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У статті аналізується перебіг російсько-польських переговорів 1656 р. у 
Вільно, зокрема, в сенсі вирішення сторонами «українського питання» та пози-
ція Москви у відстоюванні інтересів Війська Запорозького. Розглядаються при-
чини та обставини недопущення до участі в переговорах української делегації, 
очолюваної сотником Романом Гапоненком.
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В історії українсько-російських стосунків періоду національної ре-
волюції середини XVII ст. до сьогодні залишається чимало питань, які ви-
кликають гостру дискусію. Однією з проблем, яка, на перший погляд, є 
достатньо дослідженою через чималий науковий доробок як в російській і 
польській, так і в українській історіографії, яке, проте, залишає чимало пи-
тань, є проблема підготовки, укладення та наслідків Віленської російсько-
польської угоди 1656 р. 

Перемир’я, підписане наприкінці жовтня 1656 р. між польською і мос-
ковською делегацією у столиці Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ) 
Вільно, фактично, завершило перший етап російсько-польської війни 1654-
1667 рр. Дана угода мала суттєвий вплив не лише на хід тогочасних російсько-
польських стосунків, а й помітно відобразилася на зовнішній політиці козаць-
кої України, зокрема, на її стосунках з Московською державою. 

Не можна не погодитися з думкою українського історика Ярослава 
Федорука, що «…у дипломатичній історії Хмельниччини післяпереяслав-
ського періоду немає важливішої події, ніж Віленське перемир’я, укладене 
3 листопада 1656 р.»1.

Відзначимо, що робота віленської комісії стала предметом вивчення як 
істориків минулого (С. Соловйов, М. Грушевський, Л. Кубаля)2, так і сучас-
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них дослідників (росіяни – Л. Забровський, Т. Таірова-Яковлева, Б. Флоря; 
українці – В. Смолій і В. Степанков, Я. Федорук, Т. Чухліб; польський істо-
рик З. Вуйцік)3. Сьогодні навіть окреслилася дискусія між Я. Федоруком та 
Б. Флорею, в основі якої лежить різне бачення представниками української 
та російської історіографії позиції Московської держави на Віленських пе-
реговорах у сенсі відстоювання інтересів козацької України4. 

В цілому, у сучасній українській історіографії віленські домовленос-
ті Москви та Варшави розглядаються як доказ зрадницької політики Росії 
стосовно Української держави, як подія, що довела той факт, що сподівання 
Б.Хмельницького на союз з Москвою задля вирішення головного завдання 
національно-визвольної війни – звільнення всіх українських земель з-під 
влади Польщі не виправдалися. Як відзначають В. Смо лій та В. Степанков, 
«…хід і насліди Віленських переговорів яскраво продемонстрували не лише 
порушення російською стороною умов Переяславсько-Московського дого-
вору 1654 р., а й зневажливе ставлення до українців як народу»5. 

Вважаємо, що, попри значну кількість досліджень, присвячених да-
ній тематиці, залишається простір для подальшого наукового аналізу по-
дій, пов’язаних з російсько-польськими переговорами у Вільно в 1656 р., 
зокрема, на нашу думку, є сенс більш детально розглянути позицію 
україн ського гетьманського уряду щодо російсько-польських переговорів 
і участь у роботі віленської комісії повноважних представників Війська 
Запорозького. 

Не зупиняючись на питанні передумов і підготовки Віленських пере-
говорів, зазначимо, що вже на їх початку виникли певні труднощі для мос-
ковського керівництва. Найсуттєвіша з них полягала в тому, яким чином 
ці сепаратні перемовини буде сприйнято в Чигирині і які будуть наступні 
кроки гетьмана Богдана Хмельницького.

