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ПОСОЛЬСЬКИЙ ЗВІТ ПЕТПОСОЛЬСЬКИЙ ЗВІТ ПЕТПОСОЛЬСЬКИЙ ЗВІТ ПЕТПОСОЛЬСЬКИЙ ЗВІТ ПЕТРА ҐАЛІНСЬКОГО РА ҐАЛІНСЬКОГО РА ҐАЛІНСЬКОГО РА ҐАЛІНСЬКОГО     
ПРО ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯПРО ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯПРО ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯПРО ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯ У МОСКВІ У 1656 РОЦ У МОСКВІ У 1656 РОЦ У МОСКВІ У 1656 РОЦ У МОСКВІ У 1656 РОЦІІІІ    

 
Публікований документ стосується одного з найважливіших посольств  

між польським королем Яном Казимиром та московським царем Олексієм 
Михайловичем під час підготовки Віленських переговорів, що тривали з  
22 серпня до 3 листопада (тут і далі датування подається за н. ст.) 1656 р. Це 
звіт оршанського маршалка Петра Ґалінського про виконання свого посольсь-
кого завдання у Москві, переданий для польського короля, ймовірно, через 
коронного хорунжого Олександра Конецпольского. Список цього документа 
сьогодні зберігається у Кракові під титулом «Transactia ostatniego rozgoworu z 
boiarami dumnymi, panem Bohdanem Matwieiewiczem Chytrym, okolniczym y 
namiestnikiem Rzowskim, y panem Almazem Iwanowiczem, canclerzem Przykazu 
Poselskiego, y ze dwiema tłumaczami y dwiema dyakami w stolicy 1656, aprilla 30 
dnia»1. Головною метою цього посольства було домовитися про принципові 
питання з організації Віленської комісії, а саме про встановлення перемир’я  
до початку переговорів і про визначення приблизної дати й місця для 
проведення з’ їзду надзвичайних посольств московського царя і польського 
короля за посередництвом австрійського імператора.  
У польській, російській та українській історіографіях дипломатична місія 

Петра Ґалінського досліджувалася досить ґрунтовно, хоч єдиною спеціальною 
статтею на цю тему на сьогодні залишається праця Дмитра Іванова2. Проте, 

                                                 
1  Бібліотека Чарторийських (далі – БЧ). – Од. зб. 2103/IV. – Арк. 134–143. 
2  Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. – М., 1990. – Кн. V: История России  
с древнейших времен. – Т. 10. – С. 628–629; Gawlik Mieczsław. Projekt unii 
rosyjsko-polskiej w drugiej połowie XVII w. // Kwartalnik Historyczny. – 1909. – 
R. 23. – Z. 1/2. – S. 83–84; Kubala Ludwik. Wojna brandenburska i najazd 
Rakoczego w roku 1656 i 1657. – Lwów–Warszawa, 1917. – S. 28–31; 
Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1997. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. – С. 1232; 
Wójcik Zbigniew. Polska i Rosja wobec wspólnego niebezpieczeństwa 
szwedzkiego w okresie wojny Północnej 1655–1660 // Polska w okresie Drugiej 
wojny Północnej 1655–1660. – Warszawa, 1957. – T. I. – S. 346–348; Заборов-
ский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена польского 
Потопа: (1655–1656): Документы, исследование. – М., 1994. – 190 с.; Его же. 
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незважаючи на таке відносно ретельне вивчення цієї теми, посольський звіт 
Ґалінського з краківської збірки використовувався досить поширено лише  
у польській історіографії і лише частково в українській та англомовній1. Крім 
того, тогочасний переклад цього звіту латинською мовою, що зберігається  
у віденському архіві, зроблений при дворі Яна Казимира для австрійського 
імператора Фердинанда ІІІ, використовував краківський історик Антоній 
Валевський ще у 60-х роках ХІХ ст.2 Російські ж дослідження на цю тему 
здійснювалися переважно лише на основі рукописної книги, що велася  
у Посольському приказі під час приїзду Ґалінського до царя, і окремої справи 
зі стовпців 1656 р. взаємин Росії з Польщею Російського архіву давніх актів3. 
Натомість у цьому звіті можна зустріти досить цікаві спостереження 
польського посланця, який був самовидцем у Москві тих подій, що передували 
оголошенню війни Швеції Олексієм Михайловичем 17 (27) травня 1656 р. 
Ґалінський, наприклад, занотовує відомості про незадоволення московських 
бояр рішенням царя і патріарха Никона розпочати війну з Карлом Х Ґуставом.  
У сучасній російській історіографії  окремі згадки можна зустріти як про 

цей конфлікт, що відбувався у московській владі навесні 1656 р., так і про 
участь патріарха в організації військових приготувань Росії проти Швеції4. 
Петро Ґалінський, зі свого боку, пише, що 30 квітня 1656 р. Никон, всупереч 

                                                                                                                            

Русско-литовские переговоры во второй половине 1655 г. // Славяне в эпоху 
феодализма: К столетию академика В. И. Пичеты. – М., 1978. – С. 206–214; 
Флоря Б.Н. От Потопа до Вильна. Русская политика по отношению к Речи 
Посполитой в 1655–1656 гг. // Kwartalnik Historyczny. – 2003. – R. CX. – Z. 2. – 
S. 25–49; Кобзарева Е.И. Дипломатическая борьба России за выход к 
Балтийскому морю в 1655–1661 годах. – М., 1998. – С. 102–103; Иванов Д. 
Русско-польськие переговоры 1656 г. Миссия П. Галинского // Русское 
средневековье. – М., 1999. – Вып. 2 1998 г.: Международные отношения. –  
С. 67–81; Его же. Речь Посполитая в планах московских политиков накануне 
виленских переговоров 1656 года (Из истории международного кризиса  
в Восточной Европе середины XVII века) // Славяноведение. – М., 2002. –  
№ 2. – С. 52–68. 

1  Федорук Я. Переговори Речі Посполитої з Москвою і укладання Віленського 
миру (1654–1656) // Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та 
дослідження). – К., 2003. – С. 813–815; Frost Robert. After the Deluge: Poland-
Lithuania and the Second Nothern War 1655–1660. – Cambridge, 1993. – P. 73–74. 

2  Walewski Antoni. Historya wyzwolenia Polski za panowania Jana Kazimierza 
(1655-1660). – Kraków, 1866. – T. 1. – S. 190, 208. 

3  Російський державний архів давніх актів (далі – РДАДА). – Ф. 79. – Оп. 1. – 
Кн. 86; Оп. 1. – Стб. 1656 р. – Спр. 12. 

4  Кобзарева Е.И. Дипломатическая борьба России за выход к Балтийскому 
морю в 1655–1661 годах. – С. 86–87; Лобачев С. В. Патриарх Никон. – СПб., 
2003. – С. 170–171. 
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переконанням бояр не починати того літа війни, давав благословення тим 
полкам, які виступали проти шведів.  
Важливими є його згадки про українське посольство, яке перебувало  

у Москві у той самий час, про конфлікти Івана Нечая у Білорусі зі смоленсь-
ким воєводою Борисом Репніним та багато інших відомостей. Не ставлячи, 
однак, перед собою за мету переказати зміст реляції польського посла, у цьому 
дослідженні хотілося б детальніше зупинитися на передумовах відправлен- 
ня Петра Ґалінського до царя, а також на самих переговорах, що відбулися  
в Москві від 5 (15) до 26 квітня (6 травня) 1656 р.  
Квітневим переговорам Петра Ґалінського в Москві та в цілому успіш-

ному виконанню його завдання передували дві важливі дипломатичні акції: 
приїзд австрійського посольства у Москву у жовтні 1655 р. з пропозиціями 
Фердинанда ІІІ бути посередником на польсько-московських переговорах  
і обмін посольствами між Олексієм Михайловичем та гетьманами Великого 
князівства Литовського у другій половині того самого року. Отож, без аналізу 
подій, пов’язаних із цими переговорами, неможливо зрозуміти, в чому ж 
полягало значення посольства самого Петра Ґалінського і в чому полягає 
важливе значення його реляції. 

 

І 
Восени 1654 р., після відправлення з Відня московського посла Івана 

Баклановського з пропозиціями Австрії бути посередником для примирення 
Москви і Речі Посполитої, ці нові ідеї Фердинанда ІІІ повезло у Москву 
посольство Йогана Теодора Лорбаха й Алегретто Алегретті. Посли відправи-
лися з Відня 25 червня 1655 р. у складний для польсько-московських взаємин 
період, коли Олексій Михайлович здійснював військові операції у Литві, 
наступаючи на Вільно, а українсько-московська армія готувала свій  
великий похід на Кам’янець-Подільський і звідти на Львів. До того ж події 
наступного місяця, пов’язані з липневим вторгненням шведів у Лівонію й 
Померанію, вносили додаткові труднощі у виконання австрійцями їхніх 
посольських завдань.  
Сама ж політика Фердинанда ІІІ опинялася у невизначеному й досить 

непевному стані через свої пропозиції Карлові Ґуставу для польсько-
шведського примирення (посольства австрійського резидента у Стокгольмі 
Франца Лізолі та богемського віце-канцлера Франца Евсебія Петтінґенського 
до Карла Х Ґустава1). Ясність у зовнішній політиці Австрії мала наступити  

                                                 
1  Маючи надзвичайні повноваження для переговорів зі шведами, останній 
отримав лист від імператора до Карла Х Ґустава від 16 листопада 1655 р.:  
БЧ. – Од. зб. 148/IV (Теки Нарушевича). – Арк. 1121–1123. Німецький 
переклад з латинської див.: Theatrum Europaeum / Beschr. von Johann-Georg 
Schlederus. – Frankfurt am Mein, 1685. – Bd. VII. – S. 801–802. 
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у залежності від того, хто виявить більшу прихильність до переговорів з Яном 
Казимиром – московський цар чи, у гіршому разі, шведський король. 
Зростаюче напруження між Швецією та Москвою, цими двома багатолітніми 
суперниками за балтійську торгівлю, які неминуче мали зіштовхнутися  
у близькому майбутньому, лише сприяло імператорові у здійсненні його 
політичних планів у Центрально-Східній Європі. 
У середині й другій половині 1655 р. новини про те, що Фердинанд ІІІ 

відправив своїх великих послів для укладання польсько-московського миру, 
розповсюджувалися по Короні й Великому князівстві Литовському дуже 
швидко. Та частина литовського суспільства, що прихильніше ставилася  
до ідеї примирення з Москвою, ніж зі шведами, використовувала цей факт 
початку переговорів з московськими воєводами.  
Наприкінці липня – на початку серпня 1655 р. новини про австрійське 

посольство до московського царя дійшли до віленського біскупа Юрія 
Тишкевича, який перебував тоді в тривожному очікуванні захоплення Вільна 
московськими військами. Отримавши 4 серпня лист від польського короля, 
Тишкевич одразу ж відправив з Вільна свої листи до московського воєводи 
Якова Черкаського та інших воєвод, намагаючись схилити їх до перемир’я. 
Такі самі пропозиції він послав до наказного українського гетьмана Івана 
Золотаренка, який, за розрахунками біскупа, мав вплинути на московських 
воєвод у цій справі. 26 липня (5 серпня) 1655 р. у посланні за підписом обох 
литовських гетьманів і шляхти Юрій Тишкевич знову виступив з пропозиціями 
мирних переговорів1. 
З цих листів Юрія Тишкевича видно, що дипломатичне втручання Австрії  

у московську війну, на його переконання, давало певні надії на успіх своїх 
мирних пропозицій2. Однак твердження, яке іноді можна зустріти в наукових 
працях, про те, що вже на початку серпня 1655 р. цей політичний та церковний 
діяч мав якісь розрахунки на австрійське посередництво на цих локальних 

                                                 
1  Про ці події див. ширше: Wisner Henryk. Rok 1655 w Litwie: pertraktacje ze 

Szwecją i kwestia wyznaniowa // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – 1981. – 
T. XXVI. – S. 89–90; Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и 
Россия во времена польского Потопа... – С. 8–13, 16–18; Его же. Русско-
литовские переговоры во второй половине 1655 г. – С. 207, 210; Kotljarchuk 
Andrej. In the Shadows of Poland and Russia. The Great Duchy of Lithuania and 
Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. – Huddinge, 2006. – 
P. 108. 

