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Ярослав Федорук

Османська імперія 
у відносинах 
з Україною та Річчю Посполитою
у 1655 році*

Проблема протекції Богдана Хмельницького Османській 
імперії здавна викликає великий інтерес у дослідників. В іс-
торіографії думки з цього приводу ділилися на полярні тракту-
вання чорноморської вісі як основної у політиці Війська Запо-
розького в епоху Хмельниччини (Михайло Грушевський, Ян 
Рипка, Василь Дубровський, Омелян Пріцак, Віктор Остапчук 
та ін.1) або як такої, що ніколи не призводила до прийняття 
українським гетьманом протекції турецького султана (Іван 
Крип’якевич, Юрій Мицик, Борис Флоря, Валерій Степанков 
та ін.2). Дискусії в науці, що точилися з приводу турецького 
протекторату Богдана Хмельницького з кінця ХІХ ст., до сьо-
годнішнього дня не можуть дійти спільних висновків. Дослід-
ники, які опонують тим історикам, хто відстоює думку про 
турецьку протекцію Хмельницького, що нібито приймалося 
ним у різні роки (як-от, у 1648, 1651 або 1653 рр.), одним з 
найголовніших аргументів наводять той, що гетьман не міг 
приймати протекції султана, оскільки у наступних роках раз 
у раз просив знову про неї. Так, наприклад, польський істо-
рик Зиґмунд Абрагамович заперечував твердження Омеляна 
Пріцака про васальну залежність України від Порти у 1648 р., 

* Доповнена й виправлена версія статті: Федорук Я. Проблема 
турецького протекторату Богдана Хмельницького у 1655 р. // Terra 
Cossacorum: Студії з давньої і нової історії України: Наук. зб. на по-
шану д. іст. н., проф. Валерія Степанкова. — К., 2007. — С. 155–186.
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оскільки про таку саму протекцію Хмельницький просив у 
1651 р.3. Пріцак категорично заперечував проти такого спро-
щеного підходу у вивченні українсько-османських відносин і 
наголошував, що дипломатична практика Османської імперії 
XVII–XVIII щодо запорозьких козаків не вписувалася у такі схе-
ми4. Проблему турецького протекторату України заторкували 
також дослідники у німецьких та англомовних працях5. Про 
необхідність ще раз прискіпливо звертатися до цієї теми писа-
ли Ярослав Дашкевич та Віктор Брехуненко, зазначаючи, що з 
цією справою маємо багато нез’ясованого6.

Після приєднання України до Московської держави у 
1654 р. питання про ставлення до Війська Запорозького ви-
явилося великою дилемою у Стамбулі. З одного боку, набли-
ження кордонів Росії до Османської імперії створювало загро-
зу для неї та її провінцій, з іншого, — відверта конфронтація з 
козаками та Москвою створювали б для Порти багато загроз. 
Через це у Стамбулі, хоч відносно лояльно поставилися до но-
вого кримсько-польського союзу від осені 1654 р., проте не 
йшли на відверту ворожнечу з Богданом Хмельницьким. 

Ця політична лінія Порти, помітна весною і на початку осе-
ні 1654 р., під кінець того року дедалі хилилася до того, щоб 
зберегти з Україною дружні відносини. Це видно, наприклад, 
з наказів, які з Порти давали семигородському князеві Юрію ІІ 
Ракоцію наприкінці 1654 р., про що 5 січня 1655 р. австрій-
ський резидент у Стамбулі Симеон Реніґер писав до імперато-
ра Фердинанда ІІІ: козацький посол прибув до Семигорода з 
пропозиціями підтвердити давню дружбу, і Ракоцій звернув-
ся за вказівками з цього приводу до султана. Відповідь Порти 
була такою, що козаки часто просили султана про підданство 
і цього року заявляли таке саме прохання через свого посла, 
тому Ракоцій «[...] повинен мати з ними добру дружбу»7.

Формальним приводом з кінця 1654 р. для зміни султан-
ської політики з лояльного ставлення до України до побудови 
взаємин з нею на основі протекторських засад стали звину-
вачення урядовцями Османської імперії, зокрема Сіяушем-па-
шею, попереднього візира Дервіша Мегмеда-паші (23 березня 
1653 — 28 вересня 1654) в його антиукраїнській позиції: но-
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вий візир Іпсір Мустафа-паша (28 вересня 1654 р. — 10 травня 
1655) був нібито прихильніший до козаків і робив спроби від-
новити старий українсько-татарський союз. 

Насправді причиною такого повороту в політиці Порти 
стало її складне внутрішнє та зовнішнє становище, викли-
кане, насамперед, міжусобицями при стамбульському дво-
рі, підготовкою до нової літньої кампанії у війні з Венецією 
(під час якої, як говорилося у венеційських новинах від 5 
травня 1655 р., турки збиралися заволодіти усією територією 
Кандії8) і загрозою походів донських козаків на Чорне море. 
Вступивши гучно до Стамбула з великим кількатисячним ес-
кортом, приведеним з Алеппо, колишній губернатор цієї про-
вінції Іпсір Мустафа-паша на новому уряді взявся за низку 
реформ — підняв податки (зокрема, з іноземних торговців і 
Левантійської компанії), звільнив одних міністрів при дворі 
попереднього візира, стратив інших і т. д.9.

Ця нова політика стосовно України, яка вималювалася 
у Порті з кінця 1654 — початку 1655 рр., могла бути наслід-
ком такої активності нового візира. Так, наприклад, у березні 
1655 р. сілістрійський посол інформував молдавського госпо-
даря, «[...] що турки схиляються до миру з козаками тому, що й 
між ними є немалі труднощі й тертя. Бачачи молодого султана, 
при якому немає жодного уряду, кожен вирішує радше при-
ватні, ніж публічні справи», — писав господар Стефан Ґеорґіца 
до київського воєводи10. У січні 1655 р. на переговорах з росій-
ським послом Артамоном Матвеєвим український гетьман за-
певняв, що військо турецького султана не буде брати участі в 
новій кампанії, оскільки він зайнятий війною з венеційцями 
і має проблеми зі своїми провінціями на Балканах, які їх під-
тримують11. Або, щодо донців, то у Порті виношували проекти 
збудувати на Дону три міста, аби загородитися від небезпеки12, 
проте ці заходи не вирішували проблему радикально. Налаго-
дження мирних відносин з Україною і нові переговори про під-
данство Б. Хмельницького, від яких сам гетьман не відмовлявся 
навіть після союзу з Олексієм Михайловичем і вів про це пере-
говори у Стамбулі у 1654 р.13, для султана видавалося кращим 
засобом для зміцнення своїх позицій у зовнішній політиці. 
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Інше пояснення бажання Порти замиритися з козаками 
знаходимо в тогочасних новинах від греків. 15 (25) травня 
1655 р. грек Мануїл Костянтинів говорив, що приводом до та-
кої зміни позиції Мегмеда IV стали відомості, що дійшли до 
Стамбула 12 (22) грудня 1654 р., про захоплення Олексієм 
Михайловичем Смоленська. Зміцнення Московської держа-
ви, мовляв, викликало природній острах в Османській Порті. 
Царгородський патріарх Паїсій І просив цього Мануїла пере-
дати українському гетьманові, що султан відправляє своїх по-
слів до Війська Запорозького через те, що боїться війни у своїх 
землях від Москви після того, як Олексій Михайлович завоює 
всю Річ Посполиту14. 

Такі вістки, правду кажучи, виглядають досить правдопо-
дібними для того, щоб ці причини зробили раптовий поворот 
у політиці Порти від серпня 1654 р., коли султан заохочував 
нового кримського хана Мегмеда Ґірея IV виступати проти 
козаків. Протягом усього часу війни це дуже добре розуміли 
й у Москві, де цар і урядовці намагалися використовувати 
свої великі успіхи у війні з Річчю Посполитою, як засіб тиску 
на султана. Наприклад, 10 (20) червня 1656 р. московський 
агент Зульдфікар-аґа у своєму листі до Олексія Михайловича 
радив написати листа від імені царя до султана з повідомлен-
нями про свої завоювання в Польщі та Великому князівстві 
Литовському15. 

Слід визнати, що від самого початку війни Московської 
держави з Річчю Посполитою у 1654 р. Османська імперія 
завжди відчувала велику загрозу для своїх провінцій з боку 
Олексія Михайловича. Саме весною 1655 р., напередодні часу, 
коли до Стамбула приїхали українське та польське посоль-
ства16, у дивані зібралася рада, на якій обговорювалося, як у 
тих умовах зберегти мир з Москвою і скерувати всі свої мор-
ські й сухопутні війська на Венеційську республіку. У зв’язку 
з цим на цій самій стамбульській раді обговорювалася ще й 
інша проблема, яка безпосередньо стосувалася українського 
посольства, що наближалося до столиці, — про заходи Пор-
ти, аби стримати козаків від походів на узбережжя Чорного 
моря17. Ці приготування Османської імперії до війни з Венеці-



Ярослав Федорук. Османська імперія у відносинах з Україною

257

єю і до відсічі ймовірного нападу козаків на Чорне море зовні 
були настільки помітними для іноземних агентів, що вони не 
могли приховатися і про них говорили в Середземномор’ї18.

Додаймо до цього гострі протистояння у верхівках влади 
Османської імперії, коли у травні, якраз напередодні приїзду 
козацьких та польських послів, відбулася ще одна зміна візи-
рів . На цей раз до влади на короткий час уже вдруге прийшов 
Кара Мурад-паша (10 травня — 19 серпня 1655), який і вів 
переговори Порти з українським та польським посольствами, 
відправляючи у липні Шагіна-аґу в Україну. Це був, до речі, 
той самий візир, у роки попереднього правління якого (29 
травня 1648 — 5 серпня 1650) Богдан Хмельницький починав 
взаємини з Османською імперією, відправляючи до Стамбула 
свої перші посольства у 1648 р.

Посольство Шагіна-аґи 
до Богдана Хмельницького весною 1655 року

Головним виразником такої позиції Порти і рушієм реа-
лізації османської політики щодо України у 1655 р. був сілі-
стрійський губернатор Сіяуш-паша. Колишній великий візир 
(вересень — листопад 1651 р.), на сілістрійському уряді він 
мав обов’язки перед Портою стежити за тим, що робиться в 
політиці придунайських османських провінцій. «Він здійснює 
нагляд над господарями Молдавії і Валахії, — нотував Пав-
ло Алепський у своєму подорожньому творі, перебуваючи в 
Терговиштах у квітні 1654 р., — і жодне прохання не відправ-
ляється [звідти] до Константинополя, лише як через нього і з 
його згоди»20. У ширшому сенсі Сіяуш-паша був тим урядни-
ком, через посередництво якого великою мірою відбувалися 
посольства східноєвропейських країн до Османської імпе-
рії, зокрема, у нашому випадку, — України та Речі Посполи-
тої. Відхилення від цього правила було дуже небажаним для 
османської дипломатії у середині XVII ст. Можна, наприклад, 
згадати, яке невдоволення у Сіяуша-паші викликав той факт, 
що козацьке посольство до Стамбула на початку 1654 р. об-
минуло Сілістрію і губернатор змушений був завертати послів 
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до своїх володінь, відправивши до Б. Хмельницького спеці-
ального листа зі своїми докорами з цього приводу21. Велика 
активність у взаєминах Сіяуша-паші з українським гетьманом 
відлунювалася червневими новинами 1655 р. у Молдавії, Речі 
Посполитій та європейських країнах про те, що ця діяльність 
велася без відома султана, за його спиною і що паша зловжи-
вав нею. За це сілістрійському паші, нібито, відрубали голо-
ву: «[...] замість того, щоб перешкоджати нападам козаків на 
Чорне море і очищувати ці території, він більше заохочував їх, 
підтримуючи таємні відносини з ними»22. 

