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Василь ДУБроВськиЙ

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ТУРЕЧЧИНА
(З ПРИВОДУ СТАТЕЙ ПРОФ. Я. РИПКИ)1

Питання про взаємини Богдана Хмельницького з туреччиною або шир-
ше – України з туреччиною за часів “Хмельниччини” й за інших часів не 
нове, але лише за наших часів його ставиться для вивчення як окрему важ-
ливу історичну проблему. Причини цього можна вбачати не лише в техніч-
них перешкодах (майже цілковитий брак публікацій турецьких архівалій, 
не кажучи вже про дослідження їх), а також у давно визначеній аперцепції 
старої1* української історіографії, що розглядала цей момент завжди під 
кутом зору “отпадения” України від Польщі і “воссоединения” її з росією. 
між тим досі ми не маємо не тільки вивчення внутрішніх економічних і 
соціяльних двигунів, що спонукали Б. Хмельницького, як репрезентанта2* 
руху “Хмельниччини”, стати в певні стосунки до туреччини, а навіть досить 
повного й перевіреного огляду самих фактів і актів дипломатичних зносин 
між ними.

оглянемо, як до нині це питання висвітлювалося в українській історіо-
графії, в її головніших творах, що дотичуться цього, і що зроблено для до-
кументації3* його.

сучасник “Хмельниччини” роман ракушка в своєму “Літописі”2 обминає 
це питання в цілому, сприймаючи лише окремі випадки в порядку констата-
ції. Власне про туреччину він згадує лише раз, коли, з’ясовуючи причини 
несподіваного нападу Б. Хмельницького на волоського господаря у 1650 р., 
він пише: “...так розумею, же за повелением т у р ч и н а (виділення в цитаті 
В. Дубровського. – Я. Ф.), хан крымский з гетманом Хмельницким неспо-
деванно, со всеми потугами козацкими и татарскими, напавши на Волоскую 
землю...”3, – і т. д. але він зовсім не замислюється над тим, – чому султан 
(“турчин”) має право наказувати Б. Хмельницькому й чому останній слу-
хається його. || (арк. 334*)

1 Упорядник висловлює вдячність андрієві фелонюку і Богдані Петришак за допо-
могу в архівній праці над рукописом статті, а також олександрові середі за редагування 
й уточнення окремих слів і фраз турецькою мовою, що їх вживав Василь Дубровський.

2 Про нього див.: Петровський М. Нариси історії України XVII – початку XVIII сто-
літь: (Досліди над Літописом самовидця). – Харків, 1930. – 454 с.

3 Летопись самовидца / изд. о. Бодянский. – м., 1846. – с. 16.
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Постійні свої згадки про допомогу татарської орди Б. Хмельницькому 
проти польського війська4 р. ракушка подає як звичайну деталь, що ніби ви-
пливає з умов гіпотетичного договору його з кримським ханом перед почат-
ком повстання. ракушка змальовує цей необхідний для нього постулят, як 
рівноправну угоду двох боків: Б. Хмельницький десь перед 1648 роком 
“выслал своих посланцов до хана крымского, чинячи з оным згоду и при-
ймуючи братерство, жебы ему помогали войска лядские зносити. Що хан 
кримський с солтаном ордами з радостию на тое позволив и, приславши 
своих мурз до Хмельницкого, межи собою присягу с обоих сторон выконали 
на Низу...”5: потім хан відряджає тугай-бея5* до Хмельницького. Далі літо-
писець додає: “З которою ордою Хмельницький на Запорожже наступил...”6. 
тільки після цього Запорізька січ обрала його собі за “старшого”7. отже, 
сумнівно, щоб така висока дипломатія чинилася між високим ханом і лише 

4 Допомога орди під Жовтими Водами (с. 9) та під корсунем (с. 10); закликання 
Б. Хмельницьким орди під Пилявці й перемога останньої над поляками (“...орда с коза-
ками тое войско разгромили...”) (с. 11); похід орди під Замостя (с. 12); запрошення 
Б. Хмельницьким самого хана з ордами повесні 1649 року (с. 13–14); орда під Збаражем – 
“...много шкоды орда учинила войску коронному” (с. 15); Зборівська угода Б. Хмельниць-
кого з королем мотивується – “...гетман Хмельницкий не зычил того, жебы мел ся до-
стати монарха християнский в руки и в неволю бесурманскую” (с. 15), – очевидно хан у 
цій війні відогравав керівну ролю, а Хмельницький залежав від нього; м. Петровський || 
(арк. 32) вважає, що “під Зборовом Б. Хмельницький склав угоду з поляками під при-
мусом кримського хана” (Петровський М. Нариси історії України XVII – початку 
XVIII століть... – с. 205); похід Хмельницького з ханом року 1650 до Пруту (с. 16); хан 
під Берестечком р. 1651, його одступ (м. Петровський вважає, що втеча: Петровський М. 
Нариси історії України XVII – початку XVIII століть... – с. 211); прохання Хмельниць-
кого залишити хоч трохи орди, несила козаків без орди (с. 16–17); причина татарської 
зради за ракушкою – “...наиболше зашкодила татарская незычливость, который уходячи 
и сам Хмельницкий татаром не уверил”; несила козаків – “...тое зась войско, засталое 
под Берестечком, ... сами без орды маючи щоденную потребу з войском коронним и 
видячи, же юже без орды о них не посилкуют...”; запрошення орди під Білу Церкву 
(с. 17); похід орди року 1652 за проханням Хмельницького до Батогу (с. 19) – переважна 
роля у війні належить ханові – “тое войско розбивши, хан з Хмельницким пустились 
просто к каменцове Подолскому...” (с. 20; пор.: Петровський М. Нариси історії України 
XVII – початку XVIII століть... – с. 18); похід орди року 1653 за проханням Б. Хмель-
ницького до кам’янця (треба Жванця: Петровський М. Нариси історії України XVII – 
початку XVIII століть... – с. 219) й розрив поміж ними (с. 31); з моменту Переяславської 
угоди Хмельницького з москвою орда одверто виступила проти останнього – під Дри-
жиполем (с. 23–24, див.: Петровський М. Нариси історії України XVII – початку 
XVIII століть... – с. 229), у 1657 році проти венгрів (с. 26–27). отже, міжнародна орієн-
тація Б. Хмельницького, за ракушкою, виразно розподіляється на два періоди: 1648–
1653 рр. – спілка з кримом, 1653–1657 рр. – спілка з москвою, що визнає й сам автор, 
зазначаючи у 1654 р., що “починается война его царского величества” (с. 22), але всіх 
причин і обставин спілки з ханом Б. Хмельницького ракушка так і не подав, не знавши 
або приховавши їх (Петровський вважає, що ракушка “не знав добре тодішніх відносин 
України з туреччиною”: Петровський М. Нариси історії України XVII – початку 
XVIII століть... – с. 210).

5 Летопись самовидца. – с. 8.
6 там само.
7 м. Петровський заперечує такий порядок подій: Петровський М. Нариси історії 

України XVII – початку XVIII століть... – с. 191.
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евентуальним6* гетьманом-переможцем, що себе ще7* нічим не виявив. фор-
ма цього гіпотетичного постуляту ракушки одверто навіяна пізнішими ремі-
нісценціями8*.

інші козацькі історики, що не брали участи у Хмельниччині, але могли 
одержати відомості з перших рук – від діячів її, не багацько дають нового у 
порівнянні з ракушкою. Правда, вже грабянка декілька разів згадує про зно-
сини Б. Хмельницького з туреччиною і навіть про залежність від неї. так, 
наприклад, десь після повернення Б. Хмельницького з-під Замостя до київа 
(точніше дати грабянка не вказує), цебто десь в кінці 1648 – на початку 
1649 року, до нього приїхали посли з ріжних держав, в тому числі з туреч-
чини – “...и турчин даючи ему титул – монархою русским, прислал чугу, меч, 
корогов и булаву, и приказал баше силистрийскому и хану крымскому на 
всякую потребу войсками турецкими и татарскими помощи ему давати”8. || 
(арк. 34)

грабянка не пояснює причин і значіння цього надзвичайного акту, але9* 
далі він цілком впевнено зазначає, що Б. Хмельницький, після невдалих 
переговорів з польськими послами, відрядив [филона] Джеджелія до турець-
кого султана, відпустивши додому і всіх приїжджих послів, в тому числі, 
розуміється, і турецького9. отже, констатуючи лише факт, грабянка уникає 
тлумачення його, хоч це легко зробити за контекстом, бо весь цей момент 
висвітлюється, як боротьба за автономію України (“имате Полшу, а Украина 
козацкая да будет”)10, в якій проти Польщі Хмельницькому, розуміється, по-
трібна була зовнішня міцна підпора. Про це посольство Джеджелія грабянка 
згадує вдруге, зазначаючи, що він повернувся, привезши листа від султана 
до сілістрийського паші з наказом підтримки Хмельницького військом проти 
поляків, тоді ж і Хмельницький розірвав остаточно з поляками11. грабянка 
знав, в чому суть цих зносин з туреччиною, бо вклав в уста польських послів 
докір Хмельницькому за те, що він шукає “покрова” з боку турків і татарів12. 
Вдруге грабянка згадує про посольство Хмельницького до султана за часів 
підготовки походу 1650 року на Волощину. мета цього посольства, за гра-
бянкою, була – випередити дипломатичні кроки хана, що намагався замири-
тися з Польщею і вкупі з нею наскочити на москву і здобути допомогу 
султана проти Польщі. “Царь же турский принял послов Хмелницкого ра-
достно и послал ему дари и заповеда в силистрии живущим и всем по Дунай 
з волоским и мултянским господарями готовим быти з Хмелницким на по-
мощ”. Другий наслідок цього посольства – наказ султана “на прошение 
Хмелницкого” одружити тимоша Хмельниченка на дон[ь]ці волоського гос-
подаря В[асиля] Лупули13. і в цьому випадку грабянка детальніше не з’ясо-
вує обставин і глибшого змісту цих дипломатичних пересправ, але свою 
думку про значіння і характер їх подає: взаємини Хмельницького з султаном, – 

8 Летопис григория грабянки. – к., 1854. – с. 63.
9 там само. – с. 64.
10 там само (тут слова филона Джалалія. – Я. Ф.).
11 там само. – с. 67.
12 там само. – с. 66.
13 там само. – с. 84–85; мотивацію грабянка запозичив у самовидця.



196

Василь ДУБроВськиЙ

“милость” останнього, через яку Б. Хмельницький забезпечив собі тил і боки 
для майбутньої боротьби з Польщею14. Втретє згадує грабянка посольство 
осман-чауша від || (арк. 35) султана до Хмельницького десь наприкінці 
1650 р. або на початку 1651 р. (перед Берестецькою бійкою). мету цього по-
сольства грабянка визначає так10*: осман “...даде Хмелницкому дары: чугу, 
меч, корогов и булаву, и советовал от короля полского отступить и поклони-
тися под кров цара турского”. григор кисіль спеціяльно приїхав одмовляти 
Б. Хмельницького від цього, але переконався, що “...Хмелницкий со всею 
Украиною изволил всеконечне з турским царем жити...”. такий досить рішу-
чий крок грабянка пояснює тим, що Хмельницький, щоб зарадити наміру 
хана “...Хмелницкого и Украину паки предати лядской державе, тем о себе 
умишляя во время турскому цару поклонитися, да не раздражит его...”15. 
Знаючи всі ці факти і досить тверезо оцінюючи їх, грабянка не договорює 
всього того, що з них випливає: інвеститурні ознаки від султана, які вже 
привезено Хмельницькому (отже, про підданство, виходить, договорилися 
раніш), він називає “дари”, хоч сам же визначає, що пересправи йдуть про 
підданство. Цікава і та його думка, що хан може передати Хмельницького і 
Україну Польщі, – отже, виходить, що Хмельницький до цього підданства 
султану залежав від хана, який був верховним володарем над Україною. 
Думка досить ясна, але льогічно11* формульовка12* її не розгорнена до кінця. 
Четверта згадка у грабянки13* про зносини Хмельницького з туреччиною 
така. Після невдалих спроб Хмельницького договоритися з поляками (перед 
Жванецькою війною 1653 року) він “на великом попечении и целость Украи-
ни имуще послал паки и турскому царю, отдающи ему Украину и Польшу в 
вечное подданство, токмо да дасть ему помощ”. такий крок викликав протест 
двох козацьких полковників, одного з яких Хмельницький за це стратив16. 
Цікаво, що Переяславське підданство 1654 року Хмельницького росії гра-
бянка висвітлює як крок, що його спонукала політика хана – “...Хмелницкий 
давно известися, яко хан прирок королю слово паки Полще покорити 
Украину...”17. отже, виходить, що Хмельницький змінив підданство не від 
Польщі до росії, а від туреччини з кримом до росії. Уявлення грабянки щодо 
цього цілком ясне, тільки не договорене до кінця. П’ята згадка грабянки14* 
про взаємини Хмельницького || (арк. 36) з туреччиною стосується до часу 
перебування його в Чигирині незадовго перед смертю у 1657 році. Хмель-
ницький довідався, що “...солтан турский по великой иногда к нему прихил-
ности в таковую злобу пременишася, яко не точию оному самому, но и 
всецелой Украине немалим бедствием грозяху...”. Причина такого загострен-
ня відносин туреччини до Хмельницького полягала, за грабянкою, в тому, 
що султан побоювався об’єднання Польщі з росією, якщо московського царя 
оберуть на королівство, попереднім кроком до чого ніби було переяславське 
підданство України. “...солтан турецкий начаша зело з боязнию скорбети, да 
некако толь силние в люди спеж, железо и хлеб народи во едино совокупив-

14 там само. – с. 86.
15 там само. – с. 95.
16 там само. – с. 117.
17 там само. – с. 122.
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шися будуть немало областем их досадни”. отже, він через хана “Хмелниц-
кому непрестанно грозяху, да или свое поддание в опеку царя московского 
отложит, или аще сего не сотворит, то аки на предводителя бранств и миру 
всегда ненавистника имуть толь сильные монархи (султан і австрійський 
імператор. – В. Д.) оба купно ратовати тако, яко и памяти козацкой не 
остатися...”18. отже, можемо констатувати, що грабянка досить знав про 
період залежности Б. Хмельницького від туреччини і про зносини його з 
останньою. Увага ж його до ролі кримського ханства у подіях Хмельниччини 
досить знаменна19.15* але треба зазначити, що грабянка, на відміну від 
самовидця-ракушки, надає майже завжди татарському війську значіння під-
порядковане до козаків (всупереч фактів, – за ним виходить, що основна 
сила – козаки, а не татари), це, так би мовити, лише допоміжне союзне вій-
сько. У цьому погляді16* виявляються яскраво коріння пізнішої17* впертої 
історіографічної традиції.

Ще далі в цьому відношенні іде с. Величко, який міг би, здається, за 
своїм службовим станом і освітою ретельніше і певніше висвітлити взаєми-
ни Хмельницького з туреччиною і кримом. На жаль, не збереглася найціка-
віша для нашої теми частина його рукопису, що стосується років 1648–1652. 
За пізніші роки маємо в нього такі звістки. Насамперед, на початку 1653 ро-
ку, за Величком, Хмельницький відрядив до туреччини, росії, Валахії18* і 
молдавії посольства, закликаючи їх до спільних дій проти Польщі. || 
(арк. 3819*)

Цікаво, що Величко приписує ініціативі Хмельницького той розподіл 
Польщі, що потім почав здійснюватися, а саме: він обіцяв (sic!) султану “гра-
ницы в короне полской по Висле з каменцем Подольским”, а росії “...обещал 
подати... север и смоленск...”20. Хану він ніби нічого не обіцяв, прохаючи 

18 там само. – с. 148–149.
19 Посольство Хмельницького у 1647 році до хана з проханням допомогти (с. 41); 

участь татарів під княжими Байраками і під корсунем (с. 44–47) || (арк. 37) під Білою 
Церквою (с. 48); вислів у листі Хмельницького з 2/VII 1648 – “мусилисмо у кримского 
хана... прибежища просити”  <1> (с. 50) – відповідає термінології турецько-татарських 
актів; татари під Пилявою (с. 53–54), під Замостям (с. 57, 59), під константиновим та 
Збаражем (с. 68–69, 73–76); договір татарів з Польщею під Зборовим (с. 77–78); при 
Хмельницькому завжди є 3000 татарів “здравие его стерегущих” (с. 82) – очевидно хан-
ська залога стежила за Хмельницьким; грабянка перекручує дійсний стан, стверджуючи, 
що після Зборівського миру Хмельницький “...хана богато ударствова и отпусти восвоя-
си...” (с. 82) – ніби хан був у нього на службі; а також приписує Хмельницькому “право-
славні” мотиви розриву з татарами і переходу на бік москви (с. 82–84) і опору 
антимосковським плянам хана (с. 93, 95–97); татари під кам’янцем (с. 99); хан під Бе-
рестечком (с. 100–102); татари під Білою Церквою (с. 106); дуже важлива вказівка, що 
рядове козацтво було за спілку з татарами і аж ніяк не погоджувалося на той пакт Біло-
церківської угоди, за яким Хмельницький мусив розірвати з татарами (с. 107–110); тата-
ри під Батогом (с. 112–115); хан під Жванцем (с. 120); цікаво, що і Польща, і москва так 
або інак домагаються розламу зв’язку Хмельницького з ханом (пор. с. 110 і 129); рішучий 
поворіт татарів проти козаків після Переяслава – татари на Дрижиполі (с. 133–134); 
епічні переговори Хмельницького з ханом, в яких трапляються цікаві натяки (с. 134–144) 
і т. ін.

20 Величко С. Летопись событий в Юго-Западной россии в XVII веке. – к., 1848. – 
т. 1. – с. 127–128.
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лише військової допомоги повесні того року. Вдруге він згадує про зносини 
Хмельницького з туреччиною, оповідаючи про весілля тимоша Хмельни-
ченка у яссах з донькою господаря волоського. тиміш ніби проговорився під 
час цього свята, що Б. Хмельницький “...владетельства молдавского в Порти 
турецкой мел будто ему сыну своему докупитися, так и в семигродскую 
сторону, яже есть державы венгерской, мел будто чрез него, тимоша, в страх 
свой распростерти”21. У складних обставинах міжнародньої боротьби того 
часу придунайські країни, формально залежні від туреччини, тримали бік 
Польщі і тим самим ішли проти Б. Хмельницького. Величко підтверджує 
керівну ролю туреччини, для якої Б. Хмельницький був лише знаряддям. 
ракочі вступає в спілку з Польщею проти Б. Хмельницького: “Хмелницкий 
о такой неприязни ку себе ракочого и мултанской кгды дал знати Порте, теди 
от оной зайшло ему, ракочому, предложене и указ яко подданому их, аби 
войни20* з Хмелницким незачинал, и господареве старому волоскому, свату 
Хмелницкого, аби дал покой. якого предложеня турецкого ракочий непо-
слушавши, брался непремено до союзу з поляками на Хмелницкого”22. З 
цього видко, що відносини Хмельницького до туреччини, на думку Величка, 
були як підопечного до покровителя. Втретє Величко згадує туреччину, опо-
відаючи за похід Б. Хмельницького до глинян у тому ж 1653 році на короля, 
коли Хмельницький ніби надіслав до нього фальшованого листа від ім’я 
Війська Запорізького, де останнє ніби прохало захисту короля, “...поневаж 
Хмелницкий в диване турецком приобецал туркам не тилько з ними побра-
татися, але и побесурманитися, на чом для вислуханя присяги Хмелницкого 
и чаус уже от Порти прислан...”23. гетьман [польний] коронний [станіслав 
Потоцький] ніби радив, щоб козаки приставили || (арк. 39) Хмельницького 
королю (розуміється, як полоненого), а також утримали при собі чауша, “для 
вислуханя присяги21* Хмелницкого от Порти присланого”24. Зовсім не зрозу-
мілі причини цієї містифікації, якщо вона була. Величко не пояснює їх. між 
тим констатується факт приїзду до Б. Хмельницького з туреччини чауша з 
таким важливим дорученням. Вчетверте за туреччину згадує Величко у 
тексті універсалу Б. Хмельницького з Переяслава 13/VIII 1653 року, яким 
останній закликав населення до посполітного повстання проти поляків. Пе-
релічуючи своїх “помішників”, він зазначає, що при ньому вже є син хана з 
ордами і що він сподівається приходу й самого хана – “...а над то и от наяс-
нейшой Порти турецкой естесми упевнени, вскоре к нам на помочь прибыти 
меючими значными войсками их кримскими, подунайскими и силистрий-
скими...”25. Уп’яте Величко, описуючи облогу у вересні 1653 року тимоша 
Хмельниченка ракочієм у сочаві, згадує, що Хмельницький для захисту 
своєго сина і свата не знайшов іншого засобу, як звернутися до туреччини з 
повідомленням про вчинки ракочія і з попередженням, що ракочій, вступив-
ши у спілку з Польщею, австрією і Венецією, хоче вибитися з-під туреччини 

21 там само. – с. 133.
22 там само. – с. 134.
23 там само. – с. 136.
24 там само. – с. 137.
25 там само. – с. 142.
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і взагалі для неї є небезпечний. Хмельницький прохав дати військо для при-
боркання ракочи. туреччина згодилася і відрядила на допомогу Хмельниць-
кому військо румелійське і силістрійське, але вони не встигли прийти вчасно, 
бо сочаву незабаром було взято26.

Ці скупі і нечисленні звістки Величка свідчать, що він знав про жваві і 
актуальні зносини Б. Хмельницького з туреччиною, принаймні за 1652–
1657 рр., але надавав їм ваги лише дружніх спілкових зносин, затуляючи 
гостроту дипломатичної і військової навіть залежности Б. Хмельницького 
від туреччини. Пошана до Хмельницького, надто висока оцінка його між-
народнього становища, а головне – тенденція освітлювати гетьманську22* 
політику в православно-народницькому дусі вже і тут позначилися. У своїх 
дуже численних згадках про участь татар у війні на боці Хмельницького 
Величко одверто надає їм підпорядкованого значіння27, хоч цьому протирі-
чать його ж || (арк. 4123*) звістки про: виїзд Хмельницького р. 1647 до криму 
й умови його з ханом, які закінчилися – присягою Хмельницького28, відря-
дженням тугай-бея з 4000 татар та інвеститурою Б. Хмельницького з боку 
хана (кафтан та інші “подарунки”) й залишанням тимоша закладнем у хана29; 
запорожці обирають Хмельницького гетьманом, цебто згоджуються й на похід 
проти Польщі, лише під тисненням авторитету ханського ім’я30, полонених 
Б. Хмельницький передає ханові31; сам Хмельницький ніби визнав – “...иж з 
татарами ему розвестися речь есть неподобна...”32; хан у 1653 р. веде значно 
ширшу політику, ніж просто дача Хмельницькому допоміжного війська в 
найми33; причому Жванецький договір з королем уклав хан, хоч і обстоював, 
щоб зберегти для козаків умови Зборівської угоди34; Хмельницький після 
того залишає при хані певну частину свого війська “на желание ханское”35; 
далі хан у 1654 р. провадить війну з Польщею сам, не цікавлючися участю 
й бажанням Хмельницького36; від чого й стався розрив поміж ним і Хмель-
ницьким37 та такий рішучий, що далі Хмельницький аж ніяк не міг перетяг-
нути хана на свій бік38. З усіх цих згадок можна бачити, що Величко не міг 

26 там само. – с. 145–148.
27 там само. – с. 53, 60, 62–65, 67–71; в універсалі з обозу під Білою Церквою 

Б. Хмельницький пише, що хан лише д о п о м а г а є йому || (арк. 40) (с. 86); с. 90–91, 
99; також “союз и приязнь” хана до Б. Хмельницького (с. 107); с. 109, 111–113, 116–117; 
хан з ордами – “союзник и приятель” – (с. 118); с. 120, 129, 136, 138, 141, 148.

28 там само. – с. 31, 44–46. || (арк. 42)
29 там само. – с. 47–48: Величко розгублено й наївно таку допомогу хана пояснює 

особливою “симпатиею и прихильностью” хана до козаків. Про тимоша – с. 77, 86.
30 там само. – с. 51.
31 там само. – с. 73, 74.
32 там само. – с. 123.
33 там само. – с. 149–151, sqq.
34 там само. – с. 155.
35 там само. – с. 157.
36 там само. – с. 163–165.
37 там само. – с. 166, 171; про угоду Польщі з туреччиною й кримом: там само. – 

с. 186–187, 188–189.
38 там само. – с. 190–191, 208–215, 237, 263–267, 283–284, 288; татари беруть участь 

у першій війні з угорцями й шведами.
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або не хотів досить чітко висвітлити всі обставини, причини і зміни зносин 
Б. Хмельницького з туреччиною й кримом, – він сприймав вже все це під 
згаданим православно-народницьким аспектом.

історіографи середини й другої половини XVIII ст., що користувалися 
вже лише писаними відомостями, подають ще плутаніше звістки про зноси-
ни Хмельницького з туреччиною. о. ригельман у “Летописном повествова-
нии о малой россии”[39], компілюючи попросту свої джерела, насамперед 
характеризує зв’язок Б. Хмельницького за оповіданням Шевальє[40] в такий 
спосіб: Хмельницький шукав “...аллианса, или гарантии (цебто Зборівської 
угоди. – В. Д.) у турок и у великого князя московского, а большею частию у 
Порты, чрез что он думал себя всему свету сделать страшным...”; міністри 
султана “...обнадежили Хмельницкого султанскою протекциею и, уверив его, 
что он настоящим будет малыя россии обладателем или князем, поколику, 
по мнению их, малая россия принадлежит к оттоманской Порте, как ленная 
земля, взяли от него письменное уверение, вместо присяги, о послушности 
и || (арк. 4324*) верности его к султанскому двору...”41; далі Хмельницький 
дбав “...сделать еще подтверждение крепчайшего союза с турками и с вели-
ким князем московским...”42 (лише розглядаючи стосунки Хмельницького з 
туреччиною як спілку, можна казати про правомочність його аналогічних 
відносин з москвою); після поразки під Берестечком поляки в козацькому 
таборі захопили шухлядку Б. Хмельницького, в якій були між іншим “пись-
ма от султана”43; десь в недовгому часі після цього Хмельницький відрядив 
до туреччини “...трех посланцов с такими же просьбами, с объяснением 
таким, что, естьли козаки получат помощь от султана, то будут они в состоя-
нии дать отпор всем польским усильствиям, а в противном случае, ежели 
султан их оставит, то они принуждены будут примириться с поляками, и 
вслед сего, вместе с ними делать войну против Порты”44. описуючи ці ж 
події Хмельниччини вже за українськими джерелами, ригельман знову де-
кілька разів згадує про зносини з туреччиною: 1) Докори послів короля у 
1650 році Хмельницькому, що він шукає від турків і татарів “покрову” і 
“дружби”45; 2) оповідання про приїзд року 1650 до Хмельницького посла 
туреччини чауша осман-аги, який “представляя ему благоволение султан-
ское, чтоб он отступил от Польши и преклонился бы его величеству, препо-
руча притом ему в дар знаки милости султанские: бунчук, меч, знамя и 
булаву”; а[дам] кисіль клопочеться, щоб Хмельницький “...конечно не от-
ступал от Польши и не отдавался б в покровительство турецкое...”, але да-
ремно – посланці кисіля “...признали..., что Хмельницкий якобы со всеми 

39 Ригельман А. Летописное повествование о малой россии. – м., 1847. – Ч. 1. – 
819 с.

40 Chevalier Pierre. Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne. – Paris, 1663. 
(Примітка дописана В. Дубровським від руки. – Я. Ф.).