2  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 9, 10. 
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переговорах Великого князівства Литовського з Москвою і українськими 
козаками, слід, мабуть, вважати перебільшеними1. 
Відповідь царя з наказом Якову Черкаському проінформувати про неї Юрія 

Тишкевича можна було передбачити. Вона була датована 28 липня (7 серпня) 
1655 р., і Олексій Михайлович писав, що віленському владиці, аніж клопота-
тися про початок переговорів, краще було б вислати до нього посольство  
із заявою свого підданства. Самим же московським воєводам без царського 
наказу листуватися з ним та іншими литовськими урядовцями у цій  
справі заборонялося2.  
У цей самий час, починаючи приблизно з кінця липня 1655 р., литовські 

політики змушені були вести активні переговори також і з Карлом Ґуставом3. 
На початку серпня віленський воєвода Януш Радзивіл повідомляв ленчицького 
воєводу Яна Лещинського, що за згодою віленського біскупа він писав до 
шведів про допомогу проти Москви4. До московських воєвод доходили 
відомості про литовські посольства від Юрія Тишкевича, Януша Радзивіла та 
інших впливових литовських діячів до шведських воєначальників у Ризі та  
в інших місцях із закликом виступити у Вільно проти московського війська5.  
Це вже була чітко виражена тенденція політики Януша Радзивіла та його 

однодумців, що в близькому майбутньому привела до розриву його взаємин  
з Короною Польською. Ось як литовський гетьман описував своє критичне 
становище, в якому опинився у липні 1655 р., напередодні захоплення Моск-
вою Вільна, у листах до короля: «[...] на тому, щоб затримати [московського 
неприятеля], залежить цілість багатьох дальших країв. Бо якби Слуцьк дістався 
в руки неприятельські (не допусти Боже!), то відкрився б йому [шлях] не лише 
до Слоніма, Волковийська, а й до Пинська і Бреста, аж до самої Варшави  
тракт, якого посполите рушення певно б не могло боронити, ані давати 

                                                 
1  «Following the instructions of the Polish king, he instead appealed to the field 

hetman of Ukraine Ivan Zolotarenko, proposing an armistice. The ambassadors of 
the Habsburg Empire agreed to serve as intermediaries. Tyszkiewicz asked 
Zolotarenko to stop military operations» (Kotljarchuk Andrej. In the Shadows of 
Poland and Russia. – P. 108). 

2  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 13–15; Его же. Русско-литовские переговоры во 
второй половине 1655 г. – С. 207. 

3  Див.: Wisner Henryk. Dysydenci litewscy wobec wybuchu wojny polsko-
szwedzkiej (1655–1660) // Odrodzenie i Reformacja w Polsce. – W., 1970. –  
T. XV. – S. 127–129. 

4  Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника (далі – ЛННБ). – 
Ф. 5: Оссолінські. – Од. зб. 5769/ІІІ. – Арк. 1190. 

5  Мальцев А. Н. Россия и Белоруссия в середине XVII века. – М., 1974. – С. 94. 
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відсічі»1. 1 серпня н. ст. він писав, що війська Олексія Михайловича вже стоять 
за три милі від столиці Великого князівства Литовського2. Тому не дивно, що  
у такий критичний час литовський гетьман шукав підтримки у Карла Х. Цей 
перший крок поступово привів до зміни зовнішньополітичної орієнтації 
значної частини литовської еліти – до литовсько-шведської Кейданської угоди 
20 жовтня 1655 р., яку історики часто оцінюють як спробу Радзивілів розірвати 
Люблінську унію 1569 р.3 І хоч Кейданська угода була підписана лише окре-
мою групою впливових литовських політиків і на практиці розповсюджува-
лася на незначну територію, підвладну шведам, усе ж з формального боку  
вона стосувалася цілого Великого князівства Литовського4.  

29 липня (8 серпня) 1655 р. наказний гетьман Іван Золотаренко й воєвода 
Яків Черкаський, з’єднавшись перед тим у передмістях Вільна, завдали пораз-
ки литовським гетьманам і захопили столицю Великого князівства Литовсь-
кого5. Після цієї події Росія також, як і шведський король, думала про 
переговори з Янушем Радзивілом та Вінцентієм Гонсевським. Поштовхом до 
цього стало листування великого литовського гетьмана з Карлом Ґуставом  
і заява литовського підданства шведам під Кейданами від 7 (17) серпня.  
Зі спеціальною місією у Велике князівство Литовське було відправлено 

Василя Лихарьова, наказ якому було видано 14 (24) серпня6. Через те, що 

                                                 
1  БЧ. – Од. зб. 2105/IV. – Арк. 350; ЛННБ. – Ф. 5. – Од. зб. 5769/ІІІ. – Арк. 1171 

(лист від 24 липня 1655 р.).  
2  БЧ. – Од. зб. 2105/IV. – Арк. 318; ЛННБ. – Ф. 5. – Од. зб. 5769/ІІІ. – Арк. 1184.  
3  Wisner Henryk. Rok 1655 w Litwie: pertraktacje ze Szwecją i kwestia 

wyznaniowa. – S. 102; Pernal Andrew. Diplomatic Contacts between Bogusław 
Radziwiłł and Bohdan Khmel’nyts’kyi in 1656: Two Unpublished Documents // 
Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з 
нагоди його 70-річчя. – Львів; К.; Нью-Йорк, 1996. – P. 517. 

4  Ширше про це див.: Konopczynski Władysław, Lepszy Kazimierz. Akta ugody 
kiejdanskiej 1655. – S. 201–221; Kotljarchuk Andrej. In the Shadows of Poland 
and Russia. – P. 138–142. 

5  Дворцовые разряды. – СПб., 1852. – Т. 3 (1645–1676). – Стб. 484–485. У того-
часному литовському щоденнику з цього приводу писалися наступні деталі: 
«die 8 augusti Moskwicin, wiarołomny nieprzyjaciel, wziął Wilno o godzinie 
dziesiątej przed południem dnia niedzielnego, mając zaporoskich Kozaków [y] 
hetmanem Zołotarenką w liczbie wojska dwókroć sta tysięcy wojennego ludu» 
(Poczobut Odlanicki Jan Władysław. Pamiętnik: [1640–1684] / Wyd. Andrzej 
Rachuba. – Warszawa, 1987. – S. 118). Див. також: Мальцев А. Н. Россия и 
Белоруссия в середине XVII века. – С. 91–92, 95–96. 

6  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 23–33 (статейний список Василя Лихарьова, 18 (28) 
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взаємини Великого князівства Литовського зі шведським королем мали чітко 
виражений антимосковський характер, реакція Олексія Михайловича на 
серпневе прохання Радзивіла до шведів про допомогу була різко негативною1. 
Після того, як Януш Радзивіл піддався шведам, стани Великого князівства 

Литовського, які не хотіли розривати з Короною Польською, обрали нового 
великого гетьмана – вітебського воєводу Павла Сапігу. З кінця 1655 р. у Литві 
почала набирати сили партія, що бачила вихід із критичної ситуації  
у примиренні Речі Посполитої з московським царем і об’єднанні військ проти 
шведського короля. Крім самого Сапіги, з впливових політиків Великого 
князівства Литовського цю партію підтримував польний гетьман литовський 
Вінцентій Гонсевський. 
Одну з перших пропозицій з литовського боку щодо того, аби цар 

погодився прийняти великих послів від польського короля для укладання 
миру, зустрічаємо з посольського звіту Василя Лихарьова. 21 (31) серпня від 
гетьмана Гонсевського до нього прибув ошмянський староста Адам Сакович  
і говорив від імені свого пана, щоб цар велів прийняти послів Яна Казимира 
для укладання миру2. Однак ув’язнення польного литовського гетьмана 
Янушем Радзивілом на деякий час стало на заваді розвитку ним цієї політики.  
Ініціативи переговорів промосковської партії у Литві перейшли від 
Гонсевського у руки Павла Сапіги. Нічим не закінчилося посольство Федора 
Ртіщева, наказ якому було видано 5 (15) вересня 1655 р., до Гонсевського, який 
на той час уже сидів у в’язниці. Виїхавши з царського табору з посланцем 
Гонсевського Францішком Стефаном Медекшею і не маючи інструкції до 
Сапіги, Ртіщев під час зустрічі з ним у Бресті не віддав йому царської грамоти  
і мусив вертатися назад. Тим більше, що у другій половині вересня  
Богуслав Радзивіл розсилав своїх людей, аби полонити Ртіщева й відвезти  
його до шведів3.  

                                                                                                                            

серпня  – 29 серпня (8 вересня) 1655 р.); Его же. Русско-литовские 
переговоры во второй половине 1655 г. – С. 209. 

1  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 27, 38 (лист бояр і воєвод до Януша Радзивіла, 5 (15) 
вересня 1655 р.). 

2  Там же. – С. 26–27. Про це див.: Заборовский Л.В. Русская дипломатия и 
начало Первой Северной войны (январь – октябрь 1655 г.) // Советское 
славяноведение. – 1973. – № 1. – С. 49. 

3  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – Док. І; 11; ж). – С.48 (статейний список Ф.М. Ртіщева, 5 
(15) вересня – 28 вересня (8 жовтня) 1655 р.); Wasilewski Tadeusz. Zarys 
dziejów Bogusława Radziwiłła // Radziwiłł Bogusław. Autobiografia. – Warszawa, 
1979. – S. 50–51. 
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Однак своїм посольством Ртіщев залишив у Бресті для Сапіги та інших 
литовських політиків важливе повідомлення, яке у найближчих кількох 
місяцях призвело до цілої низки результативних посольств між Москвою, 
Великим князівством Литовським і Яном Казимиром. Перед загрозою 
укладання унії Швеції з литовськими гетьманами і навіть польсько-шведського 
примирення Олексій Михайлович через Ртіщева давав знати, що готовий 
прийняти гінця від польського короля й вести переговори про мир з Річчю 
Посполитою1. 13 вересня н. ст. на зустрічі Василя Лихарьова з Медекшою у 
таборі Олексія Михайловича московський дипломат говорив те саме: «[...] 
дозволяє цар польському королю слати своїх послів до себе і з ним бажає  
миру [...]»2. Такі настрої давали підстави Сапізі писати лист до наказного 
гетьмана Івана Золотаренка, щоб той припинив військові дії, оскільки 
московський посол (Theodor Michałouicz Irtyszeiow) нібито запевнив 
литовського гетьмана, що за розпорядженням царя московські й козацькі 
війська упродовж певного часу не повинні вступати в ці регіони3.  
Павло Сапіга, перебуваючи у складній ситуації між Москвою та Швецією  

і намагаючись не відступати від Яна Казимира, зібрав стани Великого 
князівства Литовського на нараду в Бресті. Про цей з’ їзд згадано post factum, 
зокрема, в листі Криштофа Залеського: «До й. м-ті пана воєводи вітебського 
хочуть відправити [послів], бажаючи з’ясувати, на чому стало на берестейській 
сесії, бо до нас доходять страшні новини про унію нібито з Москвою»4. Цей 
документ показує, яка тривожна реакція була в литовському суспільстві на 
чутки про переговорний процес литовських гетьманів з російським царем. 
Насправді ж Сапіга й сенатори висували цілком обґрунтовані вимоги з погляду 
не тільки Великого князівства Литовського, а й самої Корони Польської:  
1) припинити наступ царя у Литві; 2) визначити місце для переговорів, куди 
польський король відправить своє посольство, оскільки Ян Казимир, як 
писалося, готує своїх послів до Москви у справі примирення; 3) стримати 
Богдана Хмельницького та московських воєвод від війни (ймовірно, як  
у Білорусі, так і на Поділлі й у Галичині); 4) дозволити, щоб до початку роботи 

                                                 
1  Соловьев С. М. Сочинения. – Кн. V. – Т. 10. – С. 621; Заборовский Л.В. 
Русско-литовские переговоры во второй половине 1655 г. – С. 212. 

2  Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy, sekretarza Jana Kazimierza, sędziego 
ziemskiego kowieńskiego księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654-
1668. – Kraków, 1875. – S. 20. 

3  Архив Юго-Западной России. – К., 1908. – Ч. ІІІ. – Т. VI: Акты Шведского 
государственного архива, относящиеся к истории Малороссии (1649– 
1660 гг.). – Док. XXXIV. – С. 98 (лист з Бреста від 18 листопада 1655 р.). 

4  Головний архів давніх актів у Варшаві. – Архів Радзивілів. – Від. V. – Од. зб. 
18961. – Арк. 19 (лист від 13 листопада 1655 р.). 
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з’ їзду шляхта могла повернутися на свої землі, що були завойовані Москвою; 
5) обмінятися полоненими1. 