Крім таких звичних для Сіяуша-паші обов’язків, його вели-
кі ініціативи у взаєминах з Б. Хмельницьким стосовно піддан-
ства козаків Порті пояснюються й тим, що за розрахунками 
політиків у Стамбулі майбутнє становище українського геть-
мана як нового васала Порти мало б будуватися на таких са-
мих умовах, як і молдавського та валаського господарів. Саме 
такі плани були у стамбульському дивані на початку 1655 р. У 
своєму листі до Б. Хмельницького, що наприкінці лютого по-
віз до Чигирина посол Шагін-аґа, сілістрійський намісник за-
віряв гетьмана у зичливості султана, повідомляв, що зі зміною 
візира в Стамбулі є сприятливий ґрунт для добрих відносин, 
і просив відправити з Шагіном-аґою свого посла у відповідь 
до Порти23. Разом з листами від Сіяуша-паші турецький посол 
повіз до Чигирина також і листи візира. Людвік Кубаля вва-
жав, що це посольство було відповіддю на невдалу козацьку 
місію до Стамбула наприкінці 1654 — на початку 1655 рр. тих 
самих послів Романа Ждановича і Якова Челебі, про яких зна-
ємо з українсько-османських відносин 1655 р., з проханням 
від Б. Хмельницького прийняти Україну в підданство24. Од-
нак твердження про якесь посольство українського гетьмана 
до Стамбула у другій половині 1654 р. можна вважати пере-
більшеним, а з лютневого листа 1655 р. Сіяуша-паші до Хмель-
ницького добре видно, що останній уже довший час перед тим 
не мав взаємин з Портою. «...Багато часу пройшло, а ви до нас 
не писали, що у вас робиться. А що ваша дружба з татарами 
поламалася, про це ми чули; однак від вас, друга нашого, но-
вина до нас не приходила, яким чином це сталося. Про то ми 
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не відаємо, чекали завжди від вас новин [...]», — писав Сіяуш-
паша25. Причини такого охолодження української політики у 
другій половині 1654 р. до Османської імперії, яка заохочува-
ла нового хана укласни договір з Яном Казимиром, зрозумілі. 
До того ж позиція Сіяуша-паші у новій польсько-татарській 
кампанії проти Війська Запорозького, що розпочалася восени 
1654 р., була не до кінця ясною — у козацькому таборі, зокре-
ма, були поширені чутки, що сілістрійський намісник перей-
шов зі своїми військами Дунай на допомогу польсько-татар-
ським військам26.

Шагін-аґа прибув до Чигирина 24 березня (4 квітня) 1655 р. 
і від імені султана передав гетьманові листи візира та Сіяу-
ша-паші з пропозиціями прийняти підданство Порти і стати 
її васалом27. У період підготовки походу в Галичину Б. Хмель-
ницький підхопив цю ідею для того, щоб, як і в попередніх свої 
переговорах зі Стамбулом, знайти впливи на кримського хана 
і, на цей раз, розірвати його союз із Яном Казимиром. Окрім 
того, відправляючи 12 квітня н. ст. до Олексія Михайловича 
відомості про Шагіна-аґу через свого гінця Василя Климятен-
ка, у листі до царя гетьман демонстрував свою зовнішню ло-
яльність, домагаючись натомість великих військ від царя для 
організації літнього походу на Річ Посполиту28. Посилаючи 
Климятенка до Москви, як писав Іван Виговський до Василя 
Бутурліна, «[...] даємо відомість його царській величності про 
посла турецького, який від Сіяуша, паші силістрійського, і від 
візира Азема з листами «прелестными» прийшов, щоб ми від-
ступили від його царської величності й султанові турецько-
му піддалися»29. Не можна сказати, що разом з Климятенком 
гетьман відправив листи, які Сіяуш-паша писав до нього, — 
уже наступного місяця, у травні, з Посольського приказу пи-
сали до Чигирина, аби Хмельницький відправив до Москви 
листи сілістрійського намісника, отримані через Шагіна-аґу30. 

З усього видно, що ці відомості не задовольнили вичерпно 
дипломатів Посольського приказу, оскільки у наступному році 
російський посол до Богдана Хмельницького Ларіон Лопухін, 
згідно з його інструкцією, повинен був розпитувати в Чигири-
ні, з чим приходило до гетьмана турецьке посольство31.
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Поляки, не знаючи завдання, яке мав Шагін-аґа до геть-
мана, пов’язували його посольство до козаків з прихильністю 
кримських татар до польського короля. У своїх донесеннях 
з Варшави загальну опінію, що панувала в Польщі на той час 
щодо турецького посольства передавав апостольський нунцій 
П’єро Відоні. Він писав до Рима, що Шагін-аґа мав нібито пе-
реконати козаків розірвати союз із Москвою і повернутися під 
зверхність Яна Казимира на умовах Зборівського договору32. 
Таке пояснення щодо завдання турецького посольства в Укра-
їну доходило й до європейських країн, де воно поширювало-
ся в «летючих листках» і періодиці. «[...] до Хмельницького 
(Chmielnisky) був відправлений чауш, — писалося, наприклад, 
у провідній політичній газеті Англії часів протекторату Олівера 
Кромвеля, — сказати йому, що якщо він не покине московитів 
і не повернеться до його (до польського короля. — Я. Ф.) по-
слуху, сілістрійський паша має наказ зібрати всі свої беґлербеґи 
й приєднатися з татарами проти нього (гетьмана. — Я. Ф.)»33.

За посередника у справі прийняття Б. Хмельницьким сул-
танського протекторату Сіяуш-паша намагався використати 
молдавського господаря Стефана Ґеорґіцу. Про це сілістрій-
ський намісник вів переговори з молдавськими послами в Сі-
лістрії. Крім того, Шагін-аґа, проїжджаючи до Б. Хмельниць-
кого через Молдавію і допитуючись, чи зможе цим шляхом 
проїхати в Україну безпечно від поляків, також намовляв гос-
подаря, аби той утверджував союз султана з гетьманом34. Не 
можна сказати, що Сіяуш-паша зробив вдалий вибір з посе-
редником. Молдавський господар, землі якого перебували під 
загрозою спустошення одразу з кількох боків (Речі Посполи-
тої, України, Росії, Кримського ханства, Порти і т. д.), вів обе-
режну, подвійну політику й усі відомості про взаємини Порти 
з Хмельницьким передавав коронним гетьманам і Янові Кази-
миру. При цьому він наполягав перед урядом Речі Посполитої 
на якнайшвидшій відправці посольства до Стамбула: «Зара-
ди Бога! Тоді прошу, щоб [польський] посол швидко спішив 
до Порти і нехай він подбає про якісь подарунки для певних 
осіб», — писав він до київського воєводи 18 березня 1655 р., 
резюмуючи інформацію про Шагіна-аґу35. 
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Поряд з виробленням основного завдання, покладеного 
на Шагіна-аґу у налагодженні взаємин Османської імперії з 
Богданом Хмельницьким, Сіяуш-паша вдавався й до інших 
можливих заходів. Набагато кращою кандидатурою для посе-
редницької ролі, ніж молдавський господар, була фігура семи-
городського князя Юрія ІІ Ракоція. 29 березня 1655 р. поль-
ський посол до Порти Войцех Бечинський повідомляв з Ясс, 
що від Ракоція вертається в Україну козацький посол, який, 
крім листів князя, везе також до гетьмана листи й Сіяуша-па-
ші. Прикметно, що Бечинський трактував ці переговори, як 
спроби сілістрійського намісника перетягнути гетьмана на 
бік поляків і відірвати його від Москви36. Таке свідчення до-
бре показує, якою незрозумілою для польських сучасників 
була політика Османської імперії, що будувала свої відносини 
з Україною і не домагалася вже так категорично, як минуло-
го року, розриву українсько-московського союзу. Цю вимогу 
Порта висувала вже радше задля формальності, ніж умову sine 
qua non. 

Додаймо також, що українсько-османські відносини пер-
шої половини 1655 р. не обмежувалися тільки місією Шагіна-
аґи до гетьмана. У цей час в Україну відправлялися ще й інші 
посольства (і від сілістрійського намісника, і зі Стамбула), хоч 
не з такими вирішальними завданнями і впливами на між-
народні відносини. Наведемо кілька прикладів, що відомі з 
джерел. Ми бачили, що в березні Сіяуш-паша передавав якісь 
свої листи для Хмельницького через козацького посла до Юрія 
Ракоція. Греки Кіндрат Миколаїв та Іван Панкратов зустрі-
чали одного з султанських гінців до Чигирина, коли їхали зі 
Стамбула в Бендери (виїхали з османської столиці 26 березня 
(5 квітня) 1655 р.). Згідно з їхньою реляцією, коли вони при-
були до Бендер, то їм зустрівся турецький посол, що їхав до 
Хмельницького з листами від султана. Він «не посмів» поїхати 
далі за Дністер з причини небезпеки потрапити в полон. Отож 
листи гінець віддав цим грекам, а вони у Рашкові передали 
їх брацлавському полковникові Михайлові Зеленському, який 
відразу переслав їх до гетьмана. Турецький гінець говорив 
грекам, що в тих листах писалося, аби Хмельницький тримав 
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запорожців у покорі й не пускав їх на море, а султан, своєю 
чергою, наказав кримському ханові Мегмедові Ґірею IV і всім 
татарам нікуди цього року не ходити війною37. Про кількох по-
слів від султана і від Сіяуша-паші до Б. Хмельницького згадує 
також грек Мануїл Костянтинів: «І турки посилали до гетьма-
на, до Богдана Хмельницького, своїх послів [...]. І при ньому, 
Мануїлі, прислав сілістрійський Сіяуш-паша від себе інших 
своїх послів [...]»38. Одним із них був, мабуть, Шагін-аґа, про 
інших поки що не віднайдено точніших відомостей. 

Така активна зовнішньополітична діяльність Сіяуша-паші 
показує, наскільки ретельно він взявся виконувати накази зі 
Стамбула добитися прийняття гетьманом васалітету від Пор-
ти. Такі ідеї, зрештою, співпадали із завданнями його перего-
ворів, які він проводив з Б. Хмельницьким з початку минулого 
року.

Одночасно з тим, що султанський диван вів ці перегово-
ри через сілістрійського пашу, зі Стамбула було відправлено 
декілька чаушів — на Запорозьку Січ і щонайменше два до 
Криму. Про султанського гінця, який виїхав на Січ у берез-
ні 1655 р., московські посли в Бахчисараї Жеребцов і Титов 
отримали відомості від татарина Бахмета. «Від турецького 
султана поїхав на Запорожжя чауш з грамотою. А писав ту-
рецький [султан] до черкас про те, що якщо він [Хмельниць-
кий] від московського царя не відступить і не помириться з 
Кримом, то він на них пошле війною численні землі: турків, 
кримців, ногайців, валахів, темрюцьких гірських черкес, мол-
даван, угорців, ляхів — і накаже розорити їх до ґрунту», — по-
відомляли московські посли з Криму39.

До ханської столиці турецький чауш прибув з розпоряджен-
нями від султана у перших тижнях великого посту, як згадува-
ли московські посли40. «А писав турецький султан до Криму, до 
царя і царевичів і до всього Криму й Ногаю про те, щоб вони 
на черкас війною не ходили і полякам не допомагали, а були 
всі вдома по своїх улусах і береглися від приходу з Дону кал-
миків, донських козаків і запорозьких черкас, сподіваючись 
на те, що в поляків з черкасами буде мир і злагода», — пере-
давали посли зібрані відомості. І в тому самому султанському 
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листі було написано, що якби козаки не від’єдналися від мос-
ковського царя, то нехай би хан ішов на них з усією ордою в 
союзі з поляками41. 

На жаль, сьогодні важко простежити, як сам хан реагував 
на подібні вказівки зі Стамбула. Ясно, що коливання Порти 
між козаками й поляками при тій непевній ситуації у вну-
трішній та зовнішній політиці ханства, в якій перебував сам 
Мегмед Ґірей IV, стримувало його від безоглядної підтримки 
Яна Казимира у першій половині 1655 р. Однак, знаючи його 
незмінні плани підтримувати польського короля в новій кам-
панії, можна припускати, що з Бахчисарая до султана також 
відправлялися гінці, які мали переконувати стамбульський 
диван лояльно ставитися польського короля і не заперечувати 
проти військового виступу татар в Україну. 