41 Ригельман А. Летописное повествование о малой россии. – Ч. 1. – с. 72.
42 там само. – с. 74–75; про “союз” також с. 85.
43 там само. – с. 89.
44 там само. – с. 92; про прохання допомоги від туреччини див. с. 195.
45 там само. – с. 125, 126.
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козаками25* своими более склонен к туркам, нежели полякам...”; ригельман 
такий крок Хмельницького пояснює його побоюванням спілки хана з Поль-
щею – “того для умышленно отдавался, якоби под защиту турецкую, доколе 
что будущее время покажет”46, – за ригельманом виходить, що до цього часу 
Хмельницький ще не був залежним від туреччини; він затушовує дійсний 
стан речей || (арк. 44) обережними виразами (“дар”, “под защиту”, “якобы”), 
але ж далі оповідає, що Хмельницький “к надежнешей себе защите” відрядив 
до туреччини Джеджелія – “...султан с удовольствием принял Хмельницко-
го послание и велел немедленно удовольствовать его во всем”, для чого через 
Джеджелія було передано фермани султана силістрійському паші й князям 
волоському й молдавському, щоб вони збройно допомагали Хмельницько-
му47; отже, ригельман закріплює думку, що Хмельницький непохитно стоїть 
за православну віру і свій нарід, обдурюючи й використовуючи для своєї 
мети наївного султана, він навіть ухиляється іти війною за наказом султана 
проти росії, а проте воює місто сороку, що було під турецькою протекцією48; 
3) коли у 1653 році Хмельницький був у досить безпорадному стані, він, 
побоюючися польських намірів, “...делал для сего вид, якобы намерен был 
еще послать к султану и будто б хотел доставить Порте Украйну и Польшу 
в их владение за то только, дабы дано ему было на сей случай от турок вспо-
могательное войско”, – далі оповідається про бунт [матвія] гладкого і [гри-
горія] гуляницького проти цього проекту “турецкого порабощения” й страта 
їх Хмельницьким49 <2>; ригельман одверто переконує читача, що Хмель-
ницький був проти підданства туреччині (вдруге?), що він навіть лише удав, 
що збирається надіслати посольство50. годі й казати, що татари, за ригель-
маном, відогравали другорядну (при козаках) суто допоміжну ролю, хоч це 
не завжди пов’язувалося з фактами, що він наводив51. Для нас не важливі тут 
ці факти, бо всі їх ригельман запозичив, але важливо, що в своєму освітлен-
ні він закріплює думку про випадковість, несерйозність і, нарешті, нереаль-
ність залежности Хмельницького від туреччини. || (арк. 45)

Нарешті, до цього питання не раз звертається “патріотична” і патетична 
“история руссов”. 1) молдавський господар за згодою туреччини прохав у 
Хмельницького (десь після Пилявець) збройної допомоги проти Волощини 
і Угорщини, на що Хмельницький згодився з умовою, що йому буде наді-
слано “...письменное заверение от Порты об испрашиваемой помощи для 
провинции, в ее протекции состоящей, и против такой же другой...”52, – 
отже, бачим Хмельницького ніби в ролі рівноправної сторони щодо туреч-
чини і вершителя долі її провінції; 2) Переказуючи звістки про те, що султан 

46 там само. – с. 147.
47 там само.
48 там само. – с. 148–150. 
49 там само. – с. 168.
50 обминаю дві інших запозичених без коментаріїв звістки – про похвалку тимоша 

придбати у туреччини Волощину й молдаву (с. 170) та про загрози туреччини Хмель-
ницькому.

51 там само. – с. 52, 55, 57, 58, 61–62, 64–65, 78–83, 94–95, 97, 103, 105–108, 113, 
119, 121, 123, 127–132, 136, 145, 149, 151 і т. ін. || (арк. 46)

52 история руссов. – м., 1846. – с. 80–81.
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листовно запропонував хану (у 1648 році? Хронології цього літопису не 
можна вірити) підтримувати Хмельницького і схиляти його “...отдать себя с 
народом руским в протекцию турецкую на правах и свободах молдавии, 
Валахии и самого крыма...”; про те, як паша силістрійський від ім’я султана 
прохав (sic!) Хмельницького допомогти молдавському господарю, – нарешті 
договорюються до того, що Хмельницький піддурив (“обольстив..., согла-
сил”) тугай-бея йти походом на захист молдавії53. 3) Посольство турецьке 
1650 року подається в надто урочистому вигляді; приїхали осман-ага та 
Узук-алиєм [з] силістрійським пашею “и многими знатными турками”, “по-
сли турецкие поднесли гетману от имени их императора булаву осыпанную 
каменьями и жемчугами, саблю булатную дорогой цены и дулейман, похожий 
на мантию с горностаевыми опушками да сорок мешков серебряних турец-
ких левов в дар войску”. “история руссов” замасковує справжню суть цих 
“подарунків” і посольства – “посланников иностранных (туреччини, росії, 
Польщі. – В. Д.) отдарил Хмельницкий пристойно за их подарки и, отписав 
на грамоты со всею вежливостию и благодарностию своею за приветствия 
и отзывы монархов, дал им отпускную аудиенцию и на ней уверил каждого 
порознь о всегдашней преданности своей к их монархам и непрерывной 
приязни к народам, и что при том он всемерно будет стараться о соединении 
с ними и своего народа по прошествии в нем первого отвратительного к про-
текциям жара...”54. 4) Цю думку “история руссов” зміцнює, оповідаючи про 
посольство в листопаді 1650 року до Хмельницького з криму і туреччини 
(Нагай-бек мурза і ага Нураддін) з листом хана і пропозицією султана 
Хмельницькому “...соединиться с Портою турецкою в протекцию || (арк. 4726*) 
султанскую, на самых выгодных договорах и кондициях, какие только он 
избрать и присланному аге поручить может для донесения и утверждения 
султану. Хмельницкий, приняв посланников с отличными дружескими по-
честьми и угощениями, отклонил, однако, предлагаемую протекцию до 
времени...”: посли, не домігшися згоди на цю пропозицію, умовляли Хмель-
ницького на спільну війну проти москви, на що Хмельницький дав принци-
пову згоду з умовою закінчення війни з поляками55. 5) останньому питанню 
було присвячено спеціяльне турецько-кримське посольство у листопаді 
1652 року (Нураддін-ага, оглу-селім Ефенді та Нагай-бек з криму) <3>, яке 
поставило Хмельницькому ультиматума пристати до їхньої війни проти 
москви для одвойовання астрахані, загрожуючи в разі відмови війною; 
пересправи закінчилися відсрочкою вирішення на десять місяців56. 6) На-
решті, коли сподіванки їх на це не здійснилися, після Переяславської угоди 
туреччина і крим розпочали війну з Хмельницьким57. отже, приховування 

53 там само. – с. 83–84; пор. с. 193 (“По воле султанской и по просьбе пашин-
ской”).

54 там само. – с. 96, 99.
55 там само. – с. 102–103; дальші настоювання про це – с. 109–111.
56 там само. – с. 114–115.
57 там само. – с. 122; боротьба і пересправи з татарами – с. 129–136; похід турець-

кого війська в Бессарабію і молдавію року 1657 (с. 137, 138); про зносини з ханом див. 
с. 64–66, 72, 78, 86, 93, 105–106, 108–111.
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“историей руссов” справжнього характеру відносин Б. Хмельницького до 
туреччини тим важливіше, що цей дуже впливовий і поширений у XVIII27* 
та ХіХ ст. твір сприяв сформуванню історіографічної думки в певному на-
прямі – забування, одсування на задній плян і навіть тенденційного освіт-
лення цього моменту.

коли ми переходимо до розгляду поглядів власно історичних творів, то 
насамперед нам доводиться рахуватися з тим, що вони приймають вже уста-
лену козацькими літописцями концепцію щодо зносин Хмельницького з 
туреччиною28*. історики ХіХ ст.29* не намагалися перевірити цих літописців 
і не завжди мали змогу це зробити. “история малой россии” Бантиша-
каменського30* просто компілює звістки щодо цього літописців58, лише дещо 
нове додаючи за архівними джерелами: || (арк. 4931*) посилається на відомі 
статті про торгівлю козаків на Чорному морі (собрание государственных 
грамот и договоров. – м., 1822. – т. ііі. – Док. 134. – с. 444–447) як на чин-
ний договір59 <4>; про обговорення на Земському соборі 1651 року про те, 
що Хмельницький мав намір в ра[зі] одмовлення москви “присоединить 
малороссию к владениям султана турецкого”60; про відповідь Хмельниць-
кого на посольство чауша у 1651 році через посольств[о] до туреччини 
сотника Павла колодницького <5>, що Україна не потрібує допомоги туреч-
чини61; тим самим він одмовився від допоміжного війська трьох пашів – “ему 
следовало бы менее страшиться империи оттоманской”62, – робить висновок 
Б[антиш-]каменський, висновок, що зовсім обертає правдиву картину їхніх 
взаємин. Це завершується твердженням Б[антиша-]каменського про “тщетное 
старание” султана навіть у 1655 році схилити Б. Хмельницького до свого 
підданства63.

Дуже впливовий за свого часу фальсифікатор-“патриот” м. маркевич 
у своїй “истории малороссии”, не даючи зовсім нічого нового у порівнян-
ні з тим, що дали козацькі літописці, а особливо “история руссов”, надаю-
чи надзвичайної сили Б. Хмельницькому і замовчуючи або тенденційно 
освітлюючи ролю туреччини й криму, зовсім затулив цей бік руху Хмель-
ниччини. татарська допомога зведена в нього до ролі якоїсь випадкової 
історичної декорації, а дипломатичні заходи туреччини – це якісь незрозу-
мілі безнадійні кроки при повсякчасній і неухильній лінії Хмельницького 
на приєднання до москви. Висвітлення окремих епізодів підтверджує це. 
Посли до Хмельницького від туреччини та інших країн приїздять лише “с 

58 Бантыш-Каменский Д. Н. история малой россии. – м., 1842. – Ч. 1. – с. 223, 227, 
244, 248 (за Шевальє), 278–279, 281; звістки про зносини з татарами також ґрунтуються 
майже виключно на літописцях – див. с. 206, 211, 218, ніби хан || (арк. 48) обов’язався 
три роки воювати у спілці з Хмельницьким; хан-“союзник” його – с. 221, 229, 238, 251, 
262, 274, 279, 291, 296, – цікава звістка за архівними джерелами, що хан домагався під-
данства Хмельницького, і т. ін.

59 там само. – с. 228.
60 там само. – с. 250.
61 там само. – с. 252 і прим. 264 на с. 56.
62 там само. – с. 268.
63 там само. – Ч. іі. – с. 13.
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поздравлениями”64. туреччина безнадійно домагається схилити Хмельниць-
кого до підданства собі65. маркевич мотивує це досить одверто: “против 
покровительства турецкого стояли сердце и вера: мусульманство и христиан-
ство так несходны”66. Він свідомо замазує те протиріччя, що існувало поміж 
козаків щодо підданства туреччині, оповідаючи || (арк. 50) за москвофільську 
течію і замовчуючи про туркофільську67. коли приїхав до Хмельницького 
посол ага Нураддін, то Хмельницький “...отклонил до времени покровитель-
ство султана...”68. маркевич далі сам собі протирічить: тверджучи (його 
власна думка), що бездіяльність царя щодо боротьби з Польщею та затримка 
щодо приєднання України до москви “...принудили гетмана искать наконец 
покровительства султана” (тільки шукати, але ще не знайти!), але незважаю-
чи на це “обращение гетмана к султану” (у 1651–53 рр.?), автор підкреслює 
дипломатичні виступи [кіндрата] Бірляя і [силуяна] мужиловського у квіт-
ні 1653 року [до москви], що “напрасно султан турецкий и хан крымский 
стараются привлечь соотечественников наших в подданство”69. Посли кінця 
1653 року Нураддін-ага і селім-ефенді “уговаривают” Хмельницького ви-
ступити вкупі з ними проти москви70. маркевич навіть не задумується32* 
над тим, чи лише упрохували Хмельницького, чи мали право вимагати від 
нього, а він ухилявся, – хоч далі вчинки Хмельницького в молдавії діють-
ся33* “с согласия султана”71. коли питання – з туреччиною чи з москвою – 
в 1653 році постало руба, маркевич не може приховати, що “большая часть 
козаков и почти все молодые старшины предпочли покровительство султана”, 
але він змальовує обставини так, ніби йшло про вибір протектора34*, а не про 
перехід від одного до другого72. В такому аспекті незрозумілі мотиви, що 
штовхнули туреччину на негайний розрив і війну з Хмельницьким73. У від-
повідному освітленні подаються і стосунки з татарами, які Хмельницькому 
були мало потрібні, він навіть по два роки підряд міг зовсім обходитися без 
їхньої допомоги74; взагалі татарська дипломатія, за маркевичем, виглядає 
чудернацькою безглуздою підтримкою Хмельницького без жодних компен-
сацій з його боку та навіть з глузуванням і одвертим ошуком. тенденції ге-
роїчного апотеозу Хмельницького, запозичені маркевичем у попередніх 
авторів, доведено ним до витриманої суцільної картини35*, в якій годі шука-
ти справжнього висвітлення бодай обставин (не кажемо причин) зносин 
Хмельницького з туреччиною. || (арк. 51)

тягар такої історіографічної традиції, що усталився в середині ХіХ ст., 
без сумніву, заповнив відомий твір м. костомарова “Богдан Хмельницкий”, 

64 Маркевич Н. история малороссии. – м., 1842. – т. 1. – с. 514, 250, sqq.
65 там само. – с. 209.
66 там само. – с. 253.
67 там само. – с. 255, sqq.
68 там само. – с. 267–268; пор. с. 270–272.
69 там само. – с. 300, 302.
70 там само. – с. 311–312.
71 там само. – с. 316–317.
72 там само. – с. 332.
73 там само. – с. 347–348, 374.
74 там само. – с. 209, взагалі с. 163–371.
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що, незважаючи на його поверховість і недоліки, мав величезний успіх, 
значний вплив і залишався основною монографією по цьому питанню пів-
сторіччя аж до сучасної спроби м. грушевського реконструювати події 
“Хмельниччини” на підставі сили нових даних. герой “Хмельниччини”, за 
костомаровим, являє чудеса стратегічної вмілости й дипломатичної вправ-
ности. Жертвою останнього його таланту, за костомаровим, були між ін-
шим туреччина й крим. оповідаючи про посольство Джеджелія (перед 
Пилявою) до туреччини й зворотне посольство осман-аги, костомаров 
резюмує: “казацкий предводитель не боялся ласкать турок обещанием, что 
казаки будут находиться под покровительством турции, как данники”75. 
очевидно лише за такі дурні обіцянки везір відрядив був Хмельницькому 
6000 румелійців76. Десь в кінці 164936* року Хмельницький “...решился 
продолжать свои сношения с турцией”, – він відрядив до туреччини яко-
гось37* полковника, і той “...ласкал турецкое правительство надеждою, что 
Украина будет находиться под покровительством турции. обрадованный 
этим, визирь послал в Чигирин чауша осман-агу...”, який привіз Хмель-
ницькому подарунки “...и грамоту, в которой Хмельницкий титуловался 
князем Украины”. Чауш допомогу проти поляків і наслідственне князівство 
обіцяв лише під умовою, що “...он вполне признает себя под покровитель-
ством султана. [...] Предполагаемое покровительство, впрочем, не было 
данничеством Украины: казаки обязывались, в отношении турции, только 
помогать || (арк. 52) войною...” і т. ін.77. Хмельницький “...отправил чауша 
с собственными знаками признательности и расположения к султану. сбли-
зившись с турецким двором...”78 і т. ін. Плутанина формульовки навмисна: 
“...турецкий двор почитал Украину будущею данницею турции и повеле-
вал38* крымскому хану находиться с Хмельницким в дружеских сношениях, 
как с союзником и подручником Порты”79. готуючись до війни39* з Польщею 
у 1650 році, Хмельницький “обезопасивал Украину дипломатическими 
сношениями”, відрядивши для того вдруге Джеджелія до туреччини80. Не 
одкривають очей костомарову навіть документи, що він сам цитує (лист 
Хмельницького до султана після Білоцерківської угоди – за рукописом 
арх[іву] мін[істерства] зак[ордонних] справ)81, де Хмельницький сам себе 
називав “вірним підданцем” султана. трохи далі костомаров знову згадує 
(без посилки на джерела), що в кінці 1651 року Хмельницький відрядив 
до туреччини послів (кого?) “...с предложениями принять Украину в 

75 Костомаров Н. исторические монографии и исследования. – 3-е изд. – сПб., 
1870. – т. Х: Богдан Хмельницкий. – т. 2. – с. 61 (курсив у цитаті В. Дубровського. – 
Я. Ф.).

76 там само. – с. 103.
77 там само. – с. 252–253.
78 там само. – с. 255–256.
79 там само. – с. 262.
80 там само. – с. 267; про посольство а. Ждановича – с. 283; про посольство ко-

таржного – с. 388.
81 там само. – сПб., 1870. – т. Хі: Богдан Хмельницкий. – т. 3. – с. 18; чи не цей 

самий лист згадується на с. 14?



206

Василь ДУБроВськиЙ

покровительство”82 (ніби підданства ще не було!). У 1653 році, за косто-
маровим, Хмельницький все ще “...ласкал турок надеждою, что Украина 
будет данницею оттоманской Порты, обещал завоевать каменец”83. Десь у 
серпні 1653 року, – пише костомаров, – Хмельницький “послал деньги в 
турцию, стараясь снова расположить в свою пользу продажный двор” (ви-
ходить, що ці гроші були хабаром, а не даниною), а везір, “...ясно видя, что 
Хмельницкий его обманывает, однако боялся допустить усилиться ракочи, 
поэтому обещал Хмельницкому помощь” (посилки на джерела нема)84. “тур-
ция остерегалась столько же Хмельницкого, сколько и ракочи”85. Нарешті, 
у зв’язку з посольствами Хмельницького до туреччини, Польщі і москви 
після Жванця, костомаров знову твердить, що “визир видел, что Хмельниц-
кий только обманывал диван, когда изъявлял желание поддать Украину 
Оттоманской Порте...”86 (ніби все ще тільки збирався піддатися!). У 
даному творі костомарова українська істо- || (арк. 53) ріографія дійшла до 
такого ступеню тенденційного перекручування справжньої суті подій і ігно-
рування раніш відомих фактів, що самому костомарову довелося через де-
який час зробити “відкриття”, що Б. Хмельницький дійсно був підданцем 
туреччини принаймні з 1650 р. і що він ним залишався і після Переяславської 
угоди (у статті “Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Порты”87). кос-
томаров під тисненням фактів (матеріали з арх[іву] мін[істерства] зак[ор-
донних] справ) примушений був кардинально переглянути свої попередні 
погляди: “Его (Хмельницького. – В. Д.) отношения к турции представляются 
в ином свете, а не в том, в каком привыкли мы себе изображать их. Знаме-
нитый козацкий вождь, которого мы считаем искренним слугою московско-
го престола и одним из славнейших двигателей дела объединения русской 
державы, был на самом деле данником оттоманской Порты и не переставал 
считать себя таким и после Переяславского договора, когда, казалось нам, 
ничто не дозволяло бы сомневаться в его верности россии”88. те, що Хмель-
ницький, бувши підданцем туреччини, зрадив її та піддався росії, а потім, 
бувши підданцем росії, знову відновив своє підданство туреччині, – косто-
маров кваліфікує, як “кривой путь”89. Для нас не цікаві моральні почуття 
костомарова, – для нас цікаво те, що він сам у цій статті викрив свою па-
тріотично-слав’янофільську тенденцію (“православие, самодержавие и на-
род”) і навіть, плямуючи Хмельницького, не одмовився сам від своєї 

82 там само. – с. 53 (курсив у цитаті В. Дубровського. – Я. Ф.).
83 там само. – с. 65–66.
84 там само. – с. 84–85; чи не про посольство ілляша мовиться тут? (див. с. 87)
85 там само. – с. 101.
86 там само. – с. 176–177 (курсив у цитаті В. Дубровського. – Я. Ф.).
87 Костомаров Н. собр. соч. – сПб., 1905. – кн. V. – т. 14. – с. 605–613; вперше цю 

статтю було видруковано р. 1878 у “Вестн[ике] Европы”; неясно, чому ак[адемік] м. гру-
шевський вважає цю статтю – “скорше як політичний памфлет, а не історична розвідка” 
(Грушевський М. З приводу листування Б. Хмельницького з отоманською Портою // 
Україна. – 1930. – Липень/серпень. – с. 5); памфлет проти своєї власної попередньої іс-
торичної концепції – це не зрозуміло.

88 там само. – с. 605.
89 там само. – с. 611, 613.
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політичної лінії в історіографії40*. Політичні переконання перемогли в ньому 
логіку фактів90. 

Пізніша праця на цю тему, яка не здобула собі такої гучної слави (як 
костомарівська), гадаємо, через свій підхід, що дискредитував Хмельниць-
кого як героя консолідації “єдиної неподільної” росії, – “о Богдане Хмель-
ницком” П. Буцинського – значно реалістичніше дивиться на стосунки 
Хмельницького з туреччиною. На підставі приступних на той час || (арк. 54) 
друкованих і деяких архівних московських джерел (а не напівлегендарних 
переказів ріжних авторів, як у костомарова) Буцинський подав трохи пев-
нішу картину щодо цього, хоч не міг зовсім виплутатися з лабет “патріотич-
ної” історичної традиції. До 1650 р. позицію Хмельницького щодо 
туреччини і криму Буцинський змальовує не досить виразно (за браком 
архівних джерел): після Пилявець султан надсилає до Хмельницького по-
сольство, як і його підданці – хан і ракоцій, з пропозицією укласти “тайный 
союз”, хоч неясно, чому ще до цих переговорів султан вже дав наказ хану 
про війну з Польщею91 <6>; Буцинський полемізує з думкою, що Хмель-
ницький мусив “повиноваться власти” хана92, хоч за документами (лист 
16.VIII. 1649 р. короля до Хмельницького) хан вирішував долю Хмельниць-
кого у переговорах з королем93; Зборівський договір Буцинський вважає 
метким кроком Хмельницького для врятування короля94 і т. ін. але з того 
моменту, як в руки дослідника потрапляють архівні джерела як основні, 
картина рішуче змінюється. На підставі документів польської коронної 
метрики (що переховувалися в москві) <7> Буцинський з’ясовує і твердо 
констатує, що в кінці 1650 року Хмельницький “принял турецкое поддан-
ство”, внаслідок чого всі татарські беї і аги почали найприхильніше стави-
тися до нього (серія листів їхніх свідчить про це), – на підставі цього 
Буцинський полемізує з поширеною думкою, що татари неохоче воювали з 
Хмельницьким під Берестечком95. Не дивно, що після цього і константино-
польський патріарх [Парфеній іі] підмовляє || (арк. 55) Хмельницького 
спеціяльною грамотою воювати проти поляків96. Залишається, очевидно, 
Хмельницький підданцем султана й у 1651 році, бо він надсилає йому ре-
ляцію про Берестецьку бійку (і не скаржиться при тім на “зраду” хана)97, під 
час якої поляки захопили його шухлядку з турецькими і іншими диплома-
тичними листами98. але зносини Хмельницького з туреччиною розпочалися, 
мабуть, ще раніш – у 1648 році (посольство Джеджелія після корсунської 
бійки і зворотне турецьке посольство до Хмельницького) – про це принаймні 

90 Не згадуємо за численні випадки, коли у костомарова фігурує крим, – він не 
спроможний вийти в них за рямці свого загального настановлення.

91 Буцинский П. о Богдане Хмельницком. – Харьков, 1882. – с. 59–60.
92 там само. – с. 66.
93 там само. – с. 69.
94 там само. – с. 71.
95 там само. – с. 84–86; підкреслює підданство з 1650 р. – с. 110, 123.
96 там само. – с. 88–90.
97 там само. – с. 96.
98 там само. – с. 98.
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є тогочасні чутки99. Підданство Хмельницького в 1654 році не було секретом 
ні для москви, ні для Польщі, вони добре про це знали100. У грудні 1651 року 
турецький везір повідомив про підданство Хмельницького туреччині поль-
ський уряд спеціяльним листом, який наведено Буцинським текстуально за 
документами польської метрики101. Не дурно польські сучасники і пізніші 
історики так впевнено писали про це підданство. треба було мати надто 
міцні політичні мотиви для нашої історіографії, щоб забути і перекрутити 
відомі з XVII ст. факти. Буцинський наводить повний текст (у російському 
перекладі) грамоти султана Хмельницькому “з кінця 1650 року”, а також 
докладно реферує зміст листа турецького везіря мелліт-агмеда з березня 
1651 року <9>102 і приходить до висновку, що головною причиною, яка штов-
хнула Хмельницького на це підданство, було бажання “...чрез верховного 
повелителя мусульман иметь возможность всегда и безопасно пользоваться 
силами татар”103. Згадуючи про посольство Джеджелія у 1651 році, Буцин-
ський наводить повний текст листа Хмельницького з вересня 1651 року <10> 
після Білоцерківської угоди до султана, де він підписується підданцем остан-
нього. || (арк. 56) 

Продовжував бути підданцем туреччини Хмельницький і у дальші 
роки – 1652–53, – про що свідчить лист до нього румелійського паші сіяу-
ша104. Влітку 1653 року Хмельницький відрядив до туреччини нове посоль-
ство і клопотався про військову допомогу – туреччина відгукнулася на це, 
видавши відповідного наказа хану і силістрійському паші105. Підданство 
Хмельницького москві не залишилось секретом для стамбулу – останній 
[султан] листується і веде переговори про це з Польщею і на підставі цієї 
зради відхиляє клопотання нового козацького посольства106. але через по-
сольства [сотника романа] Ждановича в кінці 1654 року Хмельницький до-
мігся відновити своє підданство туреччині, – про це свідчить лист везіря до 
нього з квітня 1655 року та нова султанська грамота Хмельницькому, де він 
підтверджує підданство останнього (обидва ці документи за архівними пере-
кладами текстуально наведені Буцинським)107. отже, на підставі цих доку-
ментів Буцинський приходить до висновку, що Хмельницький “...уже после 
присяги московскому царю снова поддался турецкому султану и возобновил 
прежний с ним договор”, і до того ж додає своє пояснення, що Хмельницький 

99 там само. – с. 114; Буцинський до цього ж часу відносить і відомий проект до-
говору про торгівлю на Чорному морі, вважаючи, що цей договір мав чинність (с. 114–
117) <8>; м. грушевський відносить його до часів після смерти Б. Хмельницького 
(Грушевський М. З приводу листування Б. Хмельницького з отоманською Портою. – 
с. 7–8). 

100 Буцинский П. о Богдане Хмельницком. – с. 122.
101 там само. – с. 128.
102 там само. – с. 123–126; там само і про приязне листування з Бекташ-агою.
103 там само. – с. 125–127 (курсив у цитаті В. Дубровського. – Я. Ф.). 
104 там само. – с. 132–133; за “актами, относящимися к истории Южной и Западной 

россии (далі – акты ЮЗр)” (сПб., 1861), т. III: 1628–1657, док. 339.
105 там само. – с. 183.
106 там само. – с. 187–189.
107 там само. – с. 190–191.
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“...обманывал того и другого, считал их только орудием для достижения 
своих личных целей”108. Внаслідок клопотань Польщі (посольства [мар’яна] 
яскульського на початку 1657 року) туреччина згодилася примусити Хмель-
ницького (як свого підданця?) замиритися, нарешті, з Польщею. Цей факт 
Буцинський пояснює з свого погляду: “султан, столько раз обманутый новым 
своим подданным, т. е. Богданом Хмельницким, уже не надеялся более при-
влечь его на свою сторону и решился содействовать против него в пользу 
поляков”109 (що проти Хмельницького – це догадка самого Буцинського). 
оцінюючи працю Буцинського щодо нашої теми в цілому, можемо сказати, 
що вона, викривши як цілком помилкову “патріотичну” || (арк. 57) легенду 
про Хмельницького як свідомого й послідовного борця за три основи 
слав’янофільства, все ж таки не вийшла за рамці висвітлення його як “ге-
роя” – керівного чинника історичних подій, – тільки замість картини “до-
брого” героя (костомаров) получилася картина героя – “зрадливого” (Буцин-
ський). розуміється, обидві ці позиції збігаються в цій вихідній своїй засаді, 
відріжніються лише ріжною мірою добросовісности і уважности при корис-
туванні документами. які ж рушійні сили примусили Хмельницького під-
датися туреччині, а потім вести таку непевну політику, – на це Буцинський, 
як і загалом вся стара41* історіографія, відповіді нам дати не можуть.