14 жовтня 1655 р. з цими пунктами з Бреста до царя відправився 
гродненський підстолій Самуїл Глядовицький2. Причиною відправки цього 
посла було те, що сам Ртіщев не міг вести з Сапігою ті переговори, задля яких 
він їхав до Гонсевського. «[...] якщо п. воєвода хоче того, чого п. Гонсевський 
хотів, нехай шле до царя особливого [посланця], буде мати відповідь. Отож, 
назначено п. Глядовицького (Ładowickiego), прохаючи про мир з королем», – 
занотовував Медекша у своєму щоденнику цей епізод, що стався під час 
аудієнції Ртіщева у Сапіги 9 жовтня 1655 р.3 Значення цього литовського 
посольства для вироблення Яном Казимиром та сенаторами майбутнього 
завдання Петрові Ґалінському було визначальним. 
Важливим аргументом литовців, який вплинув на позицію Олексія 

Михайловича щодо примирення з Річчю Посполитою при наростаючих 
російсько-шведських протиріччях, був той, що Карл Х Ґустав, завоювавши 
повністю Польщу і довівши цю війну до кінця, нібито вже весною 1656 р. 
готовий буде виступити зі своїми військами проти Москви. 20 (30) листопада 
1655 р. Глядовицький прибув до Смоленська, де тоді перебував цар, повертаю-
чись із походу, й уже наступного дня відбулися його переговори в приказі  
з окольничим Семеном Пожарським і думним дяком Ларіоном Лопухіним. 
Отримавши 25 листопада (5 грудня) грамоти царя і бояр до Павла Сапіги, 
Глядовицький від’ їхав у зворотну дорогу4. І хоч у той самий період, коли 
велися ці переговори, відбувався наступ князя Семена Урусова на Брест, а в 
листах царя і бояр до Сапіги недвозначно писалося про його підданство 
московському царю, Олексій Михайлович все ж не виключав можливостей 
вести переговори з Яном Казимиром. У третьому пункті статей Яна Казимира, 
привезених у квітні 1656 р. до Москви з Петром Ґалінським, зустрічаємо 
нотатку на цю тему: через боярина Бориса Морозова Глядовицькому було 

                                                 
1  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – Док. І; 14; б). – С. 64–65 (запис переговорів Самуїла 
Глядовицького, 21 листопада (1 грудня) 1655 р.); Соловьев С.М. Сочинения. – 
Кн. V. – Т. 10. – С. 622. 

2  Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy, sekretarza Jana Kazimierza, sędziego 
ziemskiego kowieńskiego, księga pamiętnicza... – S. 26–27; Заборовский Л.В. 
Великое княжество Литовское и Россия во времена польского Потопа... –  
С. 67 (лист Павла Сапіги і сенаторів до царя, 10 жовтня н. ст. 1655 р.). 

3  Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy, sekretarza Jana Kazimierza, sędziego 
ziemskiego kowieńskiego, księga pamiętnicza... – S. 26. 

4  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 69–74. 
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передано на словах від імені царя, що якби Ян Казимир прислав до Москви 
свого посланця, то можна було б домовитися про скликання мирного з’ їзду  
між обома державами1. 
У зв’язку з цим, твердження про те, нібито під час переговорів 

Глядовицького у Москві «можливе погодження з Яном Казимиром і Річчю 
Посполитою не представляло вже якогось інтересу для царя та його 
дорадників», видається непереконливим2. У такому висновку відчувається 
надмірне узагальнення, де окремі факти, що показують лише зовнішній бік 
справи (наприклад, еміґрація Яна Казимира на Шльонськ), оцінюються без 
ширшого врахування особливостей міжнародних відносин того часу. 
Точнішими з цього приводу видаються оцінки Л.В. Заборовського, згідно  
з якими вважається, що хоч можливості переговорів з Яном Казимиром  
у цей час московські політики оцінювали досить скептично, однак шлях до  
них не було закрито. «С.Лядовицькому заявили, – що якщо прибуде посланник 
від короля, то послідують переговори про мир», – підкреслював історик3. 
Перспективи взаємин з Москвою і Швецією, а також результати посольства 

Глядовицького обговорювалися, як свідчили московські полоняники в приказі 
у квітні 1656 р. у Бресті, на ще одному «сеймі», скликаному Сапігою за десять 
днів до свята св. Миколая. Ця нарада, згідно з їхніми відомостями, 
завершилася за тиждень перед Різдвом (тобто тривала від 26 листопада до  
17 грудня ст. ст. 1655 р.)4. Павло Сапіга вважав за обов’язок переслати до  
Яна Казимира новини, привезені Глядовицьким від царя і бояр про можли-
вість скликання польсько-московського з’ їзду. Отож, цей самий посланець 
відправився з цією інформацією до польського короля, зустрівши його у другій 
половині січня 1656 р. у Ланцуті. Крім нього, відомий був також інший посол 
від литовського гетьмана до польського короля за цей час – Олександр Война, 
відправлений після згаданої берестейської наради5. Це свідчить про досить 
жваві взаємини Яна Казимира з литовською шляхтою напередодні вироблення 
наказу послові Петру Ґалінському до Москви6. 

                                                 
1  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 31–32.  
2  Флоря Б.Н. От Потопа до Вильна. Русская политика по отношению к Речи 
Посполитой в 1655-1656 гг. – S. 28. 

3  Заборовский Л.В. Русско-литовские переговоры во второй половине 1655 г. – 
С. 213. 

4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 145. 
5  Там само. – Арк. 146. 
6  Про це, а також про інших послів від Сапіги до Яна Казимира, відправлених  
у цей самий час, детальніше див.: Rachuba Andrzej. Paweł Sapieha wobec 
Szwecji i Jana Kazimierza (IX 1655 – II 1656) // Acta Baltico-Slavica. – 1977. –  
R. XI. – S. 98–102. 
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Олексій Михайлович вирушив зі Смоленська до Москви 25 листопада  
(5 грудня) 1655 р. – у той самий день, коли давав Глядовицькому свою  
грамоту для Павла Сапіги1. У той час у столиці на приїзд царя вже чекали 
австрійські посли Алегретті й Лорбах, які прибули в Москву ще на початку 
жовтня н. ст. Після нападу шведів на Польщу австрійсько-польські взаємини  
в цілому розвивалися дуже інтенсивно, й у зв’язку з посольством Алегретті  
й Лорбаха в Москву Фердинанд ІІІ наполягав перед Яном Казимиром, аби 
останній прихильніше поставився до якихось поступок у територіальному 
питанні й можливих компромісів з царем.  
Отже, як бачимо, новини про австрійське посольство до царя додавали 

рішучості литовським політикам, навіть тим, хто був прихильніший шведам 
(як Януш Радзивіл та ін.), нав’язати взаємини з московськими воєводами  
і Золотаренком у надії стримати їхній наступ у Великому князівстві Литов-
ському. Цей фактор, разом із успіхами шведської армії у Речі Посполитій, 
позитивно вплинув і на позицію московського царя у його готовності 
примиритися з Яном Казимиром. Литовсько-московські трактати другої 
половини 1655 р. не тільки дали поштовх польсько-московським наступного 
року, а й були наслідком переговорного процесу, що проходив між Москвою  
і Польщею у першій половині 1655 р. – адже польський король погодився 
прийняти посередницькі пропозиції австрійського імператора ще весною. Але 
після шведського нападу на Польщу відносини російського царя з Великим 
князівством Литовським будувалися великою мірою під впливом поступового 
загострення стосунків між Росією і Швецією. Орієнтація значної частини еліти 
Великого князівства Литовського на підданство Карлові Ґуставу поглиблювала 
кризу російсько-шведських відносин. 

 
ІІ 

Не знаючи ще достеменно результатів австрійських переговорів у Москві  
і не маючи точної інформації про московське посольство, що було відправлене 
до Відня у січні 1656 р., Ян Казимир після повернення зі Шльонська до Польщі 
також виступав з декларацією перед Олексієм Михайловичем своєї готовності 
розпочати мирні переговори. Ці наміри польського короля підкріплювалися 
фактом наростаючої організації боротьби зі шведами. Новини про це доходили 
до Посольського приказу в Москву з різних джерел, хоч іноді вони були  
й досить суперечливими. Так, дорогобужанин Остафій Лазарев повідомляв  
у лютому 1656 р., що Ян Казимир утік на Шльонськ, а звідти у Францію. 
Проте, незважаючи на таку повну здачу позицій Яна Казимира, про яку 
говорив цей інформатор, Павло Сапіга, згідно з його дальшими відомостями, 

                                                 
1  Дополнения к Тому ІІІ-му Дворцовых разрядов. – СПб., 1854. – Стб. 13. 
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відмовлявся піддатися шведам і стояв з військом під Брестом, чекаючи на 
повернення Яна Казимира1. Новина ця була досить поширеною в Москві ще 
навіть навесні 1656 р., й ці самі чутки записував Ґалінський у своєму звіті2. 
Дослідники іноді наводять подібні відомості на підтвердження того, що 

Москва сумнівалася у здатності польського короля виставити якісь військові 
сили проти шведів у союзі з Олексієм Михайловичем. Зустрічається навіть 
думка, що ця інформація про втечу Яна Казимира у Францію слугувала 
останнім поштовхом до рішення Росії почати війну зі Швецією3. І хоч це 
виглядає дуже перебільшеним твердженням, проте коли у грудні 1655 р.  
у Москві відбувалися перемовини з Алегретті й Лорбахом, новини такого типу 
певною мірою впливали на скептичний погляд російських політиків на 
можливість самого факту переговорів з Яном Казимиром. Австрійці запевняли 
бояр, що підданство шведам не могло тривати довгий час. «[...] раніше й те 
було, – говорили вони, – що за поляками й Москва була, а потім російські 
люди, зібравшись, вигнали поляків з Москви»4. 
Однак одночасно у Посольський приказ доходили також відомості  

й цілком протилежного характеру – про піднесення поляків на боротьбу зі 
шведським королем. 17 (27) січня 1656 р. о. Данило Афінський, наприклад, 
який повертався через московські території з Варшави, куди їздив як посол до 
Карла Х Ґустава від Богдана Хмельницького з-під Львова, пересилав Олексію 
Михайловичу новини про те, що Станіслав Потоцький зібрав конфедерацію  
і розіслав універсали про мобілізацію коронного війська проти шведів.  
У цьому самому листі о. Данило запевняв, що Ян Казимир, зібравши війська, 
рушив проти шведів «і має з собою татар, і молдавських, і мунтянських,  
і угорських [людей]»5. Інформацію про збір польського короля під Тишовцем  

                                                 
1  РДАДА. – Ф. 96. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 1. – Арк. 10–11.  
2  [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // БЧ. – 
Од. зб. 2103/IV. – Арк. 138. 

3  Флоря Б. Миссия В.Н. Лихарева в Польще и Литве (К истории русской 
внешней политики времени «Потопа») // Славянские народы: О истории  
и культуре: К 70-летию чл.-кор. РАН Владимира Константиновича Волко- 
ва. – М., 2000. – С. 92. 

4  Памятники дипломатических сношений древней России с державами 
иностранными. – СПб., 1854. – Т. 3. – Стб. 403, 412–413. 

5  РДАДА. – Ф. 96. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 3. – Арк. 9, 10. Див.:  
Федорук Я. Два листи архімандрита Данила Афінського і грека Федора 
Дмитрієва до Олексія Михайловича у 1656 році // Український 
археографічний щорічник. Нова серія. – Вип. 13/14 (у друці). Переклад акту 
Тишовецької конфедерації було здійснено у Посольському приказі, див.: 
РДАДА. – Ф. 96. – Оп. 1. – Cтб. 1655 р. – Спр. 16. 
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і його наступ з армією і посполитим рушенням на Варшаву проти Карла 
Ґустава у Посольському приказі отримували упродовж січня – лютого 1656 р. 
також і з інших джерел1. Готовність польського війська почати боротьбу зі 
шведським королем створювала, звичайно, добрий ґрунт для того, щоб 
московський цар прихильно поставився до ідеї укладання антишведського 
союзу й прийняв умови австрійського посольства у Москві про посередництво 
імператора на переговорах. 