Скупі відомості про цього турецького чауша в Криму зна-
ходимо, зокрема, за квітень 1655 р. Наприклад, австрійський 
резидент у Стамбулі Реніґер доносив імператорові 24 квітня 
1655 р., що кримський хан отримав докори від султана за те, 
що участю татар у попередній кампанії Яна Казимира про-
ти Хмельницького накликав виступ козаків на Чорне море42. 
Венеційський резидент Нані писав до сенату у Венеції, що зі 
Стамбула до Криму прибув чауш з інструкціями для хана щодо 
зміцнення союзу з поляками. Чауш також домагався, аби хан 
переконував Хмельницького розірвати союз із Москвою43. І 
хоч російський історик Лев Заборовський зауважував, що це 
повідомлення не можна вважати цілком достовірним, однак у 
дійсності воно не розходиться зі згаданими вістками москов-
ських послів з Бахчисараю. Адже головною умовою, згідно з 
Жеребцовим і Титовим, що її султан висував татарам і в разі 
дотримання якої вони б утрималися від походу в Україну, було 
відступлення Хмельницького від союзу з Москвою. Проте хан 
і візир Сефер Кази-аґа знали, що ця вимога є нереальною для 
здійснення. 

На підтвердження цього можна навести реакцію Сефера 
Кази-аґи на завдання цього самого чауша і на ті інструкції, які 
він привіз. У квітні 1655 р. на одній з аудієнцій Жеребцова і 
Титова Сефер Кази-аґа говорив, що султан збирається присла-



Турецька політика Б. Хмельницького

264

ти війною на козаків армію, зібрану з багатьох народів, — тур-
ків, арапів, угорців, молдаван, валахів, темрюцьких гірських 
черкес, шведів (sic!) та інших44. До того ж, як запевняв візир, 
на допомогу до Криму вибирається ціла турецька ескадра — 
39 військових галер45.

Ще раніше наприкінці лютого — на початку березня 
1655 р. (себто приблизно тоді, коли Сіяуш-паша відправляв 
Шагіна-аґу до Чигирина) козаки дістали язика. Він подавав 
такі самі новини про те, що на літо того року на допомогу по-
лякам нібито мали виступити турки (сілістрійський паша), 
молдавани, валахи й угорці46. Масла у вогонь тут підливали 
взаємини Росії з грецьким духовенством, представники якого 
часто виконували розвідницькі функції московського царя в 
Османській імперії. Про це писав коронний канцлер Стефан 
Корицінський у листі до каймакана, відправляючи у лютому 
1655 р. польського посла Войцеха Бечинського до Стамбула47. 
Канцлер повідомляв, що Олексій Михайлович скеровує багато 
православних ченців до Румелії та інших османських провін-
цій, підбурюючи православні народи до боротьби за визво-
лення з-під влади султана. За наступний місяць маємо згадку 
від чернігівського воєводи Криштофа Тишкевича про те, що 
султан Мегмед IV, висилаючи еміри до своїх васалів з вимо-
гою вибиратися війною на козаків і Москву, добре обізнаний 
зі зв’язками своїх підданих-греків з Олексієм Михайловичем48. 
Пізніше, у серпні 1655 р., зв’язки константинопольського па-
тріарха з Москвою виставляли як основну причину його стра-
ти турками у Стамбулі49.

У науковій літературі нерідко згадується, що у лютому — 
квітні 1655 р. до Бахчисараю зі Стамбула відправлялося декіль-
ка емірів протилежного змісту, що суперечили один одному, 
стосовно підтримки ханом Яна Казимира. За браком джерел 
поки що можна твердо говорити про одного чауша за той час 
(інший був відправлений пізніше — після прибуття до Порти 
Романа Ждановича і Якова Челебі у відповідь на посольство 
Шагіна-аґи до Чигирина). Однак оскільки він відправлявся 
до Криму паралельно з відправкою Шагіна-аґи в Україну, по-
сольство якого в умовах укладеного вже кримсько-польського 
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союзу мало відкрити нову сторінку у відносинах Османської 
імперії з козаками, то цим пояснюється відсутність чітких на-
казів для хана. 

Слід визнати, що до квітня 1655 р. — себто до часу, коли 
до Порти разом з Шагіном-аґою виїхали українські посли — 
позиція Стамбула стосовно України дійсно була дуже непослі-
довною: відправляючи Шагіна-аґу до Хмельницького з запев-
неннями дружби, султан давав водночас вказівки до Криму 
воювати козаків у разі їхнього дальшого союзу з Москвою. 
Таку непослідовність у розпорядженнях султана Лев Забо-
ровський пояснював мінливістю позицій різних угруповань 
у Порті, які у різний час більшою чи меншою мірою вплива-
ли на політику50. Цей висновок, зрештою, має підтвердження 
згаданим листом Стефана Ґеорґіци до київського воєводи від 
березня 1655 р., де молдавський господар писав про тертя між 
різними партіями при стамбульському дворі, викликані від-
сутністю твердої влади у малолітнього султана. Саме ці пере-
говори, які стамбульський диван почав з українським гетьма-
ном через Шагіна-аґу, мали прояснити і скоригувати політику 
Османської імперії стосовно України. У Стамбулі ситуація мо-
гла би прояснитися лише після того, як український гетьман 
прислав би своє посольство у відповідь на дипломатичну мі-
сію Шагіна-аґи. А доки при дворі у султана не знали реакцію 
українського гетьмана, там дотримувалися переважно тих 
основних декларацій щодо Війська Запорозького, які були 
вироблені у 1654 р. після укладення українсько-російського 
союзу. Цим, на нашу думку, й пояснюється факт, що у люто-
му — квітні 1655 р. султан видавав до Бахчисараю якщо не 
прихильні до поляків директиви, то накази двозначного зміс-
ту. У такий спосіб він намагався дати нове дихання взаєминам 
Османської імперії з Богданом Хмельницьким.

Отже, у загальних рисах тогочасну позицію султана щодо 
України й Криму можна схарактеризувати кількома головни-
ми штрихами: 1) Основна тенденція османської політики у 
Центрально-Східній Європі була скерована проти Москви; 2) 
Простежується велике бажання султана відновити стару укра-
їнсько-татарську лігу; 3) Мегмед Ґірей IV мав дотримуватися 
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нейтралітету в українсько-польських відносинах і визначити 
свою дальшу політичну орієнтацію, виходячи з тої ситуації, що 
складеться у нього у відносинах з Богданом Хмельницьким.

Завдання українського посольства
до Стамбула весною й улітку 1655 року

Приблизно у середині або другій половині квітня 1655 р. 
Шагін-аґа відправився з України у зворотну дорогу до Стам-
була51. Хмельницький відправив з ним своїх послів до султа-
на — сотника Романа Ждановича та писаря Якова Челебі52. 29 
квітня (9 травня) 1655 р. маємо відомості з Галаца від грека 
Фоми Іванова про те, що козацькі посли з Шагіном-аґою про-
ходили через молдавську землю53. Поперед цього посольства 
до султана виїхали турецькі гінці з відомостями, що козаки 
їдуть до Стамбула: «[...] турченія втішилися, — писав Фома 
Іванов, — що козацький посланець їде укласти мир, і наперед 
поїхав один капиджи-паша, тобто істопничий, до султана і до 
візира з чаушем, що їде козацький посол для миру. А з тата-
рами козаки миру не хочуть і про це турки дуже журяться»54. 
Приблизно у середині — другій половині травня українське 
посольство прибуло до Стамбула — 3 червня 1655 р. австрій-
ський резидент при дворі султана Симеон Реніґер писав до 
Фердинанда ІІІ, що на той час козацькі посли були ще в осман-
ській столиці55.

На цих козацьких послів і на завдання, яке вони отрима-
ли від Б. Хмельницького, натрапляємо у декількох відомостях. 
Найточнішими з них є згадки про лист гетьмана до султана. 
Про цей документ відомо від самого Мегмеда IV, який у лип-
ні 1655 р. писав відповідь до Б. Хмельницького на цей лист56, 
а також з інструкцій, відправлених від Порти до кримського 
хана в останній декаді липня. 

Переказ чеською мовою листа Мегмеда IV до хана з осман-
ської, що зберігся в копії ґеттінґенського списку, було здійсне-
но чеським орієнталістом Яном Рипкою (аналіз його змісту 
див. далі)57. Згідно з цим текстом, Б. Хмельницький відправив 
до Порти своїх послів, з якими писав до султана, що шкодує 
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за останні напади запорожців на Чорне море і обіцяв більше 
не допускати таких походів ані на море, ані на будь-які інші 
прикордонні території. Український гетьман брав на себе 
відповідальність перед Портою поручитися також і за дон-
ських козаків, аби вони також не виходили на море. Навза-
єм Хмельницький вимагав, щоб султан вплинув на татарські, 
добрудзькі та аккерманські війська, на молдавського, валась-
кого господарів і на підвладних йому князів (тут ішлося, на-
самперед, про Ракоція) не завдавати шкоди Україні. До того ж 
кримський хан, згідно з цим документом, мав би облишити 
будь-яку ворожнечу щодо козаків.

Поза офіційними завданнями, отриманими від Хмельниць-
кого, його посли, звичайно, повинні були мати ще якісь інші 
доручення. 

Про одне з них згадує Реніґер, який писав до Відня, що їм 
було дозволено відвідати ув’язненого Лупула58. Від імені геть-
мана вони робили, мабуть, якісь заходи, щоб визволити його 
на волю59. 14 червня 1655 р. інформатори від Ракоція через 
свого турецького агента подавали такі самі відомості: у Стам-
булі козаки нібито робили заходи для звільнення старого гос-
подаря60.

Відомі також інші вимоги Б. Хмельницького, що їх запису-
вали ті самі трансільванці, згідно з якими султан мав би пе-
редати у володіння гетьманові Кам’янець, відмовився б від 
претензій на Львів, віддавши це місто в управління іншому 
політикові (М. Грушевський робить здогад, що тут йдеться 
про колишнього підканцлера Єроніма Радзейовського), який 
платив би данину 30 тис. талярів і привів би також цілу Поль-
щу до підданства Османській імперії61. Л. Заборовський слуш-
но зауважував, що ці новини можуть бути досить правдопо-
дібними з огляду на підготовку походу українських військ на 
Кам’янець62. Додаймо також, що відомості про Кам’янецький 
санджак в українсько-турецьких відносинах того часу відомі 
і з інших джерел. Кримський полоняник Василь Яруцький, 
наприклад, говорив московським послам до хана Андрієві 
Акінфову та Григорієві Жданову, що взимку 1655–1656 рр., 
коли він був у гетьмана, він бачив лист Б. Хмельницького до 
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султана: «[...] написано в тому листі, що він, Хмельницький, 
Кам’янець-Подільський дістане і йому, турецькому царю, тим 
містом чолом ударить, а сам він, Хмельницький, хоче бути під 
його, турецького царя, рукою»63.

Інші відомості, що їх московські посли передавали у сво-
єму звіті від 18 (28) липня 1655 р., вони отримали від товма-
ча-посланця, який говорив їм про нове посольство того само-
го Шагіна-аґи зі Стамбула до Хмельницького у відповідь на 
дипломатичну місію козацьких послів Романа та Якова. Цей 
товмач свідчив, що одним із завдань, яке гетьман ставив пе-
ред своїми гінцями, було оскарження кримських і ногайських 
татар, аби турецький султан велів їх стримувати від нападів. 
Султан відпустив цих послів назад на Запорожжя, обдарував-
ши їх коштовними подарунками і відправивши у липні свого 
чауша до хана Мегмеда Ґірея IV64. 

28 липня (7 серпня) 1655 р. татарський князь Маметша Су-
лешов подавав інформацію на розмінному місці Жеребцову і 
Титову, що Хмельницький посилав до Стамбула своїх послів з 
проханням прийняти його під зверхність султана і встановити 
з Україною такі взаємини, які Порта має з Молдавією і Валахі-
єю. Султан навзаєм мав боронити козаків від кримських татар 
і поляків. Мегмед IV, як казав Сулешов, задовільнив це про-
хання, відпустивши послів і відправивши на Січ, до гетьмана 
та всього Війська Запорозького знамено й булаву65.

Грек Федір Іванов, який приїхав був до Києва, свідчив у 
Посольському приказі у вересні 1655 р., що сам він їхав до 
України з послами козацького гетьмана, які поверталися 
від султана. З ними ж був і Шагін-аґа з ескортом в 60 чоло-
вік. За свідченнями Іванова, вони мали вести переговори з 
Хмельницьким, аби той відступив від Москви і був у піддан-
стві султана на правах такої самої османської провінції, як 
молдавський і валаський господарі. Прийняли й обдарували 
козацьких послів у Стамбулі досить добре, набагато краще, 
ніж польського посла, який був там у той самий час (Войцех 
Бечинський)66. 