Що дійсно історична помилка костомарова не була випадковою (напр., 
від браку джерел), несвідомою, а що, навпаки, вона була неминучим наслід-
ком певної політичної лінії і що така лінія дійсно існувала, можна бачити з 
розробки нашої теми в “истории россии” с. м. соловйова. Все, що пози-
тивного каже за підданство Хмельницького туреччині, він ігнорує або ви-
світлює фальшовано, – все, що цьому протирічить, викладається докладно. 
таким робом він веде читача до певних “патріотичних” висновків і уявлень. 
Звістку про перше посольство з туреччини до Хмельницького він викладає 
не виразно: “Победителя немедленно окружили иностранные посланники”110 
(які?). трохи далі він раптом повідомляє: “с турками заключен был союз”111 
і що в червні 1649 року у війську Хмельницького було 6000 турків112. ігно-
руючи відомий вже з 1852 року лист султана до Хмельницького, якого він не 
міг не знати (“Памятники Временной комиссии для разбора древних актов”, 
1-ше вид., київ, 1852, т. ііі, вид. і, с. 436–440), соловйов, описуючи події 
1650 року (!) особливим підкресленням своєї думки, безапеляційним твер-
дженням всупереч фактам, – видає свою політичну тенденцію з головою: 
“Все обстоятельства клонились к тому, чтоб заставить Хмельницкого хитрить 
со всеми, давать всем обещания..., выжидать, обращая все внимание на сце-
пление случайностей и, глядя тревожно на все стороны, пробираться между 
препятствиями, которые судьба громоздила на его дороге” (шлях до чого, за 
контек- || (арк. 58) стом цілком ясно, – до об’єднання з росією), і далі в тому 

108 там само. – с. 194; в цьому він повторює слова отам[ана] тухи (с. 133).
109 там само. – с. 219.
110 Соловьев С. М. история россии с древнейших времен. – 2-е изд. – сПб., [1896]. – 

кн. іі. – т. 10. – с. 1578.
111 там само. – с. 1580.
112 там само. – с. 1587.
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ж абзаці: нерішучість москви “...ставила его самого (Хмельницького42*. – 
В. Д.) в нерешительное положение, заставляя обращаться к турции, которая, 
в случае крайности, могла быть временным прибежищем. крайности этой 
еще не было, а потому и в сношениях с султаном Хмельницкий избегал 
чего-либо решительного”113. соловйов приховано полемізує з справедливим 
тлумаченням змісту султанської грамоти з “грудня 1650 року”; мета полемі-
ки – ясна. Проте звістка двох ченців-греків, що Хмельницький у 1654 році 
одмовився від військової допомоги султана (звістки, яким ціна не висока), – 
соловйов виписує43* уважно114. також докладно занотовує він ріжні звістки 
з посольських пересправ, де говориться про те, що Хмельницький одхилив 
або не погодився на підданство султану115. формула мислення соловйова44* 
така: москва поспішає взяти Хмельницького під захист, щоб він не був при-
мушений підкоритися султану (лише загроза, а не факт)116, що наблизило б 
турецькі володіння до кордону москви. <11> соловйов грає на двозначному 
сенсі документів – Хмельницький сказав (переказ путивельського посла 
яцина): “Вижу, что государской милости не дождаться, не отойти мне бусур-
манских неверных рук и если государской милости не будет, то я слуга и 
холоп турскому”. яцин до цього додавав, що у гетьмана були турецькі посли, 
що іде повноважний посол і тільки чекає присяги гетьмана117. Це діялось 
року 1653, цебто через декілька років після того, як підданство Хмельниць-
кого стало фактом. З цього можна бачити ціну таких “звісток”. але ж вислів 
гетьмана, що він не зможе визволитися з-під туреччини45* без допомоги 
москви, зрозуміти інакше можна лише при бажанні цього118. || (арк. 59)

П. а. куліш у своїй гостро-полемічній і скоріше публіцистичній, ніж 
науковій, праці “отпадение малороссии от Польши. 1340–1654” (в т. 2 і 3) 
не раз торкається взаємин46* Б. Хмельницького з туреччиною й кримом, 
хоч не спеціяльно, а побіжно з висвітленням свого основного лейтмотиву: 
боротьби козацького дикунства з польсько-панською культурою. опові-
даючи про події 1648 року, куліш згадує чутки про те, що Хмельницький 
“...бывши долго после Цецорского47* поражения в плену, отуречился, что 
отсюда завязалась у него дружба с мусульманами и что он, в случае неудачи 
в войне с панами, отдаст Украину турецкому султану. Да и сам Хмельниц-
кий много раз хвастался, что отдаст султану всю Польшу”119. Під час пере-
говорів по весні 1649 року королівських комісарів з Б. Хмельницьким серед 
польських керівних кіл “...носился слух, что, еще до похода на Волынь 
(цебто до Пилявецької бійки 13/23.іХ 1648 р. – В. Д.), козацкое посольство 

113 там само. – с. 1609.
114 там само. – с. 1612.
115 там само. – с. 1626, 1632 та інш.
116 там само. – с. 1621, 1629.
117 там само. – с. 1629.
118 Що в москві знали про суть взаємин Хмельницького з туреччиною, можна гада-

ти з того, що там було перечитано турецькі грамоти до нього, які потайки надіслав до 
москви Виговський (там само. – с. 1630).

119 Кулиш П. отпадение малороссии от Польши: (1340–1654). – м., 1888. – т. 2. – 
с. 192. Дворічний свій полон в туреччині підтверджував сам Хмельницький у листі до 
короля (там само. – м., 1889. – т. 3. – с. 44).
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было в константинополе и обещало султану всю русскую землю от Днестра 
до Люблина, с тем, чтобы козаки находились под покровительством турции, 
как данники. Наконец они (королівські сановники. – В. Д.) узнали, что ту-
рецкий посланник отправлен к Хмельницкому для заключения торгового и 
оборонительного договора”120. Докладніше змальовує куліш обставини ту-
рецького посольства до Б. Хмельницького осман-аги (у липні 1650 р.? куліш 
не вказує дати), що умовляв Хмельницького продовжувати війну з Польщею, 
обіцяв йому допомогу 10000048* військом на цілий рік й обіцяв надати коза-
кам провінцію, де вони будуть вільні як “люди шляхетського народу”. Хмель-
ницький ніби відповідав, що давно бажає цього й писав про це султанові, але 
волоський господар перехоплював його листи й передавав їх у Польщу. куліш 
уявляє собі ситуацію й пляни Хмельницького в такий спосіб: “турецкое 
посольство перестроило || (арк. 60) все планы Хмельницкого (пляни на за-
мирення з Польщею на підставі Зборівської угоди. – В. Д.): оно вдруг осво-
бождало его и от молота, и от наковальни, между которых он попал под 
Зборовым”121. отже: “турецкий цесарь повелит хану кончать с ним ляхов, 
как теперь хан повелевает ему щадить их. с помощью турок он будет силен 
всем татарским ордам и сделается таким ханом, как потомок Чингиса”. Цим 
мотивом пояснює куліш зміну ставлення Хмельницького до Польщі від по-
кірного до непримиренного122. Далі куліш переказує звістки т. зв. “варшав-
ського аноніма” про те, що осман-ага привіз Хмельницькому від султана 
турецьку шаблю в коштовній оправі, прапор з виображенням півмісяця, зо-
лоту гетьманську булаву й титул українського князя з побажанням султана, 
щоб Хмельницький взяв кам’янець і передав його туркам на ознаку своєї 
вірности. Хмельницький ніби на це погодився та об’явив Юрку киселю про 
прийняття ним протекції султана123. оцінку цього кроку Хмельницького 
куліш робить далі в дусі свого загального уявлення про Хмельницького як 
про надзвичайно негативний персонаж: “...Хмельницкий раскидывал умом 
во все стороны, как человек, стоящий на скользкой вершине и готовый ухва-
титься за всякую опору, хотя бы даже и за самую гнусную. турция была го-
това поддержать его, чтобы шагнуть в христианскую землю за реку турлу 
(Днестр. – В. Д.) и поставить ногу в Подольском каменце”124. мотиви ту-
реччини щодо такого зв’язку з Хмельницьким куліш тлумачить дуже просто: 
“...турция, желавшая только одного, чтоб козаки не разбойничали на Черном 
море, – была теперь к его (Б. Хмельницького. – В. Д.) услугам. Хмельницкий 
получил от султана титул не только украинского или запорожского князя, 
но и стража оттоманской Порты. || (арк. 61) По его просьбе хану было 
приказано идти к нему на помощь со своей ордой, а силистрийскому49* 
баше – стягивать войска и вместе с обоими господарями присоединиться к 
Запорожскому Войску”125. За контекстом видно, що куліш це відносить десь 

120 там само. – т. 2. – с. 346.
121 Цебто поміж королем-ворогом і ханом-спільником.
122 Кулиш П. отпадение малороссии от Польши. – т. 3. – с. 102.
123 там само. – с. 103.
124 там само. – с. 108.
125 там само. – с. 145; про “стража оттоманской Порты” також с. 150.
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на другу половину 1650 р. Хмельницький, одержавши султанського прапора, 
ніби обіцяв платити з своїх земель султану харач126; але в стамбулі не задо-
вольнили його прохання про видання роксанди Лупулівни за його сина тимо-
ша127; Хмельницький тримав у стамбулі своїх резидентів для зносин128 – ось 
які ще звістки переказує куліш. такі обставини куліш вважає за свідому 
дворушницьку політику Хмельницького, який ніби “...действуя на турецкого 
султана по-турецки, действовал на московского царя по-московски, чтобы 
приготовить себе правоверное или же православное убежище, смотря по 
обстоятельствам”129, – тому може й ці50* зносини з туреччиною приховува-
лися від москви130. Далі згадується, що після поразки козаків перед Берес-
течком у 1651 р. в їхньому таборі “в плен взяли турецкого посла, втоптан-
ного в болото...”, й в “портфеле Хмельницкого” – “султанский диплом на 
русское княжество”131; що Хмельницький повідомив стамбул про Білоцер-
ківську угоду, прохаючи султанського наказу хану допомагати йому у вій-
нах132; що Хмельницький діяв у стамбулі підкупами133, але там до влади 
прийшли ворожі йому угруповання й це спинило його запроектований похід 
на Волощину. Пізніше, у 1653 р., коли волошський господар матвій Басараб 
прогнав Вас[иля] Лупулу з молдавського господарства, Хмельницький від-
рядив посольство у стамбул, прохаючи віддати йому Волощину й мультани. 
“Не имея возможности покарать своевольных вассалов (Басараба, Лупулу. – 
В. Д.), турецкое правительство отдало оба придунайские княжества козацко-
му гетману, под условием ежегодной уплаты такой суммы, какую платили 
его предшественники”; || (арк. 62) крім того, було наказано хану й прикор-
донним командирам допомагати Хмельницькому проти поляків134. остання 
звістка у куліша про зносини Хмельницького з туреччиною стосується кін-
ця літа 1653 року, коли Хмельницький, що йшов на допомогу обложеним у 
сочаві, відступив51* до Білої Церкви, де його чекав турецький посол з листом 
від везіря азем-мегмед-паші <12> (лист зберігся в російському перекладі), 
де його сповіщалося, що через шкідливі вчинки тимоша Хмельниченка у 
валаських52* господарствах відновлено попередній лад і володіння поверне-
но Лупулі, заборонялося вступати з військом на турецькі53* території та обі-
цялося ханову допомогу. між тим у Польщі розповсюджувалися чутки, що 
цей посол вимагав від Хмельницького передачі обіцяних ним земель туреч-
чині та присяги на підданство, що Хмельницький, Джеджелій, Богун і інша 
старшина ладна була заприсягнути, але проти цього була козацька чернь. 
куліш вважає, що чутки, що Хмельницький інформував туреччину, ніби 
більша частина козаків ладна прийняти іслям, непевні й їх розповсюджував 

126 там само. – с. 147.
127 там само. – с. 144.
128 там само. – с. 156; про підданство Хмельницького туреччині – також с. 158–159.
129 там само. – с. 148.
130 там само. – с. 202.
131 там само. – с. 261–262.
132 там само. – с. 345.
133 там само. – с. 347.
134 там само. – с. 365–366.
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сам Хмельницький, щоб дурити поляків135. “тем же самым способом морочил 
козацкий батько и турцию, и москву, и весь свет, || (арк. 63) и никто не знал 
истинных его намерений, сам же он переменял их с каждой переменой 
обстоятельств”136.

отже, у своїх уявленнях про взаємини Б. Хмельницького з туреччиною 
куліш, користуючися переважно польськими джерелами (ріжні перекази й 
чутки) та почасти московськими звістками, не посунув уперед розробки 
цього питання, – він навіть слабіше обізнаний в ньому, ніж Буцинський, 
книжку якого куліш напевно знав, бо вона вийшла значно раніш (у 1882 р., 
а праця куліша у 1888 р.). Зовсім не цікавлячися причинами, що примусили 
туреччину встряти в козако-польську війну, сприймаючи турецьке втручан-
ня, як випадковий несподіваний зовнішній інгредієнт, що раптово примушу-
вав Хмельницького перебудувати свої зовнішнополітичні пляни, куліш не 
може піднестися вище розуміння цих зносин як акта злої волі самого Хмель-
ницького, його особистих політичних вигадок і комбінацій з метою підду-
рювання султанського уряду для своєї власної користі. Подаючи значно 
більше звісток про взаємини Б. Хмельницького з татарами (але й виключно 
за тими ж польськими й російськими джерелами), розглядаючи це, як спілку 
двох руїнницьких орд – козацької й татарської з відповідними з приводу 
цього моралістичними сентенціями, куліш все ж таки не раз підкреслює 
підданство й залежність фактичну й формальну Хмельницького від крим-
ського хана, хоч іноді й називає це спілкою, козако-татарською лігою, пані-
братством й іншими образними, але не виразними термінами137. На радах 
спільних перше місце належало тугай-бею, а не Хмельницькому138; Хмель-
ницького від черні охороняло 6000 татар || (арк. 64) як особиста охорона139; 
він покладався краще на татарів, ніж на козаків (звідомлення [григорія] 
кунакова)140; настирливо запрохував татарської допомоги в листі до султан-
калги54* [крим Ґірея] (навесні 1649 р.)141; везір хана [сефер Ґазі-аґа] наказу-
вав Хмельницькому під Зборовим припинити бійку142; за Зборівською угодою 
хана з королем хан гарантував Хмельницькому булаву й реєстр козаків у 
40000 і про наслідки угоди лише повідомив Хмельницького143 (куліш від-
мічає цікаву подробицю, що за цією угодою територія кримського ханства 
поширювалася на всі запорізькі землі до Ворскли й тясмина)144; хан іслам 
гірей в листі до короля називає козаків своїми слугами й підданцями145, 

135 там само. – с. 374–376. 
136 там само. – с. 376; про заперечення частини полковників і черні проти присяги 

туреччині – також с. 378.
137 там само. – т. 2. – с. 34, 108, 121, 124, 131, 142, 147, 149, 179, 195, 227, 252, 337, 

343; т. 3. – с. 282, 290, 309, 353.
138 там само. – т. 2. – с. 282.
139 там само. – с. 323.
140 там само. – с. 354.
141 там само. – с. 374.
142 там само. – т. 3. – с. 46.
143 там само. – с. 48–49.
144 там само. – с. 53.
145 там само. – с. 96.
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закликав останніх у похід проти кавказьких черкесів146; вимагав, щоб Хмель-
ницький воював з ним проти москви147; хан захищав козаків дипломатично 
проти Польщі148; [Хмельницький] зауважував королеві, що про провини ко-
заків він мусив повідомити хана (а, очевидно, не самовласно розправлятися 
з ними)149 і т. ін. Всі ці уривчасті відомості дають дещо зрозуміти, але ж ясної 
картини55* взаємин Хмельницького з кримом та одночасно з туреччиною він 
так і не дав. крім легендарного мотиву – взяття ясиру – так і не відомі при-
чини виступу хана проти Польщі. Залишаються зовсім неясними причини 
хитань серед керівних кіл криму й туреччини щодо Хмельницького. куліш 
цілком залишається під старою політичною апперцепцією “Україна поміж 
католицькою Польщею та православною москвою” (одпадіння від першої й 
приєднання до другої – зміст всього історичного процесу). Побічні ж згадки 
(але без відповідних висновків) про залежність деякий час Хмельницького 
від хана – вже не були новиною після праці Буцинського, що висвітлила їх 
куди краще. || (арк. 65)

г. карпов, полемізуючи з П. кулішем та м. костомаровим в статті “В 
защиту Богдана Хмельницкого”150, мимохідь подає свої міркування щодо 
[відносин] Б. Хмельницького з туреччиною, хоч не розв’язує в цілому цієї 
проблеми, поставивши в цій роботі собі зовсім інше завдання – виправдання 
Б. Хмельницького від тих обвинувачень, що їх висунув П. куліш. карпов 
твердить, що турки вважали Б. Хмельницького своїм підданим з 1648 р., з 
того моменту, коли він, втікши на Запоріжжя, “осоюзился с крымскими 
татарами”151. але трохи далі він рішуче висловлюється проти цього терміну 
(“данник оттоманской Порты”), вважаючи, що це не пов’язується з фактом 
походів Б. Хмельницького в молдавію на васалів султана. також категорич-
но відкидав він думку куліша, що Б. Хмельницький проектував утворити 
окрему державу в Україні з придунайськими країнами, – за карповим ви-
ходить, що всі ці походи Б. Хмельницький вигадував, щоб лише одхилити 
татарів і козаків від бажання для них похода на москву152. В цьому тверджен-
ні карпов яскраво виявляє свою політичну концепцію виставити Б. Хмель-
ницького, як непохитного “патріота” “єдиної неподільної” росії. також 
послідовно, за цим своїм принциповим наставленням, карпов, всупереч 
кулішеві, доводить ріжними гостроумними, але не зовсім переконливими 
міркуваннями, що Б. Хмельницький не тримав у секреті від москви своїх 
зносин з туреччиною й що тому ів[ан] Виговський, даючи представникам 
московського уряду копії з турецького листування до гетьмана, не вважав їх 
за таємні і не зраджував цим Хмельницького, що навіть сам Хмельницький 
знав про ці передачі153. В такий спосіб карпов приховано знецінює || (арк. 66) 

146 там само. – с. 98.
147 там само. – с. 104.
148 там само. – с. 139.
149 там само. – с. 394.
150 Карпов Г. В защиту Богдана Хмельницкого. – м., 1890. – 104 с.
151 там само. – с. 25.
152 там само. – с. 40.
153 там само. – с. 60–62.
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дипломатичну вагу56* цих турецьких документів і міжнародне значення зно-
син Хмельницького з туреччиною. спеціяльно на цьому питанні карпов 
зупиняється в полемічному розгляді статті костомарова “Богдан Хмельниц-
кий, данник оттоманской Порты” (розділ 8-й згаданої статті). Він доводить, 
що костомаров нічого нового не відкрив у цій своїй статті, бо за тогочасни-
ми реляціями московських послів це все було вже досить відомо і що для 
дослідників ці відомості також були приступні з відповідних місць т. VII, III, 
X, XIV “актов, относящихся к истории Южной и Западной россии”154. В 
тому, що костомаров у цій своїй статті примушений був фактами робити не 
стільки “відкриття”, скільки викриття своїх попередніх помилок, – в цьому 
карпов має рацію і це ми вище підкреслювали. але далі карпов намагається 
довести, що всі ці зносини Б. Хмельницького з туреччиною були офіційно, 
від самого Хмельницького, відомі москві і що жодного дворушництва, шах-
райства з боку Б. Хмельницького не було, – що він навіть за вказівками 
москви мусив провадити відповідне листування з кримом і туреччиною, що 
Хмельницький не ховав від султана свого підданства москві, що москов-
ський уряд не закидав Хмельницькому цих зносин з туреччиною й кримом 
(як, наприклад, закидав за зносини зі шведами), бувши завжди в курсі їх155. 
Не мігши цілком заперечувати факта підданства Б. Хмельницького туреччи-
ні, карпов по можливости знецінює цей факт таким міркуванням: “считал 
ли себя Богдан Хмельницкий данником оттоманской Порты не только после, 
но даже и до переяславской присяги, это вопрос весьма сомнительный...”156; 
“...запрещая сношения с турецким султаном (березневі пересправи 1654 р. у 
москві. – В. Д.), московское правительство по-видимому не потребовало от 
гетмана, чтобы он, так сказать, торжественно заявил султану: благоволил бы 
тот не считать его более своим подданным57*. Да и что это в самом деле за 
подданство или данничество, о котором приходилось подданному58* напо-
минать каждый раз, когда ему самому то было выгодно? || (арк. 67) крымские 
татары были действительно союзниками казаков, оказывали им услуги, были 
настоящие соседи Войску Запорожскому и поэтому с ними нужно было счи-
таться; о турках же ничего подобного нельзя было сказать”157.

отже, за карповим виходить, що з кримом у Б. Хмельницького була 
спілка, а що підданство його туреччині – або скороминуща фікція, або, при-
наймні, не вартий уваги епізод, що жодним робом не відбився на “вірнопід-
даній” політиці Б. Хмельницького щодо москви. Причини цього “випадко-
вого епізоду” навіть ні на хвилину не притягають уваги карпова. Вірний 
своїй великодержавній політичній тенденції, він таким же великодержавни-
ком виставляє й Б. Хмельницького, вперто дискредитуючи (бо замовчати вже 
не можна було) ті факти, що не вкладалися в його формульовки або проти-
річили їм. В цьому59* напрямі карпов довів погляди с. соловйова (значно 
обережніші) до меж абсурду, примушений до того обставинами й гостротою 
полеміки та крайньою “правизною” своєї власної позиції. так “наука” в руках 

154 там само. – с. 68–74.
155 там само. – с. 68, 71, 75, 78.
156 там само. – с. 74.
157 там само. – с. 75.
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карпова служила політичним потребам російського самодержавництва й 
імперіялізму. || (арк. 68)

російська офіційна університетська історична наука, навіть після праць 
костомарова, Буцинського й карпова, ніяк не могла зректися фальшиво-
патріотичного освітлення дипломатії Б. Хмельницького, ігноруючи навіть 
досить вже добре встановлені факти. Відомий московський професор 
В. о. ключевський у своєму дуже впливовому, майстерно викладеному й 
широко відомому “курсе русской истории” (ч. 3, лек[ція] XLVI) зміцню[є] 
своїм авторитетом упереджену думку про незалежність дій Б. Хмельницького 
у боротьбі з Польщею: “Успехи Богдана превзошли его помышления: он вов-
се не думал разрывать с речью Посполитой, хотел только припугнуть зазна-
вшихся панов, а тут после трех побед почти вся малороссия очутилась в его 
руках”158. За викладом ключевського виходить, що перемоги Хмельниць-
кого зовсім не залежали від зовнішньої підтримки. Чому ж у такому разі, 
бувши таким могутнім, Б. Хмельницький увесь час шукає “протекції” поза 
Україною? ключевський мимохідь відповідає далі на це неминуче запитан-
ня читача: “он (Б. Хмельницький. – В. Д.) не мог сладить с Польшей одними 
казацкими силами, а желательная внешняя помощь из москвы не приходила, 
и он должен был держаться за крымского хана”159. За контекстом виходить, 
що Хмельницький не міг триматися проти Польщі саме після перших своїх 
перемог. а свій вислів “держаться за хана” ключевський далі пояснює, як 
“союз” з ханом, який “выдал” його під Жванцем своїми “предательскими 
татарами”, що “испортили” справу Хмельницького під Зборовом і Берестеч-
ком160. Унаслідок цього стає60* зовсім незрозумілим, чому кримський хан з 
татарами, зробившися “союзниками” Б. Хмельницького, тільки заважали 
розвитку успіхів його. Перемови61* ж Б. Хмельницького про || (арк. 69) прий-
няття у підданство з дуже не моторною в цьому ділі москвою затримували, 
на думку ключевського, перехід України під владу султана: “Хмельницкий 
вынужден был к третьей войне с Польшей при неблагоприятных условиях и 
усиленно молил московского царя принять его в подданство, иначе ему оста-
ется отдаться под давно предлагаемую защиту турецкого султана и хана 
крымского”161. отже, виходить, що Б. Хмельницький ніколи навіть не був 
васалом султана. У такий спосіб одна, наведена вище звістка у соловйова 
(помилково витлумачена останнім) обернулася в наступному переказі клю-
чевського в твердження, діаметрально протилежно тому, що було в дійснос-
ті і що міг говорити справді Хмельницький (а він казав, що без допомоги 
москви не має сили “отойти бусурманских рук”, цебто розірвати свої нещо-
давно встановлені подданські відносини з турецькою імперією). Чому ж в 
такому разі (якщо Б. Хмельницький зовсім не був васалом султана) туреч-
чина в дальшому вела за Україну тривалу війну з Польщею й москвою? 
ключевський відповідає на це надто туманною посилкою на ворожнечу ко-
зацької старшини з рядовим козацтвом: “Эта вражда вызвала в малороссии 

158 Ключевский В. О. курс русской истории. – м., 1908. – Ч. ііі. – с. 148.
159 там само.
160 там само. – с. 149.
161 там само. – с. 150.
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бесконечные смуты и привела к тому, что правобережная Украйна досталась 
туркам и превратилась в пустыню”162. Неспроможний розібратися у стосун-
ках Хмельницького з сусідніми країнами, ключевський на кінець подає також 
зовсім неймовірне mixtum compositum з усієї дипломатії цього гетьмана: 
“истый представитель своего казачества, привыкшего служить на все четыре 
стороны, Богдан перебывал слугой или союзником, а подчас и предателем 
всех соседних владетелей, и короля польського, и царя московского, и хана 
крымского, и султана турецкого, и господаря молдавского, и князя трансиль-
ван- || (арк. 70) ского и кончил замыслом стать вольным удельным князем 
малороссийским при польско-шведском короле, которым хотелось быть 
карлу Х. Эти предсмертные козни Богдана и заставили царя алексея кое-как 
кончить шведскую войну. малороссия втянула москву и в первое прямое 
столкновение с турцией”163. адже у всьому цьому дуже мало науки й занад-
то багато дзвінкої московської публіцистики. || (арк. 176)

Вяч[еслав] Липинський, тонко аналізуючи державно-будівничі ідеї Бог-
дана Хмельницького, особливо в ділянці його міжнародніх зносин, не за-
глиблюється в суть зв’язків великого гетьмана з кримом і туреччиною. У 
відношенню до хана – це союз “з татарами в самім початку повстання”164; 
“союзи з кримом”165 перед 1654 р.; після незадоволення своєю62* московсь-
ко[ю] політикою в 1655 р. Б. Хмельницький “заключив умову з татарами”166; 
“заключив у марті 1648 р. союз із татарами”167. такі побіжні зауваження зовсім 
не розкривають дійсних відносин Б. Хмельницького до криму: виходить, що 
від самого початку своєї акції аж до останніх її років він діяв відносно кри-
му як рівноправний, незалежний суверен. отже, цей бік питання залишився 
в Липинського недоторкано нез’ясованим.