10 січня 1656 р. відбулася відома нарада короля з коронними гетьманами  
й сенаторами у Кросні, де одним з головних пунктів для порятунку Речі 
Посполитої було визначено укладання миру з Москвою за посередництвом 
Австрії2. До Олексія Михайловича вирішено було відправити посла для ви-
роблення домовленостей про час і місце майбутніх переговорів. Кандидатурою 
на виконання цього завдання було обрано згаданого оршанського маршалка 
Петра Ґалінського. 
Проте навряд чи можна погодитися з думкою, що плани польських 

політиків відправити Ґалінського в Москву визріли у них тільки у січні 1656 р. 
після наради у Кросні3. Адже маючи новини про приїзд Алегретті і Лорбаха  
в Москву ще у жовтні 1655 р., логічно було б припустити, що у разі прихиль-
ного ставлення царя до австрійських пропозицій Ян Казимир повинен був би  
зі свого боку також відправити посольство до Олексія Михайловича. А тому 
відколи імператор, маючи з весни 1655 р. попередні прихильні відгуки царя  
й польського короля до взаємного примирення, здійснив практичні кроки для 
скликання московсько-польської мирної комісії, то польське посольство  
в Москву у цій справі було лише питанням часу. Міжнародна ситуація і,  
в першу чергу, напружені відносини з Карлом Ґуством як Речі Посполитої,  
так і Москви лише сприяли цьому процесові взаємного зближення Яна 
Казимира та Олексія Михайловича.  
Безпосереднім стимулом до переговорів Речі Посполитої з Москвою  

у перших місяцях 1656 р., як згадувалося, стало посольство Самуїла 
Глядовицького від Павла Сапіги до царя, а також відомості, що доходили до 

                                                 
1  Див.: РДАДА. – Ф. 96. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 3. – Арк. 1–3; Спр. 1. – 
Арк. 44, 124. Новини з Вільна від воєводи Шаховського. Про це див.: Акты 
Московского государства (далі – АМГ). – СПб., 1894. – Т. ІІ: Разрядный 
приказ. Московский стол. 1635–1659. – Док. 793. – С. 482. 

2  Gawlik Mieczsław. Projekt unii rosyjsko-polskiej w drugiej połowie XVII. w. –  
S. 82; Wójcik Zbigniew. Polska i Rosja wobec wspólnego niebezpieczeństwa 
szwedzkiego w okresie wojny Północnej 1655–1660. – S. 346–347. 

3  Шварц И. Австро-русские дипломатические отношения в первые годы 
Северной войны // Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы 
XVII века. – М., 2000. – С. 35. 
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двору Яна Казимира про роботу австрійського посольства у Москві. Сам 
Глядовицький стверджував, що його зустрічі в Смоленську вплинули на те, аби 
король відправив у Москву Петра Ґалінського1. Це, напевно, було власною 
переоцінкою його діяльності, оскільки місія Ґалінського випливала з усієї 
сукупності попередньої австрійської та польсько-литовської політики, 
скерованої на укладання миру з Москвою. Але прикметно, що Ґалінський 
виїхав до царя у лютому 1656 р., – отже результати литовсько-московських 
трактувань від осені 1655 р. були складовою частиною того ґрунту, на якому 
Ян Казимир формував посольське завдання цієї вирішальної місії у підготовці 
Віленських переговорів. Про це чітко говорилося у третьому пункті статей, 
присланих з Ґалінським до Москви у квітні 1656 р.: про переговори між Яном 
Казимиром і Олексієм Михайловичем можна було б говорити, якщо Ян 
Казимир пришле свого посла, як мовилося Глядовицькому у Смоленську2. 
Недаремно останній передавав через ошмянського маршалка свій лист до 
Бориса Морозова, демонструючи й стверджуючи тим самим єдність завдань 
обох посольств – почати мирні переговори між Москвою і Річчю Посполитою3. 
До того ж сам Петро Ґалінський не був стороннім спостерігачем переговорів 
литовців з Москвою наприкінці 1655 р.: саме він приїжджав як гінець  
від Павла Сапіги до Федора Ртіщева з новинами про арешт Вінцентія 
Гонсевського і з запрошенням їхати на переговори у Брест до Павла Сапіги4. 
Крім цього, його шлях до Москви також стелився через Брест, де він, напевно, 
мав зустрічі з литовськими високими урядовцями, з якими обговорював як 
справи посольства, так і позиції польського короля до примирення з царем: 
московські полоняники, привезені Ґалінським до Москви, розповідали  

                                                 
1  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 124 (прим.149). 

2  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 31–32. Див. також: 
Заборовский Л. В. Русско-литовские переговоры во второй половине 1655 г. – 
С. 213. 

3  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 58. Публікація цього 
листа від 6 січня н. ст. 1656 р.: Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское 
и Россия во времена польского Потопа... – С. 74–75. Про інший його лист до 
Бориса Морозова від 4 лютого див.: Там само. – С. 124 (прим. 149). 

4  Stefana Franciszka z Prószcza Medekszy, sekretarza Jana Kazimierza, sędziego 
ziemskiego kowieńskiego, księga pamiętnicza... – S. 26 (нотатка у щоденнику від 
5 жовтня н. ст. 1655 р.); Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и 
Россия во времена польского Потопа... – С.49 (статейний список 
Ф.М.Ртіщева, 5 (15) вересня – 28 вересня (8 жовтня) 1655 р.). Про це див.: 
Frost Robert. After the Deluge: Poland-Lithuania and the Second Nothern War 
1655–1660. – P. 73. 
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у розряді у квітні 1656 р., що литовський підканцлер Криштоф Пац відпустив 
Ґалінського з Бреста у вівторок на першому тижні Великого посту, себто  
25 лютого (7 березня)1. У той самий час Ґалінський відправив з Бреста до 
Москви свого гінця Казимира Лоського з повідомленням про скорий приїзд 
посла від польського короля2. 
Петро Ґалінський відправився зі своїм посольським завданням на початку 

лютого н. ст. 1656 р. із Самбора, що під Львовом, маючи з собою листи від  
Яна Казимира до Олексія Михайловича, від сенаторів до думних дяків, 
датовані 10 січня з Кросна, та інші папери3. Головною ідеєю цих документів 
було бажання Речі Посполитої припинити війну з Олексієм Михайловичем за 
посередництвом імператора, щоб потім спільними силами виступити проти 
шведського короля. Результати цього першого офіційного посольства від Яна 
Казимира до царя у справі мирного договору мали вирішальне значення для 
організації Віленської комісії і вироблення інструкцій на переговори як для 
польсько-литовського, так і для московського великих посольств. 
Незважаючи на конфіденційність посольського доручення Ґалінського  

і самої його місії, новини про це посольство поширювалися дуже швидко.  
Ще він не виїхав у дорогу, як на початку лютого 1656 р. у Ґданську,  
наприклад, мали переконання, що між Москвою і Річчю Посполитою буде 
укладено перемир’я4.  
За пересуванням польського посла уважно стежили також і шведські 

політики. Наприкінці лютого шведські інформатори в Кенігсберзі писали про 
Ґалінського до великих послів Ґустава Бьолке, Олександра Ессена та Філіпа 
Крузенштерна, які на той час перебували в Москві. Останні, у свою чергу, 
доповідали Карлові Х Ґуставу у Королівську Прусію і Маґнусові де ля Ґардьє 

                                                 
1  РДАДА. – Ф. 70. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 148. 
2  Иванов Д. Русско-польские переговоры 1656 г. и миссия П. Галинского. –  
С. 70; Его же. Речь Посполитая в планах московских политиков накануне 
виленских переговоров 1656 года... – С. 54. 

3  Див. про це на зустрічі Алмаза Іванова з Ґалінським у Москві 7 (17) квітня 
1656 р.: РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 15. Переклад цих листів, 
здійснений у Посольському приказі 12 квітня ст. ст., див.: Там само. –  
Арк. 34зв.–44; Ф. 79. – Оп. 1. – Стб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 18–23, 24–27. 
Оцінку в історіографії див.: Wójcik Zbigniew. Polska i Rosja wobec wspólnego 
niebezpieczeństwa szwedzkiego w okresie wojny Północnej 1655–1660. – S. 347. 

4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 1. – Арк. 124. Див. також 
пізніші новини про це з Ґданська: АМГ. – Т. ІІ. – Док. 842. – С. 512. 



Ярослав Федорук 

 1000 

до Риги про приїзд польського посла у Смоленськ, а наприкінці березня 1656 р. 
вели у Посольському приказі розмови про його завдання1. 
У дорозі польський посол зустрів чимало труднощів: згаданий його гінець 

Казимир Лоський, відправлений з Бреста, був затриманий у Смоленську на 
десять днів, а самого Ґалінського тримали два дні за шість миль перед 
Москвою у Вязьмі (w Wiaziomey)2. Сам посол у посольському звіті пояснював 
таку упередженість з боку московських політиків їхнім недовір’ям та 
сумнівами, чи він має до царя лист від самого Яна Казимира, чи тільки від 
коронних гетьманів або сенаторів3. Остерігаючись якогось підступу з боку 
польсько-литовських політиків, у Росії про це випитували як у Смоленську  
у Казимира Лоського, так і в Москві у самого Ґалінського4. 

5 (15) квітня 1656 р., у суботу перед Великоднем, Петро Ґалінський прибув 
до Москви у супроводі, як писалося у доповіді в Посольському приказі, трьох 
королівських дворян і двадцяти чоловік5. Уже 7 (17) числа він отримав першу 
зустріч з Алмазом Івановим, на якій Ґалінський одразу виклав основну суть 
свого приїзду – укласти тимчасове перемир’я Москви з Яном Казимиром з тим, 

                                                 
1  Svenska riksrådets protokoll / Utgiv. genom Per Sondén. – Stockholm, 1923. – Del. 

XVI. 1654–1656. – S. 443; Dahlgren Stellan. Sources on the Russian-Swedish 
Negotiations in 1655–1657 // Русская и украинская дипломатия в между-
народных отношениях в Европе середины XVII в. – М., 2007. – Doc. 17. – 
P. 111; Doc. 18. – P. 115, 119. 

2  [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... //  
БЧ. – Од. зб. 2103/IV. – Арк. 138; РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 1–
4. Див.: Иванов Д. Русско-польские переговоры 1656 г. и миссия  
П. Галинского. – С. 70. 

3  [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // БЧ. – 
Од. зб. 2103/IV. – Арк. 138; Frost Robert. After the Deluge: Poland-Lithuania and 
the Second Nothern War 1655–1660. – P. 73.  

4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 2зв., 15. 
5  [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... – Арк. 

141 («y tak za takim scryptem kazano mi iachac az w Wielką Sobotę do stolicy, y 
przyiachałem za łaską Bozą»). Про приїзд посла у Велику суботу згадує також 
щоденник австрійського посла Ґундулича, який називає його Petrus Ralenzki: 
Петкович К. Путешествие из Вены в Москву в 1655 году // Русский архив. – 
М., 1869. – Т. 83. – С. 153; Deanović Mirek. Frano Dživa Gundulića i njegov put u 
Moskvu 1655 g. // Starine. – Zagreb, 1948. – Kn. 41. – S. 44. Православний  
і католицький Великдень у 1656 р. співпадали на день 6 (16) квітня. У науці 
дату приїзду Ґалінського до Москви прийнято вважати 4 (14) квітня, як про  
це написано у доповіді в Посольському приказі, див.: Иванов Д. Русско-
польские переговоры 1656 г. и миссия П. Галинского. – С. 71; РДАДА. –  
Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 137зв.-138. 
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щоб скликати комісію для обговорення та підписання статей мирного 
договору. На додаток до цього польський посол запевнив, що має докази 
планів шведського короля зруйнувати Смоленськ і напасти на саму Москву. 
Крім аудієнції з царем, якому він мав передати лист від польського короля  
і пропоновані статті перемир’я, Ґалінський просив також зустрічей з боярами  
і послами від австрійського імператора, для яких повинен був передати  
окремі листи1. 
Проте у Посольському приказі йому одразу повідомили, що перед 

аудієнцією в Олексія Михайловича він матиме зустріч з тими повіреними 
фігурами, яких цар призначить для переговорів. Цими дипломатами стали 
Богдан Хитрово і Алмаз Іванов, які зустрілися з Петром Ґалінським  
у Посольському приказі 10 (20) квітня 1656 р.2. На цих переговорах польський 
посол висунув дві головні умови Яна Казимира до Олексія Михайловича: 
укласти мир з Річчю Посполитою та повернути всі захоплені міста, вивівши 
залоги з Великого князівства Литовського. Самі ж конкретні письмові статті, 
на яких польський король пропонував укласти перемир’я, Ґалінський обіцяв 
передати особисто цареві на аудієнції. На вимогу дяків Посольського  
приказу віддати їм лист Яна Казимира до царя і ці пункти польський  
посол категорично відмовив. «А сьогодні у нього ті статті підготувати не 
вспілися», – записували у Посольському приказі відповідь Ґалінського3.  
Суттєвим пунктом на цих переговорах був той, що взамін за обіцянку царя 

не вести війни з польсько-литовськими військами до початку роботи 
посольського з’ їзду Ґалінський висловив готовність дати такі самі гарантії від 
імені Яна Казимира у письмовій формі4. Пізніше, під час Віленських 
переговорів, з такого необачного кроку польського посла виникали деякі 
суперечки під час дискусій російського та польсько-литовського надзвичайних 
посольств, однак, перебуваючи у Москві, Ґалінський не надавав цьому 
належного значення.  
Аудієнцію в Олексія Михайловича польський посол отримав 12 (22) квітня 

1656 р.5. Віддавши грамоту Яна Казимира з пропозицією укласти мир між 

                                                 
1  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 15–17зв., 19зв.; Соловьев С.М. 
Сочинения. – Кн. V. – Т. 10. – С. 628. 