На ще одну вістку натрапляємо про те, що Роман і Яків ви-
словлювали в Стамбулі негативну реакцію на придушення у 
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липні у придунайських провінціях повстання сейменів. Про 
це доповідав Ракоцію його резидент у Стамбулі Якоб Гаршані 
у листі від 23 липня 1655 р. Козаки, мовляв, скаржилися перед 
султаном, що семигородський князь розбив повстанців, хоч 
їхні війська доречніше було б використати у поході Богдана 
Хмельницького проти поляків67. Неясно, правда, чи українські 
посли отримували з цього приводу якісь інструкції від геть-
мана чи говорили про це самі від себе (що правдоподібніше), 
оскільки знали загальні тенденції політики Війська Запорозь-
кого стосовно повстання у Валахії. Адже у час, коли вони 
відправлялися з Чигирина, участь Ракоція у придушенні по-
встанців ще не була визначеною і Хмельницький не міг давати 
своїм послам якісь настанови з цього приводу (князь вирушив 
з військами лише 9 червня; про це див. нижче). 

З польського боку маємо інформацію про це посольство з 
нотаток Мартина Ґолінського за травень 1655 р., який допи-
сував свідчення, що ці новини були дуже поширеними («takie 
beły wiesczy gruhnęły wszędy o tym zdraycy»). Згідно з цими ві-
стками, Хмельницький відправив послів до Порти з прохан-
ням про підданство України. «[...] не бажаючи бути ані під 
ляхами, ані під Москвою [...]», — писав Ґолінський, гетьман 
нібито просив у султана прислати до Києва пашу, який мав би 
в місті свою резиденцію. За таке підданство Хмельницький 
просив турків обороняти Україну від поляків68. 

Ця вістка, висловлена з польського боку, перегукуєть-
ся з новинами, донесеними до нас істориком Самуелем Пу-
фендорфом, що їх подавали бранденбурзькі комісари Ґеорґ 
Фрідріх Вальдек і барон Отто Шверін шведським послам на 
переговорах у Щеціні. Новини ці слід, мабуть, сприймати 
відгомоном перебільшених чуток, що побутували на той час 
у Короні (бранденбурзький посол, наприклад, був присутній 
на варшавському сеймі69, де обговорювалося питання вза-
ємин з Портою і організації великого польського посольства 
до Стамбула). 4 липня 1655 р. вони говорили шведам, нібито 
Б. Хмельницький піддався туркам, обіцяючи надати султанові 
на його вимогу 40000 козацького війська70.
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Дипломатична акція Яна Казимира: 
посольство Войцеха Бечинського до Стамбула

Політики Речі Посполитої на початку 1655 р. не були па-
сивними споглядачами того, як розвиваються українсько-
османські переговори. Не маючи таких великих сподівань, 
які були в козаків, на прихильність султана, Ян Казимир по-
кладав головні надії на впливи кримського хана у Стамбулі. 
У цей час було організоване перше посольство польського ко-
роля до Стамбула з повідомленням про укладення татарсько-
польського союзу, і головним його завданням було отримати 
схвалення султаном цієї спілки. 

Ідея такого посольства від Речі Посполитої до Порти була 
висунута ще на відомому гродненському сеймі у листопаді 
1654 р., на тому самому, де виробилися польські посольські 
документи Андрія Морштина до Стокгольма і Миколая де Бие 
до Лондона. Послом до Стамбула спершу призначався п. Отві-
новський, однак одразу зазначалося, що, на відміну від дипло-
матичних місій до Швеції та Англії, його посольство не може 
бути так швидко відправлене71. Причина, мабуть, була та сама, 
що й у випадку з посольством до Стокгольма, якому не надали 
повноважних інструкцій для переговорів. У коронному уря-
ді на той час покладали великі надії на наступ армії в союзі з 
кримським ханом в Україну, успішне завершення якого дава-
ло б Янові Казимиру великі переваги у відносинах із сусідніми 
країнами, зокрема й із Османською імперією. Зрештою, ви-
конання посольського доручення до Стамбула відклалося до 
початку наступного року. 

Про загальний план, що був вироблений при коронному 
дворі стосовно відносин із Портою наприкінці 1654 — у пер-
шій половині 1655 р., згадував варшавський нунцій Відоні у 
реляції до Рима від 22 лютого 1655 р. Згідно з цим проектом, 
передбачалося, що до Стамбула спершу треба відправити 
якогось посла з невисоким представницьким титулом, щоб 
до нього не приверталося занадто багато уваги з боку козаків 
і з ним легше можна було підтримувати листування. А вже 
через деякий час після цього, писав Відоні, слід буде думати 
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про посла більшого рангу, на цей раз уже з повноважними 
інструкціями72. 

На початку 1655 р. замість згаданого Отвіновського на 
виконання посольського доручення до Порти було призначе-
но каліського ловчого Войцеха Бечинського. Його інструкція 
датувалася 16 лютого н. ст. 1655 р.73. Згідно з цим докумен-
том, Бечинський повинен був зустрітися у Стамбулі з візиром 
та іншими політиками, передати їм листи від короля та кан-
цлера і, повідомивши про об’єднання польсько-литовських 
військ з татарськими ордами, переконати Мегмеда IV в тому, 
що козаки ніколи не відійдуть від московської протекції. Рік 
тому саме таким чином, говорилося в цій інструкції, подавав 
справи перед диваном тодішній польський посол, львівський 
хорунжий Миколай Беґановський, якого султан не послу-
хав і далі продовжував підтримувати взаємини з козаками. 
Це створило загрозу Османській імперії, до кордонів якої 
впритул наблизилася така могутня країна, як Московське 
царство. Бечинський віз до Порти цілий пакет документів, 
де порушувалися особливо дратівливі для Стамбула питан-
ня. Наприклад, у листі короля до султана додавалися різні 
сентенції на тему загрози для Османської імперії від походів 
донських і запорозьких козаків на Чорне море74. Інша спра-
ва, яка стосувалася небезпеки для грецьких провінцій Пор-
ти від козаків, що стали васалами Москви, заторкувалася у 
ще одному документі — у листі від канцлера Корицінського 
до каймакана75. 

Не можна сказати, що ця інструкція, хоча б у порівнянні з 
минулорічною місією Миколая Беґановського76, відрізнялася 
якоюсь оригінальністю для успішної протидії тим тенденціям, 
що намітилися в Порті у ставленні до України за станом на 
початок 1655 р. Цей її слабий бік не був навіть підкріплений 
достатньою кількістю золота і подарунків, за допомогою яких 
польські дипломати у Стамбулі традиційно надавали вагу 
своїм аргументам77. Як свідчив у Москві грек Федір Іванов, 
супутник Бечинського у його зворотній дорозі зі Стамбула до 
сілістрійського паші, Ян Казимир мав би прислати до султана 
спочатку гроші («100 тысяч рублев», — як записували в По-
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сольському приказі), а тоді вже можна було говорити про до-
помогу з боку Порти78.

Інструкція наказувала Бечинському по дорозі до Стамбула 
завернути до молдавського й валаського господарів і тради-
ційно — до сілістрійського намісника, до яких посол також 
мав листи від канцлера з проханнями сприяти перед султа-
ном у його місії, як це було минулого року з Беґановським79. 
Знаючи, що на ґрунті антигабсбурзької політики Османська 
імперія мала спільні інтереси в Європі з Францією, Ян Кази-
мир писав також до французького посла, аби той сприяв місії 
Бечинського в Стамбулі80. 

Отримавши інструкцію та супровідні документи, поль-
ський посол виїхав у дорогу шляхом на Молдавію у другій по-
ловині лютого. Стефан Ґеорґіца, який мав достеменні вістки 
про взаємини Порти і Сіяуша-паші з Богданом Хмельницьким, 
наполегливо відправляв часті послання до короля і коронного 
гетьмана, аби вони якнайшвидше споряджали свого гінця до 
Порти. До Ясс посол прибув 27 березня, однак, віддавши лист 
Яна Казимира молдавському господареві, вирушити звідти у 
Валахію вже не міг через повстання, що там розгорілося81. У 
Сілістрії Бечинського затримали у зв’язку зі з’ясуванням пер-
спектив утворення українсько-татарської ліги82 і, як видаєть-
ся, щоб дочекатися достовірних відомостей про результати 
посольства Шагіна-аґи до Чигирина.

Бечинський приїхав до Стамбула у другій половині травня, 
приблизно одночасно з козацькими послами Романом Ждано-
вичем та Яковом Челебі. За повідомленнями з Порти від по-
сла семигородського князя Людвік Кубаля, хоч і не визначав 
точного дня приїзду Бечинського, однак у примітках згадував 
дату 15 (25) травня 1655 р.: 18 (28) травня цей резидент нібито 
мав зустріч з польським послом83. Однак його приїзд, мабуть, 
треба відносити дещо до ранішого часу, оскільки 24 травня 
н. ст., згідно з донесенням Реніґера до імператора, польський 
посол отримав уже аудієнцію у великого візира84. З усього ви-
дно, що Бечинському доводилося виконувати свою місію в 
османській столиці у дуже несприятливих умовах, коли треба 
було протидіяти українській дипломатії. За тими самими свід-
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ченнями Реніґера і від багатьох інформаторів московських по-
слів у Криму відомо, що Бечинського у Стамбулі приймали й 
обдаровували набагато гірше, ніж козацьких послів. 

Згаданий план польського уряду щодо дипломатичної акції 
у Стамбулі, описаний нунцієм у реляції до Рима, не був таєм-
ницею для ширшого кола польських та литовських політиків. 
У варшавських новинах від 16 лютого 1655 р., себто в день 
отримання Бечинським посольської інструкції, говорилося, 
що хоч «цими днями» й відправляється гінець до Порти, однак 
після Великодня до Стамбула має виїхати великий посол85. На-
прикінці березня про це саме говорилося в авізах з Варшави 
до коронного мечника Михаїла Зебжидовського: «Посла до 
турок відправити й обдумати, яким коштом [це зробити]»86. 

Питання повноважного посольства до Порти обгово-
рювалося, врешті, на скликаному у Варшаві сеймі 19 трав-
ня — 20 червня 1655 р., останньому напередодні шведського 
вторгнення до Речі Посполитої. Однак, у порівнянні з акту-
альністю надзвичайного посольства Яна Лещинського і Олек-
сандра Нарушевича до Стокгольма87, дипломатичній місії Речі 
Посполитої до султана приділялося набагато менше уваги. 
Красномовним свідченням цього є те, що умови й докумен-
ти цього посольства обговорювалися лише на останній сесії 
сейму, що розпочалася 19 червня і тривала до 2 години ночі 
наступного дня. 

Повноважне посольське завдання до Стамбула передбача-
лося покласти, як і випадку з Бечинським, також на калісько-
го урядовця, але вищого рангу — на воєводу Андрія Ґрудзін-
ського. Це був той самий сумнозвісний польський політик, 
який уже за місяць, 25 липня, разом з познанським воєводою 
Криштофом Опалінським здійснить акт капітуляції двох воє-
водств перед шведською армією під Уйстям і прийме піддан-
ство Карла Х Ґустава. Справа фінансування посольства, про 
яку згадувалося у березневих авізах до Зебжидовського, не 
була, мабуть, останньою причиною у постійному відкладанні 
цієї місії: Ґрудзінський, як передбачалося на сеймі, мав відбу-
ти дорогу власним коштом взамін за пізнішу т. зв. гарантова-
ну компенсацію з урядів найближчої вакансії, яку він мав би 
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посісти88. Проте це посольство так і не було здійснене, ймовір-
но, з причини скупчення значної кількості шведських військ 
у Щеціні, загрози з їхнього боку для поморських воєводств і 
необхідності організації обома воєводами оборони Корони 
Польської на переправі через ріку Нотець. 

Незважаючи на це, завдання для посольства Ґрудзінсько-
го вироблялися й після роботи сейму. З польських джерел, що 
стосуються відносин з Портою і датовані тим самим часом, 
коли Бечинський уже був у Стамбулі, відомі, наприклад, про-
позиції щодо укладення мирного договору з Мегмедом IV. Цей 
документ під заголовком «Pacta z Cesarzem Tureckim» датова-
но 28 червня 1655 р. без зазначення імені посла89. Пункти цих 
пактів передбачали, що турецький султан «nigdy wiecznemi 
czasy» не повинен домагатися гарачу від польських послів і 
має стримувати Буджацьку орду та окремих мурз і башів від 
нападів на Річ Посполиту і від сусідства з нею. Окремо говори-
лося про те, щоб придунайські країни ні в чому не були ущем-
лені від султана, оскільки вони мають свої давні мирні угоди з 
Річчю Посполитою. І навіть нотатка, «[...] аби господарів так 
часто не міняли й обирали їх з власних народів»90. Загалом тут 
маємо, мабуть, справу лише з проектом угоди з Портою, і не 
виключено, що цей документ розроблявся саме для ймовірно-
го червневого повноважного посла до Стамбула на чолі з ка-
ліським воєводою Ґрудзінським.