Значно ширше зачеплено ним питання про відносини Б. Хмельницького 
до туреччини. концепція В. Липинського щодо цього слідуюча: “Зразу на 
початку повстання, в липні 1648 р., прибули до стамбулу посли Хмельниць-
кого, прохаючи потвердити союз козаків з татарами і предлагаючи за це в 
застав кам’янець на Поділлю. Пізніше 14 жовтня 1648 р. гетьман пише лис-
та до султана, в котрім просить прийняти під свій протекторат Україну... Ці 
забіги увінчались успіхом: новий султан в кінці 1648 р. прийняв Військо За-
порожське під свою опіку й пізніше навіть видав гетьманові «дипльом на 
князівство руське» – згодом поляками під Берестечком разом з іншими до-
кументами здобутий. З того часу цей – тайний розуміється – союз відновлю-
вався пару разів. Наприклад, в лютім 1650 р., коли Польща хотіла втягнути 
Хмельницького в війну з туреччиною, а хан татарський в війну з московщи-
ною, гетьман, відновивши свій союз з туреччиною, зашахував в той спосіб 
обох своїх неспокійних сусідів. те саме повторилося знов у пару місяців 

162 там само. – с. 152.
163 там само. – с. 154.
164 Липинський В. Україна на переломі 1657–1659: Замітки до історії українського 

державного будівництва в XVII-ім століттю. – к.; Відень, 1920. – с. 24.
165 там само. – с. 29.
166 там само. – с. 39.
167 там само. – с. 154–155.
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пізніше. || (арк. 177) склавши 2 серпня 1650 р. на руки османа аґі, посла 
турецького, присягу вірности, Хмельницький спричинився в той спосіб до 
зірвання тоді польсько-московського союзу, котрий офіціяльно звертаючись 
проти туреччини, фактично всіма своїми наслідками заважив-би63* на Украї-
ні. Врешті дволітня боротьба гетьмана за Волощину і його династичні пляни, 
котрих наслідком був шлюб його старшого сина тимофія з донькою госпо-
даря Лупулля (21 серпня 1652 р.) – прямували до того, щоби через Волощи-
ну зайняти безпосередньо (без тяжкої залежности від криму) супроти Порти 
становище удільного князя й найти на заході осередок («князівство Поділь-
ське», про яке говорено вже в 1648 р., пізніше «князівство сарматії» з князем 
Юрієм Хмельницьким на чолі), коло котрого під протекторатом туреччини 
державність українська могла-би сформуватись і укріпитись”168. отже, 
Липинський використовує як свій документальний апарат копію листа 
Б. Хмельницького з 14.Х 1648 р. до султана <13> (з архіву давніх актів 
м. кракова – Acta Publica, I, zbiór Pinocciego) і грамоту мегмеда IV з грудня 
1650 р., репродуковану в іі т. “Памятников киевской комиссии [для разбора 
древних актов”, 2-ге вид., київ, 1898, т. 2, с. 585–589]”169. Дотепно тлумачу-
чи таємні мотиви цієї дипломатичної дії Б. Хмельницького, В. Липинський 
вживає ріжноманітної термінології для визначення суті взаємовідносин геть-
мана і султана – “протекторат”, “опіка”, “тайний союз”, “союз”, – а це не 
сприяє проясненню питання. Взагалі ж концепція В. Липинського стоїть на 
тому, що “союз” з туреччиною було укладено вже в кінці 1648 р. і потім той 
“союз” було “відновлювано” двічі – в лютому 1650 р. і в серпні 1650 р. Про 
дальший хід пересправ Липинський мовчить. Це, розуміється, не підносить 
погляд Липинського вище рівня, приступного нашій історіографії ще в ми-
нулому столітті. Правда, в іншому місці він прозорливо каже: “...туреччина 
значно більшу ролю, чим москва, в ґенезі й за- || (арк. 178) родженю по-
встання Хмельницького відограла”170. але ця правдива здогадка знецінюється 
порівнянням з москвою, яка аж ніякої ролі в початку повстання й держави 
Б. Хмельницького, дійсно, не відогравала. Подібним робом геніяльна здо-
гадка про 1655 р., що Б. Хмельницький – “...щоб унезалежнити себе й у по-
літиці закордонній, він уважає потрібним відновити перш за все свій старий 
союз із туреччиною”171, – ця здогадка не підпирається далі достатнім безпо-
середнім документальним аргументуванням і вислідженням процесу дипло-
матичних зносин. В. Липинського насамперед захоплює пишна термінологія 
турецького “Диплому на князівство руське”, бо це йому годиться як матері-
ял для підпертя гіпотези, що у Б. Хмельницького було “глибоке переконання 
про необхідність для України абсолютистичної монархічної влади”, навіть 
“зараз на початку повстання”172. тому недостатнє проникнення в турецько-
українські дипломатичні зносини тих часів привело, нарешті, В. Липинсько-
го до знецінення їхнього об’єктивного значення, до повної ігнорації впливу 

168 там само. – с. 25.
169 там само. – с. 257, прим. 5.
170 там само. – с. 29.
171 там само. – с. 39.
172 там само. – с. 117.
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дії турецької державної думки й волі, до зведення всього діла до оформлен-
ня державно-монархічних ідей лише самого гетьмана. Загальний висновок 
В. Липинського здається дуже неуґрунтованим, легковажним, узвичайненим 
за старою традицією: “Не вважаючи на дипльоматичні успіхи цеї туркофіль-
ської політики, вона в державній емансипації України більшої ролі відограти 
не могла. склалося на се дві причини: 1) одвічний реліґійний антаґонізм двох 
світів – християнського та мусульманського і 2) несталість та непевність 
турецьких васалів – татар, котрі – знаючи добре, що для них скріплення 
України несе – все козаків у рішучу хвилю, як під Зборовим, під Берестечком, 
під Жванцем, в найгірший спосіб зраджували. [...] а як додамо до цього плач, 
скарги і вре- || (арк. 179) шті прокляття українського селянства, котре татари 
в ясир забирали, то зрозуміємо, чому не можна було відділитись від Польщі 
при помочі туреччини...”173. таку поміч, за концепцією В. Липинського, мо-
гла тоді дати й дала “єдиновірна” москва. отже, незважаючи на всю силу 
критичного й конструктивного розуму високообдарованого автора, в цій 
концепції і він не міг виплутатися з тенет старих панрусістських уявлень на 
шкоду, звичайно, історичній правді. || (арк. 71)

Перейдемо нарешті до останньої праці, що зводить докупи в певному 
хронологічному порядку величезний матеріял щодо Хмельниччини,– том VIII 
ч. 2–3 та том іХ ч. 1–2 “історії України-руси” ак[адеміка] м. грушевського. 
Відріжняючися від попередніх праць величезною кількостю зібраного і кри-
тично перевіреного щодо достовірности джерельного матеріялу, ця праця в 
основному не розв’язує нашої проблеми, хоч не раз полемізує з попередніми 
авторами. За роки до 1650 [р.] за браком певних джерел м. грушевський 
взагалі не подає описання зносин Б. Хмельницького з туреччиною та кри-
мом, бо “мусили йти також жваві пересилки з кримською ордою, мабуть і з 
константинополем – але про них, на жаль, не маємо ніяких певних звісток, 
тільки далекі і баламутні поголоски”174. До таких поголосок він відносить 
звістку збірки [мартина] голинського <14>, що ніби Хмельницький влітку 
1648 року зробив двірську революцію у стамбулі, скинувши за допомогою 
яничарів султана ібрагіма і посадивши малолітнього мегмеда, бо ібрагім не 
хотів йому64* допомогти проти Польщі, хоч Хмельницький і обіцяв йому 
піддатися і завоювати для нього кам’янець. Брак відомостей все ж не заважає 
м. грушевському висунути теорію вагання Хмельницького поміж декілько-
ма варіянтами системи міжнародних спілок на той час, переважно – або 
антитурецької, або протурецької: “Виступаючи торік (1648. – В. Д.) против 
Польщі, козацтво оперлося на орді й війшло в круг держав, які ґрупувалися 
навколо Порти, як її васалі (Волощина, мунтяни, семигород)”. але турки на 
той час не могли допомогти Хмельницькому. “Чи варто отже було триматися 
сеї системи? одначе вона була свого рода синицею в руках. Зв’язки були вже. 
Зв’язавши тіснійші зносини з кримом, з семигородом, з Волощиною, мож-
на було в тім уґрунтуватися міцно. явилася ідея, – як зараз побачимо, заняти 

173 там само. – с. 26.
174 Грушевський М. історія України-руси. – к.; Відень, 1922. – т. VIII. – Ч. 3. – 

с. 59.
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самому Хмельницькому трон волоського господаря, і сотворити таким чином 
династичну опору для своєї ролі на Україні в системі отто- || (арк. 72) ман-
ської Порти”175. обережні формульовки затуляють суть питання – чи був уже 
у 1648, 1649 році Хмельницький підданцем крима або туреччини та на яких 
умовах176, тим більше, що дипломатичні зносини з цього приводу поміж 
ханом і стамбулом весь час точилися177. Без сумніву були зносини з стамбу-
лом і самого Хмельницького, – Виговський у 1649 році оповідав московсько-
му послові, що Хмельницький “посилав своїх послів до турецького царя за 
порозуміннями з ханом, «щоб турецький кримського царя не переміняв і ні 
в чім його не тіснив»”178. На думку м. грушевського, це було “дуже скоро по 
повороті з-під Зборова” (цебто кінець літа – осінь 1649 року). Не маючи за 
це посольство певніших відомостей, м. грушевський все ж таки вважає, що 
“...в листах, привезених турецьким посольством літом 1650 року, в дуже під-
черкнених виразах задоволення, які там читаємо, можна справді побачити 
потвердження того, що демонстрованнє сього союзу перед диваном з боку 
гетьмана і хана мало значіннє певної політичної остороги на адресу Порти. 
тісний союз з ханом вводив Україну в систему держав, в головах котрої 
стояла Порта...”179 і т. д. отже, визнаючи для цих років вже якусь залежність 
від туреччини і криму, м. грушевський не йде за рямці формули “союзу” з 
кримом і якихось зносин з стамбулом.

Підданство туреччині65* Хмельницького м. грушевський відносить на 
1650-1651 роки, присвятивши66* розгляду обставин його перший розділ т. іХ, 
ч. 1 та додатки т. іХ, ч. 2180. Зв’язок подій, за м. грушевським, був такий. 
“Зрада хана під Зборовим” і позиція “посередника” між королем і Хмель-
ницьким, що він посів, примусила Хмельницького шукати вищого || (арк. 73) 
захисту і управи на хана181. Шукаючи “опертя проти Польщі”, Хмельницький 
“...більш ніж коли-небудь почав працювати над скріпленнєм своїх зв’язків з 
отоманською Портою і перетвореннєм їх в правно-державний союз: в під-
данство султанові і перехід України до катеґорії таких турецьких васалів, як 
кримський хан, воєвода молдавський, мунтянський, князь семигородсь-
кий”182. У січні 1650 року Хмельницький приймав у Чигирині якесь турець-
ке посольство, про склад і завдання якого ми нічого не знаємо. але відповідь 
на це Хмельницький надіслав до стамбулу до Бекташ-аги – регента держа-
ви, листа (одержаного там 27.IV 1650 року), в якому він, як догадувався 

175 там само. – с. 132.
176 Питання про зміст “порозуміння” та “трактатів” Хмельницького з ханом навесні 

1648 р. м. грушевський залишає нерозв’язаним: там само. – к., 1916. – т. VIII. – Ч. 2. – 
с. 493–494, 500; пор.: там само. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 56.

177 там само. – т. VIII. – Ч. 3. – с. 135.
178 там само. – с. 239–240.
179 там само. – с. 240; протилежні антитурецькі течії: там само. – с. 241.
180 там само. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 9–138 (“підданнє туреччині і похід на молдаву 

1650 р.”); т. іХ. – Ч. 2. – с. 1539–1544, де він детально розглядає дві статті я. рипки, 
доповнюючи в такий спосіб текст 1 ч[астини] т[ому] іХ, що було написано ще до появи 
статей я. рипки.

181 там само. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 9; цьому протирічить с. 33, 36, 40, 50.
182 там само. – с. 53.
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м. грушевський, “...заявляв не тільки свою готовість у всім вигодити Порті, 
але й бажаннє бути підданцем і користуватися її протекцією і помічю проти 
усіх своїх ворогів... [...] таку заяву – виходить з грамоти, він посилав султа-
нові ще під час війни 1649 р., просячи помочи на ляхів, і, очевидно, – поновив 
сю заяву на початку 1650 р. – на що отоманське правительство і відповіло 
посольством, що було в Чигирині в липні 1650 р.”. Відомості про це посоль-
ство, каже м. грушевський, “...дають нам деяку можливість орієнтуватися в 
сих переговорах, що на початку 1651 року закінчились формальним приз-
наннєм України васальною67* державою отоманської імперії й інвестицією 
гетьмана знаками сього васальства”. Далі м. грушевський знову розвиває 
свою теорію про два варіянти закордонної політики Хмельницького (турець-
кий чи антитурецький): “...рішучу перевагу взяв варіянт перший: зв’язатися 
з Портою, заручитися її протекцією та сприятливими директивами для сусід-
ніх васалів її – криму, молдави, семигороду, а для того – формально бути 
прийнятими між підданців султана. В сім напрямі велися переговори протягом 
цілого року після Зборівського замирення і закінчилися султанською грамо-
тою місяця ребіул-евель 1061 – лютого 1651”183. Не переказуємо відомостей 
про обставини вшанування || (арк. 74) 29–30 липня 1650 року посла осман-
аги у Хмельницького, змісту листів до останнього від Бекташ-аги і мурад-
паші та листовної відповіді Хмельницького султану, бо це давно відомо за 
видрукованими джерелами184. Відзначимо лише, що Хмельницький в своєму 
листі до султана назвав себе з військом 4 рази “слугами” султана і відрядив 
до стамбулу68* відповідальне посольство (полк[овника] антона Ждановича, 
свого свояка Пав[ла] яненка[-Хмельницького] та білоцерківського сотника) – 
“z wiernym poddanstwem do Porty”185. м. грушевський оцінює цей лист Хмель-
ницького до султана так: він, “...не дуже входячи в конкретні справи, мав 
головною метою деклярувати підданство Запорізького війська отоманській 
Порті і приязні відносини з ханом”186. молдавська війна Хмельницького, що 
він потім вчинив, на думку м. грушевського, без згоди на то туреччини187, 
викликала велику увагу до нього турецької дипломатії188. але незважаючи на 
це, козацьких послів прийняли у стамбулі прихильно і обдарували – дехто з 
них залишився там для постійної резиденції, решта з турецькими послами, 
осман-агою та іншими, повернулися на Україну десь у другій половині жовт-
ня 1650 року189. обставини його докладніше не відомі, але у відповідь 

183 там само. – с. 54 – чи не визначає “скарга” Хмельницького султану, що хан його 
покинув у момент боротьби з Польщею, пояснення “правної” причини, що примусила 
Хмельницького залишити попереднього сюзерена – хана і перейти до нового – султана?

184 Щоденник про прийом цього турецького посольства: архив Юго-Западной рос-
сии (далі – аЮЗр). – к., 1914. – Ч. ііі. – т. 4. – с. 496–499. Листи Бекташ-аги, мурад-
паші та Хмельницького до султана: акты ЮЗр. – сПб., 1875. – т. VIII. – с. 352–354. У 
м. грушевського: Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 59–62. Про 
додатки м. грушевського за я. рипкою скажемо далі при огляді статей я. рипки.

185 аЮЗр. – Ч. ііі. – т. 4. – с. 500.
186 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 62.
187 там само. – с. 83, 84, 88.
188 там само. – с. 129–130.
189 там само. – с. 131; про чутки на той час у Польщі про ці зносини – с. 132.
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Хмельницький 1.Хіі [ст. ст.] 1650 року надіслав листа до яничарського аги 
(Бекташ-аги) з подякою і проханням про військову підтримку190 <15>. Нарешті 
ці зносини закінчуються тим, що осман-чауш привіз десь у березні 1651 року 
(виїхав з стамбула 3. ііі) Хмельницькому відому султанську грамоту з ребіуль-
евеля 1061 року про прийняття його у підданство: разом з тим було передано 
Хмельницькому листа великого везіря мелек агмеда та Бекташ-аги, зміст яких 
за російськими перекладами в московському архіві мін[істерства] закор-
д[онних] справ давно || (арк. 75) був відомий191. констатувавши ці факти, 
м. грушевський, на жаль, не подав глибшої оцінки їх та розгляду цих основ-
них документів192. Далі зустрічаємо зводку ріжних чуток щодо посольства 
осман-чауша до Хмельницького у кінці серпня 1651 року за часів берестець-
кого погрому, – але турецько-української документації на цей момент не має-
мо193. також не підсилено автентичними документами (за браком їх) чутки про 
умову за тих часів Хмельницького з туреччиною захопити кам’янець, хоч 
м. грушевський схиляється визнати існування такої умови і пляну: “...в Поль-
щі говорили, що Хмельницький обіцяв султанові здобути камінець для нього, 
або що султан п р  о  с  и  в  й  о  г  о  здобути йому камінець, і я, – каже 
м. грушевський, – вважаю се за дуже правдоподібне, що така тема дійсно 
була в українсько-турецьких переговорах тих років: здобуттє камінця в ас-
пекті вступу України в систему васальств отоманської Порти було дійсно 
незвичайно цінне і потрібне, і цілком природно, що воно таки й здійснилося, 
коли туреччина стала активнішою. але воно було також потрібне і україн-
ській політиці в плянах поширення на Західню Україну і утримання зв’язків 
з отоманською системою”194.

Далі маємо побіжні чутки про посольство Хмельницького до султана в 
лютому 1653 року195 і про інше його посольство, що приїхало до стамбулу 
12 червня196, очевидно, у відповідь на турецьке посольство до нього у квітні – 
травні 1653 року197. м. грушевський подає багацько ріжних чуток і про це 
друге посольство – але документів до нього знову ж таки нема. козацькі по-
сли виїхали додому 30.VII, з якими, || (арк. 76) очевидно, поїхав і посол 
мегмед-ага з листом до Хмельницького від везіря азем-мегмеда [Dervîş 
Mehmed Paşa] <16>, – останній лист нам відомий з російського тогочасного 
перекладу198.

190 там само. – с. 133–134. м. грушевський подає весь текст цього листа з “Поль-
ських справ” московського Древлесховища.

191 там само. – с. 135–137. текст грамоти і зміст листів: Костомаров Н. Богдан 
Хмельницкий, данник оттоманской Порты // Костомаров Н. собр. соч. – сПб., 1905. – 
кн. V. – т. 14. – с. 606–607; Буцинский П. о Богдане Хмельницком. – с. 123–126.

192 окремі натяки: Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 141, 159, 
317; турецьке посольство (с. 216) очевидно те ж саме посольство осман-чауша; від’їзд 
його через 4 тижні до туреччини – с. 247–248.

193 там само. – с. 315–317.
194 там само. – с. 444. Про кам’янець також с. 468; про васальство України – с. 484.
195 там само. – с. 498.
196 там само. – с. 533.
197 там само. – с. 536.
198 там само. – с. 537–538; акты ЮЗр. – т. ііі. – с. 483–484; чи не про цей лист го-

ворив Виговський? (Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 617).
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торкаючися посольств Хмельницького до туреччини у квітні 1654 року 
та до хана у лютому того ж року, цебто після складання т. зв. Переяславської 
угоди, які свідчили, що “...гетьман і військо Запорозьке хочуть далі зістава-
тися під зверхністю отоманської Порти, в союзі з ханом та иншими її васа-
лями”, – м. грушевський робить короткий огляд цікавої полеміки г. кар-
пова, м. костомарова, П. Буцинського і П. куліша щодо оцінки політики 
Хмельницького відносно туреччини199. Для нашої теми ця гостра дискусія, 
що точилася не стільки навкруги питання “Хмельницький – туреччина”, як 
навкруги – “Хмельницький – москва”, не має практичного інтересу, а лиш 
як літературна згадка. Випади згаданих чотирьох вчених один проти одного 
були, при науковій формі їх, досить одвертою політичною боротьбою, зайвий 
раз доводячи істину, що не може бути аполітичної науки. м. грушевський 
нині не відкидає, що одночасне підданство Хмельницького і москві, і туреч-
чині було “не зовсім чиста політична гра”, але намагається пояснити це з 
міркувань крайньої необхідности за тодішнього стану Хмельницького200. 
(Вплив Буцинського?) Далі зустрічаємо звістку про козацьке посольство до 
стамбулу десь у квітні – травні 1654 року, – зміст переговорів залишається 
невідомим. м. грушевський гадає, що турки заласкували козаків, щоб уник-
нути розриву з ними і загрози їхнього наступу через Чорне море201. такі ж 
лише чутки про посольство Хмельницького до стамбулу маємо десь у липні 
1654 року202.

У 1655 році чуємо про нове посольство везіря турецького азема [Ipşir 
Mustafâ Paşa] <17> та силістрійського паші [сіяуш-паша] до Хмельницького 
(листа везіря, що його привіз Ша[г]ін-ага до нашого часу не дійшло), що 
прибуло до Чигирина 3 || (арк. 77) квітня [н. ст.], та зворотне посольство 
Хмельницького до туреччини десь у травні (24 квітня [ст. ст.])203 того ж року. 
Про зміст переговорів можна лише приблизно догадуватися на підставі не 
безпосередніх чуток – це були питання стосунків Хмельницького з кри-
мом204. але крім того відомо, що Хмельницький через цих своїх послів [сот-
ника] романа [Ждановича] і [писаря] якова [Челебі] прохав султана відно-
вити свій над ним протекторат, на що султан згодився, надіславши йому десь 
у вересні 1655 року грамоту і 6 кафтанів <18>205. Потім маємо згадку про 
відрядження Хмельницьким до стамбулу десь у першій половині 1657 року 

199 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 781–784.
200 там само. – с. 784.
201 там само. – с. 894–895; головне оповідання ведеться щодо посольства полков-

ника савича до криму – с. 887–889.
202 там само. – с. 920–921.
203 В другому місці (с. 1137) м. грушевський описує якесь посольство Шагін-аги 

від султана до Хмельницького під Львів, через яке Хмельницький 24 квітня надсилає 
свого листа султану: очевидно, це те ж саме посольство, тільки за іншими джерелами.

204 там само. – с. 1064–1065.
205 там само. – с. 1097–1099. м. грушевський погоджується з костомаровим, що 

цю грамоту було надіслано десь у вересні 1655 року <18>: костомаров подав російський 
переклад цієї грамоти (Костомаров Н. Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Пор-
ты. – с. 611–612). м. грушевський чомусь не наводить ні тексту, ні змісту листа “яни-
чарського паші”, про який він згадує одночас з грамотою (с. 1098).
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Лаврина капусти з метою запобігти заходам поляків. Хмельницький ніби 
виставляв себе як вірного слугу султана206. крім деяких чуток про обстави-
ни і наслідки цієї дипломатичної місії, маємо лише копію листа Хмельниць-
кого до яничарського намісника, коли відряджалося це посольство до стам-
булу <19>207. Деяку скоріше моральну, ніж фактичну допомогу туреччина 
Хмельницькому внаслідок цих клопотань подала208.

роблячи загальну оцінку зовнішній політиці Хмельницького, зокрема 
щодо туреччини, м. грушевський прийшов до такого сумного висновку: “В 
політиці ж і у нього (Хмельницького. – В. Д.) не було твердої лінії... особ-
ливо се ясно показують його хитання між орієнтацією мусульманською й 
антимусульманською. Ходячі фрази того часу про спільний інтерес всього || 
(арк. 78) християнства і святий обов’язок боротьби з мусульманським світом, 
очевидно, не перешкоджали йому бути повним індіферентистом69* в сих 
справах, і він був би твердим прихильником отоманської системи, якби вона 
могла послужити для нього твердою політичною базою. але в сей мент вона 
була не здатна на се – так само, як і католицька, противмусульманська ліґа. 
тому Хм[ельницький] виходить то на ту стежку, то на сю, не жалує фразео-
льоґії – але нічого конкретного на сих стежках не знаходить і тільки заплутує 
ситуацію своїми перескоками”209. Для нас ця загальна характеристика сто-
сунків Хмельницького з туреччиною, за м. грушевським, цікава не як фор-
мула, що відбивала дійсний стан речей (щодо цього є сумнів), а як 
характеристика70* власних поглядів самого історика. В них у модерному ви-
гляді він подає термінологію і мотиви, запозичені у XVII сторіччі. Незважаю-
чи на силу зібраного і проштудійованого матеріялу, він залишився цілком в 
тенетах старих історіографічних концепцій: 1) Хмельницький вступає в ту-
рецьке підданство лише 1651 року (це було документально відомо ще з 
1852 року – навіть перед костомаровим і Буцинським) <20>, а до того так чи 
інак підтримує союз з ханом: підданство це носить характер вступу в “сис-
тему держав”, на чолі яких стояла туреччина; 2) Це підданство з боку Хмель-
ницького було лише дипломатичною грою, за обставинами якої він то 
відкидав його, то знову піддавався71*; 3) Двигуном цих зв’язків України з 
кримом і туреччиною був сам Хмельницький, його ініціатива, пропозиції, 
заходи, а туреччина відогравала в цьому ділі досить пасивну і дивовижно-
нерозумну ролю. До того ж ніде в проглянених чотирьох великих томах 
згаданої монументальної праці м. грушевського ми не зустрічаємо навіть 
спроби схарактеризувати не те, щоб соціяльно-економічні рушійні сили 
цього процесу такого щільного наближення на той час України до туреччи-
ни, ба навіть згадки про спільний економічний і політичний інтереси боків, 
що могли бути мотивами їхнього наближення. || (арк. 186)

огляд розробки даного питання в історичній літературі був би не пов-
ним, якби ми проминули праці, що, не займаючися цим питанням спеціяльно, 

206 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1354. м. грушевський 
на с. 1346 констатує, що дуже мало матеріалів щодо цього, а далі – с. 1354–1355 подає 
дещо. 

207 там само. – с. 1354–1356.
208 там само. – с. 1427, 1494.
209 там само. – с. 1494.
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все ж зачіпають його, намагаючися висвітлити історію східньої Европи за 
так званим марксівським методом. м. Покровський в праці “русская история 
с древнейших времен”, роблячи спробу висвітлити події 1648 р. як буржуаз-
ну революцію козацтва та міщанства проти польського феодального маг-
натства, не займається спеціяльно студією татаро-турецьких відносин до 
України за добу Б. Хмельницького, однак розбігається в деяких поглядах з 
звичайними уявленнями історіографічної традиції. 1) Він твердить, що вій-
ськовий успіх Б. Хмельницького з самого початку залежав від татар, що лише 
татари гарантували йому своєю участю перемогу над польським військом, 
цебто воєнний бік його справи210. Вважаючи, що це був давно назріваний 
“козацько-татарський союз”, м. Покровський не заглиблюється докладніше 
в умови цього “союзу”211. але його думка цілком протилежна звичайному 
уявленню старої історіографії про підпорядковану роль татар під час Хмель-
ниччини212. 2) м. Покровський вважає, що хитання Б. Хмельницького у між-
народній політиці залежали від його класової позиції. Хмельницький, мавши 
політичний успіх лише від підтримки повстання “черні-поспільства” і по-
рвавши потім з нею, цебто залишившися з невеликою суто козацькою групою 
в ізоляції поміж двома класовими антиподами – магнацтвом і поспільством, – 
не мав іншого виходу, як шукати підтримки у держав, де провідну ролю відо-
гравали клас[и], споріднені своїм економічним станом і соціяльними 
інтересами з козацтвом, – “...когда союз Хмельницкого с чернью был разор-
ван, ему не оставалось другого выхода, кроме татарского, турецкого, швед-
ского или московского союза”213. Покровський особливо підкреслює зна- || 
(арк. 189) чення цієї класової споріднености: “Поскольку московское госу-
дарство было дворянским, а не боярским, оно было ближе к казакам, нежели 
к польским панам...”214. але ж про можливість такої ж класової спорідненос-
ти поміж козацькою старшиною та кримським мурзачеством м. Покровський 
чомусь нічого не каже, вважаючи “союз крымский” Б. Хмельницького лише 
“военной необходимостью”215. Відносини Б. Хмельницького до туреччини 

210 Покровский М. русская история с древнейших времен. – м., 1923. – т. 2. – с. 186, 
187.

211 там само. – с. 185, 195.
212 (У початковому варіанті статті, яка призначалася до друку в одному з радянських 

видань кінця 1930-х – початку 1940-х років, ця частина тексту від початку аркуша ви-
глядала таким чином: “При цьому не можна обминути надзвичайно цікавого і повчаль-
ного прикладу, що свідчить на користь марксівської методи вивчення історичних джерел 
як єдиної наукової і тому певної в своїх висновках. ак[адемік] м. Покровський, виходя-
чи в своєму освітленні т. зв. козацької революції XVII ст. з загальної аналізи класових 
суперечностей на тлі тогочасного соціяльно-економічного розвитку Польщі і України 
зокрема, без спеціяльної студії татаро-турецького питання, подає в своїх побіжних заува-
женнях щодо цього правдиве загальне освітлення стосунків Хмельницького з східними 
сусідами. Це тим важливіше, що думка м. Покровського розбігалася з звичайними уяв-
леннями історіографічної традиції. 1) Він твердить, що військовий успіх Б. Хмельниць-
кого залежав від татар, що татари гарантували своєю участю його військовий успіх, – це 

є думка цілком протилежна уявленню буржуазної історіографії про підпорядковану ролю 
татар у «Хмельниччині»” (арк. 152). – Я. Ф.).