Слід звернути увагу на той факт, що вже на цей час окреслилися суттєві 
протиріччя у відносинах між Москвою та Чигирином, які дедалі більше за-
грожували розривом союзу, створеного у 1654 р. Вони стосувалися Білорусії, 
яку гетьман вважав за доцільне включити до складу Війська Запорозького, що 
суперечило планам Москви. Подібні проблеми виникли і стосовно західно-
українських земель, Волині та Поділля, які цар поспішив включити до своїх 
титулів, фактично демонструючи, що ці землі мають ввійти безпосередньо 
до Московської держави. Хмельницький вважав, що на ці етнічні українські 
землі має бути поширено суверенітет Війська Запорозького. Негативною 
була реакція гетьмана на спроби ревізії Переяславсько-московського до-
говору 1654 р. (розмови про необхідність введення московських воєвод в 
українські міста, створення в Україні регулярних солдатських полків під ке-
рівництвом московських воєначальників тощо)6. 

Принагідно відзначимо, що наявність українсько-московських про-
тиріч створювала для поляків, які добре були обізнаними щодо суті відно-
син Москви та Чигирина, можливість маніпулювати цим фактором напе-
редодні і в ході переговорів, зокрема посилювати антимосковські настрої 
в Україні і водночас налаштовувати московський двір проти гетьманського 
уряду, звертаючи увагу на нещирість Хмельницького, його бажання уклас-
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ти союз із Швецією чи піти під владу Туреччини. Знову-таки, самі пере-
говори показали, що поляки в повній мірі намагалися скористатися з цього 
фактора і цілеспрямовано діяли в цьому напрямку.

В Москві розуміли, що замирення з Польщею аж ніяк не входить у 
плани Б. Хмельницького, що він однозначно виступає за продовження війни 
і розцінює ситуацію, що склалася, найсприятливішою саме для того, щоб, 
скориставшись послабленням Польщі внаслідок шведського «Потопу», 
завдати їй вирішального удару. Гетьман вважав, що в даній ситуації най-
доцільнішим є створення українсько-російсько-шведського альянсу проти 
Польщі. Тому московське керівництво саме в травні 1656 р., коли вже були 
прийняті остаточні рішення щодо початку і навіть місця та часу перего-
ворів з поляками, вирішило проінформувати гетьмана щодо перспектив 
замирення з поляками. Ставилося завдання заспокоїти гетьмана, розвіяти 
його сумніви і вкотре завірити, що Москва цілковито буде дотримуватися 
угод з Військом Запорозьким і всіма силами буде відстоювати українські 
інтереси. Так, до гетьмана по дорозі в Польщу мав заїхати і передати цар-
ську грамоту Ф. Зиков (був у Чигирині 10-13 травня). А на початку червня 
1656 р. до Хмельницького прибув царський посланець стольник Василій 
Кікін, який привіз царську грамоту, датовану 30 травня 1656 р., в якій міс-
тилося офіційне повідомлення щодо підготовки переговорів з Польщею 
за посередництва австрійського імператора. У ній Олексій Михайлович 
інформував гетьмана про склад російського посольства і рекомендував, 
щоб той відписав царю на предмет того, «…як між нашими, царської ве-
личності, черкаськими і польськими містами і між якими містами, місця-
ми і урочищами рубіж учинити». При цьому цар обіцяв, що в разі, коли 
польські комісари не погодяться на ці умови, то жодних домовленостей з 
польським королем не буде7. У листі-відповіді, датованому 12 (22) черв-
ня 1656 р., Богдан Хмельницький чітко висловив свою позицію з цього 
питання. Зокрема, звертаючи увагу на те, що «…православні єпископи 
львівський, перемиський, луцький і ті, що раніше були під православною 
вірою – холмський і володимирський, а також весь народ православний, 
що мешкає в тих єпископствах, великі утиски весь час терпіли і нині терп-
лять, церкви божі на костели перетворені були», зазначає, що кордон слід 
утвердити так, як це було «за споконвічних предків», щоб рубіж «по Віслу 
ріку був, аж до угорського кордону»8. При цьому гетьман застерігав царя, 
щоб полякам не довіряв. Зокрема, Хмельницький звертав його увагу на ба-
жання поляків укласти антиросійський союз зі шведами. Зазначав також, 
що володіє достовірними даними про переговори поляків з турецьким сул-
таном і кримським ханом, а також з семигородським князем Ракоці, щоб 
князь «…їм раті і грошей дав». Взамін останньому обіцяли польську коро-
ну. Знову ж були відіслані посли до цісаря та римського папи з проханням 
надати їм військову допомогу9.