Дату відправки Войцеха Бечинського зі Стамбула, як і 
українських послів, подають семигородські інформатори, які 
22 липня н. ст. повідомляли, що польський посол виїхав «учо-
ра»91. Лист султана до короля, що його повіз до Яна Казимира 
посол Мустафа-аґа, датовано першою декадою місяця рамаза-
на 1065 р. (5–14 липня н. ст. 1655 р.)92. У ньому згадувалося, 
що за давніми домовленостями, які існували між Річчю По-
сполитою та Османською імперією, поляки мали стримувати 
козаків від походів на Чорне море і платити в Крим річну дани-
ну. Порта, зі свого боку, повинна була гарантувати безпеку для 
Корони від хана, а також від калґи-султана й татарських мурз. 
І навіть більше: за наказом султана кримський хан сам мав би 
боронити Річ Посполиту від її ворогів (тут, мабуть, був натяк 
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на Москву). Тепер, писалося в листі, до Порти прийшли по-
сли від Хмельницького, які іменем гетьмана обіцяли вірність 
і послушність султанові, тому він їм усе пробачив. Мегмед IV 
просить Яна Казимира, як і раніше, почати платити козакам 
жолд, обернувши їхню ворожнечу на послух. І якщо Річ По-
сполита дотримуватиметься старих зобов’язань, то султан на-
дасть полякам ту допомогу, про яку просив посол.

Повертаючись до Яна Казимира в окупованій уже шведами 
Короні Польській, Бечинський і Мустафа-аґа пережили бага-
то пригод. Восени вони обоє потрапили до шведського поло-
ну і шведи вимагали в турецького посла передати Карлові Х 
Ґуставу документи від султана до польського короля, оскіль-
ки Ян Казимир, мовляв, на той час утік із країни і de facto не 
був її правителем. Мустафа-аґа спершу відмовлявся це зроби-
ти, однак після кількох місяців такої ситуації все ж піддався 
на цю вимогу й у червні 1656 р. отримав аудієнцію у Карла Х 
(з цієї причини, зокрема, ці документи сьогодні зберігають-
ся у Стокгольмі). Отримавши шведські листи до султана від 
16 (26) червня, Мустафа-аґа виїхав з Мальборка до Стамбула 
разом з приставом Захарієм Ґамоцьким, львівським вірме-
нином на службі у Карла Х. Однак проїхати безпечно через 
розорені війною території було складно й у вересні того само-
го року поляки захопили їх обох у полон в угорських землях 
коло Кесмарка. Ґамоцького було ув’язнено, а про Мустафу-аґу 
послали гінців до Яна Казимира за дальшими розпоряджен-
нями. Король наказав відправити турецького посла до нього 
до Королівської Пруссії, де у Ґданську з середини листопада 
1656 р. перебував королівський двір. Прибувши у грудні до 
Яна Казимира, Мустафа-аґа аж тепер міг виконати своє за-
вдання, доручене йому султаном Мегмедом IV ще в липні ми-
нулого року. Посла знову відправили до Стамбула з листом від 
Яна Казимира, датованим 25 грудня н. ст. 1656 р. з Ґданська93. 
Такою було завершення цієї півторарічної дипломатичної мі-
сії від Мегмеда IV до Яна Казимира у відповідь на посольство 
Войцеха Бечинського, здійснення якої припало на неспокійні 
часи шведського завоювання у Речі Посполитій.
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Відправлення українських послів 
зі Стамбула у липні 1655 року: 
документи й наслідки цього посольства

Козацькі посли виїхали зі Стамбула з листами від візира 
та султана до Б. Хмельницького, згідно з Михайлом Грушев-
ським, 19 або 20 липня н. ст. 1655 р. в супроводі Шагіна-аґи94. 
Копія листа від султана до гетьмана з ґеттінґенської осман-
ської копії датована останньою декадою рамазана 1065 р. 
(24 липня — 3 серпня 1655 р.)95. Однак Ян Рипка, зауваживши 
розбіжність цієї дати з тою, що наводив Грушевський, коли 
писав про відпуск українського посольства, залишив цей важ-
ливий момент без глибшого коментаря. Хоч Рипка вважав, 
що висновки українського історика мають слушність, проте 
він не сумнівався у правильності свого відчитання османської 
дати листа, а також наводив аргументи на користь того, що 
копіїст не помилився, коли переписував ці документи до ко-
дексу96. У підсумку Рипка не міг розв’язати цієї суперечності 
із датуванням і дійти якогось твердого висновку. «Підкреслю-
ючи правдивість своєї дешіфровки дати цього листа, — за-
значав Василь Дубровський з цього приводу у статті, напи-
саній у період 1942–1944 рр., — Рипка проте припускає, що 
оригінал грамоти з якоїсь причини міг мати іншу дату, ніж ця 
чернетка. Зрештою питання про розбіжність дат залишається 
нерозв’язаним»97.

Зауважимо, що М. Грушевський був не зовсім послідов-
ний у висновках щодо датування цього документа. Спершу 
він писав, що лист було відправлено з його послами (себто 
в останній декаді липня 1655 р.) разом з листом від «яничар-
ського баші». Однак нижче приймав вересневе датування 
Миколи Костомарова («In 7bri 1655»), який ішов за відомим 
йому списком польського перекладу з тодішнього архіву Мі-
ністерства закордонних справ. «[...] не можучи провірити 
сього його (Костомарова. — Я. Ф.) свідчення, констатуємо 
що приблизно так воно в кожнім разі мусіло бути», — писав 
М. Грушевський98. У додатках же, полемізуючи з Рипкою, зно-
ву зазначав, що лист мав би датуватися у липні, але не остан-
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ньої декади рамазана 1065 р.: «Відомості зібрані у мене на 
с. 1097–1098 промовляють за те, що грамота була виставлена 
о який тиждень раніш, коло 18 липня, а принесена гетьманові 
в вересні»99. Цей останній висновок Грушевського видається 
найближчим до правди.

У зв’язку з цим додамо, що, як і у випадку з листом Мег-
меда IV до Яна Казимира з ґеттінґенського кодексу, дата лис-
та султана до Хмельницького дійсно може бути помилковою. 
Проте, якщо в першому разі оригінал султанського листа збе-
рігся у Стокгольмі й помилковість датування ґеттінґенської 
копії сьогодні є встановленим фактом завдяки шведським та 
польським публікаціям 30-х — 60-х років ХХ ст., то в остан-
ньому ми можемо про це робити лише здогади, оскільки лист 
Мегмеда IV до Хмельницького дійшов до нас тільки у копії з 
Ґеттінґена.

Іван Крип’якевич, працюючи у 1946–1948 рр. над статтею 
про українсько-турецькі відносини в епоху Хмельниччини, 
розбирав цей текст старого польського перекладу критично, 
однак з погляду змісту, а не датування. Дослідник доходив ви-
сновку, що польський перекладач допустився грубих неточ-
ностей у перекладі й перекрутив зміст: «Переклад листа, — 
писав історик, — який мав у руках Костомаров, був невірний: 
він передає не те, що було справді в листі»100. І. Крип’якевич 
ставив ці висновки у площину заяв українського гетьмана 
про підданство Порті, заперечуючи цей факт. На його думку, 
перекладач подавав бажане за дійсне. «В листі ішла мова про 
проект присяги на договір, а перекладчик передає так, немов 
то присяга вже була складена», — писав історик. З властивою 
йому критичністю, не маючи османського тексту (публікац єю 
Яна Рипки 1931 р. історик не користувався), Крип’якевич на-
магався аналізувати неточності, допущені в польському пере-
кладі: «Він [перекладач] перекладав: «Ви також, гетьман Бог-
дан Хмельницький з усім військом запорізьким, присягу свою 
принесли нам [...]» — а в листі, мабуть, стояло: «присягу свою 
принесіть», або щось інше в тому ж змислі»101.

Пізніші історики також приймали помилкове датування 
за старим польським перекладом, наведеним М. Костомаро-
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вим, незважаючи на хронологічну розбіжність майже у пів-
тора місяці між відправкою Шагіна-аґи зі Стамбула у липні 
й вересневою датою листа. При цьому зазначалося, що ту-
рецький посол нібито віддав листи гетьманові у вересні102, 
не звертаючи уваги на той факт, що, згідно з документом, ви-
користаним М. Костомаровом, у вересні ці листи були лише 
складені султаном. 

Досить непослідовні висновки зустрічаємо у Юрія Мицика, 
який передрукував лист Мегмеда IV у корпусі джерел до На-
ціонально-визвольної війни середини XVII ст. З одного боку, 
у передмові історик пише, що лист було написано не пізніше 
листопада 1655 р., однак, з іншого, — у легенді до публікації 
згадує про вересень. У коментарях до джерела козацьких по-
слів Якова Челебі та Романа Ждановича помилково ідентифі-
ковано як Якова Білогруда та Романа Гапоненка (пізнішого 
українського посла на Віленські переговори між Росією та Річ-
чю Посполитою у серпні — листопаді 1656 р.)103.

Ця непослідовність у джерелах, їхня інформативна бідність 
і відчутна плутанина у реконструкції історичної хронології 
змушували інших дослідників при характеристиці теми укра-
їнсько-турецьких відносин 1655 р. писати про ці події узагаль-
нено, уникаючи конкретики, зазначаючи лише (знову ж таки 
за М. Костомаровим та М. Грушевським), що Шагін-аґа при-
був до гетьмана у вересні104.

Таким чином, використання списку, спопуляризованого 
відкриттями М. Костомарова, старого польського перекла-
ду листа султана до Б. Хмельницького на довгі роки стало 
дуже поширеним у науці, на відміну від точнішого чеського 
перекладу Я. Рипки, здійсненого у 1931 р. На нашу думку, це 
сталося внаслідок великого впливу на слов’янську історіогра-
фію (насамперед, на українську та російську) праці М. Гру-
шевського, який у додатках до другої частини ІХ тому «Істо-
рії України-Руси» спопуляризував статті Рипки. Однак третю 
статтю чеського дослідника, саме ту, де йшлося про переклад 
і аналіз цього документа, історик не міг використати у цьо-
му томі, оскільки вона з’явилася друком, хоч і в тому самому 
1931 р., але пізніше105. Отже, матеріали цієї статті М. Грушев-
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ський використав у додатках до своєї книжки106 лише з при-
ватних повідомлень, які робив йому Я. Рипка, а не з публі-
кації документа з усіма належними коментарями. Цей факт 
був дуже малопримітний у науці. Його згадав, наприклад, В. 
Дубровський у своїй статті, що не була опублікована107. Однак 
у загальній більшості історики, які робили свої висновки про 
переговори Б. Хмельницького з Портою у 1655 р. на основі 
праці М. Грушевського, вважали, що він використав усі три 
статті чеського публікатора108.