213 Покровский М. русская история с древнейших времен. – с. 187.
214 там само. – с. 195–196.
215 там само. – с. 196.
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м. Покровський уявляє зовсім не виразно: Хмельницький ніби “в припадках 
гнева на москву” казав, що “он отдается в подданство турскому царю” (цеб-
то турецьке підданство Б. Хмельницького було не фактом, а тільки можли-
вістю, – в цьому наявно переказується легенда соловйова-ключевського). 
Далі м. Покровський наводить давно відомий факт, не витлумачуючи його 
значення, як слід: “Хоть и сказанные в гневе, это не были пустые слова. До 
нас дошла грамота султана мегмеда IV (от декабря 1650 г.), где Богдан ти-
тулуется «голдовником» (вассалом) турции, в знак чего ему и жалуется от 
султана почетная шуба”216. м. Покровський так і залишає читача в непоро-
зумінні: чи дійсно був Б. Хмельницький васалом султана, чи останній на-
магався його до цього привернути? || (арк. 190)

колективна праця інституту історії ВУамЛіН – “історія України”, т. і217, 
в якій розділ про Хмельниччину – “селянська революція 1648 р.” написав 
г. карпенко, робить спробу розглядати всі події Хмельниччини виключно з 
погляду боротьби реєстрового козацтва на два фронти – проти польських 
магнатів і проти селянської революції. Під цим же кутом зору автор намага-
ється пояснити й зв’язки Б. Хмельницького з ханом і султаном. Внаслідок 
цього получаються схеми досить сміливі й не позбавлені оригінальности, 
але такі, що припускають прийняття їх лише на віру. В усякому разі своєрід-
ність поглядів автора примушує розглянути їх. Б. Хмельницький з запорізь-
кою старшиною в своїх первісних бажаннях не йшов далі вимоги відновити 
козацькі привілеї, скасовані ординацією 1638 р. але він побоювався селян-
ської революції не менше, ніж шляхти. тому, як тільки він опанував Запо-
ріжжям, то одразу звернувся за підтримкою не до пригноблених селянських 
мас, а до хана. Ця татарська допомога потрібна була Хмельницькому й ко-
зацькій старшині не лише для боротьби зі шляхтою, але й як гарантія козаць-
кої старшини від селянської революції, без якої не обійшлася б справа, як 
добре розумів Хмельницький218. Питання ж про те, чому кримський хан роз-
почав воєнні дії спільно з Хмельницьким, залишається відкритим. Зв’язок 
між ханом і Хмельницьким уявляється автором, без жодних доказів, як 
договірно-союзний. татарські сили відограють допоміжну ролю: польське 
військо було розбито вщент “за допомогою татар” біля Жовтих Вод і під 
корсунем219. В наступному 1649 р. Б. Хмельницький провадить війну мимо-
волі, під тисненням революційних селянських мас, але в рішаючу хвилину, 
під Зборовим, коли шляхетському війську “при перевазі козацько-татарських 
сил” загрожувало нове, майже повне знищення, і король в кри- || (арк. 192) 
тичний момент звернувся листовно до хана й Хмельницького, – то хан, одер-
жавши листа днем раніше за Хмельницького, просто не відповів на нього, а 
Хмельницький охоче прийняв пропозицію короля й, “...порозумівшись, як 
видко, з ханом...”, припинив боротьбу220. автор вважає поведінку Б. Хмель-
ницького й старшини зрадництвом у відношенні до селянства й рішуче 

216 там само. – с. 194.
217 історія України. – Харків, 1932. – т. і: Передкапіталістична доба.
218 там само. – с. 112.
219 там само. – с. 113.
220 там само. – с. 124–125.
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полемізує проти думки старої історіографії, що Б. Хмельницький пішов на 
Зборівську угоду лише під тиском хана, який ніби загрожував Хмельницько-
му, що перейде на бік короля й виступить проти козацького війська, якщо 
Б. Хмельницький не підпише угоди із шляхтою. Виходило (робить висновок 
автор), що “...зрадив селянські маси не Хмельницький, а хан”. але хан не 
відповідав на лист короля і лише після того, як козацька старшина погоди-
лася на компроміс зі шляхтою, він за згодою Хмельницького надіслав листа 
королеві з прийняттям його мирних пропозицій221. Лист хана був горделивим 
і брутальним по тону, а лист Хмельницького – повним рабського угодовства. 
Ханові цей мир зі щляхтою нічого не міг дати, між тим, як похід на Польщу 
дав би можливість збагачення. тому не в його інтересах було відмовляти 
Хмельницького від війни. “Хотів закінчення війни не хан, а Хмельницький 
і козацька старшина...”, тому що для неї не було за що далі воювати і вона 
“...боялася тієї маси, на чолі якої вона йшла”222. таким чином, за автором, 
виходить, що хан не мав власної політичної лінії, а починав і закінчував війну 
за ініціятивою Б. Хмельницького. Парадоксальне уявлення про хана, що 
перебуває без всякої видимої причини в залежності від новоявленого геть-
мана! Починаючи воєнні дії у 1650 р., козацька старшина знову покликала 
“поміч від татар”223*. || (арк. 170) Под Берестечком Хмельницкий и ближай-
шая к нему старшина, боясь, наверно, победы своих револ[юционных]72* 
войск, а может быть, и бунта против себя, убежали из лагеря в самый реши-
тельный момент наступления шляхетского войска224. автор категорически73* 
настаивает на том, что под Берестечком изменил не хан, как до сих пор счита-
ла историография, а Хм[ельницкий] с Выговским, которые только впослед-
ствии, по возвращении своем, создали сами эту легенду о мнимой измене 
хана, за которым они будто бы поехали, чтоб его возвратить, но он их за-
держал у себя, пока не окончилась борьба под Берестечком. Но Выговский 
разоблачил сам себя, говоря, что Хм[ельницком]у74* “...не можна було по-
вернутися до табору, хоч хан і давав йому досить сил. отже, не хан, видко, 
тримав Хмельницького, а Хмельницький || (арк. 171) сам ужив всіх заходів, 
щоб, дезорганізувавши маси, в їхній крові затопити на Україні селянську 
революцію”225. такое представление, идущее в разрез с ранее обычно при-
нятым, автор дополняет картиной единства75* движения протеста среди ка-
зацкой массы и татар против старшины и польской шляхты226. По условиям 
Белоцерковского договора казацкая старшина обязана была разорвать свою 

221 там само. – с. 126.
222 там само. – с. 127.
223 там само. – с. 131. (Далі архівний аркуш обривається на незакінченому реченні: 

“Під Берестечком Хмельницький і найближча до нього старшина, побоюючися напевно 
перемоги своїх революційних військ, а можливо...”. Продовження цього аркуша не збе-
реглося, тому наступний текст реконструйовуємо за авторським чернетковим автографом 
тексту російською мовою. те саме стосується характеристики наступної праці – моно-
графії к. осипова (арк. 153–160). Цей уривок статті також реконструйовуємо на основі 
авторського російськомовного чернеткового автографа. – Я. Ф.). 

224 там само. – с. 131.
225 там само. – с. 132.
226 там само.
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“спілку з татарами”76*, что подрывало “єдину реальну силу”, которая остава-
лась у казацкой старшины как во внутренней борьбе, так и в внешних сно-
шениях. Поэтому она “...по-старому користала з допомоги татар у своїй 
боротьбі з повстанням на Україні. Хмельницький ще раніше прийняв васаль-
ство Порти...”227. каким образом старшина использовала против своих77* 
крестьян татарское войско, – автор не поясняет. также небрежно отнесся он 
к вопросу о подданстве Хмельницкого78* турции, посвятив79* ему всего че-
тыре слова. Но далее он останавливается80* – последовавший затем поход 
казацкой старшины на молдавию81* [и опустошения] “...поставили у ворожі 
відносини до козацької старшини також і Порту...” и через это нападение 
“...розірвана була спілка з татарами...”228. имея против себя татарское войско, 
шляхетскую армию и крестьянскую революцию, старшина находила вес-
ной82* 1653 г. единственный выход в подданстве москве. Пока был созван в 
октябре в москве Земский собор для решения этого вопроса, – “за цей час 
Хмельницький ще раз встиг передатися Порті й домогтися військової допо-
моги від татар, але під Жванцем, де союзні війська осадили були польські 
королівські війська, хан, що брав участь у війні з наказу Порти, склав угоду 
з шляхтою”229. На || (арк. 172) этом оканчиваются заметки о связи турции и 
крыма с Хмельницким. Не трудно видеть, что там, где автор высказывает 
свои новые соображения83* по данному вопросу, его взгляды более чем спор-
ны; – в тех же случаях, где он просто84* сообщает об известных ранее фактах, 
он не дает себе труда вдуматься и осветить события международной поли-
тики Хмельницкого глубже. || (арк. 153)

Если статья г. карпенко отличается в85* изучаемом вопросе поверхност-
ностью и86* бездоказательским новаторством в ряде моментов, то самая по-
следняя довольно пространная87* специальная работа о Б. Хмельницком – 
научно-популярная88* биография этого гетмана, опубликованная недавно89* 
к. осиповым230, грешит не только незнакомством с новейшими работами в 
этой области, неоправданно доверчивым, некритическим отношением к со-
мнительным, второстепенным трудам (Величко, маркович), но и прямым 
возвратом к историческим взглядам первой половины ХіХ ст.: Хмельниц-
кий – национальный герой231. Поэтому ему никак нельзя отказать в том, что 
он “дальновидный политик”, что он прибегает к “...исключительно сложной 
и тонкой тактике”232, которую “...далеко не всегда умели понять последующие 
историки, и тем более не могли разобраться в ней современники”233. слож-
ность его тактики состоит в том, что он, прося московского царя “...принять 
Украину под свое покровительство, но одновременно ведет такие же пере-
говоры с турцией и с крымским ханом...”234. (В каком это году, автор не 

227 там само. – с. 134.
228 там само.
229 там само. – с. 135.
230 Осипов К. Богдан Хмельницкий. – м., 1939. – 413 с.
231 там само. – с. 6.
232 там само. – с. 171.
233 там само. – с. 172.
234 там само.
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указывает.)90* такой тонкий подход к международным отношениям Хмель-
ницкий усвоил себе с самого начала своего выступления, когда он, беглец, 
сидел еще в днепровских плавнях, то и тогда он как фантастический91* опере-
точный герой, уже обдумывал, с кем ему выгоднее заключить союз – с мо-
сковским царем или с крымским ханом?235 Что побудило его выбрать именно 
хана, автор этого либретто не открывает. Во всяком случае, хан оказался 
таким простофилей, что сразу же при первом же появлении “послов” Хмель-
ницкого в марте 1648 г.92* “...встретил их милостиво, одарил кафтанами и 
стал обсуждать проект совместных действий”236 (символом чего является 
жалованье кафтанов – автору невдомек). Попавшись так глупо на удочку 
этого еще неизвестного93* “тонкого” политика, татары и в дальнейшем ведут 
себя столько же наивно, || (арк. 154) сколько и коварно, как и подобает диким 
азиатам. так как польское правительство успело каким-то образом уведо-
миться о “тонком” дипломатическом плане Хмельницкого, опротестовать его 
в стамбуле, а диван успел запретить хану воевать с Польшей, то ислам гирей 
поступил “лукаво”: “...он не выступил сам, но передал Хмельницкому, что 
тот может пока договориться с перекопским мурзой, тугай-беем”237. (роль 
перекопского мурзы в крымском ханстве автору неизвестна, но в диване это 
хорошо знали, – дивана хан обмануть не мог бы). Планы94* тугай-бея автору 
тоже отлично известны: тугай-бей шел с своими татарами в марте к Желтым 
Водам “немного поодаль” от Хмельницкого, п[осле] ч[его] хотел выяснить, 
на чьей стороне будет победа. В случае поражения Хм[ельницко]го татары 
“...принялись бы совместно с поляками избивать козаков”238. Под Желтыми 
Водами татары не сражались95*, а напали на уже обезоруженных поляков, а 
под корсунем уже “активно участвовали в бою”239. Политика татар крайне 
изменчива: во время переговоров в 1648 г. Хмельницкого с [адамом] кисе-
лем тугай-бей по султанскому приказу покинул казаков и возвратился в 
крым240, но в том же году перед Пилявецкой битвой из крыма двинулся на 
помощь Хмельницкому ислам гирей со всей ордой241. такую внезапную96* 
перемену автор объясняет прошедшим в турции дворцовым переворотом и 
тем, что “новый султан приказал хану возобновить союз с козаками”242. ав-
тор, видимо, не вполне отдает себе отчет в том, что если раньше у него речь 
шла о татарской интервенции в Польшу, то теперь уже констатируется ту-
рецкая интервенция. Впрочем международные отношения Хмельницкого97* 
рисуются автором очень легендарно: во время свадьбы Хмельницкого на 
Чаплинской “многие из соседних государств прислали гетману поздравления 
и подарки”243 (подобно тому, как они это делали в отношении австр[ийского] 

235 там само. – с. 195–196.
236 там само. – с. 129.
237 там само.
238 там само. – с. 141.
239 там само. – с. 146, 149.
240 там само. – с. 152.
241 там само. – с. 187.
242 там само. – с. 189.
243 там само. – с. 187.



230

Василь ДУБроВськиЙ

императора или короля франции; любопытно было б узнать у автора, какие 
именно “многие” государства поздравляли Хмельницкого со свадьбой и где 
он это вычитал). автор легко проникает в сердца98* не только умерших ге-
роев прошлого, но и народов: когда Хмельницкий стал отступать по повеле-
нию яна кази- || (арк. 155) мира от Замостья, то “татары недоумевали”244. 
Начало непосредственных сношений Хм[ельницко]го с турцией автор от-
носит к 1649 г.: в Переяслав99* к нему прибыл турецкий посланник осман-ага, 
через которого великий везир извещал, “...что Порта будет помогать козакам 
и что уже дано приказание крымскому хану прислать, в случае надобности, 
свою орду, силистрийский паша также вышлет свое войско100*”245. Почему 
турция вдруг проявила такую готовность к услугам казацкому гетману, не 
интересовался ли диван чем-либо в этой акции, какая форма связи устанав-
ливалась между сторонами и т.д., и т.п.101*, – автор игнорирует эти вопросы. 
Для него важнее оправдать героя-гетмана в сношениях с неверными: Хмель-
ницкий, поясняет он, в это время не стремился еще отдаться “под высокую 
руку” царя, – он “...лелеял мысль о политической независимости козацкой 
Украины...”246. следовательно, сношения Хм[ельницк]ого с турцией вполне 
простительны и не уничтожили102* его103* независимости. тем менее можно 
было б думать о к[акой-]либо зависимости Хм[ельницк]ого от хана, цели 
политики которого не выходили за рамки уголовных104* намерений (он рас-
сматривал “...всю войну лишь как способ набрать пленных и добычу...”)247. 
Естественно, что татары были не охотники драться, предпочитая вышеупо-
мянутое более чистое и105* доходное занятие: в 1649 г. под Збаражем хан106* 
“...перешел к угрозам и ультимативно потребовал, чтобы козаки взяли на 
себя главный удар...”. “Вряд ли Богдан придал серьезное значение угрозам 
хана, но он использовал их для того, чтобы усилить козацкий натиск в под-
готовлявшемся им новом штурме”248. конечно, герой-гетман мог только 
презирать угрозы какого-то хана, но как он их использовал для усиления 
штурма, автор, к сожалению, не объяснил. Даже под Зборовым все совер-
шается, как в кинокартине: ян казимир посылает хану “увещательное” 
письмо, татары “принялись его обсуждать” и, будучи заняты этим делом, 
естественно прервали свое участие в сражении. Поэтому в ту самую минуту, 
когда паны ожидали, что их король вот-вот попадет в плен к казакам, Хмель-
ницкий || (арк. 156) тоже неожиданно прекратил бой249. таким образом, по-
бедитель-гетман почему-то помиловал ляхов, но безмозглые ляхи почему-то, 
“...находясь в медвежьих объятиях этих самых козаков...”, ошибочно107* об-
ращаются за миром не к нему, а “...приняли самые невероятные условия 
ислам-гирея”250. т[аким] обр[азом], добротненького [?] и непобедимого 
героя явно обманули, и он это терпеливо перенес: “...отступничество татар 

244 там само. – с. 204.
245 там само. – с. 212.
246 там само. – с. 213 .
247 там само. – с. 230.
248 там само. – с. 231.
249 там само. – с. 233–234.
250 там само. – с. 234–235.
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испортило игру (Хмельницкому. – В. Д.) в момент, когда на руках были все 
козыри”251. явно, что будь автор на месте Хмельницкого, он задушил бы по-
ляков в своих медвежьих объятьях, не считаясь с хитростями слабосильного 
и вероломного хана! Но полякам даже удалось “с помощью ислам-гирея...” 
“...добиться у Хмельницкого кое-каких уступок”252. Это по доброте его108*, 
конечно, и напрасно. Впрочем уступчивость Хм[ельницк]ого автор склонен 
оправдывать необычайной дальновидностью его политических расчетов: 
отказ от Зборовского договора, будто бы невыгодного для козаков, “...легко 
мог повлечь войну против объединенных сил поляков и татар, которые, по-
лучив дань, всячески готовы были услужить полякам. результат этой войны 
трудно было предсказать, тем более, что за спиной татар стояла турция, а за 
спиной поляков – Ватикан”253. следовательно, Хм[ельницко]му угрожала 
коалиция Польши, Ватикана, крыма и турции, которая109* в любую минуту 
готова покинуть Хм[ельницк]ого и “услужить полякам”! Едва ли герою ка-
зацких побед после этого110* стоило всерьез111* считаться с такими ветрены-
ми112* “союзниками”. Поэтому едва “подкупленные татары отступились от 
него”254, он ищет новых “более надежных союзников”255. автор представ-
ляет себе власть Хм[ельницк]ого в этот момент совершенно суверенной, 
только находящейся в затруднительном положении: “Хмельницкий яснее, 
чем когда-либо, понял, что, если Украина не войдет в добровольный союз с 
окружающими государствами, ее быстро проглотят – либо панская Польша, 
либо султанская турция”256. В поисках “сильного, надежного союзника” 
Хм[ельницкий] был весьма неразборчив, хотя и развил “...поразительную 
активность: он вновь стучится || (арк. 157) в ворота москвы, налагает на себя 
фиктивную зависимость от турецкого султана, ведет переговоры с молдав-
ским господарем, с трансильванским владетелем Юрием ракочи и с королем 
Швеции”257. как видим, в одну кучу свалены все страны (забыта113* только 
англия), независимо от условий, времени и характера сношений с каждой 
из них Хм[ельницк]ого. Все обезличено. Правда, автора весьма заинтересо-
вал торговый114* украинско-турецкий115* договор, который он относит к 1649 г. 
и считает, по-видимому, действенным. Но вместе с тем автор в патриотиче-
ском ослеплении открыто, но бездоказательно дискредитирует важность 
связи Хм[ельницк]ого с турцией. “Но, заключая этот договор, признав даже 
себя в следующем году в некоторой вассальной зависимости от султана, 
Богдан не придавал всему этому серьезного значения. то была с его стороны 
лишь перестраховка..., имевшая целью повысить его акции”258. В качестве 
доказательства такой сущности дипломатии Хм[ельницк]ого приводится 
только лишь116* анекдот, что когда [адам] кисель проведал о его переговорах 

251 там само. – с. 235.
252 там само. – с. 236.
253 там само. – с. 239.
254 там само. – с. 252.
255 там само. – с. 253.
256 там само. – с. 255.
257 там само. – с. 256.
258 там само. – с. 256–257.
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с турцией, то Хм[ельницк]ий “с испуга свалился больной”259. странно толь-
ко, отчего он испугался, если все это не имело117* “серьезного значения”. 
Выражения “фиктивная зависимость” и “некоторая вассальная зависимость” 
не могут, конечно118*, являться аргументами и носят лишь маскировочный 
характер. автор разгадывает затаенные думы Хм[ельницк]ого, соперничая 
в этом деле с богом: “...главное, подлинное стремление Хмельницкого за-
ключалось не в том, чтобы связать себя союзом с турцией, а в том, чтобы 
добиться союза с москвой”260; “Во всю ширь развернулся его талант иску-
сного, дальновидного политика и дипломата”261. он расстраивает выступле-
ние119* татар против москвы, втягивается в войну в молдавии, заручается 
через посольство Джеджелия в стамбул120* обещанием военной помощи 
турции против Польши, организует совместно с ханом посольство в сток-
гольм, направленное против Польши262. Боевые действия Хм[ельницк]ого в 
1650 г. изображаются121* столь же непонятными: то Хмельницкий сам122* от-
казывается || (арк. 157 зв.) от турецкого вспомогательного корпуса, боясь 
этим “взбудоражить все государства”263, то он, дожидаясь своих союзников-
татар, которые выступали неохотно лишь по приказу Порты264, “...слал в 
крым гонца за гонцом, прося ускорить прибытие войск...”265. Хан, как и сле-
довало от него ожидать123*, “сыграл в этой войне роль злого гения Хмельниц-
кого”, отделывался обещаниями124*, был склонен к измене, зато сносился с 
поляками, почему Хм[ельницк]ий “явно не верен хану”266. остается непо-
нятным, почему, с одной стороны, Хм[ельницк]ий, не доверяя хану, так все 
же ищет его помощи, а с другой стороны, почему хан стремится теперь125* 
воевать с москвой, а не с Польшей, потому что традиционный мотив – же-
лание грабежа – отнюдь не доказательство причин126* перемены ориентации. 
автор признает версию измены хана под Берестечком и бегство его оттуда, 
но сомневается считать причиной этого паническое состояние татарского 
войска и склонен скорее считать, что “тут не обошлось без обдуманной из-
мены по договоренности с поляками”267. (Без доказательств). Уход Хм[ель-
ницк]ого с поля боя автор мотивирует традиционно (по костомарову) же-
ланием Хм[ельницк]ого личным вмешательством побудить хана возвратить-
ся268. Несмотря на письменные угрозы хана, Хм[ельницк]ий шлет гонцов в 
крым и турцию с просьбой не отступаться от казаков269. Хотя Хм[ельницк]ий, 
“...несмотря на всю неуверенность в этом союзнике, приносившем часто 

259 там само. – с. 257.
260 там само.
261 там само. – с. 262.
262 там само. – с. 263.
263 там само. – с. 266.
264 там само. – с. 276.
265 там само. – с. 271.
266 там само. – с. 276.
267 там само. – с. 250; автор склонен считаться с сообщением “ист[ории] руссов”, 

что вражда хана к Хм[ельницко]му возникла в силу объявления полковником [григорием] 
гуляницким хану о сношениях Хм[ельницк]ого с москвой.

268 там само. – с. 281.
269 там само. – с. 294.
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больше вреда, чем пользы, не желает вовсе лишаться его”270, однако в усло-
виях Белоцерковского договора он принял обязательство “расторгнуть свой 
союз с татарами”271. || (арк. 158) сам этот союзник-хан был вреден, но по-
чему предусмотрительный и ясновидящий политик Хм[ельницк]ий стремится 
во что бы то ни стало сохранить с ним “союз”? с аннулированием в 1652 г. 
Белоцерковского договора наступает127* “открытое возобновление союза с 
крымом”272. когда под Жванцем хан, подкупленный королем, помирился с 
ним, то почему Б. Хм[ельницк]ий “...рвал и метал, уговаривая ислам-гирея 
повременить...”?..273. В связи с описанием обстоятельств128* Переяславского 
договора автор снова ставит и решает по-своему129* основной вопрос о си-
стеме международных связей и направления политики130* Хм[ельницк]ого131* 
в 1653 г.: а) принять подданство турции (вторично?) Хм[ельницк]ий не мог, 
хотя “в 1650 г. так и поступил”, – “...это было с первого до последнего мо-
мента фиктивное подданство”; национальная и религиозная рознь была так 
велика, что “...конечно, никто на Украине серьезно не думал о таком 
подданстве”274; б) ориентация на крым также не подходила Хм[ельницко]му, 
т. к. “...это был очевидно для всех временный союз, вытекавший из военной 
обстановки и не преследовавший никаких иных целей, не имевший никаких 
внутренних связей между обоими государствами”132*; “...этот чисто военный 
союз оказался ненадежным и чреватым столь горестными последствиями, 
что углублять его никому не приходило в голову”275. таким образом, методом 
исключения отыскивается единственный потенциально устойчивый союз-
ник – москва. автор вступает даже в полемику с костомаровым, стремясь 
перекрыть его публикации своими133* доказательствами и единственным до-
кументом сомнительной ценности. автор все же не отрицает бесспорного 
факта, что в 1650 г. “...Хмельницкий признал себя данником Порты”, но тут 
же134* нейтрализует его по своему методу субъективной интуиции: “Это был 
с его стороны обычный дипломатический маневр; принятые на себя обяза-
тельства он никогда и ни в малейшей степени не считал реальными”276. автор 
пытается || (арк. 158 зв.) доказать, что и турция “...смотрела на вещи так же”, 
готова была “...утопить козаков в ложке воды”, – в доказательство этого при-
водится сплетня135* переяславского мещанина искрицкого, что будто бы 
султан требовал от польского сейма избрания его на королевство польское и 
княжество литовское, обещая за это дать войско136* на усмирение казаков и 
Хмельницкого277. Что Хмельницкий со всеми его казаками мог быть в дипло-
матии такой крупной державы, как турция в то время, только лишь мелкой 

270 там само. – с. 303.
271 там само. – с. 305.
272 там само. – с. 314.
273 там само. – с. 323.
274 там само. – с. 329; в последних словах автора явное преувеличение.
275 там само. – с. 329–330.
276 там само. – с. 335; автор, видимо, понимает, что “дары” от многих государей 

одновременно подтверждают его мысль о равнозначном отношении Хм[ельницк]ого к 
окружающим государствам (с. 332), но состав “даров” говорит не в пользу этого мне-
ния.

277 там само. – с. 335–336.
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разменной монетой, – несомненно. Но каким образом это может доказывать 
фиктивность подданства Хм[ельницк]ого турции и несерьезность этого 
факта? Будучи врагом Польши, султан был заинтересован в революции на 
Украине, ставши же королем польским, он, естественно, должен был бы эту 
революцию задавить в собственных же интересах и в интересах своего вас-
сала – Б. Хм[ельницк]ого. автор считает Хм[ельницк]ого “глубоко принци-
пиательным” в его благожелательности москве, что выразилось в отказе его 
воевать с ханом против москвы137*, но тут же автор топит сам себя, конста-
тируя, что Хм[ельницк]ий совершенно не соблюдал Переяславского догово-
ра, “...вел переговоры и заключал союзы, как будто никакой москвы и не 
существует...”278. Но все эти натяжки автору нужны, чтоб противопоставить 
фиктивное подданство Хм[ельницк]ого турции и подлинное подданство (а не 
федерацию)138* его же москве279. Неувязку своей конструкции с фактами 
автор старается замаскировать стилистически: Хм[ельницк]ий в последний 
год своей жизни “...проявил себя как лойяльный подданный московского 
царя, но прежде всего, как горячий патриот своей страны. обязательства, 
налагаемые московским подданством, отступали для гетмана на второй план 
перед || (арк. 159) интересами Украины”280. Выходит, что подданство турции 
и союз со Швецией были в интересах Украины, не противоречили поддан-
ству москве139/140* этого “лойяльного” патриота Б. Хм[ельницк]ого.