У царській грамоті говорилося, щоб гетьман надіслав від себе пере-
лік пунктів, які слід мати на увазі під час переговорів. Очевидно, в Москві 
сподівалися, що гетьман обмежиться лише переліком своїх вимог, проте 
Хмельницький вирішив надіслати безпосередньо на посольський з’їзд 
своїх представників на чолі з сотником Романом Гапоненком. Про це він 
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повідомляв царя в листі від 26 липня (5 серпня) 1656 р. Хмельницький 
наголошував, що Роман Гапоненко з товаришами направляються в якос-
ті великих і повноважних послів Війська Запорозького10. Відтак гетьман 
просив царя, щоб його посланці отримали мандати на з’їзд як повноправні 
учасники переговорів, щоб «тим нашим послам на з’їзді любов показали». 
При цьому гетьман зазначав, що своїх посланців направляє спочатку до 
самого царя, «щоб указ від вашої царської величності взяли, як себе мають 
поводити на з’їзді»11. Звісно, що це аж ніяк не входило у плани Москви. 
Адже присутність послів Хмельницького могла завадити укладенню угоди 
з Польщею, особливо, коли ціною такої угоди були б можливі поступки 
полякам за рахунок України. 

Тоді ж 26 липня (5 серпня) Роману Гапоненку була надана гетьманська 
інструкція на переговори у Вільні. Першим пунктом даної інструкції ста-
вилася вимога, що в разі, коли б під час переговорів російські та польські 
комісари доходили згоди, а кордон не був встановлений згідно з володіння-
ми давніх князів руських, українські представники мають наполягати, щоб 
поляки повернули «усі владицтва, архимандрицтва, ігуменства, церкви, 
також усі села і маєтності, з давніх часів надані, аби були повернені зараз, 
не відкладаючи від сейму на сейм». Також представники гетьмана мають 
вимагати негайної ліквідації унії. Православним мають бути віддані всі 
забрані монастирі з маєтностями. Ставилася вимога гарантування вільно-
го здійснення православними обрядів, святих таїнств, «в процесії ходити, 
мертвих проводжати зі святощами згідно з старим звичаєм грецьким». У 
гетьманській інструкції також говорилося про необхідність звільнення від 
податків усіх священників у королівських, княжих та панських містах і 
селах, щоб вони підлягали лише єпископському суду. У наступних пунк-
тах гетьман вимагав, щоб польська сторона гарантувала рівні права право-
славного населення в обіймання різних урядів, а король і пани-рада дали 
присягу, що вони не будуть йти війною «…супроти Запорозького війська 
та інших сторонніх народів на Запорозьке військо побуджувати і ніякими 
мірами щоб не шкодили Запорозькому війську». 

Крім цього, гетьман наполягав, щоб у разі відмови короля укладати 
мир, цар повідомив про це гетьмана – «… а ми із військом готові»12.

Звичайно, текст інструкції несе відбиток обставин, які склалися вна-
слідок рішення московського керівництва розпочати мирні переговори 
з поляками, що руйнувало всі плани гетьмана в ході війни звільнити всі 
українські землі та поширити на них владу Війська Запорозького. За такої 
ситуації Хмельницький змушений вжити заходів для забезпечення захисту 
українських інтересів під час переговорів. Відтак, в інструкції чітко стави-
лося питання поширення суверенітету Української козацької держави на 
всі етнічні українські землі (згідно з володіннями давніх князів руських). 
Ставилося також питання гарантування релігійних, економічних і політич-
них прав українського населення (православних). 