2  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 20–30; Соловьев С. М. Сочинения. – 
Кн. V. – Т. 10. – С. 628–629. 

3  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 24зв. 
4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 27зв. Див. п. 6-8 угоди у його 
реляції: [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // 
БЧ. – Од. зб. 2103/IV. – Арк. 136–137. 

5  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 30зв.–34зв.; Дополнения к Тому ІІІ-
му Дворцовых разрядов. – Стб. 31. Див.: Иванов Д. Русско-польские 
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обома країнами, він подав на розгляд царя також і самі пункти, на основі  
яких мало утвердитися перемир’я до часу скликання з’ їзду. Відповідь на ці 
пункти посол отримав за тиждень. 19 (29) квітня Ґалінський був покликаний  
на відпуск до Олексія Михайловича, який наступного дня виїжджав «до 
монастирів» перед походом проти шведів, як писав польський посол  
у своєму звіті1. На зустрічі з Алмазом Івановим та Богданом Хитрово, що 
відбулася після цієї аудієнції, Ґалінському було зачитано царський указ  
з відповіддю на привезені пункти2. Олексій Михайлович погоджувався 
стримати свої війська у Великому князівстві Литовському на тих кордонах, 
 що були вже завойовані, і не просуватися далі. На вимогу поляків з’єднати 
свої сили проти шведів ще до початку комісії Олексій Михайлович 
погоджувався лише на те, щоб обидві сторони не мирилися одна без  
одної з Карлом Ґуставом (п. 4, 11).  
Особливою метою Ґалінського було донести до московських урядовців 

відомості про ворожі плани шведів проти Олексія Михайловича (п. 5–10).  
Карл Ґустав, як говорив посол, був готовий виступити з усіма своїми військами 
на ті території Великого князівства Литовського, де вже були на той час 
царські залоги. Захопивши Смоленськ («...і до останньої цеглини [його] 
розбити довелося...»), Ґалінський інформував, що шведський король не лише 
литовські землі, а й дальшу московську територію – «східні окраїни» – задумав 
воювати (п. 5). Далі посол мав передати царю і думним дякам копії листування, 
що велося між коронними гетьманами, Янушем Радзивілом, іншими 
польськими урядовцями та Карлом Ґуставом і Маґнусом де ла Ґардьє. Згідно  
з цими листами, шведський король обіцяв прийняти поляків у підданство, 
повернувши їхні маєтки, багато з яких на той час перебували вже під 
московським пануванням (п. 7, 9, 10). Оригінали цих листів, як говорив 

                                                                                                                            

переговоры 1656 г. и миссия П. Галинского. – С. 71. У своєму щоденнику 
Ґундулич подає помилкову інформацію, що Ґалінський отримав цю аудієнцію 
на четвертий день після свого приїзду в Москву: Петкович К. Путешествие из 
Вены в Москву в 1655 году. – С. 153; Deanović Mirek. Frano Dživa Gundulića  
i njegov put u Moskvu 1655 g. – S. 44. 

1  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 61; Ф. 79. – Оп. 1. – 
Кн. 86. – Арк. 127; [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami 
dumnymi... // БЧ. – Од. зб. 2103/IV. – Арк. 139. Дворцові розряди помилково 
подають дату відпускної аудієнції у царя 18 квітня ст. ст.: Дополнения к Тому 
ІІІ-му Дворцовых разрядов. – Стб. 32–33. 

2  Про цю зустріч у Посольському приказі й самі пункти див.: РДАДА. – Ф. 79. – 
Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 46–71; Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 
28-60; [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // 
БЧ. – Од. зб. 2103/IV. – Арк. 135–138. 
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Ґалінський, Ян Казимир обіцяв передати царю через своїх комісарів на 
призначених польсько-московських переговорах1.  
Головна ідея цих повідомлень полягала в тому, аби остаточно вкоренити  

в головах московських політиків думку, що після повного підкорення  
Польщі Карл Х Ґустав усю свою військову потугу поверне проти Олексія 
Михайловича. Новини, привезені Ґалінським з цього приводу, накладалися на 
ті розмови й плани, про які часто говорилося у Європі після початку 
вторгнення шведського короля до Польщі і які доходили у великих кількостях 
до Олексія Михайловича та його дорадників. Через це питання про те, куди 
шведський король скерує свою армію після обрання його польським  
королем, на що сподівалися у короткому часі з осені 1655 р., було одним  
з головних у виробленні політичних планів при дворах багатьох правителів.  
Відомості про готовність шведів перенести війну на московські землі  

не були позбавлені певної логіки, яку спостерігали у Росії, особливо зважаючи 
на традицію у складних російсько-шведських взаєминах кількох десятиліть,  
що передували цим подіям. Польсько-литовські політики поширювали таку 
думку перед московськими дипломатами ще з середини попереднього року. 
Так, 26 серпня ст. ст. 1655 р. про це говорив литовський гетьман Вінцентій 
Гонсевський на зустрічі з московським послом Василем Лихарьовим2.  
З уст польного литовського гетьмана це означало, що підданство Януша 
Радзивіла шведському королю унії мало на меті, поза іншим, відвоювання  
тих литовських територій, якими вже володіли московські урядники, у т. ч. й 
щойно завойованого Вільна. Самуїл Глядовицький, як ми бачили, такі  
новини передавав цареві під час зустрічей у Смоленську у листопаді 1655 р. 
З іншого боку, до Москви дійшли новини про вимоги коронного війська  

на чолі з Олександром Конецпольським, яке на початку жовтня піддалося 
Карлові Ґуставу під Краковом, виступити зі шведськими військами в Україну 
для відвоювання маєтностей шляхти, втрачених під час війни з Богданом 
Хмельницьким. Інструкція коронного хорунжого послам від кварцяного 
війська до Карла Ґустава під Краків, де висувалися умови підданства (з-поміж 
яких п. 9 стосувався Руського, Подільського, Волинського, Брацлавського, 

                                                 
1  Флоря Б. Русско-польские отношения в 50-е годы XVII в. // Русская и 
украинская дипломатия в международных отношениях в Европе середины 
XVII в. – [Ч. І:] Материалы русско-польських переговоров. – Док. 1. – С. 142; 
Док. 3. – С. 165; [Ч. ІІ:] Грамоты царя Алексея Михайловича великим  
послам. – Док. 11. – С. 203; Док. 12. – С. 204. Про це див.: Соловьев С. М. 
Сочинения. – Кн. V. – Т. 10. – С. 629. 

2  Заборовский Л.В. Великое княжество Литовское и Россия во времена 
польского Потопа... – С. 31; Kubala Ludwik. Wojna brandenburska i najazd 
Rakoczego w roku 1656 i 1657. – S. 28–29. 
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Київського воєводств і повернення земель у Великому князівстві Литов-
ському), а також позитивна резолюція на це від шведського короля були 
відомими у Посольському приказі1. Природно, що ці документи викликали 
великі застереження у московських політиків.  
У лютому 1656 р. інформація про те, що після підкорення Речі Посполитої 

Карл Х збирається напасти на Росію, доходила також і до віленського воєводи 
Михайла Шаховського. «Мали ми тут від шведського короля посланців, щоб 
[ми] під його владою були, який наобіцяв повернути Велике князівство 
Литовське, і прибавить ще держав... Знаємо, що хоч [Карл Х] має утверджене 
приятельство з його царською величністю, однак як тільки б нас мав у підданих, 
то хоче з військами іти далеко в Литву і воювати», – писав хорунжий Сиґізмунд 
Служка до Шаховського з Більська у листі від 6 лютого н. ст. 1656 р.2. 
Новини такого характеру дійсно змушували царя думати про загрозу, що 

нависла над ним з боку Швеції3. Особливо важливо було зберегти 
Архангельськ, через який Росія одиноким шляхом могла вести з Європою 
морську торгівлю, що її Карл Ґустав хотів перевести через шведські порти  
в Балтійському морі. Ще з середини 1655 р. шведські політики намага- 
лися залучити англійський флот для нападу на цей торговий порт, і Олексій 
Михайлович видавав часті накази жити в місті «с великим бережением», щоб 
ніякі військові кораблі без відома московської влади не підходили до 
Архангельська4. Самі ж прикордонні з Росією інфляндські міста готувалися 
весною 1656 р. до оборони від наступу армії Олексія Михайловича5.  
Отож не дивно, що інформація, привезена у квітні Петром Ґалінським  

у Москву про ворожі щодо Росії плани Карла Х Ґустава, потрапила на добрий 
ґрунт і могла бути вагомою підставою для того, щоб Олексій Михайлович, 

                                                 
1  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Од. зб. 1. – Арк. 72зв.–73. 
2  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Од. зб. 1. – Арк. 177. 
3 Див.: Кобзарева Е. И. Дипломатическая борьба России за выход к 
Балтийскому морю... – С. 84-88. 

4  РДАДА. – Ф. 96. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Од. зб. 1. – Арк. 53; Carlbom Levin J. 
Sverige och England 1655 – aug. 1657. P. J. Coyets, Krister Bondes, Georg 
Fleetwoods beskickningar och förrättningar і London traktaten d. 17 juli 1656. – 
Göteborg, 1900. – S. 65-66. Про плани шведів зруйнувати архангельську 
торгівлю за допомогою Кромвеля див.: Swedish Diplomats at Cromwell’s Court, 
1655-1656: The Missions of the Peter Julius Coyet and Christer Bonde / Ed. by 
M. Roberts. – London, 1988. – Doc. VII. – P. 120; Doc. ІX. – P. 149, passim.  
У російській історіографії про це див.: Заборовский Л. В. Россия, Речь 
Посполитая и Швеция в середине XVII века. – С. 94–95, 123. 

5  РДАДА. – Ф. 96. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Од. зб. 1. – Арк. 51–52. 
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випереджаючи Швецію, ще більше утвердився у своїх переконаннях щодо 
необхідності почати з нею війну.  
На завершення зустрічі 19 (29) квітня у Посольському приказі Петро 

Ґалінський пропонував відправити до Яна Казимира свого посланця з грамотою 
царя для підтвердження усіх прийнятих у Москві постанов. До цього посланця 
він просив також дозволу приставити й свого гінця, «даючи знати (польському 
королю. – Я. Ф.), що царська величність дозволяє на мир». Проте, оскільки 
московського гінця планували відправити до Яна Казимира через Україну, то 
відповідь думних дяків Ґалінському була такою, що це його прохання вони 
передадуть на рішення царя1. Сам же польський посол планував повертатися  
у Польщу знову через Велике князівство Литовське, про що свідчать його 
чолобитні до Олексія Михайловича відправити накази до вяземського, 
смоленського і дорогобузького воєвод доглянути його коней, які він залишив  
у цих містах по дорозі в Москву з надією забрати їх на зворотному шляху2. 
Крім листів від Яна Казимира, сенаторів і Глядовицького до царя, бояр  

і думних дяків, Петро Ґалінський мав також доручення від короля й канцлера 
Стефана Корицінського до послів імператора Алегретті й Лорбаха. Проте йому 
одразу заборонили зустрічатися з австрійцями, аж поки 19 (29) квітня він не 
отримав відпускної аудієнції в Олексія Михайловича3.  
Польський посол дуже наполегливо домагався зустрічей з австрійськими. 

Як ми бачили, про це він говорив Алмазу Іванову на першій аудієнція  
у Посольському приказі 7 (17) квітня. Цю саму вимогу він повторював  
і пізніше – під час переговорів з ним та Богданом Хитрово, що відбулися 10 
(20) числа4. Коли ж це не давало бажаного результату, Ґалінський письмово 
звертався у Посольський приказ за тим самим дозволом бачитися  
з австрійськими послами5. Порушивши ще раз це питання на своїй зустрічі  
з Алмазом Івановим та Богданом Хитрово 19 (29) квітня і отримавши дозвіл 
передати австрійцям листи від короля й канцлера, через декілька днів після 
цього він знову звертався з листом у Посольський приказ дозволити запросити 
Алегретті й Лорбаха до себе на обід і отримати від них відповідь для короля6.  
Сам Ґалінський так свідчив про ці труднощі у своїй реляції до Яна 

Казимира: «З послами цісаря й. м. мені не дали побачитися, тим більше 

                                                 
1  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 65; Стб. 1656 р. – Спр. 12. – Арк. 52–53. 
2  Грамоти царя до цих воєвод від 20 (30) квітня див.: РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – 
Кн. 86. – Арк. 36–37. 