Звіряючи польський переклад листа (з краківської, а не 
варшавської копії) з османською копією з ґеттінґенського ко-
дексу, Рипка дійсно зауважував, що розбіжність цього пере-
кладу з османським текстом була настільки велика, що перше 
враження його було таким, нібито він має справу з двома різ-
ними документами. «До тієї міри один від одного відрізняєть-
ся!» — писав дослідник109. Тут варто ще раз навести основні 
проблеми, які султан заторкував перед українським посоль-
ством у цьому документі. Насамперед, Мегмед IV згадував про 
лист від гетьмана до Порти, де Б. Хмельницький скаржиться 
на кримського хана, який воював на боці поляків в останній 
війні. «Подаючи сюди цю відомість, — писав султан, — разом 
з тим пропонуєш з цілим народом козацьким моєму порого-
ві блаженності підданість і щирість, і з чистоти внутрішньої 
і зовнішньої виявляєш вірність і відданість. На котре піддан-
ство милостиво дається моя цезарська згода [...]». Далі Мег-
мед IV перелічує умови — що кримський хан з татарським, 
добрудзьким і аккерманським військами, а також війська 
молдавського, валаського воєвод і інших князів, які належать 
до високого порогу Порти, будуть попереджені про підданство 
Хмельницького. За це гетьман мав стати приятелем для при-
ятелів султана і неприятелем для його неприятелів, а також 
завжди мав бути готовим до служби за наказом султана проти 
ворогів Османської імперії. Далі дуже важливе місце — геть-
ман домагався укладення письмового договору: «І пожадав 
єси [в обмін] на мій цезарський договірний лист (‛ahd-náme) 
поручитися, що з боку козаків ніхто не вийде на море, ані не 
зробить будь-якої шкоди й утиску моїм кордонам на суші, — 
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що не лише ваші човни на Чорне море не випливуть, а й не до-
пустите козацьким бунтівникам московського краю виплива-
ти на Чорне море». На прохання «всього козацького народу» 
і самого Хмельницького, який висловлював жаль за ті погані 
вчинки, що їх козаки раніше допускалися щодо Порти, султан 
оголошував своє пробачення, приймаючи гетьмана «[...] з ко-
зацьким народом до ряду моїх вірних слуг з інших релігій». 
На вимогу Порти Хмельницький повинен був зберегти друж-
бу і з Мегмедом Ґіреєм IV, як колись він беріг її з попереднім 
ханом Ісламом Ґіреєм ІІІ, і з придунайськими воєводами, та 
іншими князями. Султан посилав із Шагіном-аґою святочні 
пишні одежі (Рипка додає у квадратних дужках, мабуть, за 
польським перекладом — шість одеж). Як тільки Шагін-аґа ді-
йде до гетьмана, нехай він вийде йому назустріч з достойним 
почтом і, одягнувши султанську одіж, надасть йому належний 
прийом. На завершення документа також дуже важлива но-
татка: «Ти ж також, пришли договірний лист, аби освідчити 
свою підданість [...]»110.

Таким чином, резюмуючи ці повідомлення, можна ствер-
дити, що програмою minimum, заради якої гетьман відправ-
ляв своїх послів до Стамбула, було нейтралізувати Кримське 
ханство у близькому поході в Галичину, підготовка до якого 
велася весною 1655 р. Програмою ж maximum було бажання 
розірвати польсько-татарський союз. Для цього український 
гетьман просив султана прийняти його в підданство. 

Можна багато дискутувати про те, які форми васальної за-
лежності були властивими для Османської імперії того часу, 
або чому Б. Хмельницький, хоч і формально, але брав на себе 
зобов’язання перед одним протектором, не зрікаючись іншо-
го111. Не лише сучасні історики, а й тогочасні політичні діячі 
не могли пояснити цієї особливості дипломатії українського 
гетьмана. Так, наприклад, в інструкції польському послові до 
Порти стражнику коронному Мар’янові Яскульському, який 
відбував свою дипломатичну місію на початку 1657 р., гово-
рилося, що посол має запитати у султана наступне: «Якщо ко-
заки присягли Османській Порті, то чому ж тримаються з Мо-
сквою, що є безпосередньо вороже для Османської Порти?»112 
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Однак треба визнати той факт, що у травні 1655 р. таке про-
хання від гетьмана до Стамбула надійшло, й у липні того само-
го року Мегмед IV, видавши договірний лист, його задоволь-
нив. Інша справа, що для остаточної крапки щодо підданства 
Порті Хмельницький, зі свого боку, восени 1655 р. мав через 
Шагіна-аґу видати для султана на його вимогу такий самий 
договірний лист, про що мова йтиме нижче. 

Весняно-літні переговори козаків у Стамбулі у 1655 р. ста-
вили кримського хана у досить незручне становище перед 
султаном. Відправивши послів Хмельницького у зворотну до-
рогу, Мегмед IV послав до Яна Казимира з польським послом 
свого листа, а в Крим відправив нового чауша. Згаданий вище 
Маметша Сулешов, який приїжджав на розмінне місце до Же-
ребцова й Титова, свідчив, що султан писав до Криму, заборо-
няючи ханові наступати в Україну113. 18 (28) липня московські 
посли в Бахчисараї, як ми бачили, писали про цього чауша на 
підставі новин від товмача. 

Копія османського листа від султана до Мегмед Ґірея IV, 
опрацьованого Я. Рипкою, з датою від останньої декади рама-
зана 1065 р. (24 липня — 3 серпня 1655 р.) вже згадувалася 
нами114. Поза наведеними вище відомостями про лист Хмель-
ницького, відправлений з Романом та Яковом до Мегмеда IV, 
останній писав ханові, що задля дружби з козаками він все їм 
пробачив і відправив козацьких послів в Україну зі своїм лис-
том. Далі султан повідомляв про зміст свого листа до Яна Ка-
зимира, наказуючи ханові відправити також і від себе гінця до 
Польщі. Цим листом Мегмед Ґірей IV мав би вплинути на коро-
ля, аби той давав у Крим щорічну данину, а козакам продовжу-
вав виплачувати жолд, перетворюючи своє неприятельство у 
дружбу, яка існувала між поляками й козаками раніше. Само-
му ханові наказувалося триматися дружніх взаємин з козака-
ми і не чинити їм шкод. До Бахчисараю чауш повіз зі Стамбула 
огрядні шати й меч, які хан на знак покори мав би прийняти й 
підперезатися мечем, виконуючи й далі пильні накази султана 
і підкреслюючи свою вірну службу Османській імперії. 

Однак Мегмед Ґірей IV, як свідчили московські посли, не 
погодився з такою позицією султана. До Стамбула він відпра-
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вив свого гінця Дилера, намагаючись переконати османський 
диван не миритися з Богданом Хмельницьким, доки той пере-
буває в союзі з Москвою115. 

До Яна Казимира кримський хан дійсно відправив від себе 
посла і його лист датовано 5 серпня 1655 р. Мегмед Ґірей IV, 
мабуть, писав його вже після того, як було відправлено султан-
ського чауша назад, оскільки зміст листа був зовсім протилеж-
ний від того, який вимагався султаном. «Гетьман козацький, 
той зрадник, — писав хан до польського короля, — послав 
своїх послів козацьких до царя й. м. турецького з неправди-
вими словами. [...] і нам також у ті часи листи прислано від 
нашого царя й. м-ті [з повідомленням], що козаки там були з 
неправдивими словами»116.

Козацькі посли Роман Жданович і Яків Челебі, виїхавши 
з Шагіном-аґою зі Стамбула в супроводі 60 чоловік, затрима-
лися в Сілістрії. Там вони чекали, поки стануть безпечними 
дороги від татар, які саме в цей час виступили у військовий 
похід проти Війська Запорозького117. Посол єрусалимського 
патріарха Федір Іванов, який виїхав зі Стамбула з цими по-
слами, свідчив у Москві 10 (20) вересня 1655 р., що Сіяуш-
паша і очаківський бей додали до султанських грамот ще й 
своїх послів до Хмельницького з листами. У них ішлося про 
те, щоб гетьман був у підданстві султана на таких засадах, як 
молдавський і валаський господарі118. Про українських, поль-
ських і татарських послів у Порті доносили також подорожні, 
які зустрічали цих послів на своєму шляху з Константинополя 
до Венеції, куди прибули в жовтні119. 25 серпня (4 вересня) по-
сли приїхали до Умані, звідки Яків з двома турками виїхав до 
Б. Хмельницького під Львів120.

Не слід забувати того факту, що осінні переговори Б. Хмель-
ницького з Шагіном-аґою велися на тлі війни козаків з крим-
ськими татарами, де сам султанський посол був у козацькому 
таборі під час битви під Озерною. 12 (22) листопада 1655 р. 
у присутності Шагіна-аґи між ханом і гетьманом була здій-
снена взаємна присяга про дружбу. «[...] ми [...] багато спе-
речалися, але закінчили клятвами, — писав Б. Хмельницький 
у своєму листі до султана, переданому з Шагіном-аґою після 
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цієї битви. — Тепер до самої смерті братами зостанемося, бу-
демо мирно жити й у вірності поклялися навіки. Такі клятви 
ми принесли й перед Шагіном-аґою і тепер навіки братами 
будемо, як і раніше, і мирно будемо жити»121. Після укладення 
цього миру під Озерною Шагін-аґа рушився у зворотну доро-
гу, приєднавшись, імовірно, до татар, шляхом на Молдавію, де 
він розповідав Ґеорґіці про наслідки українсько-татарського 
замирення122.

Згадана відповідь Хмельницького, передана Шагінові-азі 
на липневий лист Мегмеда IV, дійшла до нас без точної дати 
(гіпотетично датована кінцем листопада — початком грудня 
1655 р. після укладення українсько-татарського миру). Тут ми 
не можемо бути такими категоричними щодо васалітету, як з 
листом султана, бо очікуваних відвертих заяв про підданство 
у документі не знаходимо. Зустрічаються лише окремі, дуже 
опосередковані, але співзвучні до виражених у липневому 
листі Мегмеда IV вимог, натяки на те, що Хмельницький під-
твердив своє весняне прохання про підданство: «[...] молимо 
за тебе милостивого господа як вірні раби твої, [...] і усі наші 
війська, скільки нас є, служити твоїй милості будуть [...]»; «Ми 
дуже раді були великій милості султана і знову будемо вірно 
служити нашому могутньому господареві. У цьому листі ми з 
усім військом просимо нашого великого господаря султана, 
якщо і милостивий султан цього бажає, нехай накаже, щоб не 
порушували умови, що з нами склали (курсив наш. — Я. Ф.), і 
зберігали добрі відносини і ніяк їх не порушували»; «Молда-
вани, волохи та угорці обіцяли ніякої шкоди нам не робити, і 
ми від щирого серця цьому радіємо». Окрім того, гетьман дав 
наказ запорожцям не виходити на море, а донцям надіслав та-
кого самого листа. Він обіцяв невдовзі скликати старшинську 
раду, на якій вирішить відправити посла до Стамбула123, і т. д.

На перший погляд, питання про скликання козацької ради 
для підтвердження турецького підданства видається визна-
чальним у науці, аби дати відповідь, чи Хмельницький визнав 
таки Османську імперію за свого протектора у 1655 р. Треба 
визнати, що джерел на сьогодні замало, аби стверджувати або 
заперечувати, чи така рада відбулася. Проте, як доводить до-
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свід української дипломатії 1650-х років, факт підданства не 
завжди підтверджувався на раді. Такий приклад можна на-
вести, зокрема, у випадку з російським підданством Хмель-
ницького після приїзду українського посольства з Москви 
у 1654 р. — для затвердження статей, привезених із Москви 
Павлом Тетерею і Самійлом Богдановичем-Зарудним, козаць-
ка рада в Чигирині не скликалася124. 

Отож точної документальної відомості про те, що восе-
ни 1655 р. після відправлення Шагіна-аґи гетьман послав до 
Стамбула підтвердження договору про підданство, як цього 
просив Мегмед IV у своєму липневому листі, ми не маємо. Од-
нак деяке світло на цю тему проливає відомість одного джере-
ла з московського архіву. Вивчаючи документи від греків та 
інших церковних діячів, що прибували до Москви зі Стамбула 
або придунайських країн, російська дослідниця Віра Ченцо-
ва виявила випадкову згадку про посольство від українсько-
го гетьмана, яке відбуло до Порти наприкінці 1655 р. (разом 
з Шагіном-аґою?) або ж у короткому часі після його від’їзду. 
Йдеться про розповідь архімандрита Архангельського монас-
тиря Даниїла в Посольському приказі у Москві 22 січня (1 лю-
того) 1656 р. про його подорож з Молдавії до Росії через Укра-
їну. У період, коли вже було укладено договір Хмельницького 
з ханом під Озерною, а сам гетьман повертався до Чигирина 
після завершення військової осінньої кампанії, архімандрит 
мав з ним зустріч у Корсуні. На цій зустрічі гетьман розпові-
дав йому про укладений мир з татарами та інші новини. «Да 
он же де слышал в черкаских городех, что турской посол [Ша-
гін-аґа] от гетмана отпущен, да и своих де посланцов гетман 
к турскому салтану послал вначале полковника, а которого 
полковника послал, и как ево зовут, и того он не ведает, а для 
чево де турской посол к гетману приходил, и для чево гетман 
к турскому салтану посланцов своих послал, и того он не ве-
дает же», — занотовували в Посольському приказі цю розпо-
відь архімандрита125. Ця нотатка, хоч і не подає відомостей 
про завдання українського посольства до Стамбула, проте за-
свідчує, що таке посольство, до того ж доволі представницьке 
(з полковником на чолі!) відбулося після відпуску Шагіна-аґи 
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від гетьмана наприкінці листопада н. ст. 1655 р. Нагадаємо, 
що ранг попереднього українського посла до Порти, сотника 
Романа Ждановича, був набагато нижчий.