Відбувши з Чигирина 26 липня (5 серпня) 1656 р., українські посли – 
Роман Гапоненко, Іван Василів, Василь Климентів й ін., всього 20 козаків, 
– прибули у ставку царя під Ригою 1 (11) вересня 1656 р. 
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13 (23) липня 1656 р. повноважні московські посли відбули на пе-
реговори. До складу посольства ввійшли: ближній боярин і намісник 
астраханський князь Нікіта Іванович Одоєвський, окольничий та намісник 
рязанський Іван Іванович Лобанов-Ростовський, окольничий та намісник 
алатирський Василій Олександрович Чоглоков і дяки Герасим Дохтуров 
та Єфім Юр’єв. З російськими послами поїхали австрійські посередники 
Алегретті та Лорбах.

У посольській інструкції зазначалося, що в ході переговорів 
Одоєвський з товаришами мають відстоювати наступні положення:

королю назавжди мало бути заборонено вступати в завойовані царем – 
міста в Литві та Польщі й затвердити їх за Росією від Динабурга до 
Буга;
порадити полякам обрати царя по смерті короля на польський пре-– 
стол;
за завдані збитки поляки мають заплатити в російську казну;– 
поляки мають заприсягнути не чинити помсти гетьману Богдану – 
Хмельницькому;
за це Росія обіцяла здобути для Польщі все Шведське королівство, – 
окрім Ліфляндії та Риги13. 
В цілому текст царської інструкції свідчить про впевненість москов-

ського керівництва у власних позиціях та його головну мету – зафіксува-
ти де-юре усі територіальні здобутки в ході війни з Польщею, змусивши 
Варшаву відмовитися від Білорусії та значної частини Литви. Видається 
цікавою вимога обрання царя після смерті Яна Казимира на польський 
престол. Фактично, це був чи не найпростіший шлях інкорпорації Польщі 
до величезних володінь московського царя. Тому мали бути вирішені всі 
гострі питання між обома сторонами (коли зникають кордони, то немає 
чого й ділити, зокрема це стосується й українських земель). 

Польську сторону представляли комісари воєвода полоцький Ян 
Казимир Красінський, великий маршалок ВКЛ Христофор Завіша, но мі-
нант-біскуп віленський та референдарій і писар ВКЛ Довгяло Ян Завіша, 
а також референдарій ВКЛ Кіпріан Павел Бростовський, і староста грабо-
вицький та коригницький Станіслав Сарбеєвський14.

Як відзначає Т. Таірова-Яковлєва, одним з центральних питань май-
бутніх переговорів виступало територіальне. І саме під час його підготов-
ки та вирішення виникла «українська проблема». У королівській інструк-
ції комісарам від 27 червня (7 липня) 1656 р. як одну з можливих поступок 
польської сторони, спрямовану на задоволення прагнень українців, про-
понувалося оголосити амністію козакам, які брали участь у війні проти 
Польщі та відновлення стосовно козацької України умов Зборівського до-
говору. Ще один з проектів мав за мету визнання статусу України як про-
вінції, що належала Польщі віками, коли король і Річ Посполита «… усі 
минулі гріхи їм відпускають та, прийнявши під свою ласку, при привілеях 
давніх залишить». Російському цареві пропонувалася роль гаранта дотри-
мання даних постанов. Там же йшлося про гарантії вільного повернення 
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польської та литовської шляхти до своїх втрачених маєтків та про заборону 
козакам виходити за межу, визначену Білоцерківськими пактами (козаки 
мали мешкати лише в межах Київського воєводства). Водночас вони пови-
нні бути готові виступити на службу як королю, так і цареві. Як відзначає 
Т. Таірова-Яковлєва, «…окрім припинення війни, поляки прагнули… по-
вернути собі Україну, а роль козаків зводилась до мінімуму – вони мали 
перетворитись на військо, розташоване на території Київщини»15. 

З’їзд було призначено у Вільно за дві версти від міста на р. Немежі, де 
було поставлено чотири намети: центральний – для самих переговорів і три 
інших для польських та московських послів і посередників-авст рій ців16.