3  Переклади цих листів, датованих 7 лютого н. ст. 1656 р., див.: Памятники 
дипломатических сношений... – Т. 3. – Стб. 423–424. 

4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 29зв. 
5  Там само. – Арк. 114. 
6  Там само. – Арк. 125зв.  
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говорити і вести переговори. Аж лише після того, як царська величність 
попрощався [зі мною], дозволено мені віддати листи за приставами, але вести 
переговори й говорити, відвівши набік, не дали»1. У своєму щоденнику 
австрійський посол Франо Ґундулич занотовує з цього приводу, що цій зустрічі 
польського посла з австрійськими дипломатами передували додаткові 
переговори, які стосувалися, мабуть, церемоніалу та дуже регламентованих 
умов самих трактатів2. Усе це показує, з якими труднощами зіштовхнувся 
польський посол при виконанні свого завдання і як ретельно московська 
дипломатія намагалася обмежити його контакти з австрійцями. У дипломатич-
ній практиці Московської держави, зрештою, такі суворі обмеження, за 
допомогою яких намагалися уникнути дипломатичного шпіонажу, були  
дуже поширеними3. 
Після аудієнції в царя і прощальної зустрічі з боярами і думними дяками  

у Посольському приказі ошмянського маршалка тримали в Москві ще добрий 
тиждень, не відпускаючи його у зворотну дорогу. Останню зустріч у Посольсь-
кому приказі з Алмазом Івановим Ґалінський провів 25 квітня (5 травня),  
і наступного дня цей думний дяк приніс послові царські грамоти, відпускаю- 
чи його у зворотну дорогу4. 
У день свого від’ їзду з російської столиці спеціальним гінцем Ґалінський 

відправив до хорунжого (мабуть, ідеться про коронного хорунжого Олександра 
Конецпольського?) звіт про свою роботу, укладені домовленості в Москві, 
копії грамот від царя до короля і сенаторів, а також копії листів австрійського 

                                                 
1  [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // БЧ. – 
Од. зб. 2103/IV. – Арк. 140. Див. також: РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Стб.  
1656 р. – Спр. 12. – Арк. 60. 

2  Петкович К. Путешествие из Вены в Москву в 1655 году. – С. 153; Deanović 
Mirek. Frano Dživa Gundulića i njegov put u Moskvu 1655 g. – S. 44. Про це див. 
також з посольського звіту Алегретті: Шварц И., Аугустинович К. Отношения 
Габсбургов с Россией и Украиной в период международного кризиса 
середины XVII в. // Русская и украинская дипломатия в международных 
отношениях в Европе середины XVII в. – Док. 10. – С. 260. 

3  Див., зокрема: Юзефович Л. Путь посла. Русский посольский обычай. 
Обиход. Этикет. Церемониал: Конец XV – первая половина XVII в. – СПб., 
2007. – С. 99–102, 107–108 

4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 139зв.–144; [Galiński Piotr.] 
Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // БЧ. – Од. зб. 2103/IV. – 
Арк. 142. У російських документах точний день відпуску Ґалінського не 
вказано. «Вероятно, в конце месяца (квітня ст. ст. – Я. Ф.) посланник покинул 
Москву», – писав, наприклад, у своєму дослідженні Д. Іванов: Иванов Д. 
Русско-польские переговоры 1656 г. и миссия П. Галинского. – С. 71. 
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посла, щоб усі ці документи передати Янові Казимиру1. Список з цього 
посольського звіту і є предметом сьогоднішньої публікації. Оригінали цих 
документів Ґалінський повіз з собою, відчуваючи небезпеку, що може їх 
втратити у зворотній дорозі. 
Пізніше, під час роботи Віленської комісії, в інструкціях московським 

послам наказувалося передати скаргу польсько-литовським комісарам, що  
коли Ґалінський повертався з Москви й переїжджав різні повіти Великого 
князівства Литовського, то, всупереч своїм укладеним домовленостям і власно-
ручно підписаному від імені короля документу, бунтував по дорозі шляхту,  
що вже була піддалася цареві, писав листи в Старий Бихів та робив іншу 
шкоду. У Мінську, наприклад, він намовляв шляхту не слухати литовських 
урядників, які склали присягу цареві й були обрані послами на сеймику, 
запевняючи, що невдовзі на Білу Русь повернеться влада Яна Казимира2.  
У липні 1656 р. у наказі московським надзвичайним послам під Вільно 
говорилося, що такими своїми діями Ґалінський «зробив велике сум’яття [...] 
попри свій договір, статті якого дав за своєю рукою, будучи у нас, великого 
государя, нашої царської величності»3.  
Такі факти залишили настільки глибокий слід у московських політиків,  

що цей пункт інструкції 1656 р. майже дослівно перейшов у таємний наказ, 
укладений для Микити Одоєвського на переговори з поляками у вересні  
1658 р.4. І це попри те, що вже через рік після свого посольства, у червні  
1657 р., Петро Ґалінський просився в підданство до царя «на вічну службу»5. 
Петро Ґалінський повернувся у Польщу й застав короля під Варшавою, 

коли коронна армія готувалася до штурму міста. Дату його приїзду – 15 (25) 
червня 1656 р. – подає московський посол Федір Зиков, який приїхав до Яна 
Казимира на десять днів швидше від польського посла6. Зустрічі, проведені 

                                                 
1  [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // БЧ. – 
Од. зб. 2103/IV. – Арк. 142–143. 

2  Див.: АМГ. – Т. ІІ. – Док. 860. – С. 522. 
3  Флоря Б.Н. Русско-польские отношения в 50-е годы XVII в. – [Ч. І:] 
Материалы русско-польських переговоров. – Док. 2. – С. 145. 

4  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 44. – Арк. 205, 234–235  
(стаття 16).  

5  АМГ. – Т. ІІ. – Док. 986. – С. 583. Проте він залишився на службі Речі 
Посполитої, дослужившись до уряду ошмянського старости й беручи участь 
на сеймах, зокрема, у 1662 р. Див.: Ochmann-Staniszewska Stefania, 
Staniszewski Zdzisław. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza 
Wazy. Prawo – doktryna – praktyka. – Wrocław, 2000. – T. I. – S. 335. 

6  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Cтб. 1656 р. – Спр. 13. – Арк. 9, 21. Публікацію 
статейного списку Зикова див.: Каманин И. М. Документы эпохи Богдана 
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Ґалінським у Москві, остаточно відкривали дорогу до переговорів, визначив-
ши місце й приблизний час комісії й підготувавши ґрунт для укладання 
повноважних інструкцій обома сторонами. У результаті цього посольства було 
окреслено основні попередні позиції польського короля і московського царя 
щодо перших практичних кроків до початку роботи комісії. Принаймні, таку 
оцінку цьому посольству давав сам Ян Казимир у своєму відомому універсалі 
від 8 липня 1656 р., виданому зі щойно відвойованої від шведів Варшави, де 
писалося, що між ним і царем була укладена угода про переговори. Приводом 
до видання цього універсалу, крім інших, був публікований сьогодні звіт 
Ґалінського, як про це писав сам Ян Казимир, взявши інформацію «з транс-
акції останнього «розговору» посланника нашої королівської величності 
шляхетного Петра Ґалінського, маршалка оршанського...»1. 
Крім цього, ще два важливих моменти були наслідками цього посольства: 

по-перше, це договір про перемир’я між московськими та польсько-
литовськими військами; по-друге, – домовленість про те, що Ян Казимир та 
Олексій Михайлович не будуть миритися один без одного зі шведським 
королем. У цьому самому універсалі від 8 липня 1656 р. Ян Казимир писав: 
«Року 1656, 30 дня квітня згадано й прийнято пункт такими словами: щоб 
царська величність зі шведським королем без відомості короля й. м. 
польського, не зв’язавшись з королівською величністю, не мирився, і навзаєм 
королівська величність без царської величності до з’ їзду великих послів не 
повинен миритися зі шведським королем, і жодних розмов вести не будуть»2. 
Ця остання домовленість сприяла виникненню дипломатичного непо-

розуміння між Москвою і Річчю Посполитою на тому етапі переговорів. 
Причиною цього стала сувора бюрократична практика московської дипломатії, 
яка до того ж у суперництві з польсько-литовською напередодні намагалася 
всіма методами поставити політиків Речі Посполитої у незручне становище. 
Ідеться про згаданий підпис, який Ґалінський поставив від імені короля під 
листом, що зобов’язував обидві держави не миритися з Карлом Ґуставом. Як 
ми бачили, ще на перших переговорах, що відбулися в Посольському приказі  
з Богданом Хитрово та Алмазом Івановим 10 (20) квітня 1656 р., посол обіцяв 
підписати такий документ. Зроблено це було через його власну необачність,  
і московські політики не проминули нагоди, щоб скористатися цим під час 
дальших переговорів. В універсалі від 8 липня 1656 р. Ян Казимир згадував 
про цей епізод, зазначаючи, що письмове запевнення посол дав «imieniem 

                                                                                                                            

Хмельницкого 1656 и 1657 г.г., извлеченные из Главного Московского 
Архива Министерства Иностранных Дел. – К., 1911. – Док. VI. – С. 43, 48. 

1  БЧ. – Од. зб. 386/IV. – Арк. 16; Од. зб. 2113/IV. – Арк. 8. 
2  БЧ. – Од. зб. 386/IV. – Арк. 16; Од. зб. 2113/IV. – Арк. 8. 
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naszego krolewskiego wieliczestwa y Rzptey z podpisem ręki swey». Натомість 
взаємного такого самого запевнення не привезли до короля ані Ґалінський, ані 
Зиков, а думні дяки обіцяли, що цей пункт буде в царській грамоті, виданій 
російському надзвичайному посольству до Вільна. Отож, підтверджуючи  
в універсалі 8 липня цю умову, що її власноручно скріпив королівський  
посол у Москві, Ян Казимир вимагав від своїх надзвичайних послів на 
переговори до Вільна одразу після свого приїзду спитати про цю грамоту  
в московських послів1. Однак коли в останній декаді серпня 1656 р. відкрилася 
комісія, і комісари вимагали показати їм такий пункт у грамоті від 
московського царя до Яна Казимира, то його не виявилося. Через це у вкрай 
напруженій ситуації, що існувала на переговорах на перших сесіях, це давало 
підстави комісарам звинувачувати Москву «o nieszczyrość». На це московські 
посли відповідали, що цар укладеної умови про неукладання миру зі 
шведським королем дотримувався весь той час, а сам Ґалінський у квітні не 
повинен був ставити свій підпис, доки не отримав би наперед підписаний 
такий документ з московського боку2. 
Незважаючи на ці взаємні прикрості як з московського, так і з польсько-

литовського боків, результати посольства Петра Ґалінського у квітні 1656 р. 
можна оцінювати цілком успішними. Здійсненню його завдання не завадила 
навіть присутність у Москві у той самий час українського посольства від 
Б. Хмельницького – сотника Дем’яна Якименка та Василя Климентьєва, які 
приїжджали, звісна річ, з метою знайти підтримку планам Війська Запорозь-
кого щодо війни з Яном Казимиром. У Москву вони везли, зокрема, листи 
Криштофа Тишкевича і Станіслава Потоцького до українського гетьмана  
з пропозицією покинути московського царя й повернутися до старого під-
данства3. У контексті тих тенденцій, що відбувалися між Москвою і Річчю 
Посполитою, польського посла у Посольському приказі запевняли в тому, що 

                                                 
1  БЧ. – Од. зб. 386/IV. – Арк. 16. 
2  «Umawialismy sie tez z nimi o nieszczerość. Jako reuersału Pana Galinskieo na 

script od niego podpisany nie dali y obiecawszy to w hramocie od cara do k. j. m. 
pisaney dołozyc, nie dołozyli. W czym oni Panu Galinskiemu wierze dawali, ze sie 
nie miał podpisowac, az by mu przeciwną dano cautią. Ktoz mu prawie winien, ze 
sie nie domawiał?» (БЧ. – Од. зб. 2113/IV. – Арк. 40 (лист комісарів з-під 
Вільна до підканцлера Тшебіцького від 5 вересня 1656 р.)). 