Інші документи також засвідчують, що українсько-осман-
ські відносини тривали у найближчі місяці після від’їзду 
Шагіна-аґи до Стамбула. Так, уже 19 (29) січня 1656 р. київ-
ський митрополит Сильвестр Косів повідомляв московських 
київських воєвод, що перед тим, як він прибув до Чигирина, 
де гостював тиждень і вінчав Данила Виговського з донькою 
гетьмана, звідти від’їхали турецькі посли: «[...] а з чим, того не 
знаю», — додавав митрополит126. Крім того, згадаймо ще но-
вини від кримського полоняника Василя Яруцького, передані 
московським послам у Криму, щодо листа з Порти до Богда-
на Хмельницького, якого він бачив під час свого перебування 
при гетьмані наприкінці 1655 — на початку 1656 рр.127.

З одного боку, після завершення кампанії 1655 р. для Укра-
їни політична ситуація, у порівнянні з початком року, дуже 
сильно змінилася і кримські татари вже відбули свій похід. 
Тому Б. Хмельницький на той час не відчував такої великої 
потреби приймати підданство Порти задля впливу на хана, 
як перед початком походу в Галичину. Протягом цього року 
самих лише переговорів про підданство виявилося достатньо, 
аби впливати на Крим з боку Стамбула. Проте, з іншого, — не 
в інтересах української політики було перекреслювати дальші 
взаємини зі Стамбулом, який мав би розвивати ідею піддан-
ства, оскільки сам султан у липні задовільнив таке прохання 
Б. Хмельницького.

Вістку про те, що договірні письмові та усні пакти з боку 
козаків все ж було підтверджено перед султаном, знаходимо 
у пізнішому листі турецького візира Бойну Іґрі Мегмеда-паші 
(30 квітня — 25 вересня 1656) до Яна Казимира від серпня 
1656 р., виданому у Стамбулі у зворотну дорогу польському 
послові Войцехові Беньовському. У цьому документі, зокрема, 
писалося: «Військо козацьке разом з їхнім гетьманом, будучи 
підлегле польським королям, через великі утиски та пригні-
чення, яких [козаки] не могли витерпіти, без тиску з нашого 
боку самі добровільно піддалися з усім народом магометан-



Турецька політика Б. Хмельницького

286

ським [sic!] найяснішому цісареві, відправивши з-поміж себе 
значну одну людину, — так пактами на письмі, як і усно (кур-
сив наш. — Я. Ф.) обіцяли бути нашими приятелями»128. На 
цей докір поляки відповідали султанові на початку 1657 р. у 
наступному посольстві Мар’яна Яскульського, де, зокрема, в 
інструкції також говорилося про козацьку присягу, як вона по-
давалася Янові Казимиру в інтерпретації султана: «А ще через 
пана Беньовського пригадує цезар ц. м. у своєму листі зі злої 
намови, що козаки від короля й. м. і Речі Посполитої кривду 
мають і через це присягли Османській Порті»129. 

Аналізуючи цей лист візира від 1656 р., переданий Янові 
Казимирові через Беньовського, слід зважити, з одного боку, 
на ймовірність тенденційності його згадок про письмові пак-
ти Б. Хмельницького. У 1656 р., через рік після описаних нами 
подій, задля впливу на поляків у Порті могли перебільшувати 
значення своїх переговорів з козаками, що велися Шагіном-
аґою. Однак з другого, —достеменно знаючи, що результати 
посольства Романа та Якова про підданство мали продовжен-
ня у найближчі місяць-два після від’їзду Шагіна-аґи, ми не 
можемо категорично відкинути можливість підтвердження 
такої присяги. Як було видно з ґеттінґенської копії липнево-
го листа султана до гетьмана, у 1655 р. українське посольство 
виступало ініціатором укладення письмового договору про 
підданство, домагалося цього документа в Стамбулі — й отри-
мало його. Висуваючи такі умови Мегмедові IV, Хмельниць-
кий, звичайно, повинен був передбачати, що з боку Порти 
зажадають таких самих документів на засвідчення підданства 
козаків. Зазначимо водночас, що в таких взаєминах султана 
зі своїми підданими не було нічого нового, як зрештою і для 
гетьмана, який добре орієнтувався у васально-протекторній 
системі Османської імперії130.

* * *
Як бачимо, українська дипломатична місія в Османській ім-

перії у травні — липні 1655 р., у порівнянні з польською, мала 
більші переваги. У науці, щоправда, можна зустріти подекуди 
твердження, що у зв’язку зі зв’язками Богдана Хмельницького 
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з валаськими повстанцями протягом весни — літа того само-
го року Бечинський отримав кращі відповіді у Стамбулі, ніж 
козаки131. Великих старань у виробленні при султанському 
дивані негативної опінії про козаків доклали придунайські 
правителі, особливо молдавський господар Стефан Ґеорґіца. 
У його повідомленнях ішлося про те, що гетьман, підтриму-
ючи зв’язки з валаськими сейменами, готує відвертий зако-
лот проти султана. Однак, як було видно з листів Мегмеда IV 
до Яна Казимира, Богдана Хмельницького і Мегмеда Ґірея IV, 
прагматичні інтереси політики Порти взяли гору, а бажання 
встановити дружні відносини з Україною у Стамбулі було дуже 
великим. Отож у липні 1655 р. було споряджене друге посоль-
ство Шагіна-аґи в Україну, на цей раз у компанії українських 
послів Романа Ждановича та Якова Челебі.

На тлі шведського вторгнення до Речі Посполитої невдача 
місії Бечинського у Порті не набула особливо гострого сприй-
няття у польсько-литовському суспільстві. Завдяки тому 
скрутному становищу, в якому перебувала Османська імпе-
рія у 1655 р. через війну з Венецією, її накази для Криму якщо 
не повністю ігнорувалися Мегмедом Ґіреєм IV, то обходили-
ся ним під різними приводами132. До того ж твердість позиції 
кримського хана у дотриманні союзу з Яном Казимиром не 
надавала цій дипломатичній місії Яна Казимира такої великої 
відповідальності, яку мало, наприклад, посольство Миколая 
Беґановського до султана весною 1654 р.

На основі документів українсько-османських переговорів 
1655 р., які дійшли до нас безпосередньо або в опосередкова-
них, але достовірних формах, можна досить впевнено зроби-
ти висновок, що у квітні-травні 1655 р. Богдан Хмельницький 
просив султана прийняти його в підданство. Султан задоволь-
нив це прохання у липні, видав договірну грамоту, якої вима-
гав український гетьман, і навзаєм просив його переслати до 
Стамбула такий самий документ. Чи скликав Хмельницький 
козацьку раду з цього приводу наприкінці 1655 — на початку 
1656 р., як він обіцяв султанові в осінньому листі через Шагі-
на-аґу, не відомо. Проте своїх послів до Стамбула гетьман від-
правляв і далі, можливо навіть, що й разом із Шагіном-аґою. 
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З певністю можна лише твердити, що успіхові своїх перегово-
рів у Порті у 1655 р. у протидії польсько-кримській дипломатії 
Хмельницький завдячував саме декларації своїх намірів стати 
васалом Османської імперії.

Крім цього прохання прийняти Військо Запорозьке в під-
данство, у Хмельницького було принаймні ще два інших важ-
ливих завдання для його послів у Порті. Йдеться, насамперед, 
про оскарження Мегмеда Ґірея IV перед султаном за участь 
татар в Охматівській кампанії кінця 1654 — початку 1655 рр. 
в союзі з коронними військами, а також про зондування ґрун-
ту для можливого звільнення молдавського господаря Василя 
Лупула з полону й відновлення його на господарстві. З боку 
Османської імперії, основні вимоги до українського гетьмана 
були пов’язані з припиненням походів донських і запорозьких 
козаків на Чорне море, відновленням колишньої українсько-
татарської приязні, справою османського протекторату і роз-
ривом його відносин з Олексієм Михайловичем.
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дипломатии... — Док. 8. — С. 520.

38 Там само. — Док. 7. — С. 72.
39 НБУВ.ІР. — ІІ, 15425–15487. — Арк. 141; Грушевський М. Істо-

рія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1063; Санин Г. А. Отношения 
России и Украины с Крымским ханством... — С. 104.

40 У 1655 р. перший тиждень посту за Юліанським календарем 
припадав на період від 5 (15) до 10 (20) березня; православний Ве-
ликдень відзначався того року 15 (25) квітня.

41 НБУВ.ІР. — ІІ, 15425–15487. — Арк. 144; Заборовский Л. В. 
Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине XVII века. — С. 137; 
його ж. Великое княжество Литовское и Россия во времена польско-
го Потопа: (1655–1656): Документы, исследование. — М., 1994. — 
С. 159.

42 Жерела. — Т. ХІІ. — Док. 431. — С. 346.
43 Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия... — 

С. 161.
44 Згадка про шведів тут була пов’язана з татарським посоль-

ством у 1655 р. до шведського короля Карла Х Ґустава і данського 
короля Фредеріка ІІІ. Див.: Федорук Я. О. Посольства кримського 
хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Укра-
їнський історичний журнал (далі — УІЖ). — К., 2010. — № 5. — 
С. 37–50.

45 НБУВ.ІР. — ІІ, 15425–15487. — Арк. 142–143. Турецька військо-
ва ескадра у той час справді збиралася, однак далеко не для допо-
моги татарам, а проти Венеції. 11 (21) червня 1655 р. турки потерпі-
ли велику поразку від венеційського флоту у шестигодинному бою, 
див.: Setton Kenneth. Venice, Austria, and the Turks in the Seventeenth 
Century. — Philadelphia, 1991. — P. 180–181; Finkel Caroline. Osman’s 
Dream: The Story of the Ottoman Emppire 1300–1923. — [London, 
2006.] — P. 247. Опис битви див. у хроніках Гасана Веджігі й Пола 
Ріко: Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts: Nach 
den Chroniken des Vecihi (1637–1660) und des Mehmed Halifa (1633–
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1660). — S. 50; Rycaut Paul. The History of the Turkish Empire, from the 
Year 1623, to the Year 1677. — P. 87.

46 ДБХ. — Док. 299, 301.
47 БЧ. — Од. зб. IV–148. — Арк. 1023–1024 («[...] hic ipse Moschorum 

Dux multos Monachos Basilianos expediverit in Rumuliam aliaque 
provincias Serenissimae Portae Ottomanicae subiectae, ut Graecae 
religionis homines ad novandas res excitent, et ipse animoque erigant 
ad vindicandam libertatem, quam Dux Moschoviae communis religionis 
assertor ipsis non veretur polliceri»).

48 Національна бібліотека у Варшаві (далі — НБВ). — № 9321 
(Ossol. Wrocław, 3564/II). — Арк. 339зв. (Криштоф Тишкевич до Яну-
ша Радзивіла, 19 березня 1655 р.).

49 БЧ. — Од. зб. IV–148. — Арк. 484 (лист Казимира Тарновського, 
13 серпня 1655 р.).

50 Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в серед-
ине XVII века. — С. 138–139; його ж. Великое княжество Литовское и 
Россия... — С. 161, 163.

51 Про дату відправки Шагіна-аґи з козацьким посольством до-
сить плутано пише М. Грушевський, називаючи спочатку середину 
квітня, а в іншому місці травень 1655 р., див.: Грушевський М. Іс-
торія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1064, 1097. У Лева Забо-
ровського — середина квітня 1655 р.: Заборовский Л. В. Россия, Речь 
Посполитая и Швеция в середине XVII века. — С. 137.

52 Прізвища Романа Ждановича і Якова Челебі дізнаємося зі зга-
даного вище листа Кенана-паші до Б. Хмельницького: Акты ЮЗР. — 
Т. XIV. — Стб. 886. У літературі та інших джерелах вони називаються, 
як правило, просто «Роман та Яків», що іноді прозводить до помилок 
в ідентифікації цих історичних фігур (про це див. прим. 103).