Слід відзначити, що переговори розпочалися досить напружено. 
Як відзначив у своєму щоденнику один з учасників переговорів Кіпріан 
Павло Бростовський, московське керівництво прагнуло чинити психоло-
гічний тиск на польських комісарів. Так, у Вільні було зосереджено до 
4 тис. московського війська, біля воріт виставили сильну варту, а навколо 
міста сторожу17. 

Перший з’їзд послів відбувся 12 (22) серпня 1656 р. Російська сто-
рона виступила з такими вимогами: повернення Брестського воєвод-
ства з Пінським повітом, Жмуді і всього того, що належало Князівству 
Литовському. При цьому поляки мали відшкодувати всі збитки та випла-
тити платню, видану московським воякам (за перший рік 800 тис. рублів, 
а за другий – 900 тис.)18. 

У відповідь на такі непомірні вимоги поляки висунули свої, які були 
такими ж: королю поверталися всі міста, що були відторгнуті від Польської 
Корони та Великого Князівства Литовського, зі всіма мешканцями, май-
ном і зброєю. Вимагалося залишити в недоторканості всі королівські ти-
тули, відшкодувати збитки, повернути також святині, мощі, церковне на-
чиння, дзвони, а також взятих у полон мешканців. У винагороду за збитки 
та втрати Московська держава, на думку поляків, повинна поступитися 
на користь Польщі якоюсь кращою суміжною з нею своєю провінцією19. 
Вважаємо, що вже на перших засіданнях сторони торкнулися питання ви-
рішення «української проблеми». Адже, висуваючи територіальні вимоги, 
наголошуючи на тому, що супротивною стороною мають бути повернені 
всі землі, які, зокрема, належали Польській Короні, серед інших тут мала-
ся на увазі й територія України. 

Підтвердженням того, що за вимогами про повернення литовських 
земель стояло й «українське питання» є те, що у відповідь на польські ви-
моги Одоєвський зачитав листа, в якому, зокрема, виклав причини при-
йняття під царську протекцію українських козаків (!), наголошуючи, що 
саме польський король стосовно останніх не виконав своєї присяги. Відтак, 
московське керівництво вважало, що козаки, відповідно до умов договору, 
звільнялися від будь-яких зобов’язань перед короною. При цьому зазна-
чалося, що цар «прийняв до себе козаків, щоб вони не передалися туркам 
і татарам»20. Відзначимо, що остання теза лягла в основу всіх наступних 
дискусій росіян з поляками. Московські посли повсякчас наголошували, 
що українські козаки, в разі відмови царя від них, неодмінно опиняться під 
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протекцією Османської імперії чи Криму і від цього не буде жодної користі 
ні королю, ні царю. Тож, на їх думку, перебування козаків під контролем 
царя мало влаштовувати і польську сторону. 

На всі вимоги польської сторони щодо повернення Речі Посполитій 
захоплених росіянами земель і компенсації втрат, спричинених війною, 
Одоєвський відповів: «Що великому государю Бог подарував, тим він ні-
коли не поступиться»21. Цю репліку можна вважати девізом зовнішньої по-
літики Московської держави, і не лише XVII ст.

У ході третього з’їзду послів (16 (26) серпня 1656 р.) сторони виявляли 
непоступливість і повсякчас наголошували на своєму праві на землі Литви, 
Білорусії та України. Переговори зайшли в глухий кут. Царські посли навіть 
хотіли покинути намет для переговорів22. На своєму стояли й поляки, які за-
явили, що взагалі ліміт посольських засідань вичерпується і з огляду на те, 
що сторони стоять на своїх позиціях, а тому слід завершити переговори. 

На цьому засіданні росіяни вперше поставили питання щодо можли-
вості обрання царя на польський престол. При цьому Н. Одоєвський зазна-
чив, що «…було б чудово, якщо б ці дві держави могли з’єднатися … Вони 
усьому світові були б страшні»23. 

Попри всю несподіваність такої пропозиції, поляки досить прихиль-
но поставилися до неї, вважаючи, що це зробить московських послів більш 
прихильними до польських вимог24. 