3  РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – Кн. 86. – Арк. 35–35зв. (відписка воєводи 
Костантина Чирикова про проїзд цих послів через Сівськ 28 березня ст. ст. 
1656 р.). Див.: Грушевський М. Історія України-Руси. – Т. ІХ. – Ч. ІІ. –  
С. 1192; Заборовский Л.В. Недооцененный документ Богдана Хмельницкого? 
// Славяноведение. – М., 1992. – Вып. 6. – С. 52; Его же. Католики, православ-
ные, униаты… – Док. 100. – С. 251–252. 
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Олексій Михайлович також наказує Богданові Хмельницькому припинити 
війну з Польщею. «Посли тут є від Хмельницького, як тут говорять, щоб 
мирився з королем й. м....», – записував Ґалінський у своєму звіті такі 
пояснення з цього приводу1.  
У європейських правителів чутки про результати цього польського 

посольства поширювалися надзвичайно швидко й були дуже суперечливими. 
Петро Ґалінський ще був у зворотній дорозі, щойно виїхавши з Москви,  
а пункт про тимчасове перемир’я, про яке він домовився на переговорах, 
сприймався за перебільшеними чутками, як договір між Московською 
державою і Річчю Посполитою, укладений нібито на 20 років2. Такі самі 
відомості – про польсько-московське перемир’я на 22 роки – передавали зі 
Щеціна 13 травня: Олексій Михайлович, згідно з цими розмовами, повертав  
у володіння польського короля усю Литву3. Голландські газети також у цей  
час писали, що Ян Казимир і Москва уклали мирний договір на 22 роки4.  
У ґданських новинах, датованих кінцем квітня 1656 р., говорилося, що 
польський король та московський цар уже помирилися між собою. За умовами 
цього примирення, як писалося в газетах, Москві було передано Русь, Литву та 
Ліфляндію і далі цар має намір заволодіти головними портами в Лівонії – 
Ригою та Нарвою, куди вирушає у похід5. Усе це засвідчує про те, який 
широкий розголос мало посольство Петра Ґалінського у міжнародних 
відносинах навесні 1656 р.  

 
*     *     * 

Публікований документ є тим листом, що був написаний Петром 
Ґалінським у день його від’ їзду з Москви 6 травня 1656 р. й відправлений 
спеціальним гінцем до табору Яна Казимира разом з копіями грамот 
московського царя та іншими документами. Як згадувалося, цей список 

                                                 
1 [Galiński Piotr.] Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi... // БЧ. – Од. зб. 

2103/IV. – Арк. 138. Д. Якименко і В. Климентьєв були відпущені з Москви з 
грамотою царя до Б. Хмельницького від 23 квітня (3 травня) 1656 р.: Заборовский 
Л. В. Недооцененный документ Богдана Хмельницкого? – С. 54–57. 

2  Див. про такі новини у курфюрста під час його зустрічі з Данилом 
Мишецьким 30 квітня ст. ст. 1656 р.: Кобзарева Е.И. Отношения России  
и Бранденбурга в 50-е годы XVII в. // Русская и украинская дипломатия  
в международных отношениях в Европе середины XVII в. – Док. 1. – С. 314. 

3  Thurloe John. A Collection of State Papers of John Thurloe / Ed. Thomas Birch. – 
London, 1742. – Vol. IV. – P. 761. 

4  Переклади цих газет у Посольському приказі див.: РДАДА. – Ф. 79. – Оп. 1. – 
Cтб. 1656 р. – Спр. 1. – Арк. 212. 

5  Thurloe John. A Collection of State Papers... – Vol. IV. – P. 703. 
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зберігається у Відділі рукописів Бібліотеки Чарторийських у Кракові. Поряд  
з московськими документами про приїзд польського посла до російської 
столиці, що сьогодні зберігаються у Російському державному архіві давніх 
актів, польська реляція подає нам цілісну картину про ці важливі переговори. 
Публікація документа здійснюється згідно з усіма особливостями того-

часного правопису за винятком незначного регулювання пунктуації і великих 
та малих літер. Абзаци залишено такими, якими вони є у документі. Тексто-
логічні коментарі подано у підрядкових примітках, у круглих дужках 
розшифровано скорочення, що зустрічаються у тексті. 

 
ДОКУМЕНТ 

 
Transactia ostatniego rozgoworu z boiarami dumnymi panem Bohdanem 

Matwieiewiczem Chytrym, okolniczym i namiestnikiem Rzowskim, y panem 
Almazem Iwanowiczem, canclerzem przykazu Poselskiego, y ze dwiema 
tłumaczami y dwiema dyakami w stolicy 1656, aprilla 30 dnia. Na pismie podana i 
. k. m. od i. m. p. Piotra Galinskiego, starosty orszanskieo, na on czas marszałka,  
iako posłannika do cara z Brzescia wyprawiony∗. 

Na puncta ieo kr. msci z instructiey proponowane, ktore się razy kilka 
meliorowac musiały, bo się im wylanie krwie srogie y zburzenie kosciołow, mimo 
pacta wieczne y przysięgę nie podobały, tandem multis adacti ra(ti)onibus, a z 
wiadomoscią cara imsci samego wszystko się agitowało. A nie tylko w Krymgrodzie 
samym na rozgoworze, ale y do gospody do mnie zsyłano z punсtami odemnie 
podanymi y w naypierwszym, ze ieo kr. msc. nie dał przyczyny do woyny y krwie 
rozlania, tak przy takowey szkodzie y stracie słusznego nie chcę odbiegac y zyczy z 
carskim wieliczestwem pokoiu. Potrzebowali, abym ad normam onych pisma 
meliorował punct, agnoscendo peccata, zesmy zgrzeszyli y dla tego dla tytułow, ze 
niedokładali carowi, y pychy Pan Bog // (арк. 135) nas pokarał, zesmy Wilno stolice 
y Xięstwo Littewskie y Białą Rus stracili, na com pozwolic nie chciał ob 
ignominiam gentis. Przypadł car imsc, iz się skłonił o mir tractowac y pozwolił na 
zgodę y gdym o sposobach z nimi mowił, pytali mię, iesli mam facultatem od krola 
imsci tractowac y ktorych horodow krol imsc carskiemu wieliczestwu ustępuie. 
Powiedziałem, iz to wielcy posłowie w mocy miec będą, byle carskie wieliczestwo 
declarował co chce dla krola imsci uczynic (mnie się trudno było wywierac z tym, 
bom miał legatas manus od ich msciow panow senatorow, ktorzy mi nic conclusiue 
stanowic nie pozwolili, a mogło by się co doskonałego wyczerpnąć y wyrozumiec). 

                                                 
∗  Останнє речення дописано іншим почерком та чорнилами пізніше від 
основного тексту реляції. 
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1. I powiedzieli, poniewasz przeż ciebie posłannika zyczy krol imsc zgody  
z carskim wieliczestwem, pozwala car na mir. O tym wszystkim polnomocni 
posłowie albo commiszarze mowic będą y na ktorych condicyach pokoy zastanowią, 
tam spolny rozgowor będzie. 

2. Mieysce car imsc naznacza w Wilnie dla tractatow oboim commiszarzom, 
iednak krolowi imsci wolno będzie znowu do cara imsci posłac przeż gonca y 
oznaymic carowi imsci, iako się też będzie zdało krolowi imsci inne mieysce 
naznaczyc. 

3. Czas do ziachania się commiszarzom ultimis diebus iuly y iako się prędko ieo 
kr. msc sporządzic y naznaczyc moze commiszarzow, aby y o tym ieo kr. msc dał 
wiedziec carowi imsci, a car imsc zawsze gotow będzie w Smolensku albo Połocku. 

4. O lidzbie commiszarzow ile krol imsc y carskie wieliczestwo zechce,  
a mediatores non alios ani więcey, ieno od cesarza imsci aby byli. Sin secus zeby 
przybyc nie mogli, to z obu stron commissarze, zacząwszy, // (арк. 136) konczyc 
maią, ktorzy się na czas umowiony ziadą, byle ultimis diebus iuly albo zaraz in 
principio augusti, w długą zwłokę nie puszczaiąc daley y czasu nie biorąc. 

5. W gromadzie nie więtszey się ziachac, tylko w tysiącu ludzi, byle 
commiszarze byli ludzie uwazni, wierni ieo kr. msci, aliorum partes principum non 
secuta, dobro pospolite y pokoy miłuiący, bo się nam prawi dało znać pode 
Lwowem, gdy car imsc zsyłał, imsc pan sędomierski dzieła osudarskie obezczesc y 
inne dawnemi y staremi nazwał bredniami, a zaden z panow senatorow, ktorzy 
siedzieli z senatu, nie zganili tego, ergo omnes consentire uidebantur, otoz tego lieha 
te brednie narobiły. Y teraz o toz będziemy mowic, pierwiey o cześć osudarską, 
potym o nagrodę y zapłatę woyskom carskim kilku millionow. 

6. Coniunctionem armorum z krolem imscią przyimuie do commisziey y czasu 
tractatom naznaczonego y armistitium, aby zobustron byli, a de facto sie ta 
coniunctio ma utwierdzic podczas commisziey tractatom naznaczoney z krolem 
imscią przez panow commiszarzow, na co odemnie osobny taki warunek wzieli w te 
słowa pisany: «W punktach pana Piotra Galimskiego, marszałka orszanskiego, 
posłannika krola polskiego napisano». 

7. Zeby carskie wieliczestwo z szwedzkim krolem beż krola imsci polskiego 
wiadomosci nie znioszszy się krolewskie wieliczestwo nie godził, a wzaiem 
krolewskie wieliczestwo bez carskiego wieliczestwa do ziazdu wielkich posłow  
z krolem szwedzkim godzic się niema y rozgoworow zadnych czynic nie będą  
y na tym posłannik krolewskiego wieliczestwa podpisuie rękę swą, ze to od 
krolewskiego wieliczestwa y wszystkiey Rzptey będzie dotrzymano nieodmiennie. 
Działo się w stolicy dnia 29 aprilis roku 1656 według rzymskiego kalendarza,  
a starego 19 aprylla roku 7164. // (арк. 137) 

8. Przeciwny od cara imsci w hramocie carskiey do krola imsci inserowany 
będzie, aby się to secrecius tractari mogło, a na commissiey aby to authentice o 
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practyce krola szwedzkiego ukazano, o czym da Bog ustnie za powrotem moim 
conferre potrzeba. 

9. Więzniow takze krola imsci carskie wieliczestwo odsyła, ktorzy byli  
w stolicy, drugich zatrzymał, poniewasz też w Brzesciu zatrzymano y nie wszystkich 
odpuszczono. Kto temu przyczyną, Deus illi parcat. Płaczą tu wszyscy, ktorych  
dla tego tylko samego odpuscic niechciano, iednak do commisziey odkładaią, iz się 
tam uwolnią. 

10. Zamki, miasta y fortece y włosci, ktore nie były w ręku ieo carskiego 
wieliczestwa, beż wszelkiey przeszkody y infestatiey maią zostawac pod tymiz 
panami, pod ktoremi y przed tym byli do naznaczonego czasu tractatow przez 
wielkich commissarzow, byle sami draki y zaczepek wypadaiąc nie czynili,  
a Słuck, Nieswiz y co Szwed zaiął y x(ią)ze Bogusław, koniuszy littewski, te 
odyskiwac wolno. 

11. Armistitium zobustron, aby do terminu tractatow non uiolatum zostało, a gdy 
przemiany będą woysk carskiego wieliczestwa na załogi do tych mieysć, gdzie  
y dotąd są, zadney trwogi miec y obawiac się nie będą, az do ziazdu wielkich 
commiszarzow. 

12. A co się tknie horodow, zamkow, fortec, miast, włosci zabranych y z armatą, 
to wszystko negotium cale, az do tractatow przez oboich posłow na commiszią 
odkładaią.  

13. Ingriam prouinciam, com miał zleconą z instructiey krola ieo msci, abym 
propter coniunctionem armorum obiecał carowi ieo msci, tom do commiszarzow 
wielkich zostawił, bo się niz Moskwa zwadzili z Szwedami y poseł szwedzki 
zatrzymany od iesieni zostaie // (арк. 138) y daley zostawac będzie do commisziey y 
woyska iuż poszły moskiewskie do Toropca, Nowhoroda y Pskowa. Pewnie car imsc 
załozy sedem belli w Inflanciech. 