Подводя итоги сказанному, остается только удивляться, как уже141* после 
реально достигнутого142* историографией, хотя143* еще и не полного, знания 
Хмельниччины и международных отношений ее вожака, можно возвра-
щать144* трактовку исторических событий на уровень летописи Величка и 
“истории руссов”. || (арк. 160)

останнє слово совєтської145* історичної науки – синтетична і колективна 
праця – “история ссср”, що її випустили в світ у 1939 р. інститут історії 
аН срср та кафедра історії срср істфака мДУ281, не може обминути, ро-
зуміється, цього немаловажливого питання, висвітлюючи його побіжно в 
розділі VI, що належить перу м. Л. рубінштейна146*. § 3 цього розділу282 по-
чинається147* такою загальною настановою: “марксистская историография 
рассматривает освобождение украинского народа от польского гнета и его 
переход под власть москвы в перспективе исторического развития Украины 
в союзе и единении с великорусским народом. исходя из этого, формулиро-
вало решение вопроса жюри правительственной комиссии по конкурсу на 
лучший учебник по истории ссср: «...Перед Украиной стояла тогда альтер-
натива – либо быть поглощенной панской Польшей и султанской турцией, 
либо перейти под власть россии... вторая перспектива была все же наимень-
шим злом»”283. Виходячи з цього, автор визнає важливість втручання зовнішніх 

278 там само. – с. 336, 359; переговоры с Швецией с. 388.
279 там само. – с. 359, 369.
280 там само. – с. 400.
281 история ссср. – м., 1939. – т. 1. – 792 с.
282 § 3 “Борьба украинского народа против польского гнета под руководством Бог-

дана Хмельницкого. Присоединение Украины к москве” (там само. – с. 1–558).
283 там само. – с. 551.
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сил у боротьбу блока внутрішніх148* сил149* українського народу проти польсь-
кого || (арк. 160 зв.) гніту: “В развернувшуюся внутреннюю борьбу втягива-
лись внешние силы, интересы которых сталкивались на Украине. [...] силы 
украинского общества должны были со своей стороны искать определенной 
поддержки вовне”284. автор вважає, що спроба Швеції використати україн-
ський рух у боротьбі з Польщею не мала міцного коріння з обох боків. “Более 
серьезную базу имела как будто ориентация на крым и турцию. татары 
сыграли свою историческую роль в жизни южных степей. В борьбе Украины 
с Польшей крым и турция принимали до конца активное участие. ориента-
ция на турцию держится в рядах украинской старшины в XVII и XVIII вв.”285. 
Проте ця орієнтація виявляється неслушною з таких причин: 1) Економічні 
інтереси зв’язували Україну не з півднем, а з заходом і північчю; 2) Внутріш-
ній розвиток криму і туреччини в цей період не утворював передумов для 
політичної експансії, а з’явлення на їхньому кордоні самостійної і міцної 
України також не могло входити в їхні плани; 3) туреччина на той час була 
в стадії розкладу й занепаду; 4) кримський хан “...в качестве союзника воз-
награждал себя за счет || (арк. 161) украинского народа, неоднократно по-
двергая Украину жестокому разграблению...”; 5) Український народ здавна 
звик бачити в татарах своїх ворогів і гнобителів, а козаки неодноразово ро-
били походи на крим і туреччину, вкупі з донськими козаками. “отсюда 
крайняя неустойчивость крымско-турецкого союза с Украиной”286. автор 
цілком справедливо далі зазначає, що господарські і культурні національні 
зв’язки України з москвою були на той час міцнішими. Проте, викладаючи 
на фактах150* хід історичних подій, автор залишається цілком в полоні старих 
історіографічних уявлень, ігноруючи тим наведені ним самим принципові 
настанови і вже давно відомі історичні джерела. Б. Хмельницький у березні 
1648 р. “...обеспечил себе помощь крымского хана...” (яким робом?); “На 
соединение с ним двигался перекопский мурза тугай-бей”287; про ролю та-
тарів у розгромі польських військових сил нема жодної згадки; під Зборовим, 
“...подкупленный поляками, изменил крымский хан, а затем выступил по-
средником между королем и Хмельницким” (чому151* так?)288. У 1651 р. “на 
помощь Хмельницкому явился крымский хан, и встреча войск произошла || 
(арк. 161 зв.) под Берестечком. Но, как и под Зборовым, подкупленный по-
ляками хан бросил Хмельницкого и ушел в крым. Хмельницкий был уведен 
ханом или сам ушел за ним, предвидя неизбежное поражение. освободив-
шись, он стал собирать новые силы. Хан ушел в крым, уводя большой полон, 
собранный в украинских землях”289 (абсолютно не зрозуміла за цим літопис-
ним152* викладом поведінка хана і Хмельницького). Більше жодної згадки про 
зносини153* Б. Хмельницького з туреччиною і кримом нема, як також по-
крито мовчанкою його підданство туреччині. автор стоїть на рівні уявлень 

284 там само. – с. 552.
285 там само.
286 там само. – с. 553.
287 там само. – с. 554.
288 там само. – с. 555.
289 там само. – с. 556.
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щодо цього приблизно “истории руссов” і виявляє непростиму необізнаність 
з літературою питання290. || (арк. 181)

Блукання фахової наукової літератури в темряві досі виправдує ще більш 
невиразну картину відносин Б. Хмельницького до туреччини й криму в по-
пулярних книжках і підручниках з історії України. Не кажучи вже про старі 
видання, згадаємо щодо цього “історію України: (З малюнками для школи 
й родини)” проф. Д. Дорошенка, в якій початок стосунків Б. Хмельницького 
з туреччиною схарактеризовано такою туманною згадкою: після Зборівсько-
го договору Б. Хмельницький “...почав зносини з різними державами, щоб 
забезпечити собі союз і поміч. До нього приїздили семигородські, московські 
і турецькі посли, і він з ними вів переговори”291. Наслідки цих переговорів 
з послами туреччини Д. Дорошенко зображає так: “На підставі своїх дого-
ворів з султаном Хмельницький вимовив собі татарську допомогу; султан 
турецький наказав кримському ханові іслам-гіреєві йти козакам на поміч. 
але хан виступив дуже неохоче і потім в критичну хвилину знову зрадив”292. 
скільки було тих “договорів” з султаном і який був їх зміст, проф. Д. До-
рощенко залишає зовсім нез’ясованим. таке ігнорування вже відомих в на-
уковій літературі фактів дозволяє проф. Д. Дорошенкові переконувати 
читача, що значно пізніше, вже після походу Б. Хмельницького під Люблін, 
він все ще “...вів переговори про союз із Прусією й туреччиною...”293. Значно 
більше приділяє Д. Дорошенко уваги зв’язкам Б. Хмельницького з крим-
ським ханом, бо сама сила фактів не дозволяє обминути це питання. але й 
тут діло не йде далі стриманої констатації наявности воєнного зв’язку, без 
будь-якого пояснення причин його. Ще перед початком повстання, в 1647 р., 
Б. Хмельницький “...рішив заручитись допомогою від кримського хана... 
Він сам поїхав до Бахчисараю і намовив хана дати йому поміч. Хан дав на 
перший раз 4000 орди під командуванням мурзи тугай-бея, але залишив у 
себе закладником Богданового сина тимоша”294. Поширення татарської || 
(арк. 183) інтервенції залишається також неаргументованим: “тим часом до 
Хмельницького після його перших успіхів прийшла ціла орда з криму, і з її 
допомогою він розгромив і це польське військо над річкою Пилявою...”295. 
Після вступу Б. Хмельницького в київ, по весні 1649 р., “татарський хан 
сам прийшов з ордою на поміч Хмельницькому”296. Зміни ханської політики 
пояснюються карними причинами підкупу: під Зборовом Б. Хмельницький 
“...через татарську зраду мусів припинити бій і почав переговори. Ще перед 
битвою поляки порозумілися потай з ханом і пообіцяли йому величезну 

290 Не дивно, що популярний шкільний підручник “краткий курс истории ссср” 
(м., 1937. – 223 с.) під ред. проф. Шестакова йде в цьому напрямі ще далі, аж зовсім 
нічого не згадуючи в розділі про Хмельниччину ні про туреччину, ні про крим (див. 
с. 522 цього підручника), формуючи тим неправдиве уявлення.

291 Дорошенко Д. історія України: (З малюнками для школи й родини). – краків; 
Львів: Українське видавництво, 1942. – с. 127.

292 там само. – с. 128.
293 там само. – с. 132–133.
294 там само. – с. 123.
295 там само. – с. 124–125.
296 там само. – с. 126.
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контрибуцію, якщо він відступить від Хмельницького. і хан спокусився на 
те та й зрадив українців у рішучий момент”297. Виходить так, ніби хан і 
гетьман були рівноправними і союзними договірними чинниками. ту саму 
ролю союзника-зрадника автор прирікає кримському ханові і в дальшому: 
під Берестечком “...в самому розпалі боротьби хан з своєю ордою покинув 
поле битви і утік далеко від місця бою”298. Подібним робом і під Жванцем у 
1653 р.154* “татарський хан, що прийшов разом із Хмельницьким, і тут зрадив 
козаків і зробив так, що короля з його військом випущено з Жванця, де йому 
грозила голодна смерть”299. Дивовижна довірливість Б. Хмельницького до 
цього свого зрадливого союзника поволі розвіюється: “Бачачи, якого непев-
ного спільника він має в татарах, а заразом вважаючи, що своїми власними 
силами подолати Польщу не вдасться, Хмельницький почав шукати інших 
політичних союзів”300 (мається на увазі москва). Непевність підтримки хана 
переходить після Переяславського договору 1654 р. в одверту його ворожість 
до Б. Хмельницького: “татарський хан, зачувши про спілку України з мо-
сквою, перейшов на бік Польщі, і Хмельницькому довелось тепер захищати 
від татар південну границю. Восени 1654 р. сполучене польсько-татарське 
військо під проводом коронного || (арк. 184) гетьмана [станіслава] Потоць-
кого повело свій наступ на Україну”; “Поляки з татарами дійшли аж до Білої 
Церкви; тут під селом охматовим побив їх Хмельницький, і вони почали 
відступати. татарський хан покинув поляків і вернувся до криму, страшен-
но плюндруючи по дорозі Україну й забираючи людей у неволю”301. В ціло-
му виходить, що політика кримського хана була насправді поведінкою 
карного злочинця, а політика вповні суверенного гетьмана – довірливою 
простотою чесного героя. Це приємно читати, коли неохота правди шукати. || 
(арк. 127)

[...]
третя стаття проф. я. рипки подає155* ще три турецьких документи з 

Kod[ex] Gött[ingen] turc[ica] 29 <21> – це: 1) чернетка листа султана Б. Хмель-
ницькому з першої декади156* шабана 1061 р. (20–29157* липня 1651 р.); при-
чому додано також дуже зменшене фотофаксиміле цього листа; 2) чернетка 
листа вел[икого] везіря Б. Хм[ельницьком]у з 22 мухаррему 1063 р. (23 грудня 
1652 р.); 3) чернетка листа султана Б. Хм[ельницьком]у з останньої декади158* 
рамазана 1065 р. (25159* липня – 3160* серпня 1655 р.) <22>. Ці161* документи, 
на думку я. рипки, органічно прилучаються до раніш їм опублікованих та 
формально закінчують цю серію його публікацій, бо в Kod. Gött. turc. 29 
більше вже нема листів, заадресованих Б. Хм[ельницьком]у162*. рипка вважає, 
що наявність в цьому гöттінгенському кодексі за ці чотири роки (1651–1655) 
лише трьох турецьких163* листів до Б. Хм[ельницько]го свідчить лише за те, 
що це лише уривок усього164*, мабуть, великого листування, знахідки окремих 
документів якого дуже нечислен[н]і.

297 там само. – с. 126–127.
298 там само. – с. 128.
299 там само. – с. 130.
300 там само.
301 там само. – с. 132.
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Перший документ165*, з якого166* проф. я. рипка подає й фотофаксиміле, 
тому що167* його написано нерозбірливо302, є чернеткою листа султана 
Б. Хм[ельницьком]у з першої декади шабана168* (точніше – початку шабана)303 
1061 р., цебто 20–29 липня 1651 р. (Kod. Gött. turc. 29, fol. 96 a)169*. У рипки 
не виникає сумніву щодо того, що такий лист дійсно було надіслано. спо-
чатку султан повідомляє, що до нього з’явився від Б. Хм[ельницько]го посол 
з листом Б. Хм[ельницько]го, в якому || (арк. 128) він висловлював піддан-
ство (ubûdiyet) і службу (kulluk). З свого боку, султан сповіщав, що, як і раніш 
увідомлялося, добруджському війську наказано якмога скоріше поспішити 
на допомогу Б. Хм[ельницько]му. Заспокоюючи гетьмана, що всі султанські 
підданці будуть щасливо170* користуватися спокоєм, а вороги не зможуть 
супротивитися його імперії, султан зазначає, що й князю семіградському й 
воєводам мултанському й валашському запропоновано бути постійно напо-
готові (hazır-baş) на допомогу Б. Хм[ельницько]му. Добруджське ж військо 
на цей час вже мало дістатися кримського хана іслам гірея й сполучитися з 
ним. оскільки Б. Хм[ельницьк]ий, вдаючися до султана, заманіфестував своє 
підданство (ubûdiyet), то хай він тримається мужньо й з розумом, погоджую-
чи свої справи з ханом і намагаючися всяким робом перемогти ворогів. якщо 
знову171* Б. Хм[ельницьк]ий винайде за потрібне що-небудь написати в спра-
ві своїх172* клопіт перед султаном, то хай надішле вибраних і свідомих щодо 
стосунків послів, щоб задовольнити його бажання й надіслати йому гідну 
відповідь. Щодо посла Б. Хм[ельницько]го, то його було припущено до сул-
тана на авдієнцію та нагороджено почесним одягом і дозволено повернутися 
додому, причому надіслано й ось цього листа. як тільки цей лист надійде до 
Б. Хм[ельницько]го, хай він настирливо дбає виявити свою службу173* (kul-
luk) й найкраще налагодить стосунки з ханом. султан буде пильно дбати, 
щоб захистити Б. Хм[ельницько]го від його ворогів. решта справ перека-
зується в листі великого везіря [мелек] агмед-паші [Melek Ahmed Paşa]. || 
(арк. 129) 

отже, з цього листа бачим174*, як точилося листування поміж султаном 
та його васалом Б. Хмельницьким в році 1651, коли наближався момент по-
разки Б. Х[мельницьк]ого польським королем під Берестечком (28–30.VI 
1651 р. н. ст.)175*. Підданство Б. Х[мельницьк]ого султанові вже сталий 
факт, – ідуть лише пересправи про допомогу сюзерена свому новому васа-
лові в скрутний для останнього час. рипка за матеріалами [мирона] кордуби 
(Жерела [до історії України-руси, Львів, 1911 р.], т. Хіі) та м. грушевського304 
заходиться пояснити обставини виникнення цього листування. Це були 
останні дні перед176* демісією вел[икого] везіря мелек агмед-паші (5.
VIII.1650 – 21.VIII.1651), що був приятелем Б. Х[мельницьк]ого <24>. По-
сольство Б. Х[мельницьк]ого, що його згадує в цьому листі султан, – це 
було, мабуть, те, що177* мало з туреччини178* виїхати179* додому 28 серпня (за 

302 Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým // 
Časopis Národního Musea. – 1931. – T. 105. – S. 215, пор. s. 211.

303 В оригіналі evâ’il-i şaban; evâ’il – commencement.
304 До речі, м. грушевському вже не довелося скористуватися з матеріялів цієї тре-

тьої статті проф. я. рипки <23>.
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реляцією Лупулові)305. Б. Хм[ельницьк]ий, що в перших лише180* днях трав-
ня181* відправив назад турецького посла (того182* самого осман-чауша183*, що 
привіз йому грамоту з ребіуль-евеля 1061 р.) і нібито відмовлявся на той час 
від допомоги турецького війська (як оповідали греки-інформатори москви184* 
та як писалося в реляції австрійського посла в стамбулі [симеона] ренігера 
з 22.VI 1651 р., хоч в Польщі малися зовсім протилежні чутки, що Б. Хм[ель-
ницький] конче просив прислати поміч306), – почав, потрапивши в скрутний 
стан185*, пильно домагатися негайної реалізації військової допомоги, обіцяної 
його сюзереном. Проте рипка вважає, що турецький || (арк. 130) уряд, од-
пускаючи це посольство Б. Х[мельницьк]ого186*, ще не знав про тяжкий стан 
Б. Х[мельницьк]ого187* (як то для рипки188* очевидно “з змісту й тону”307 да-
ного султанського листа), – хоч як Лупула намагався докладніше поінфор-
мувати про це султана, щоб пошкодити Б. Х[мельницько]му. Ця догадка 
рипки, що189* Б. Х[мельницько]му даного султанського листа такого змісту 
було надіслано лише190* завдяки непоінформованости султана про стан 
справ191*, цілком безпідставна. Вже перед192* 1 серпня в дивані все це добре 
знали193*, бо Лупула тоді писав194*, що “...Порта дуже здивувалася і заразом – 
затривожилася, довідавшися з моїх листів про щасливу побіду в. к. милості... 
Великий везір спочатку195* не хотів вірити сим відомостям: казав, що се річ 
не можлива, аби таке величезне військо козацьке й татарське могли поляки 
погромити: зараз післав до моїх аґентів і кілька разів питався їх, чи та відо-
мість певна. коли ж вони потвердили, що то певно, зараз їм наказав, аби сих 
вістей не розголошували, а ховали в глибокім мовчанню”308. турецький уряд 
навіть через це затримав майже на місяць196* відпуск козацьких послів і від-
рядження свого чауша до Б. Х[мельницьк]ого. Ці197* звістки Лупули і198* пере-
справи по них мали бути десь в кінці червня 1651 р., а грамоту султанську 
Б. Х[мельницько]му надіслано лише199* в кінці липня 1651 р., коли 28.VII 
відпущено додому ж і послів Б. Х[мельницьк]ого. сам рипка підриває сут-
ність своєї догадки, констатуючи одночасно200*, що201* остаточне з’ясовання 
стану справ та навіть демісія мелек || (арк. 131) агмед-паші не змінили на-
пряму турецької політики щодо Б. Х[мельницьк]ого. Дійсно, не міг сюзерен 
покинути свого нового васала без допомоги в скрутному стані202*, якщо не 
було ґрунтовної на то причини (напр., зради). ось тому султанська грамота 
декілька разів заспокоює Б. Х[мельницьк]ого, обіцяючи203*, що міцна допо-
мога йому напевно204* буде, й підкреслюючи, щоб205* він сам лише206* дотри-
мувався свого новоприйнятого підданства. своїми наказами хану й іншим 
своїм васалам заступитися207* в цей момент за Б. Х[мельницьк]ого султан-
ський уряд реалізував цю свою обіцянку. якби він в цей момент зрадив 
свого васала Б. Х[мельницьк]ого, це був би хибний208* політичний крок, що 
погано вплинув би на інших европейських васалів султана. ось чому лист 

305 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 315.
306 там само. – с. 248; Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 

Bohdanem Chmelnickým. – S. 210. мабуть протиріччя цих звісток пояснюється ріжним 
часом їх походження – від травня та від кінця червня 1651 р.

307 Ibidem. – S. 210.
308 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 316–317.
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султана свідчить про його тверду, послідовну політичну лінію, незважаючи 
на невдачу Б. Х[мельницьк]ого. Не бажаючи розголоски чуток про поразку 
Б. Х[мельницьк]ого чи показати своє стурбовання209*, звичайно, не210* роз-
глагольствовали про це й в цьому листі султана, що до того ж мав на меті211* 
лише проклямувати його загальний політичний напрямок212*. Про деталі від-
носин треба було, очевидно, порозумітися через особисті переговори з по-
слом, що відряджено було тоді ж до Б. Х[мельницьк]ого. Далі213* рипка 
вважає, що допомога туреччини Б. Х[мельницько]му була не достатньою й 
не відповідала його надіям і потребам, бо це був лише кримс[ь]кий хан з 
добруджським || (арк. 132) допоміжним військом, та й ця спілка була сумнів-
ної ваги, бо татари перші залишили поле бійки під Берестечком. рипка явно 
тримається думки214*, що туреччина не хотіла або не спроможна була під-
тримати Б. Х[мельницьк]ого, але довести або принаймні пояснити свого 
твердження він не може309. між тим це явна недооцінка міці війська хана, 
яке перед тим не раз громило польське військо і цим разом за прямим роз-
порядженням турецького уряду також прийшло на допомогу Б. Х[мельницько]
му. але чому воно не допомогло, чому хан зрадив Б. Х[мельницьк]ого в рі-
шучий момент, рипка пояснити не може. те ж, що Б. Хм[ельницький] перед 
Берестечком одмовлявся від власне турецької допомоги (див. вище), свідчить, 
що йому здавалося цілком достатньою одна ханська підтримка; після ж “зради” 
хана він раптом зажадав іншої, незалежної від хана, турецької допоміжної 

309 рипка наводить (дописано над закресленим “навівши”. – Я. Ф.) після цієї своєї 
думки згадку про реляцію ренігера з 22.VI 1651 р. про те, що Б. Хм[ельницький] одмов-
лявся від турецької допомоги, ніби на доказ цієї думки. Це цілком штучний і хибний 
засіб аргументації, що вкінець заплутує уявлення про (дописано над закресленим “уяв-
лення читача”. – Я. Ф.) дійсний стан справи й послідовність фактів. Шкода, що 
м. груш[евський] у відповідному місці (Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – 
Ч. 1. – с. 248) чомусь не супоставив інформації греків з реляцією ренігера, хоч вони за 
змістом тотожні. З інформації ж греків (акты ЮЗр. – т. ііі. – с. 447, 451) виходить, що || 
(арк. 131 зв.) травневе посольство Б. Х[мельницьк]ого виїхало з стамбулу за 20 день 
перед 16 травня с. с., цебто десь 6 травня [н. ст.] отже виходить, що посольство 
Б. Х[мельницьк]ого, яке виїхало з стамбулу 28 серпня, було іншим посольством, пізніше 
туди надісланим (мабуть, у червні, – як можна думати за реляцією ренігера) (фраза після 
тире дописана над рядком. – Я. Ф.). тому й пропозиції цих двох посольств щодо турець-
кої допомоги могли бути, зважаючи на зміну ситуації у Б. Х[мельницьк]ого, цілком 
протилежними. (Далі закреслено: “тому, мабуть, рипка помиляється, вважаючи”. – Я. Ф.) 
Це ж підтверджується й одною з царгородських реляцій Лупулі (Грушевський М. історія 
України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 315–316). Що дійсно ця відмова Б. Х[мельницьк]ого 
от турецкой помощи (фраза російською мовою дописана над рядком. – Я. Ф.) відноситься 
до ранішого часу – квітня і травня 1651 р. – видно й у соловйова (Соловьев С. М. исто-
рия россии с древнейших времен. – кн. іі. – т. 10. – с. 1612). В дальших своїх комента-
ріях (Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. – 
S. 211) рипка бажає виплутатися з власних тенет тим, що припускає, що крім посольства, 
що про нього згадав Reniger (у тексті помилк. “рeniger”. – Я. Ф.), було ще якесь, не відо-
ме ренігерові, “спішне, надзвичайне” посольство Б. Х[мельницьк]ого. і що цей посол 
Б. Х[мельницьк]ого був також “спішно” відправлений до Б. Х[мельницьк]ого з даними 
листами султана – вел[икого] везіря. але це цілком безпідставні й штучні домисли. В 
цьому не було потреби. До того ж Б. Хм[ельницький] міг під час перебування у стамбу-
лі свого червневого посольства листуватися з ним через дипкур’єрів.
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військової сили. Це тим більш певно, що за реляцією ренігера з 22 VI 1951 р. 
Б. Хм[ельницький] одмовлявся в червні м[ісяці]215* від власне216* турецької 
допомоги на той час цілком умовно, попереджаючи, що в разі він програв би 
бій, то звернувся б до султана за допомогою. сталося ж якраз так, як оце 
передбачалося. тому цілком логічно, що Б. Хм[ельницький] тоді217* одразу 
ж вдався по турецьку допомогу за передбаченим ним другим гіршим218* 
варіантом військової кампанії. || (арк. 133) З послами Б. Х[мельницьк]ого, 
що поверталися додому219* 28.VII 1651 р. (на жаль, прізвища їх нам не відо-
мі) поїхав до Б. Х[мельницьк]ого посол туреччини осман-чауш, – той самий, 
що й раніш приїздив до нього220* в справах його підданства й протипольської 
війни декілька разів. мабуть, це була довірена людина султанського уряду, 
що спеціалізувалася на українському питанні, з якою Б. Хм[ельницький] міг 
безпосередньо домовитися про все потрібне. осман-чауш не був простим 
дипломатичним кур’єром. Йому довірялося значно більше. тому він весь час 
крейсує поміж стамбулом і ставкою Б. Х[мельницьк]ого, подовгу прожи-
ваючи біля останнього. Приїхавши на цей раз до Б. Х[мельницьк]ого221*, 
осман-чауш був укупі з ним у вересні 1651 р. в козацькому таборі під Білою 
Церквою222* під час боїв з поляками310. тут осман-чауш мав можливість по-
дати Б. Хм[ельницьком]у листа султанового з початку шабана 1061 р.311. На 
це Б. Хм[ельницький] відповів у вересні ж зараз під Білою Церквою223* сул-
танові листом, в якому224* сповіщав про приїзд османа-чауша з листом сул-
танським та пояснював причину, що примусила його помиритися з поляками: 
ніби запізнився хан з військом312. || (арк. 134) рипка за костомаровим вважає, 
що це225* з боку Б. Х[мельницьк]ого були відкрутки (vytáčky – Rypka Jan. 
Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. – 
S. 211), бо хан і добруджське військо встигли сполучитися з Б. Х[мельницьк]
им під Білою Церквою. між тим це обвинувачення Б. Х[мельницьк]ого в 
брехні в листі самому султану226* необґрунтовано, бо в дійсності в кінці 
вересня до Б. Х[мельницьк]ого орда тільки почала прибувати частинами 
(загони окремих мурз, орда ногайська, а самого нуреддіна все ще сподіва-
лися)313, – тому весь тягар боїв під Білою Церквою довелося витримати 
100000 козацькому війську, що не дуже, мабуть, ще підлаталося після берес-
тецької поразки.

Листа вел[икого] везіря, якого згадує султанський лист з шабана 1061 р., 
в Kod. Gött. turc. 29, як зазначає рипка, на жаль, не збереглося.

310 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 317, 364. костомаров 
(Костомаров Н. Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Порты. – с. 608–609) цілком 
помилково відріжняє осман-агу й осман-чауша; м. груш[евський] справедливо ототож-
нює їх (Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1569).

311 Дивно, що рипка сумнівається пов’язати лист султана з початку шабана 1061 р. 
з цим посольством османа-чауша (Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké 
Porty s Bohdanem Chmelnickým. – S. 211).

312 Лист цей надруковано у кост[омарова] (Костомаров Н. Богдан Хмельницкий, 
данник оттоманской Порты. – с. 608). 

313 З реляції гетьм[ана] коронного [станіслава] Потоцького після 26.іХ (далі закрес-
лено: “або пізніше. – Я. Ф.) – див.: Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – 
с. 359–360; також с. 369, що татар на 23.іХ з Б. Хм[ельницьким] було лише 10000.
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Другий турецький227* документ, опублікований рипкою, стосується від-
носин Б. Х[мельницьк]ого й туреччини в кінці 1652 р. – це лист йому ве-
л[икого] везіря з 22 мухаррему 1063 р. (23 грудня 1652 р.) (Kod. Gött. turc. 29, 
fol. 101 b – 102 a). Він228* нагадує гетьману сари-камишського війська <25> 
про щастя підданців султана і про те, що Б. Хм[ельницький] є особливим 
слугою падишаха, бо коли він звернувся через хана кримського до падишаха 
з проханням про підданство з усім військом сари-камиша, то падишах при-
йняв його в підданство й надіслав йому грамоту, що буде другом його друзям 
і ворогом його ворогам. але229* з часу, коли почав || (арк. 135) він урядувати 
вел[иким] везірем314, від Б. Хм[ельницьк]ого не було ні листа, ні посла. між 
тим він почув від рамазан-бея, колишнього бея в кин-буруні [кінбурні], що 
в очакові спіймали й продали якіхось людей, що йшли ніби від Б. Х[мель-
ницьк]ого до султана. тоді за розпорядженням вел[икого] везіря230* в корот-
кий термін розшукали цих людей – Вас[иля] Йоркована (?)231* й інших, 
викупили їх, одягли й з турецьким урядовцем відрядили до Б. Х[мельницьк]
ого, а везір надсилає одночасно цього листа. Він прохає Б. Х[мельницьк]ого 
перевірити, чи дійсно це його люди й чи справді їх відрядив він до султа-
на232*. якщо це дійсно так, то хай Б. Хм[ельницький]233* негайно повідомить 
його про справжній стан речей, щоб покарати тих, хто так погано зробив з 
людьми друзів падишаха, що зверталися234* до останнього. Везір запевняє 
Б. Х[мельницьк]ого, що поки він вірно служить султану, той не припустить 
шкоди Б. Хм[ельницьком]у, і пропонує Б. Хм[ельницьком]у повідомити 
негайно, якщо є загроза нападу якого-небудь ворога, щоб негайно дати до-
помогу силами хана, добруджського війська тощо. Везір пропонує 
Б. Хм[ельницьком]у надіслати листа і послів, не235* маючи яких-небудь інших 
думок (bir türlü hatırada olmayub).

В своєму236* дуже короткому коментарії до цього документу рипка237* 
насамперед підкреслює, що238* останній спростовує думку м. грушевського, 
що “відносини з Портою (цебто Б. Х[мельницьк]ого. – В. Д.) зіставалися 
дуже добрими, навіть сердечними”315, бо в цьому документі || (арк. 136) ве-
л[икий] везір скаржиться про відсутність від Б. Хм[ельницьк]ого листів і 
послів. Посилка рипки наявно хибна, бо цей вислів м. грушевського239*, що 
спирається на звістку з стамбулу грека Хоми іваніва [фома іванов] з липня 
1653 р. <27> (“З часта приїздять сюди козацькі посли від гетьмана Хмель-
ницького, і тут турки тих послів дуже шанують і обдаровують, бо мають 
перед ними страх і просять їх приязни. також і турки посилають до гетьмана 
послів, і тепер знову післали посла з тим, щоб (козаки. – М. Г.) взяли камі-
нець і віддали султанові”316), стосується середини 1653 р.; між тим, слова 
вел[икого] везіря тархунджі агмед-паші стосуються періоду від червня до 

314 Вел[икий] везір – тархунджі агмед-паша [Tarhuncu Ahmed Paşa] (далі закреслено 
“19.VI”. – Я. Ф.) (раджаб 1062 – 20 раджаба 1063, цебто з 19.VI 1652 р. до 20.ііі. 1653 р.) 
<26>. Див.: Zambaur, Eduard Karl Max von. Manuel de généalogie et de chronologie pour 
l’histoire de l’Islam. – Hanovre, 1927. – S. 163; Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci 
Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. – S. 212.

315 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 468.
316 там само.