У перервах між засіданнями поляки активно «обробляли» москов-
ських послів, наголошували на успіхах короля у війні зі шведами, а також 
звертали увагу росіян на ненадійність Хмельницького, який підтримує 
стосунки зі шведами та семигородським князем Ракоці, переконували опо-
нентів, що Хмельницький бажає відлучитися від царя25.

На думку Грушевського, «українське питання» на переговорах поста-
ло наприкінці серпня (за ст. стилем)26. Проте, як показують події, україн-
ський чинник відігравав досить суттєву роль напередодні і гостро позна-
чився уже на самому початку переговорів. 

18 (28) серпня король направив своїм послам листа, в якому наказував 
«нещадно демаскувати віроломну і зрадливу політику Хмельницького перед 
царськими уповноваженими». У ньому зазначалося, що гетьман «передба-
чаючи близький договір наш з царем й.м., схиляється до нового протектора, 
складаючи новий союз, не тільки проти нашої держави, а й проти царя й.м…. 
козацькі посли тепер в таборі шведського короля». Послам наказувалося 
«…поскаржитися і остерегти царя від такої поведінки (Б.Хмельницького 
– В.Г.)… а хто знає, чи шведський король, порозумівшись через Ракоці з 
Хмельницьким, не задумує й диверсії – походу на державу й.ц.в.»27.

Як зазначає Грушевський, такою була тактика поляків відколи поча-
лися розмови про можливість замирення з Москвою. «При кожній нагоді 
вони гуділи в московські вуха, що козаки цареві не вірні, що вони ведуть 
свою власну політичну лінію і при першій нагоді відступлять від царя», 
демонстрували гетьманські листи до шведів, турецького султана та крим-
ського хана. Московським послам поляки показували листа від цісарського 
резидента при королівському дворі, в якому той пише про Хмельницького: 
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«То Москві, то Шведам, то Полякам хоче служити, і так своїм лукавством 
уміє повернутися як вітряниця на кожний вітер. Та й се не диво – бо з мо-
лодості навчився таких штук у єзуїтів»28.

Під час п’ятого засідання Віленської комісії, яке відбулося 
20 (30) серпня 1656 р., між послами тривала дискусія стосовно можли-
вості отримання Олексієм Михайловичем польської корони. Росіяни на-
полягали на необхідності не лише обрання царя на польський престол, а 
й затвердженні польської корони за династією Романових. На нашу думку, 
така постановка питання росіянами найяскравіше свідчить про справжні 
далекосяжні цілі тогочасної російської політики. Фактично, тогочасне 
московське керівництво демонструвало звичайну схему імперської заво-
йовницької політики: спровокування війни – досягнення військових успі-
хів – утвердження своєї влади на значній частині території супротивника 
– нав’язування вигідних для себе умов миру, який передбачав фактичну 
анексію і решти території. Звичайно, Москва розглядала обрання Олексієм 
Михайловичем на польський трон як перший крок у «наступі на Польщу». 
Для того, щоб він був результативним і створив можливість для подаль-
шої реалізації московських планів, необхідно було зафіксувати, як головну 
умову, передачу польської корони після смерті Олексія Михайловича його 
синові. Поляки не могли не розуміти небезпеки для суверенітету Польщі, 
яку породжувало дане рішення. Тому відразу категорично виступили про-
ти цього, наголошуючи, що вимога росіян суперечить свободі обрання 
польських королів. Вони зазначили, що насамперед цар має повернути 
все, що відібрав від короля і ВКЛ. «Надалі, є у нас закон, згідно якого 
королі зобов’язуються піклуватися про повернення всіх відторгнутих про-
вінцій, і повернувши, повинні приєднати ті, як власність Республіки, до 
Корони і Великого Князівства Литовського». Тут, без сумніву, мова йде, 
зокрема, й про українські землі, повернення яких Короні, на думку поля-
ків, має стати ціною за польський престол. Зазначимо, що у відповіді мос-
ковських послів не було категоричності і звучало бажання для досягнення 
мети йти на будь-які поступки. Росіяни, зокрема, заявили: «Що стосується 
відторгнутого від Корони Польської та Великого Князівства Литовського, 
то цар згідний все зробити, і не лише Лівонію чи інші провінції, але на-
віть Шведське королівство бажає спільними зусиллями знову придбати. 
Він готовий повернути все, що здавна належало Короні Польській». На 
запитання Бростовського, чи під цим розуміються землі, закріплені за 
Польщею згідно Полянівського договору (зокрема і українські), прозву-
чала відповідь: «Можливо й це»29. Як бачимо, слова московських послів 
підтверджують їх готовність шляхом досить значних поступок добитися 
обрання царя на польський престол. Українські землі в цьому сенсі могли 
стати саме тією картою, якою Москва готова була пожертвувати. З другого 
боку, в Москві, очевидно, була присутня думка, що, в разі обрання царя на 
польський престол, всі ці компроміси не будуть мати суттєвого значення, 
тому що всі ці землі все одно залишаться під владою царя. 