53 Ченцова В. Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской 
рады 1654–1658. — Док. 6. — С. 69; ее же. Документы фонда «Сно-
шения России с Грецией» (РГАДА) по истории русской и украинской 
дипломатии... — Док. 7. — С. 518.

54 Там само. — Док. 6. — С. 69.
55 Жерела. — Т. ХІІ. — Док. 436. — С. 349. 
56 Аналіз цього листа у старому польському перекладі і в новішо-

му чеському, зробленому Я. Рипкою у 1931 р. з османської копії, див. 
нижче (прим. 110).

57 Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 
Bohdanem Chmelnickým. — S. 213–214. Переказ цього документа 
див. також: Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина: (З 
приводу статей проф. Я. Рипки) // Центральний державний істо-
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ричний архів України, м. Львів. — Ф. 309. — Оп. 1. — Спр. 1318. — 
Арк. 141. 

58 Жерела. — Т. ХІІ. — Док. 436. — С. 349.
59 Федорук Я. О. Міжнародна дипломатія і політика України 1654–

1657. — Ч. І. — С. 77–84, passim.
60 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1098.
61 Там само.
62 Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в серед-

ине XVII века. — С. 138.
63 НБУВ.ІР. — ІІ, 15425–15487. — Арк. 214.
64 Там само. — Арк. 147. Див. згадку в Л. В. Заборовського, що цей 

чауш прибув до Криму 28 липня н. ст. 1655 р.: Заборовский Л. В. Ве-
ликое княжество Литовское и Россия... — С. 183 (прим. 105).

65 Там само. — Арк. 148.
66 Там само. — ІІ, 15564–15570. — Арк. 59–60; Грушевський М. 

Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1097–1098.
67 Demény Lidia.Освободительная война украинского народа 

1648–1654 годов и Юго-Восточная Европа // Revue des études sud-est 
européennes. — Bucureşti, 1974. — T. XII. — N 4. — P. 518; Заборов-
ский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия... — С. 162. 

68 ЛННБ. — Ф. 5. — Од. зб. 189/ІІ. — Арк. 750. Переклад цього 
місця з Мартина Ґолінського див.: Грушевський М. Історія України-
Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1098 (прим. 1).

69 Отримав аудієнцію у Яна Казимира 4 червня 1655 р., див.: 
Ochmann-Staniszewska Stefania, Staniszewski Zdzisław. Sejm 
Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo — 
doktryna — praktyka. — Wrocław, 2000. — T. I. — S. 236, 245.

70 Pufendorf Samuel. De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, 
electoris Brandenburgici, commentariorum libri novendecim. — Lipsiae; 
Berolini, 1733. — P. 211.

71 Документы об освободительной войне украинского народа 
1648–1654 г.г. — К., 1965. — Док. 300. — С. 775.

72 Litterae nuntiorum apostolicorum historiam Ukrainae illustrantes: 
(1550–1850). — Vol. VIII. — Doc. 3859. — P. 216.

73 БЧ. — Од. зб. IV–148. — Арк. 35–37; ЛННБ. — Ф. 5. — Од. зб. 5768/
ІІІ. — Арк. 1063–1064; Kubala Ludowik. Wojna Szwecka [=Szkice 
historyczne, ser. IV]. — Lwów, 1913. — S. 30–31, 379 (прим. 48).

74 БЧ. — Од. зб. IV–148. — Арк. 1018–1019.
75 Там само. — Арк. 1023–1024. 
76 Про перебіг його посольства у 1654 р. див.: Федорук Я. О. Між-

народна дипломатія і політика України 1654–1657. — Ч. І. — С. 107–
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115; Григор’єва Т. Велике посольство Миколая Беґановського у 
Стамбул: чи існував договір між Річчю Посполитою і Османською ім-
перією у 1654 році? // ЗНТШ. — Львів, 2008. — Т. 256. — С. 101–113.

77 Kubala Ludowik. Wojna Moskiewska r. 1654–1655. — S. 293. Про 
видачу грошей зі скарбу послові див. розпорядження Стефана Кори-
цінського: «[...] JM Panu Woyciechowi Bieczynskiemu iako ex senatus 
consulto do Konstantinopola za gońca naznaczonemu złotych polskich 
sześć tysięcy» (НБУВ.ІР. — Ф. XХIV. — Од. зб. 2410).

78 НБУВ.ІР. — ІІ, 15564–15570. — Арк. 60. 
79 Ці листи див., наприклад, у Теках Нарушевича: БЧ. — Од. зб. IV–148. — 

Арк. 1033, 1061–1062.
80 БЧ. — Од. зб. IV–148. — Арк. 1021.
81 ЛННБ. — Ф. 5. — Од. зб. 5769/ІІІ. — Арк. 1097 (лист Бечинсько-

го з-під Ясс, 29 березня 1655 р.).
82 Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и Швеция в серед-

ине XVII века. — С. 161 (прим. 90).
83 Kubala Ludowik. Wojna Moskiewska r. 1654–1655. — S. 293, 431 

(прим. 4).
84 Жерела. — Т. ХІІ. — Док. 436. — С. 349.
85 ЛННБ. — Ф. 5. — Од. зб. 189/ІІ. — Арк. 732: «Do Porty Othomansky 

goniecz i. m. p. Bieha[no]wsky [sic!] w tych dniah wiiezda, a po Wielky 
Noczy poseł wielky ma yscz». У 1655 р. католицький Великдень при-
падав на 28 березня н. ст.

86 Jakuba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana 
beckiego księga pamiętnicza. — Kraków, 1864. — Dok. 322. — S. 750.

87 Про їхні переговори у Швеції див.: Федорук Я. Віленський дого-
вір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII сто-
ліття. — К., 2011. — С. 91–93.

88 Ochmann-Staniszewska Stefania, Staniszewski Zdzisław. Sejm 
Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. — T. I. — S. 237, 249.

89 Головний архів давніх актів у Варшаві (далі — ГАДА). — 
Archiwum Publiczne Potockich. — Ks. 45. — T. 1: Jan Wielopolski, becki, 
bohenski starosta m. p. — Арк. 71зв.

90 У придунайських провінціях Османської імперії самостійно 
обирали семигородського князя, якого мали лише затверджувати в 
Стамбулі. Молдавського ж і валаського господарів призначали волею 
султана.

91 Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — 
С. 1098.

92 Огляд оригінального документа зі шведського архіву див.: 
Abrahamowicz Zygmunt. Four Turkish Letters to the King and Chancellor 
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of Poland at the Svenska Riksarkivet in Stockholm // Acta Orientalia 
Academiae Scientiarum Hungariae. — Budapest, 1961. — T. XIII. — P. 63; 
Türkische Urkunden / Herausg. von A. N. Kurat, K. V. Zetterstéen. — 
Uppsala, 1938. — S. 7–9, 29–32. Згадка про цей лист: Türkische, 
tatarische und persische Urkunden im schwedischen Reichsarchiv / Verz. 
und beschr. von K. V. Zetterstéen. — Stockholm, 1945. — Dok. 2. — S. 1–2. 
У ґеттінґенській копії лист помилково датовано останньою декадою 
рамазана 1065 р. (24 липня — 3 серпня 1655 р.): Rypka Jan. Další  
příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s Bohdanem Chmelnickým. — 
S. 214; Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина: (З при-
воду статей проф. Я. Рипки). — Арк. 127, 137, 141. Про неузгодже-
ність у цих датах див.: Федорук Я. Два листи архімандрита Данила 
Афінського і грека Федора Дмитрієва до царя Олексія Михайловича у 
1656 році // УАЩ. — К., 2009. — Вип. 13/14. — С. 507.

93 Про ці пригоди Мустафи-аґи від липня 1655 р. до грудня 1656 р. 
див., зокрема: Pufendorf Samuel. De rebus a Carolo Gustavo Sveciae 
rege gestis commentariorum libri septem. — Norimbergiae, 1696. — 
P. 128; Abrahamowicz Zygmund. Four Turkish Letters to the King and 
Chancellor of Poland... — P. 67–69; Wibling Carl. Carl X Gustaf och 
Georg Rakoczy II. — Lund, 1891. — S. 12; Дашкевич Я. Захарій Ґа-
моцький — вірменин з України, дворянин у Швеції та його зустрічі 
з Богданом Хмельницьким (1655) // Дашкевич Я. Постаті: Нариси 
про діячів історії, політики, культури / Упоряд. М. Капраль, Г. Свар-
ник, І. Скочиляс. — 2-ге вид. — Львів, 2007. — С. 135–136; Федорук Я. 
Два листи архімандрита Данила Афінського і грека Федора Дмитріє-
ва... — С. 507–509.

94 Детальніше про посольство Романа та Якова див.: Буцинский П. 
О Богдане Хмельницком. — Х., 1882. — С. 190–193; Грушевський М. 
Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1064, 1097–1099. Дата 
20 липня подана істориком на основі відомостей у Москві від грека 
Федора Іванова.

95 Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 
Bohdanem Chmelnickým. — S. 224–231. Копію польською мовою 
цього листа з датою «In 7bris» див.: ГАДА. — Archiwum Koronne 
Warszawskie. — Dz. Kozackie. — № 60. Це є та сама копія, що колись 
зберігалася в архіві Міністерства закордонних справ у Москві і яку 
використав М. Костомаров у своїй статті: Костомаров Н. И. Богдан 
Хмельницкий — данник Оттоманской Порты // Вестник Европы. — 
1878. — Т. 6. — Кн. 12. — С. 806–817 (передрук див.: Костомаров Н. И. 
Собр. соч. — СПб., 1905. — Кн. V. — Т. XIV. — С. 605–613). Для по-
рівняння двох списків — з Ґеттінґена і Польщі — Ян Рипка навів цю 
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польську копію XVIII ст. під своїм чеським «дослівним», як він писав, 
перекладом з османської.

96 Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 
Bohdanem Chmelnickým. — S. 213. 

97 Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу 
статей проф. Я. Рипки). — Арк. 138.

98 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1099 
(порівн. с. 1098). Див.: Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий дан-
ник Оттоманской Потры // Костомаров Н. И. Собр. соч. — Кн. V. — 
Т. XIV. — С. 611–612.

99 Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — С. 1549. 
100 Крип’якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького (Матеріа-

ли). — С. 155.
101 Там само (коментар № 24 до цього тексту І. Крип’якевича див.: 

Там само. — С. 190–191).
102 Див.: Санин Г. А. Отношения России и Украины с Крымским 

ханством... — С. 106.
103 Мицик Ю. А. Національно-визвольна війна українського на-

роду середини XVII ст. у першоджерелах // УІЖ. — 1998. — № 6. — 
С. 104, 115–116, 117 (комент. 24). 

104 Див., наприклад: Горобець В. Еліта козацької України в пошу-
ках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654–
1665. — К., 2001. — С. 112, 113.

105 Про це див. коментар № 18 до статті І. Крип’якевича «Турецька 
політика Б. Хмельницького (Матеріали)»: УАЩ. — Вип. 10/11. — 
С. 187. Перші дві статті див.: Rypka Jan. Z korespondence Vysoké 
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University k šedesátým narozeninám. — Praha, 1928. — S. 346–350, 
482–498; idem. Weitere Beiträge zur Korrespondenz der Hohen Pforte 
mit Bohdan Chemel’nyćkyj // Archiv Orientální. — Praha, 1930. — 
Vol. II. — S. 262–283. Відгук М. Грушевського на першу статтю 
див.: Грушевський М. З приводу листування Б. Хмельницького з 
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106 Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. — Т. ІХ. — Ч. ІІ. — 
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107 Дубровський В. Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу 
статей проф. Я. Рипки). — Арк. 140 (прим. 1).

108 Див., наприклад: Заборовский Л. В. Россия, Речь Посполитая и 
Швеция в середине XVII века. — С. 161 (прим. 91).
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109 Rypka Jan. Další příspěvek ke korespondenci Vysoké Porty s 
Bohdanem Chmelnickým. — S. 212 (порівн.: Ibid. — S. 209 (прим. 1), 
212–213).

110 Ibid. — S. 224–231.
111 Детальніше про таку особливість політики Б. Хмельницько-

го див.: Pritsak Omeljan, Reshetar John. Ukraine and the Dialectics of 
National-Building // Slavonic Review. — 1963. — Vol. XXII. — № 2. — 
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