243

Богдан Хмельницький і туреччина (З приводу статей проф. я. рипки)

грудня 1652 р. рипка не знайшов ні у [м.] кордуби, ні у м. грушевського240* 
звісток про козацькі посольства до стамбулу або навпаки з червня 1652 р. 
до лютого 1653 р., коли знову розпочинаються посольства317. між тим, 
здається неминучою наявність якіхось зносин Б. Х[мельницьк]ого з туреч-
чиною під час його волоських справ 1652 р.; про це ж свідчить і згадка лис-
та везіря тархунджі агмед-паші про послів Б. Х[мельницьк]ого, полонених 
в очакові, мабуть, десь в осені 1652 р. На жаль, рипка не зміг напевно241* 
розшифрувати імен цих людей (в статті нема також фотофаксиміле цього 
листа везіря): Василь Йоркован може бути й Боркованом || (арк. 137) і Бур-
кованом, як він сам зауважує в своїй примітці (Rypka Jan. Další příspěvek ke 
korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. – S. 223, прим. 25), а 
може й Бурковським242*. Дійсно, за браком супроводжуючих документів і при 
непевному читанні власних імен тяжко ідентифікувати цих послів з якими-
небудь певними особами. До того ж навіть сам везір сумнівається, чи були 
вони взагалі послами. <29>

третій документ, опублікований рипкою, що є взагалі останнім турецьким 
документом в Kod. Gött. turc. 29243* (fol. 1148–1158) щодо Б. Х[мельницьк]ого, – 
це чернетка244* листа султана Б. Хм[ельницьком]у з кінця рамазана 1065 р. 
(= 25.VII – 3.VIII. 1655 р.). рипка ідентифікує цей документ з листом султа-
на Б. Хм[ельницьком]у, відправленим у вересні 1655 р. і відомим вже по 
польському перекладу, опублікованому костомаровим ще в 1878 р.245*.318 рип-
ку не зупиняє при цьому ні деяка розбіжність дат цих обох листів, ні роз-
біжність тексту, що він сам відзначає319. останнє він пояснює якістю 
перекладу старих перекладачів. тотожня послідовність думок обох докумен-
тів і згадка за попереднє переконують рипку в ідентичности цих документів. 
Щодо дати, то він посилається на думку м. грушевського246*, що посли з цим 
листом відправилися з стамбулу вже 19 липня 1655 р.320. але рипка обминає, 
що трохи далі м. груш[евський] погоджується з костомаровим, що ця гра-
мота була надіслана у вересні321, цебто він зовсім не солідаризується з думкою 

317 Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. – 
S. 212; щодо м. грушевського (у рукописі “м. груша”. – Я. Ф.) – це не вірно: він згадує 
про ставлення турецького уряду до Б. Хм[ельницького] у 1652 р. (Грушевський М. історія 
України-руси. – т. іХ. – Ч. 1. – с. 430); про появу козацьких чайок на Чорному морі і 
спалення турецьких селищ (там само. – с. 431); в червні 1652 р. в Польщі вже були 
чутки, що Хм[ельницький] обіцяв султану на прохання його здобути йому камінець (там 
само. – с. 444); отже є побічні чутки, хоч нема певних автентичних документів про зно-
сини у 1652 р. Під час посольства [Бориса] рєпніна[-оболенського], [федора] Волкон-
ського та алмаза івановича до Варшави у квітні – липні 1653 р. <28> польські урядовці 
дуже добре були поінформовані про попередні зносини Б. Хм[ельницьк]ого з султаном 
(Соловьев С. М. история россии с древнейших времен. – кн. іі. – т. 10. – с. 1625–1626). 
те ж і російський посланець яцин свідчив 15.VI. [ст. ст.] 1653 р., що у Б. Х[мельницьк]
ого були турецькі посли, що ще чекають повноважного посла (там само. – с. 1629). отже, 
зносини відбувалися безперервно й потім, хоч не виявлено досі оригінального турець-
кого листування до багатьох з цих посольств. так могло бути й у 1652 р.

318 Костомаров Н. Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Порты. – с. 611–612.
319 Польський переклад при тім збігається дуже з російським перекладом. 
320 Грушевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1098.
321 там само. – с. 1099.
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рипки322. <30> || (арк. 138) Ґрунтовнішим аргументом рипки є те247*, як він 
зазначає, що в Kod. Gött. turc. 29 цей султанський лист міститься в оточенні 
інших документів тієї ж дати. Підкреслюючи правдивість своєї дешіфровки 
дати цього листа, рипка проте припускає, що оригінал грамоти з якоїсь при-
чини міг мати іншу дату, ніж ця чернетка <31 >. Зрештою, питання про роз-
біжність дат залишається нерозв’язаним.

Наведемо для порівняння з листом султана за костомаровим (Костома-
ров Н. Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Порты. – с. 611–612) 
зміст248* листа султана за249* публікацією рипки. До султана приїхали якісь 
(імена пропущено) посли Б. Х[мельницьк]ого з його листом. В останньому 
Б. Хм[ельницький]250* згадував справи щодо хана Газі Гірея323 і подробиці 
своєї війни з Польщею та тієї допомоги, що подала Б. Хм[ельницьком]у 
москва. Доповідаючи251* про це, Б. Хм[ельницький] висловлював свою 
вкупі з усім козацьким народом вірність і підданство султанові. султан 
згоджується з цим підданством Б. Х[мельницьк]ого з тим, щоб про це відали 
й хан мегмед гірей, татарське, добруджське й аккерманське війська, воєводи 
валаський [стефан Ґеорґіца] і мультянський [костянтин Щербан] і всі під-
дані султану немусульманські князі252*. Вони з цього часу не будуть шкодити 
козацькому народу. З свого боку Б. Хм[ельницький] || (арк. 139) мусить бути 
постійно готовим для служби султану й бути другом його друзів і ворогом 
його ворогам, щоб негайно за наказом султана виступав у похід проти воро-
га. Б. Хм[ельницький] забажав султанського договірного листа (‘ahd-name), 
поручуючися, що з козаків ніхто не вийде в море і253* не припустять шкоди 
кордонам султаната та навіть, що Б. Хм[ельницький] не припустить, щоб 

322 Хоч рипка згадує, ніби м. груш[евський] прийняв його зауваження, посилка 
рипки на “історію України-руси”, іХ т., 2 ч., с. 1541 зовсім не стосується до даного мо-
менту.

323 рипка вважає, що згадка тут хана газі гірея є помилка писаря, а треба читати 
мегмед гірей хана, що й далі згадується, бо, зауважує рипка, газі гірей іі правив 
1588–1608 р. (Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmel-
nickým. – S. 228, прим. 28). (Далі в автографі закреслено: “Це помилкове зауваження 
коментатора, який не звернув уваги, що в цьому султанському листі за костомаровим є 
згадка || (арк. 137 зв.) за іслам гірея, з яким Б. Хм[ельницький] жив у дружбі (sic! Кос-
томаров Н. Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Порты. – с. 612) (далі закресле-
но: “і в тексті рипки в кінці листа є згадка за нього ж”. – Я. Ф.). За рипкою вийде, що це 
вже не описка, а наявний безглуздий анахронізм у костомарова та ще й в (далі закресле-
но: “пере[кладі]”. – Я. Ф.) оригіналі грамоти й в обох перекладах з нього – в російському 
(у костомарова: Костомаров Н. Богдан Хмельницкий, данник оттоманской Порты. – 
с. 611–612) і в польському (Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 
Bohdanem Chmelnickým. – S. 227–231). але в таблицях Zambaur’а (Zambaur, Eduard Karl 
Max von. Manuel de généalogie et de chronologie pour l’histoire de l’Islam. – S. 247) находим, 
що перед другим правлінням Muhammad [Guirâї] IV [і. Salâmat] (шабан 1064 – (далі за-
креслено “rabî’ II 10”. – Я. Ф.) 1085) правив Aslâm Guirâї III і. Salâmat (rabî’ II 1054 – 
scha’b 1064). До того ж далі в грамоті, виданій рипкою, цей хан згадується вдруге під 
ім’ям іслам гірея. отже помилки переписчика жодної нема, – ім’я ж “газі” можна вва-
жати почесним титулом сучасника й союзника Б. Х[мельницьк]ого хана іслам гірея іііго 
<32>, дійсно дуже славетну персону (див.: Hammer-Purgstall, Joseph von. Geschichte der 
Chane der Krim unter osmanischen Herrschaft. – Wien, 1856. – S. 129–136), що померла у 
1654 р. і що наступником його був його молодший брат мегмед гірей IVй (який це правив 
вже вдруге, бо вперше він правив перед іслам гіреєм. – Я. Ф.).
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повсталі254* козаки московського краю виплили на Чорне море. оскільки 
Б. Хм[ельницький] шкодував за погані вчинки, що трапилися раніш, і бажав 
щиро бути слугою султаната, то султанським пером викреслено всі ці про-
вини й Б. Хм[ельницький] з усім козацьким народом внесений в шереги ві-
рних слуг султана з інших вір. До того часу, поки Б. Хм[ельницький] згідно 
свого слова буде вірно й непорушно триматися на шляху підданства і255* 
слухняно виконувати султанські накази, прикладаючи всіх сил на їх вико-
нання, то султан буде особливо за них піклуватися. як і раніш Б. Хм[ель-
ницький] був приятелем з іслам гірей ханом і від нього мав допомогу, то хай 
також порозуміється і з мегмед гірей ханом, щоб і той в разі потреби йому 
допоміг. також хай Б. Хм[ельницький] зберігає добрі стосунки й з воєводами 
мультанським і валаським і з іншими спільниками султана. За прихильність 
же і щирість, що зараз виявив Б. Хм[ельницький] до султана, останній по-
жалував || (арк. 140) йому розкішний одяг, що одвезе йому Шагін, один з 
конюших двора, той, що привіз до султана посла Б. Хм[ельницького]. султан 
наказує, щоб Б. Хм[ельницький] зустрів Шагіна256*, надів цей одяг257* з на-
лежною пошаною, як друг. Нарешті султан присягає у258* непорушності 
цього свого слова і пропонує Б. Хм[ельницьком]у з свого боку надіслати до-
говірного листа (‘ahd-name) згідно своїх звичаїв324.

отже, важливість цієї грамоти, що реститує Б. Хм[ельницьк]ого в під-
данстві султанові після деякого часу розламу феодального зв’язку між ними, 
цілком виправдує потребу видання рипкою цієї чернетки з Kod. Gött. turc. 29 
незалежно від того, що суть пересправ була і раніш достатньо259* відома з 
публікацій костомарова. Ця чернетка дає нам можливість за турецьким ав-
тентичним текстом простежити за всіма відтінками дипломатичної думки 
султанського уряду, бо в таких документах зважується кожне слово. адже це 
була міжнародна прокламація відновлення турецького підданства Б. Х[мель-
ницьк]ого з усіма належними260* наслідками. але правнича аналіза і філоло-
гічна інтерпретація цих документів, як зазначається вище, справа ще май-
бутнього. || (арк. 141)

корисним додатком в цій статті рипки є публікація ним261* ще й змісту 
двох листів султана – хану і королю польському, що датовані також262* рама-
заном 1065 р. і безпосередньо пов’язані з останнім листом султана Б. Хм[ель-
ницьком]у <33>.

В листі до хана мегмед гірея (fol. 112 a – 112 b) султан сповіщає, що 
Б. Хм[ельницький] надіслав до туреччини послів з листом, в якому вислов-
лював жаль щодо спустошень, які вчинили перед цим263* козаки по селах та 
городах чорноморського узбережжя, і обіцяв подалі бути слухняним, завжди 
воювати за падишаха проти всякого його ворога і не припускати, щоб козаки 
шкодили на Чорному морі або на сухопутті. Б. Хм[ельницький] ручиться 
також і за донських козаків. але він бажає, щоб і йому від татарських, до-
бруджських і аккерманських військ не було шкоди і щоб хан добре до нього 
ставився. Падишах йому все простив, задовольнив його бажання і надіслав 

324 До речі, м. груш[евський] подає цю грамоту за публікацією костомарова (Гру-
шевський М. історія України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1098–1099), бо ще не було публі-
кації рипки.
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йому про це договірного листа (‘ahd-name)264*. також було написано й поль-
ському королю, що причиною заворушення було те, що він не платив дані 
хану, а козакам жаловання й одягу (“ulûfe” і “donluk”). оскільки король зараз 
в добрих відносинах з ханом, то хай також і козакам платить жаловання й 
харчування (“ulûfe” і “dirlik”). Хану через посла надсилают[ь]ся одяги й меч, 
які хан мусить одягнути. Хай хан тримається в дружбі з козаками згідно на-
каза падишаха, щоб вони не шкодили один одному. треба, щоб хан відрядив 
до короля послів, щоб той відновив дань, а козакам жаловання (“ulûfe”) і 
свою ворожість || (арк. 142) до козаків змінив на прихильність. Дата – остан-
ня декада рамазана 1065. 

В другому265* листі – до короля – (fol. 113 a – 113 b) султан повідомляє, 
що польський малий посол Albert Biecziński [Bieczyński; Войцех Бечинський] 
прибув до султана з листом щодо козаків і щодо допомоги полякам <34>. За 
давньою угодою поляки мусили стримувати своїх козаків від походів на Чор-
не море і сплачувати хану щорічну данину, а султан мусив стримувати хана, 
калгів і мурз від наїздів на Польщу. Навпаки, за султанським наказом хан сам 
мусив захищати Польщу від нападів ворогів. але поляки ні хану не сплачу-
вали дані, ні козаків не приборкували. Це збільшувало ворожість хана і силу 
козаків. туреччина також не дбала за виконання договірних обов’язків. Поль-
щі відомо, скільки шкоди вчинила їй спілка козаків з покійним ханом іслам 
гіреєм266*. Нині козацький гетьман жалкує про свої чорноморські походи, що 
сталися з недогляду Польщі, – їх було гетьману даровано, якщо він буде до-
тримуватися вірності й слухняності щодо падишаха. коротко кажучи, пади-
шах бачить, що Польща нині у приязні з козаками і що козаки давні польські 
підданці. якщ[о] жаловання й одяг (“ulûfe” і “donluk”) поляки їм давали, хай 
дають і тепер, щоб ворожнеча їх змінилася на слухняність. якщо Польща буде 
поводитися, як друзі султанської імперії, то й падишах буде їй допомагати й 
підтримувати дружні відносини. остання декада рамазана 1065. || (арк. 143)

рипка лише подає зміст двох останніх документів, аж ніяк не коментую-
чи їх, хоч важливість їх для характеристики міжнародного стану в 1655 р.267* 
очевидна325. Взагалі рипка у всіх цих трьох статтях поводиться скорше як 
філолог-видавець, що лише268* подає автентичні тексти документів269*, які, 
розуміється, значно корисніше, ніж старі переклади, на які аж ніяк не можна 
покладатися. Він не робить з своїх публікацій ні ширших історичних виснов-
ків, ні глибшої правничої аналізи їх. З цього боку розглянені270* статті...271*

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. – ф. 309: Наукове товариство 
ім. Шевченка, м. Львів. – оп. 1. – спр. 1318. – арк. 31–69, 176–179, 71–78, 186–192, 170–172, 
153–161 зв., 181–184, 127–143. машинописи з авторськими правками; чернеткові автографи.

325 За ці (перед тим закреслено “мабуть” і після цього закреслено початок нерозб. 
слова. – Я. Ф.) розпорядження султана ханові подає звістки й м. грушевський (історія 
України-руси. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1098–1100 та 1137). За ним виходить, що Шагін-ага 
виїхав з стамбулу (далі закреслено “20.VII, а”. – Я. Ф.) 20 липня н. с., а дістався до 
Б. Х[мельницьк]ого лише у вересні 1655 р. і пробув у Б. Х[мельницьк]ого аж до 24.
IV 1656 р., коли Б. Хм[ельницький] одпустив його назад з своїм листом до султана. Про 
посольство Войцеха (?) Бєчинського – див. тамо ж, с. 1097; за рипкою (Rypka Jan. Další 
příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. – S. 214) – це альберт 
Бєчинський, за якого він не розшукав ніде в джерелах згадок.
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тЕкстоЛогіЧНі Примітки
* Дописано над закресленими двома словами нерозб.
2* Далі закреслено нерозб.
3* Переправлено з “документацій”.
4* На арк. 32 написано примітку, див. наступне речення.
5* слово переправлено з “туган”.
6* слово правлене.
7* слово дописане над рядком.
8* слово правлене. 
9* слово правлене.
10* слово дописане над рядком.
11* Переправлено з “логічно”.
12* Переправлено з “формуловка”.
13* слово правлене.
14* слово правлене.
15* слово правлене.
16* слово правлене.
17* слово правлене.
18* слово правлене.
19* арк. 37 – це текст примітки, див. вище.
20* слово виправлено з “вони”.
21* слово правлене.
22* слово виправлено з “гетманську”.
23* арк. 40 – це текст примітки, див. вище.
24* арк. 42 – це продовження примітки до арк. 41.
25* Далі закреслено “его”.
26* арк. 46 позначено примітки до арк. 45.
27* У машинописі помилк. “XVII”.
28* Далі закреслено нерозб.
29* “ХіХ ст.” дописано над рядком.
30* Виправлено з “Бантыша-каменского”.
31* арк. 48 – це продовження останньої примітки на арк. 47.
32* слово правлене.
33* слово дописане над рядком.
34* слово правлене.
35* слово правлене.
36* У машинописі помилково “1849”.
37* слово правлене.
38* слово правлене.
39* слово правлене.
40* Далі закреслено нерозб.
41* Далі закреслено нерозб.
42* слово правлене.
43* слово переправлено з “випускає”.
44* “мислення соловйова” дописано автором від руки над закресленим “його”.
45* слово правлене.
46* слово правлене.
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47* слово правлене.
48* Цифра правлена.
49* слово правлене.
50* У машинописі “це”.
51* слово переправлено з “відпустив”.
52* Переправлено з “васальських господарства”.
53* слово правлене.
54* слово правлене.
55* слово правлене.
56* слово правлене.
57* слово правлене.
58* слово правлене.
59* слово правлене.
60* слово правлене.
61* слово правлене.
62* У машинописі помилк. “свого”. У рукописі (арк. 145, 140): “сво[є]ю”.
63* Переправлено з “заважав”.
64* слово дописане над рядком.
65* Виправлено з “туреччини”.
66* слово правлене
67* слово правлене.
68* слово правлене.
69* слово правлене.
70* слово правлене.
71* слово правлене.
72* слово дописане над рядком.
73* слово дописане над рядком.
74* Далі закреслено нерозб.
75* Далі закреслено нерозб.
76* Далі закреслено нерозб.
77* слово дописане над рядком.
78* слово правлене.
79* Далі закреслено нерозб. 
80* “далее он останавливается” дописано над рядком.
81* Далі закреслено: “опустошения, сделанные казацкой армией в молдавии и 

Валахии”.
82* слово дописане над рядком.
83* Далі закреслено: “и взгляды”.
84* слово дописане над закресленим: “повторяет”.
85* Далі закреслено: “данном”.
86* Дописано над закресленим “на”.
87* “довольно пространная” написано над закресленим нерозб.
88* “научно-” дописано над рядком.
89* слово дописане над рядком.
90* фраза в дужках дописана над рядком.
91* слово дописане над закресленим нерозб. 
92* Далі закреслено: “одарил их кафтанами”.
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93* “этого еще неизвестного” дописано над рядком.
94* Перед тим закреслено початок слова.
95* слово дописане над закресленим: “учавствовали в бою”.
96* слово дописане над рядком.
97* слово виправлене з “к Хмельницкому”.
98* Замість “проникает в сердца” спершу було написано “читает в сердцах”.
99* В оригіналі помилк. “Переяславль”.
100* слово правлене.
101* “и т.д., и т.п.” дописано над рядком.
102* слово правлене.
103* слово дописане над рядком.
104* слово правлене.
105* “чистое и” дописано над рядком.
106* Далі закреслено “ультимативно”.
107* “«находясь в медвежьих объятьях казаков» ошибочно” дописано над за-

кресленим “по ошибке принимают не его усло[вия]”. 
108* слово дописане над рядком.
109* “следовательно, Хм[ельницко]му угрожала коалиция Польши, Ватикана, 

крыма и турции, которая” дописано іншими чорнилами над закресленим “ясно, что 
диван также”.

110* “после этого” дописано іншими чорнилами над рядком.
111* слово дописане над рядком.
112* слово правлене. спочатку було написано “ветренными”.
113* “забыта” дописано над закресленим “не упомянута”.
114* Далі закреслено “договор”.
115* Далі закреслено “торговый”.
116* “только лишь” дописано над рядком.
117* Далі закреслено “значен...”.
118* Далі правка автора.
119* слово дописане над закресленим “союз”.
120* “в стамбул” дописано над рядком.
121* слово правлене, дописане над рядком.
122* слово дописане над рядком.
123* слово правлене.
124* Два слова дописано над рядком.
125* слово дописане над рядком.
126* слово дописане іншим чорнилом над рядком.
127* слово дописане над рядком.
128* слово дописане над рядком.
129* слово дописане над рядком.
130* “и направления политики” дописано над рядком.
131* Далі закреслено: “1)”.
132* Далі закреслено: “Да и”.
133* “публикации своими” дописано над закресленим нерозб.
134* Далі закреслено нерозб. слово.
135* слово дописане над закресленим “слух сообщения”.
136* Далі закреслено “против”.
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137* Далі закреслено примітку “2”.
138* Далі закреслено початок слова “мо[скве]”.
139/140* Дописано над закресленим “турции”.
141* слово дописане над рядком.
142* Далі закреслено “на”.
143* Далі закреслено “может быть”.
144* Далі закреслено “изображение”.
145* слово дописане над рядком іншим чорнилом.
146* У тексті “Н. Л. рубінштейна”.
147* Перед тим закреслено слово “Борьба”.
148* Дописано над закресленим “національних”.
149* Далі закреслено початок слова “Укра[їни]”.
150* “на фактах” дописано над рядком.
151* Далі закреслено “?)” і примітка “2” після цього.
152* слово дописане над рядком.
153* Перед тим закреслено “зноси”.
154* У машинописі помилково “1652 р.”.
155* слово дописане олівцем над рядком.
156* “першої декади” дописано над закресленим “початку”.
157* “20-29” дописано над закресленим “червень”.
158* “останньої декади” дописано над закресленим “кінця”.
159* “25” дописано над закресленим “кінець”.
160* “3” дописано над закресленим “початок”.
161* Перед тим закреслено слово.
162* Далі закреслено: “те, що за досить довгий період (чотири роки)”.
163* слово дописане над рядком.
164* Далі закреслено початок слова “ве[ликого]”.
165* Далі було написано: “написаний нашвидко й нерозбірливо, що примусило 

проф. рипку”.
166* спочатку було написано “що з нього”.
167* Перед тим закреслено “його як”.
168* слово дописане над рядком.
169* фраза в дужках дописана над рядком.
170* слово дописане над рядком.
171* Далі закреслено “що небудь”.
172* Далі закреслено слово “проха[нь]”.
173* Перед тим закреслено “підданство”.
174* Далі закреслено “що”.
175* Дата в дужках дописана під рядком.
176* Далі закреслено “падінням”.
177* Далі закреслено: “його Б. Хм[ельницьк]ий спільно відрядив до стамбулу, 

потрапивши в скрутний стан, і яке”.
178* “з туреччини” дописано над закресленим нерозб.
179* Далі закреслено “28”.
180* слово дописане над рядком.
181* Далі закреслено “лише”.
182* Перед цим словом закреслено “чи не”).
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183* ім’я посла дописане над рядком.
184* Далі закреслено над рядком: “і як сповіщав рипка”).
185* “потрапивши в скрутний стан” дописано над закресленим “таким чином”.
186* “одпускаючи це посольство Б. Х[мельницьк]ого” дописано над рядком.
187* Далі закреслено “бо зі змісту й тону”.
188* “для рипки” дописано над рядком.
189* слово дописане над закресленим “про [нерозб.]”.
190* “було надіслано лише” дописано над рядком.
191* Далі закреслено: “(виходить, що посли Б. Х[мельницьк]ого приховали від 

султана дійсний стан)”.
192* слово дописане над рядком.
193* “в дивані все це добре знали” дописано над рядком.
194* “тоді писав” дописано під закресленим “знав”.
195* слово дописане над рядком.
196* “майже на місяць” дописано над рядком.
197* Перед тим викреслено “отже”.
198* Далі закреслено “ці”.
199* слово дописане над рядком.
200* слово дописане над рядком. 
201* Далі закреслено “навіть”.
202* Далі закреслено “без”.
203* слово дописане над закресленим “підкреслюючи”.
204* слово дописане над рядком.
205* Далі закреслено початок слова.
206* “сам лише” дописано над рядком.
207*Дописано над закресленим “підтримати”.
208* Дописано над закресленим “поганий”.
209* “чи показати своє стурбовання” дописано над рядком.
210*Далі закреслено початок слова.
211* “до того ж мав на меті” дописано над рядком.
212* спочатку було написано “загальну політичну лінію”.
213* слово дописане над рядком.
214* “тримається думки” дописано над закресленим “хоче довести”.
215* “в червні м.” дописано над рядком.
216* слово дописане над рядком.
217* слово дописане над рядком.
218* слово дописане над рядком.
219* слово дописане над рядком.
220* Далі закреслено: “з грамотою з ребіульеввеля 1061 р.”.
221* Далі закреслено: “Десь мабуть у”.
222* Далі закреслено: “мабуть і”.
223* “у вересні ж зараз під Білою Церквою” дописано над рядком.
224* Далі закреслено: “пояснював”.
225* Далі закреслено: “брехня Б. Х[мельницьк]ого”.
226* Далі закреслено нерозб. слово.
227* слово дописане над рядком.
228* слово дописане над рядком.
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229* Далі закреслено “не”.
230* Далі закреслено “за”.
231* Знак питання поставлено над рядком.
232* Далі викреслено продовження речення: “і якщо”.
233* “Б. Хм[ельницький]” дописано над рядком.
234* слово дописане над закресленим “вдавалися”.
235* Далі закреслено “думаючи”.
236* слово дописане над рядком.
237* Далі закреслено: “полемізує з оцінкою м. грушевського”.
238* “останній спростовує” дописано над закресленим “він заперечує”.
239* У рукописі “м. груша”.
240* У рукописі “м. груша”.
241* слово дописане над рядком.
242* “а може й Бурковським” дописано окремо на арк. 135 зв.
243* У рукописі помилк. “Kod. Gött. Turc. 28”.
244* слово дописане над рядком.
245* речення було спершу написане російською (“рипка идентифицирует этот 

документ с письмом султана Б. Хм[ельницко]му, отправленном в сентябре 1655 г. и 
известном уже по польскому переводу, публикованному костомаровым еще в 
1878 г.”) і виправлене потім українською.

246* У рукописі “м. груша”.
247* Далі закреслено “що”.
248* слово дописане над рядком.
249* Далі закреслено: “перекладом пода[ним]”.
250* Далі закреслено: “навіт[ь]”.
251* Далі закреслено “султанові”.
252* Далі закреслено продовження речення: “що Б. Хм. з козацьким військом”.
253* Далі закреслено “що він”.
254* слово дописане над рядком.
255* Далі викреслено “ви[конувати]”.
256* “зустрів Шагіна” дописано над рядком.
257* Далі закреслено: “як тільки до нього з’явиться Шагін”.
258* Далі закреслено “вірності”.
259* Написано над закресленим “добре”.
260*Далі закреслено “висновками”.
261* Далі закреслено “до того ж”.
262* слово дописане над закресленим “тим же”.
263* “перед цим” написано над рядком.
264* “(‘ahd-name)” дописано над рядком.
265* слово дописане над рядком “другому”.
266* Далі закреслено початок слова.
267* Далі закреслено “наявна”.
268* слово дописане над рядком.
269* Далі закреслено “що”; “які розуміється” дописано над рядком.
270* слово дописане над закресленим “згадані”.
271* На цьому місці чернетка завершується обірваним реченням із трикрап-

кою.
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комЕНтарі

Приступаючи до ситуативного коментування цієї статті Василя Дубровського, 
треба мати на увазі, що тут ми маємо справу з чернетками, майже не редагованими 
автором (якщо йдеться про його автографи), які готові були до друку різною мірою. 
компонуючи ці шматки чернеткових машинописів і автографів українською та ро-
сійською мовами в логіці викладу матеріалу, упорядник теперішнього тексту був 
свідомий того, що в загальній цілості тексту тут можна помилитися. Незважаючи на 
це, теперішня публікація дає уявлення про зміст і структуру цієї статті з історії 
Хмельниччини, про яку в історіографії стільки писалося від середини ХХ ст., навіть 
самим Дубровським. 

Праця над цим дослідженням велася багато років, з перервою на ув’язнення і 
заслання автора у 1933–1937 рр., у різних його життєвих обставинах та умовах, зо-
крема й під час проживання у Полтаві й малій Перещепині Полтавської обл. після 
повернення з заслання, без доступу до бібліотек чи архівів, що так чи інакше від-
бивалося на статті. спершу вона готувалася до друку в одному з видань радянської 
України чи росії, пізніше – в українському часописі окупованої німцями Чехо-
словаччини, що також позначалося на особливостях викладу матеріалу, насамперед 
історіографічного, який до нас дійшов досить повно. Потрапивши на еміграцію, 
історик не відновлював цього тексту, за винятком короткого тезового викладу під 
час доповіді на засіданні орієнталістичної секції Української вільної академії наук 
у 1946 р. в ауґсбурґу.