 
Dla wiadomosci y przestrogi 

Posłowie są tu od Chmielnickiego, snać iako tu udaią, aby się godziłł z krolem 
imscią, boć alias iaku tu poseł szwedzki udał, iz szwedzki krol obiął cale ziemię 
polską y krol imsc nie miał byc in regno, ale iuz we Francy y gdym gońca mego 
posłał, nie wierzano, ale zatrzymano dni dziesięc w Smolensku, iednak do cara znać 
dano y dopiero gońca wypuszczono tey nocy, kiedym ia przyiachałł y posłano  
gońca do stolicę daley. Iadąc przecie dubitabant y iuz gdym był w szesciu mil  
od stolicy w Wiaziomey, dwa dni mię trzymano, lubo y goniec moy iuz był w 
stolicy, y wiadomość była, iednak nie wierzali, ale pierwiey do mnie posłali, pytaiąc, 
iesli od hetmanow albo od senatu iadę, a iesli od krola imsci, abym to na pismie  
dałł y podpisał, ze od samego krola imsci iadę w poselstwie do cara imsci. Y tak  
za takim scryptem kazano mi iachac az w Wielką Sobotę do stolicy y przyiachałem 
za łaską Bozą. 
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O Chmielnickim wiary nie dali, aby miał secedere in partem krola imsc, owszem 
twierdzili, iz to niepodobna, aby miał zmienic carowi, ale w zarty to raczey obracali.  

Car imsc gońca swego nie chciał wprzody słać pospołu z moim gońcem, ale 
osobno. Szle tedy na Kyiow do Chmielnickiego, a ztamtąd ma wypadac az pode 
Lwow do krola imsci, ale to dziwna, iz mego y mnie expeditum trzymaią, a swego 
wprzody wysyła do krola imsci car. Słusznie zartzymac do mego przyiazdu y 
doskonałey relacy, bo y pierwiey podkałem się, niemem przybył, z Lichorowym, 
Moskalem posłannikiem, ktory iachał do Wilna. // (арк. 139) Ztamtąd miał byc u 
imci pana w(oiewo)dy witepskiego, a iesliby był poblizu Brzescia krol imsc, miał 
iachac y do krola imsci ad reserendum, iesli iest in regno krol imsc y co się też tam 
dzieie in residuo X(ię)stwa Littewskiego. 

Dzis car 30 aprilis ruszył się z stolice do monastyrow, gdzie nabozenstwa zwykł 
odprawowac, do Pokrowskiego y do Troickieo monastyrow, y innych, z ktorego 
nazad do stolice powroci, a z stolice az 20 maia ruszyc do Smolenska obiecuie, 
tamze woyska stanąc maią. Ztamtąd do Połocka y Witepska ob uiam Szwedowi y 
mocno się nań przybiora y armuie, iakoz armatę, działa wielkie z Smolenska przy 
mnie wyprowadzono, aż do Kaspli rzeki, Kasplą do Dzwiny armata, zywność, 
prochy, kule, wszystko zimie zaprowadzono, strugow nowych tysiąc pod to 
urobiono. Owo to pewna, iz zamki swoie zdawna zabrane u Szweda chce odyskiwac 
y iuz ludzie carskie dawno na granicy szwedzkiey y kniaz Trubecki wprzody do 
Nowhoroda idzie z woyski, a Iakow Kudeteniewicz Czerkaski do Witepska z 
Połocka, snać wodą ku Rydze zamyslaią y sam car wodą płynąc obiecuie y barzo mu 
snadnie wodą na doł z apparatem y ludzmi spłynąc przyidzie. Patriarcha 
inimicissimus nobis, gdy boiarowie upraszali cara, aby tego lata supersedował 
woynie y sam się nie ruszał, rzekł [:] szkoda dac odpoczywac, ia z krzyzem,  
a car z kopią y oruzem. Y błogosławił tegoz to iest 30 aprilis pułkownikom, 
rotmistrzom, ktorych car expediował ku szwedzkiey granicy. Owo na wszystkie 
strony paratissimus. 

Desolatia sroga y znaczna w ziemi moskiewskiey po miastach y po wsiach, 
osobliwie w samey stolicy pustek, gwałt. On woiował Rz(ecz)p(ospoli)tą, a Pan Bog 
onego powietrzem srogim y zywność droga, chleb naybarziey, // (арк. 140) bo na 
woynie będąc ludzie nie zasiewali. Spodziewac się y w Moskwie pewnego głodu, a 
na woyne ludziom srodze się nie chce, gwałtem pędzą, mało co zostawuiąc w 
Moskwie ludzi. Naszego płonnego wszelakiego barzo wiele, niemal iako połowa 
Moskwy tak napędzono, gwałtem pokrszczono y w niewolą daleko do Kazani y 
Astrachani zasłano. Ale to naygorsza, iz naszych z Litwy sponte wiele 
poprzyiezdzało y poddali się carowi y pokrscili, y poprzysięgali libere y tu iuz 
zostaią, drudzy też y pobrani niechcąc niewoli cierpiec, poprzysięgali, iako to pan 
Paweł Potocki, pan Dominik Pac, pan Samuel Ciechanowiecki, podwoiewodzic 
smoleński, y inni, a toż cierpią, co y więzniowie, owszem lepiey więzniom, bo ich 
rozni obsyłaią, carowa sama y boiarowie. Ale to pewna, by ieo k. msc był nie posłał, 
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pewnieby wszystkich naszych potracono, y ci naybarziey y więzniom biednym tym 
wadzili, y Moskwie serca dodawali y radzili przeciw oyczyznie y pana deliberate 
trandulenti facti. 

Z posłami cesarza imsci nie dali mi się widziec, pogotowiu mowic y 
conferowac. Aż po pozegnaniu carskiego wieliczestwa dopiero mi za przystawami 
pozwolono listy oddac, ale conferre y mowic na stronę się odwiodszy nie dali. 
Tłumaczow roznych zaraz tak moi przystawowie, iako y cesarza imsci mieli, abysmy 
czego nie tractowali, iakoz mediando tylko przyiezdzali. Snać tychze posłow cesarza 
imsci car zatrzyma y z sobą wezmie, bo by na tak prędki raz commisziey przybyc nie 
mogli, conuersowac z sobą, iesc, pic nie pozwalali. Prouizią iednak słuszną posłom 
cesarza imsci dawano, ale posłowi szwedzkiemu barzo sczupłą, ktorego podobno tu 
zasadzą w Moskwie, skoro się car imsc ruszy z stolice. Zbudowano mu w rowie pod 
Krymgrodem cztyry izby do mieszkania, in stricto onego chcąć miec carcere. 

To pewna, iz car elatus uictoriâ alta fumat, mało co obiecuiąc ustąpic, a iesli go 
odstąpi // (арк. 141) Chmielnicki, facilior będzie do tractatow, y iuz sami 
zmiennikiem, worem zową Chmielnickiego. Iakoz Nieczay w Czausiech stoi, zebrał 
ludzi pod 20000, ktorzy aż po Zwierzowicze zachodząc, po wszystkiey Rusi 
zywnosci zasiegaią* y biorą, nawet u Moskwy samey, y napadszy na Zwierowiczę, 
wycieli trochę Moskwy, a 24 zywcem do Nieczaia poprowadzili, pułkownika swego. 
W Horkach Kozakow stało 300, ktorych nie znosic, ale rzkomo pytac posłał Repnin, 
woiewoda smolenski, na kogo się zbieraią y komu hołduią, ludzi kilkaset, ktorychem 
w drodze podkał. Co się tam stało, powracaiąc wiedziec będę. 

To też twierdzili, iz w Kyiowie y indziey po zamkach w Coronie lud iest carski 
spolnie z Kozakami. Gdym powiadał, iz z Corony Chmielnicki wszystkie woyska 
moskiewskie wyprowadził, nie wierzali temu. To iednak pewna, iz Moskwa zamek 
potęzny urobili w Kyiowie, w ktorym zostawali, a w mieiscie Chmielnicki sam sądzi 
y sprawiedliwość czyni, wzaiem w zamku zas Moskwa sami iedni zostaią y tam 
nocuią. W Borysowie też zamek potęzny urobili y zywnosci dostatek naprowadzili. 
W Minsku tylko koszow nastawiali po gurze, ludzi iednak po kilkuset wszędzie. We 
Szkłowie, Mohilewie takze obwarowanie y wielka ostrozność, ale ludziom po 
wsiach, ktore do sczentu wypalone, nie zasiewano, głod y ucisk wielki. Zaczym moc 
wielka na Niz w Ukrainie y do Moskwy idzie. Prawdziwie X(ię)stwo Littewskie y 
kraie białoruskie y za sto lat do siebie nie przyidzie, bo dwie lecie nie siali, ani orali.  

Tom też wyrozumiał, iz car barzo smakuie sobie białoruskie kraie, w nagrodę 
ktorych kr. imsci Inflantami chce nagradzac y co u Szweda pozyszcze, iakoz się 
mocno przybiera y woyska przez ten cały tydzien a 30 aprilis z stolice piesze 
wychodzą. A dzis u carskiey ręki, to iest 4 may, hołowy strzeleckie są, a iazdę boiar 
codrobnieyszych na drugim tygodniu, to iest 7 may, wyprawic pewnie ma, a z 

                                                 
*  Виправлено з «zasiągaią». 



Ярослав Федорук 

 1016 

innemi boiary sam car zaraż po trawie się ruszyc chce. // (арк. 142) Więzniow car 
imsc wyzwala 67, z ktorych kazdemu dano załowania carskiego po 10 talarow bitych 
y podwody. Pana Sakina, pana Połubinskiego, pana Tyszkiewicza, pana 
Domaszewskiego ieszcze zatrzymano y innych 26, co tu są w stolicy, drudzy 
rozesłani rożno są, iednak cięszkiego więzienia nie maią, iako sami powiadaią, 
pisząc, supplikuiąc krolowi imsci, aby mogli byc eliberowani. 

Dzis 6 may, expediuiąc mię Ałmaz canclerz carski, hramoty przyniosł do 
stantiey moiey, z ktorymem o więznie expostulował, aby ad minimum tak wiele 
odpuscił, iakom ia od krola imsci przywiozł. Powiedział,  iz [:] to iuz nie mozno 
nikako y słowa mowic carowi imsci o tym, bo iuz tak przykazał, y co krol wasz 
posłał, ledwie czesnych ludzi 20, wszyscy Kozacy, strzelcy, a car wypuszcza 67 
czesnych ludzi, rotmistrzow y innych woyskowych, tym się contentuycie na ten czas. 

Przydał po długiey mowie y expostulaciey, iz to mnie car kazał powiedziec* 
tobie posłannikowi krolowi imsci, gdyby na was obywatelow Wo Xa Litt(ewskiego) 
od Szwedow gwałt przyszedł, abysmy do domow swych iachali. Odpowiedziałem, iz 
ieszcze nie ustała Boska ręka nad krolem imscią y Rzptą, ktory panuie. Moze 
wszystkim nieprzyiaciołom odpor dac, bo dotąd ieszcze y nie począł woiowac, ale 
cokolwiek szkody y straty, to się wszystko przez zdrady stało, mogą te rzeczy byc 
uetowane za Bozą pomocą. Na to odpowiedziałł, iz to ia prawi in casum od cara 
imsci powiadam. 

Zdrada y poroznienie carskie z krolem szwedzkim, iz do niego teraz hardzie 
pisał, nie dawszy tytułu iako bratu, nec wielkiemu osudaru caru, ale tak 
familiarissime im perwse napisał, y to poseł producował [:] iesli Koronę zwoiował, 
was niemasz co woiowac krolowi szwedzkiemu.  

Hanc genuinam relationem wiary y cnoty ieo kr. msci panu memu 
m(i)łł(o)sciwemu dotrzymuiąc posyłam y copie hramot do**  krola imsci***  od cara y 
do ich msciow panow senatorow y copie listow posła cesarza imsci, bo 
niebezpieczenstwa // (арк. 143) się obawiam. Oryginały przy sobie mam y oddam 
ieo kr. msci niebawiąc, byle mię ztąd wypuszczono. Racz ze to w. msc, dobrodzieiu 
msci panie chorązy, wszystko referre krolowi imsci, a za mną upraszac krola imsci, 
aby miał respect na mnie, iuz od dawnego czasu wygnanca, boc nie mam gdzie y 
głowy przykłonic. Co wszystko na łacse ieo kr. msci, pana me(go) m(i)łł(o)sciwego, 
nalezec będzie. 

 

                                                 
*    Виправлено з «potwierdziec». 
**    Виправлено з «od». 
***   Далі закреслено «do». 