Порушуючи вперше в історичній науці проблематику українсько-турецьких та 
українсько-кримськотатарських відносин в епоху Богдана Хмельницького як цілість, 
дослідник боровся зі стереотипами, які він виводив з козацьких літописців, міцно 
закладеними в наукових працях ХіХ – перших десятиліть ХХ ст. Здобутки багатьох 
істориків, які досліджували цю тему після Дубровського, сьогодні дають змогу по-
дивитися критично на його концепції і з висоти часу оцінити значення та місце цієї 
праці у науці станом на 1930-ті – середину 1940-х років.

1. “вислів у листі Хмельницького з 2/VII 1648 – «мусилисмо у кримского хана... 
прибежища просити»”. 

Дата помилкова; йдеться про лист Богдана Хмельницького до Володислава IV 
з-під Білої Церкви від 2 (12) червня 1648 р. (Документи Богдана Хмельницького / 
Упоряд. і. крип’якевич, і. Бутич. – к., 1961. – Док. 4. – с. 33–36; див. також: Рігель-
ман О. І. Літописна оповідь про малу росію та її народ і козаків узагалі. – к., 1994. – 
с. 157–158).

2. “далі оповідається про бунт [Матвія] Гладкого і [Григорія] Гуляницького 
проти цього проекту “турецкого порабощения” й страта їх Хмельницьким”.

олександр рігельман помилково називає полковника матвія гладкого іменем 
“максим”; григорія гуляницького у дійсності не було страчено у 1652 р. (про ці 
події див., зокрема: Грушевський М. історія України-руси. – к., 1996. – с. 419–420, 
490).

3. “(Нагай-бек Мурза і Ага Нураддін) [...] (Нураддін-ага, Оглу-Селім Ефенді та 
Нагай-бек з Криму)”.

Василь Дубровський подав ці імена й титули за правописом “історії русів”.
4. “...відомі статті про торгівлю козаків на Чорному морі (Собрание государ-

ственных грамот и договоров. – М., 1822. – Т. ІІІ. – Док. 134. – С. 444–447) як на 
чинний договір... ”
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Документ має назву “Pakta z Cesarzem Tureckim, a woyskiem Zaporozskim y 
narodem Ruskim, takie być maią względem handlow na Czrne morze”. В історичній 
літературі ведеться велика дискусія стосовно датування цього договору, який під час 
першої публікації було датовано “около 1649 г.”. справу ускладнює той факт, що з 
часів видання джерела у 1822 р. до сьогоднішнього дня не віднайдено рукопису, з 
якого робилася ця публікація. Детальніше про це, а також історіографію питання 
див. у коментарі до статті: Крип’якевич І. Турецька політика б. Хмельницького: 
(Матеріали) // український археографічний щорічник. Нова серія. – к., 2006. – 
Вип. 10/11. – с. 193–196). 

5. “...посольств[о] до Туреччини сотника Павла Колодницького...”.
Про це посольство відомо з допитів у Посольському приказі грека Івана Ма-

нуїлова і серба Василя Данилова у 1651 р. (не раніше 6 червня ст. ст.). Див.: Вос-
соединение украины с россией: Документы и материалы: В 3 т. – М., 1954. – Т. ІІІ: 
1651–1654 годы. – с. 80. у сучасних дослідженнях висловлюється здогад, що тут 
ідеться про посольство Павла Яненка-Хмельницького. Про це, а також деяку літе-
ратуру на цю тему див.: Кравець М., Ченцова В. султан відповідає козакам: До іс-
торії двох грамот Мегмеда IV до богдана Хмельницького (1650–1651) // український 
археографічний щорічник. Нова серія. – к., 2018. – Вип. 21/22. – с. 417 (прим. 83).

6. “...хоч неясно, чому ще до цих переговорів султан вже дав наказ хану про 
війну з Польщею...”.

Проблема дозволу, що його хан Іслам Ґірей ІІІ нібито отримав на початку 1648 р. 
від султана Ібрагіма І для виступу проти коронної армії на допомогу козакам, за-
лишається відкритою у науці. Існує, зокрема, багато відомостей, що такого дозволу 
не було, оскільки наступ кримськотатарських військ на річ Посполиту порушував 
мирний договір останньої з османською імперією. Про це див.: Федорук Я. Зовніш-
ньополітична діяльність богдана Хмельницького і формування його політичної 
програми (1648 – серпень 1649 рр.): [= Львівські історичні праці. Дослідження. – 
Вип. 1]. – Львів, 1993. – с. 19–24.

7. “На підставі документів польської Коронної метрики (що переховувалися в 
Москві)...”.

На час написання статті документи коронної метрики були вже у Варшаві, куди 
їх передали у 1923 р. за умовами укладеного ризького договору 1921 р.

8. “Буцинський до цього ж часу відносить і відомий проект договору про тор-
гівлю на Чорному морі, вважаючи, що цей договір мав чинність”.

Див. коментар № 4.
9. “...докладно реферує зміст листа турецького везіря Мелліт-Агмеда з берез-

ня 1651 року...”.
у цьому місці Василь Дубровський подає ім’я візира за правописом Петра бу-

цинського. у дійсності візиром був Мелек Агмед-паша (5 серпня 1650 – вересень 
1651 рр.).

10. “...Буцинський  наводить  повний текст  листа Хмельницького  з  вересня 
1651 року...”.

Публікацію листа див.: Документи богдана Хмельницького / упоряд. І. крип’я-
кевич, І. бутич. – к., 1961. – Док. 147. – с. 225–226.

11. “Формула мислення Соловйова така: Москва поспішає взяти Хмельницько-
го під захист, щоб він не був примушений підкоритися султану (лише загроза, а не 
факт), що наблизило б турецькі володіння до кордону Москви”.
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Подібна інтерпретація мала продовження в історіографії ХХ ст. Л. В. Заборов-
ський, наприклад, вважав, що у 1653 р. під впливом загострення ситуації в Україні 
й зростаючих новин про те, що Богдан Хмельницький перейде під владу османської 
імперії, військова підготовка московської держави активізувалася. Це свідчило про 
політичні зміни олексія михайловича та його двору, скеровані на війну з річчю 
Посполитою (Заборовский Л. Переяславская рада и московские соглашения 1654 го-
да: Проблемы исследования // россия – Украина: история взаимоотношений / отв. 
ред. а. и. миллер. – м., 1997. – с. 42).

12. “...його чекав турецький посол з листом від везіря Азем-Мегмед-паші...”.
В імені візира автор використав правопис Пантелеймона куліша (“аззем-

магомет-баша”). словосполучення “візир азем” у дійсності означає “великий візир” 
(див., напр.: Rycaut Paul. The Present State of the Ottoman Empire. – New York, 1971 
(факсиміле з вид.: London, 1668). – р. 43). Великим візиром на той час був Дервіш 
мегмед-паша (23 березня 1653 – 28 вересня 1654 рр.).

13. “Липинський використовує як свій документальний апарат копію листа 
Б. Хмельницького з 14.Х 1648 р. до султана”.

У науковій літературі іноді обговорювалася проблема автентичності цього до-
кумента; див. коментар № 11 до статті і. крип’якевича (Крип’якевич І. турецька 
політика Б. Хмельницького: (матеріали) // Український археографічний щорічник. 
Нова серія. – к., 2006. – Вип. 10/11. – с. 184–185). Про цей лист див: там само. – 
с. 119–120; Публікація листа: Документи Богдана Хмельницького / Упоряд. і. кри-
п’якевич, і. Бутич. – к., 1961. – с. 626–627. 

14. “До таких поголосок він відносить звістку збірки [Мартина] Голинсько-
го...”.

мартин Ґолінський (1608–1673) – райця міста казимира коло кракова, один з 
найвідоміших збирачів сучасних йому новин, що записувалися ним у збірки типу 
т. зв. “Silva rerum”, поширені у шляхетській культурі речі Посполитої XVI–XVIII ст. 
сьогодні декілька його збірок зберігаються в рукописних колекціях бібліотек Льво-
ва, кракова і Вроцлава. Про нього див.: Федорук Я. мартин Ґолінський – райця ка-
зимирський і упорядник “Silva rerum” (1648–1664) // матеріали V конгресу між-
народної асоціації україністів. історія: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2003. – с. 211–219; 
його ж. рукопис мартина Ґолінського – археографічна пам’ятка середини XVII сто-
ліття // Український археографічний щорічник. Нова серія. – к.; Нью-Йорк, 2004. – 
Вип. 8/9. – с. 37–87; його ж. голінський мартин // Енциклопедичний довідник з 
історії України. – 3-є вид. – к., 2008. – с. 304–305. У даному місці Василь Дубров-
ський має на увазі документ зі збірки Ґолінського з фондів відділу рукопису Львів-
ської національної наукової бібліотеки ім. В. стефаника (ф. 5: оссолінські. – од. зб. 
189/іі. – арк. 141–142). Публікацію цього документа про двірцевий переворот у 
стамбулі у серпні 1648 р. див. у коментарі № 9 до статті: Крип’якевич І. турецька 
політика Б. Хмельницького: (матеріали) // Український археографічний щорічник. 
Нова серія. – к., 2006. – Вип. 10/11. – с. 183–184). 

15. “...у відповідь Хмельницький 1.ХІІ [ст. ст.] 1650 року надіслав листа до 
яничарського аги (Бекташ-аги) з подякою і проханням про військову підтримку”.

Див.: Документи Богдана Хмельницького / Упоряд. і. крип’якевич, і. Бутич. – к., 
1961. – Док. 127. – с. 204–205.

16. “з листом до Хмельницького від везіря Азем-Мегмеда [Dervîş Mehmed Paşa]”.
Див. коментар № 12.
17. “...нове посольство везіря турецького Азема [Ipşir Mustafâ Paşa]...”.
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ідеться про візира іпсіра мустафу-пашу (28 вересня 1654 – 19 серпня 1655 рр.). 
Див. також коментар № 12.

18. “Хмельницький через цих своїх послів [сотника] Романа [Ждановича] і [пи-
саря] Якова [Челебі] прохав султана відновити свій над ним протекторат, на що 
султан згодився, надіславши йому десь у вересні 1655 року грамоту і 6 кафтанів”. 
Далі прим. 205: “М. Грушевський погоджується з Костомаровим, що цю грамоту 
було надіслано десь у вересні 1655 року...”.

У дійсності м. грушевський дещо плутався в датах цього посольства. спершу 
історик згадував, що посольство романа та якова вирушило зі стамбула 20 липня 
н. ст. 1655 і прибуло до Умані 4 вересня (Грушевський М. історія України-руси. – к., 
1997. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1098). Далі він погоджується з костомаровим, що грамота 
султана до гетьмана була написана у вересні 1655 . “...не можучи провірити сього 
його свідчення, констатуємо, що приблизно так воно в кожнім разі мусіло бути”, – 
писав дослідник (там само. – с. 1099). До цього основного тексту м. грушевський 
робив доповнення уже наприкінці книжки на основі відомостей яна рипки. як 
слушно зазначав Дубровський, грушевський не користувався третьою статтею рип-
ки (1931), в якій чеський філолог друкував цей документ, подаючи свій переклад 
паралельно з тогочасним польським і датуючи його останньою декадою рамазана 
1065 р. (24 липня – 3 серпня 1655 р.; Дубровський поправляв на 25 липня – 3 серпня 
(арк. 127, 137), див. далі коментарі № 22, 23, 30). однак в “історії України-руси” 
було використано згадку про це джерело у статті рипки, виданій у 1928 р.: Грушев-
ський М. історія України-руси. – к., 1997. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1098–1099, 1549. Див.: 
Rypka Jan. Z korespondence Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým // Z dějin Východní 
Evropy a slovenstva: Sborník vénovaný Jaroslavu Bidlovi, profesoru Karlovy University 
k šedesátým narozeninám. – V Praze, 1928. – S. 497; idem. Další příspěvek ke korespon-
denci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým // Časopis Národního Musea. – 1931. – 
T. 105. – S. 224–231). У підсумку м. грушевський намагався поєднати ці датування 
грамоти за рипкою і костомаровим, вважаючи на основі зібраних ним відомостей, 
що козацьке посольство виїхало зі стамбула з Шагіном-аґою 18 липня, а прибуло до 
Богдана Хмельницького у вересні 1655 р. отже, як допускав історик, у документі з 
ґеттінґенського копіярію дата була не точною. Про політичні обставини переговорів 
між гетьманом і султаном у цей час див.: Федорук Я. османська імперія у відносинах 
з Україною та річчю Посполитою у 1655 році // Хроніка 2000. – к., 2014. – т. 95: 
Україна – туреччина. – кн. 1. – с. 266–267, 281–284.

19. “...маємо лише копію листа Хмельницького до яничарського намісника, коли 
відряджалося це посольство до Стамбулу”. 

Див.: Документи Богдана Хмельницького / Упоряд. і. крип’якевич, і. Бутич. – 
к., 1961. – Док. 439. – с. 572–574; датовано березнем 1657 р.

20. “Хмельницький вступає в турецьке підданство лише 1651 року (це було до-
кументально відомо ще з 1852 року – навіть перед Костомаровим і Буцин-
ським)...”.

аналізуючи погляди м. грушевського, Василь Дубровський у цьому місці має 
на увазі грамоту мегмеда IV, факсиміле оригіналу й переклад якої французькою 
мовою Йогана гаммера-Пурґшталя було надруковано у києві, див.: Памятники 
Временной комиссии для разбора древних актов. – [1-е изд.] – к., 1852. – т. ііі. – 
с. 436–440. Цю грамоту він згадував також і в попередньому тексті цієї статті при 
характеристиці праці сергія соловйова (арк. 57). Про публікацію цієї грамоти 
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Київською археографічною комісією див. також: Кравець М., Ченцова В. Султан 
відповідає козакам: До історії двох грамот Мегмеда IV до Богдана Хмельницького 
(1650–1651) // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2018. – 
Вип. 21/22. – С. 398–399.

21. “Kod. Gött. turc. 29”. 
Василь Дубровський використовує це скорочення, як воно подано у статті Яна 

Рипки.
22. “чернетка листа султана Б. Хм[ельницьком]у з останньої декади рамазана 

1065 р. (25 липня – 3 серпня 1655 р.)”.
У статті Ян Рипка визначав останню декаду рамазана як 24 липня – 3 серпня 

1655 р. (Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem 
Chmelnickým // Časopis Národního Musea. – 1931. – T. 105. – S. 231). Вбачаючи в 
цьому помилку, Василь Дубровський спершу писав “кінець липня – початок серпня 
1655 р.” і потім виправив свій текст. Дату 25 липня – 3 серпня сам Рипка писав у 
своїй попередній розвідці (Rypka Jan. Z korespondence Vysoké Porty s Bohdanem 
Chmelnickým // Z dějin Východní Evropy a slovenstva: Sborník vénovaný Jaroslavu 
Bidlovi, profesoru Karlovy University k šedesátým narozeninám. – V Praze, 1928. – 
S. 497).

23. “До речі, М. Грушевському вже не довелося скористуватися з матеріялів 
цієї третьої статті проф. Я. Рипки [1931 р.]”.

Незважаючи на те, що Василь Дубровський правильно помітив цю деталь, іс-
торик все ж не звернув увагу, що про грамоту від султана до Богдана Хмельницького 
1655 р. в ґеттінґенському кодексі М. Грушевський знав з першої публікації Яна Рип-
ки, де він її датував останньою декадою рамазана 1065 (25 липня – 3 серпня 1655 р.) 
(Rypka Jan. Z korespondence Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým // Z dějin Východní 
Evropy a slovenstva: Sborník vénovaný Jaroslavu Bidlovi, profesoru Karlovy University 
k šedesátým narozeninám. – V Praze, 1928. – S. 497). Див. коментар № 18, 30. 

24. “Це були останні дні перед демісією вел[икого] везіря Мелек Агмед-паші 
(5.VIII.1650 – 21.VIII.1651), що був приятелем Б. Х[мельницьк]ого”.

Тут і далі дати правління візирів Василь Дубровський брав з генеалогічного 
дослідження Едуарда фон Цамбаура (Zambaur, Eduard de. Manuel de généalogie et de 
chronologie pour l’histoire de l’Islam. – Hanovre, 1927. – S. 163). Буґра Аціз, наприклад, 
подає завершення правління цього візира вереснем 1651 р., див.: Atsiz Bugra. Das 
Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts: Nach den Chroniken des Vecihi 
(1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–1660). – München, 1977. – S. XIV.

25. Великий візир “...нагадує гетьману Сари-камишського війська...”.
Сари-камиш (досл. “жовтий очерет”) – турецька назва Запорожжя. Варіанти 

написання, зокр., див.: Sary-qamyš (Рипка), Sarı qamiş (Пріцак), Sarї Qamїš (Рідль-
майєр/Остапчук). Див.: Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 
Bohdanem Chmelnickým // Časopis Národního Musea. – 1931. – T. 105. – S. 213; Прі-
цак О. Союз Хмельницького з Туреччиною 1648 року // Записки Наукового Товари-
ства ім. Шевченка. – Мюнхен, 1948. – Т. 156. – С. 157 (прим. 1); Pritsak Omelian. Das 
erste türkisch-ukrainische Bündnis (1648) // Oriens. – Leiden, 1953. – Bd. 6. – S. 277 
(прим. 5), 293; Riedlmayer Andreás, Ostapchuk Victor. Bohdan Xmel’nyc’kyj and the 
Porte: A Document from the Ottoman Archives // Harvard Ukrainian Studies. – 1984. – 
Vol. VIII. – N 3/4 (December). – P. 458 (прим. 13).

26. “Вел[икий] везір – Тархунджі Агмед-паша (раджаб 1062 – 20 раджаба 1063, 
цебто з 19.VI 1652 р. до 20.ІІІ. 1653 р.)”.
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роки правління подано за виданням: Zambaur, Eduard de. Manuel de généalogie 
et de chronologie pour l’histoire de l’Islam. – Hanovre, 1927. – S. 163. Про інший ва-
ріант (липень 1652 – 23 березня 1653 рр.) див.: Atsiz Bugra. Das Osmanische Reich 
um die Mitte des 17. Jahrhunderts: Nach den Chroniken des Vecihi (1637–1660) und des 
Mehmed Halifa (1633–1660). – München, 1977. – S. XIV.

27. “...що спирається на звістку з Стамбулу грека Хоми Іваніва [Фома Іванов] 
з липня 1653 р.”

фома іванов – грецький купець, який багато років провів на службі московсько-
го царя як агент і збирач новин. У 1657 р. він писав, що перебував на цій службі вже 
26 років. Див.: Ченцова В. Г. Восточная церковь и россия после Переяславской рады: 
1654–1658: Документы. – м., 2004. – с. 136 (прим. 1).

28. “Під час посольства [Бориса] Рєпніна[-Оболенського], [Федора] Волкон-
ського та Алмаза Івановича до Варшави у квітні – липні 1653 р.”.

Наказ великому посольству до яна казимира було вироблено у Посольському 
приказі 4 (14) травня 1653 р. З причини хвороби федір Волконський не брав участі 
в цій дипломатичній місії, а його було замінено федором Хитрово. Переговори з 
поляками відбулися у Львові у серпні 1653 р.: Заборовский Л. В. Последний шанс 
умиротворения: переговоры Б. а. репнина во Львове 1653 г. // русская и украинская 
дипломатия в Евразии: 50-е гг. XVII в. – м., 2000. – с. 25, 27–28.

29. “...за браком супроводжуючих документів і при непевному читанні власних 
імен тяжко ідентифікувати цих послів з якими-небудь певними особами. До того 
ж навіть сам везір сумнівається, чи були вони взагалі послами”.

У 1980-х роках вивченням цього листа великого візира до Богдана Хмельниць-
кого від 23 грудня 1652 р. займався, зокрема, Віктор остапчук, який здійснив також 
переклад витягу з нього англійською. Шанталь Лемерсьє-квельквеже знайшла у 
стамбульському архіві відповідь гетьмана султанові, датовану гіпотетично січнем 
1653 р. (Lemercier-Quelquejay Chantal. Les relations entre la Porte ottomane et les 
Cosaques zaporogues au mileu du XVIIe siècle. Une lettre inédite de Bohdan Hmelnicki 
au Padichah ottoman // Cahiers du Monde russe et soviétique. – 1970. – N 11 (3). – 
P. 459–461; Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du Palais de Topkapı / 
Alexandre Bennigsen, Pertev Naili Boratav, Dilek Desaive, Chantal Lemercier-Quelque-
jay. – Paris; The Hague, 1978. – P. 195 (док. Е 8548); Ostapchuk Victor. The Publication 
of Documents on the Crimean Khanate in the Topkapı Sarayı: New Sources for the His-
tory of the Black Sea Region: [Le Khanat de Crimée dans les Archives du Musée du 
Palais de Topkapı / Alexandre Bennigsen, Pertev Naili Boratav, Dilek Desaive, Chantal 
Lemercier-Quelquejay. – Paris; The Hague, 1978. – 458 p.] // Harvard Ukrainian Studies. – 
1982. – Vol. VI. – N 4. – P. 517–518; idem. The Publication of Documents on the Crime-
an Khanate in the Topkapı Sarayı: The Documentary Legacy of the Crimean-Ottoman 
Relations // Turcica. – 1987. – T. XIX. – P. 274; Riedlmayer Andreás, Ostapchuk Victor. 
Bohdan Xmel’nyc’kyj and the Porte: A Document from the Ottoman Archives // Harvard 
Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. VIII. – N 3/4 (December). – P. 453). У результаті цих 
досліджень було зроблено припущення, що ув’язненим в очакові козацьким послом 
міг бути Василь Юрчич, згадка про якого є в реєстрі Війська Запорозького 1649 р.: 
Riedlmayer Andreás, Ostapchuk Victor. Bohdan Xmel’nyc’kyj and the Porte: A Document 
from the Ottoman Archives // Harvard Ukrainian Studies. – 1984. – Vol. VIII. – N 3/4 
(December). – P. 470 (прим. 1). Про цю проблематику див. також коментар № 18 до 
статті: Крип’якевич І. турецька політика Б. Хмельницького: (матеріали) // Україн-
ський археографічний щорічник. Нова серія. – к., 2006. – Вип. 10/11. – с. 187–188.
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30. “Щодо дати, то він посилається на думку М. Грушевського, що посли з цим 
листом відправилися з Стамбулу вже 19 липня 1655 р.. Але Рипка обминає, що 
трохи далі М. Груш[евський] погоджується з Костомаровим, що ця грамота була 
надіслана у вересні, цебто він зовсім не солідаризується з думкою Рипки”. Далі при-
мітка: “Хоч Рипка згадує, ніби М. Груш[евський] прийняв його зауваження, посилка 
Рипки на “Історію України-Руси”, ІХ т., 2 ч., с. 1541 зовсім не стосується до да-
ного моменту”.

Про непослідовність михайла грушевського у датуванні відправлення козаць-
кого посольства зі стамбулу у липні або вересні 1655 р. див. вище коментарі № 18, 
23. однак Василь Дубровський недооцінював значення доповнень, які автор робив 
до основного тексту “історії України-руси”. Насправді грушевський таки коригував 
свої висновки з цього питання, враховуючи згадку рипки про грамоту султана до 
Богдана Хмельницького з останньої декади рамазана 1065 (25 липня – 3 серпня 
1655 р.).

31. “...Рипка проте припускає, що оригінал грамоти з якоїсь причини міг мати 
іншу дату, ніж ця чернетка”.

У наступних роках таке припущення рипки знайшло документальне підтвер-
дження з іншим джерелом, який дослідник анотує у своїй статті, а саме – лист 
султана мегмеда IV до польського короля яна казимира. У ґеттінґенському копіярії 
документ датовано останньою декадою рамазана 1065 (25 липня – 3 серпня 1655 р.). 
оригінал цього листа Зиґмунд абрагамович віднайшов у стокгольмі й датував його 
у дійсності першою декадою рамазана 1065 (5–14 липня 1655 р.). Порівн.: Rypka 
Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým // 
Časopis Národního Musea. – 1931. – T. 105. – S. 214; Abrahamowicz Zygmunt. Four 
Turkish Letters to the King and Chancellor of Poland at the Svenska Riksarkivet in 
Stockholm // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae. – Budapest, 1961. – 
T. XIII. – P. 63. мустафа-аґа, який відправився до яна казимира зі стамбула разом 
з його послом до султана Войцехом Бечинським, потрапив у полон до шведського 
короля карла Х Ґустава, і документи його місії до польського короля, таким чином, 
опинилися у стокгольмському архіві. Про дипломатію, що розвивалася довкола цих 
подій, див.: Федорук Я. османська імперія у відносинах з Україною та річчю По-
сполитою у 1655 році // Хроніка 2000. – к., 2014. – т. 95: Україна – туреччина. – 
кн. 1. – с. 270–275.

32. “...ім’я ж “Газі” можна вважати почесним титулом сучасника й союзни-
ка Б. Х[мельницьк]ого хана Іслам Гірея ІІІго...”

Gazî – титул у кримському ханстві, який додавався до імен дворян, воїнів, які 
довели свою хоробрість у битвах (Рустемов О. кадиаскерские книги крымского 
ханства: (исследования, тексты, переводы). – симферополь, 2016. – с. 260).

33. “Корисним додатком в цій статті Рипки є публікація ним ще й змісту двох 
листів султана – хану і королю польському, що датовані також рамазаном 1065 р. 
і безпосередньо пов’язані з останнім листом султана Б. Хм[ельницьком]у”.

Про віднайдений Зиґмундом абрагамовичем оригінал одного з цих документів – 
лист султана до польського короля – і уточнення його дати див. коментар № 31.

34. “В другому листі – до короля – (fol. 113 a – 113 b) султан повідомляє, що 
польський малий посол Albert Biecziński [Bieczyński; Войцех Бечинський] прибув до 
султана з листом щодо козаків і щодо допомоги полякам”. Далі примітка: “Про 
посольство Войцеха (?) Бєчинського – див. тамо ж, с. 1097 (посилання на М. Гру-
шевського. – Я. Ф.); за Рипкою (Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké 
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Porty s Bohdanem Chmelnickým. – S. 214) – це Альберт Бєчинський, за якого він не 
розшукав ніде в джерелах згадок”.

Наприкінці 1654 – на початку 1655 р. при дворі яна казимира було розроблено 
план дипломатичних відносин з османською імперією на найближчий час, згідно з 
яким до стамбула спершу повинен був відправитися звичайний посол з пакетом 
документів про польсько-турецько-українські відносини, а пізніше, через декілька 
місяців, – великий посол для укладення договору з османською імперією. малим 
послом, про якого згадує Василь Дубровський і який подає його написання латинкою 
за текстом рипки, був каліський ловчий Войцех Бечинський, який часто виконував 
дипломатичні доручення у відносинах речі Посполитої з османською імперією і 
кримським ханством, щонайменше з 1644 р. інструкція до Порти на цей раз була 
датована 16 лютого н. ст. 1655 р. Про дипломатичні завдання цього посольства і його 
прибуття до стамбула див.: Федорук Я. османська імперія у відносинах з Україною 
та річчю Посполитою у 1655 році // Хроніка 2000. – к., 2014. – т. 95: Україна – ту-
реччина. – кн. 1. – с. 271–272.

У середовищі тюркологів, які не належали до польської історіографії, довгий 
час виникало питання щодо цього посла та ідентифікації його імені. З цією пробле-
мою зіткнулися, наприклад, видавці опису турецьких, татарських і перських джерел 
зі стокгольмського архіву (Türkische, tatarische und persische Urkunden im 
schwedischen Reichsarchiv / Verz. und beschr. von K. V. Zetterstéen. – Stockholm, 1945. – 
Dok. 2. – S. 1–2), а також ян рипка і Василь Дубровський (ім’я альберт – це латин-
ська форма польського імені Войцех), хоча про нього згадував михайло грушевський 
(Грушевський М. історія України-руси. – к., 1997. – т. іХ. – Ч. 2. – с. 1097–1098). 
Детальний аналіз цього питання здійснив Зиґмунд абрагамович, який на основі 
текстологічного аналізу цього документа й історичних реалій довів, що в цьому 
документі йшлося саме про Войцеха Бечинського (Abrahamowicz Zygmunt. Four 
Turkish Letters to the King and Chancellor of Poland at the Svenska Riksarkivet in 
Stockholm // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae. – Budapest, 1961. – 
T. XIII. – P. 64–68).