22 серпня (1 вересня) 1656 р. відбувся шостий з’їзд, який пройшов у су-
перечках щодо умов обрання царя спадкоємцем корони польської. Польські 
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посли надали росіянам виправлений варіант московських пропозицій до 
польського короля. Росіяни ж знову повернулися до вимоги, що Польське 
королівство має належати царю, його синові та спадкоємцям і що Польща та 
ВКЛ назавжди мають бути об’єднаними з Московським царством. Що ж до 
України, то про неї «… нічого й згадувати, тому що українські козаки добро-
вільно піддалися, і як тільки б ми залишили їх без свого покровительства, 
вони б передалися бусурманам, а у вас не залишились би»30. 

Прагнення досягти бажаного обрання царя на польський престол зму-
шувало росіян іти на поступки лишень би зберегти переговорний процес і 
добитися необхідного результату. Натомість поляки, відчувши це, намага-
лися тиснути на московських послів, шантажуючи їх тим, що непоступли-
вість останніх може призвести до завершення переговорів. Насамкінець 
московські делегати зазначили, що готові задля продовження переговорів 
подумати над польськими умовами і виправити свої пропозиції31.

Звичайно, росіяни не збиралися здавати так просто своїх позицій. 
Уже на наступному (сьомому) з’їзді, який відбувся 25 серпня (4 вересня) 
Н. Одоєвський висловив думку, що слід повернутися до вирішення терито-
ріального питання. Він зазначив, що цар готовий укласти мир на наступних 
умовах: «…кордон має проходити, починаючи від Динабургу, по Друї та Двіні; 
від Двіни річкою Ушачою до верхів’їв тієї ж ріки, а потім – до Доксина; звідти 
до верхів’я Березини по Борисов, Свіслоч та р. Порич до Жичина; від Жичина 
по тій же ріці Поричі до Прип’яті; а по Прип’яті від Сабина по Дніпро. Далі 
Польща має віддати Малу Росію, Волинь і Поділля, по Буг, і не має торкатися 
України». Поляки повинні присягтися не чинити помсти Хмельницькому, ге-
неральному писарю та полковникам і не вести проти них війни.

Польські делегати дійшли висновку, що росіяни згідно запропоно-
ваного плану не лише нічим не поступаються, а навіть бажають забрати в 
них стільки ж територій «…коли відписали собі Волинь і Поділля і Малу 
Росію». При цьому, як зазначав Бростовський, коли розмова заходила про 
Україну, твердили, що в жодному разі не можуть її залишити, тому що в 
іншому разі вона дістанеться бусурманам32.

27 серпня (6 вересня) 1656 р. тривало восьме засідання Віленської ко-
місії. Непоступливість сторін (росіяни стояли на своїх пропозиціях, а по-
ляки погоджувалися поступитися лише тими землями, які були приєднані 
після Полянівського договору) мало не призвела до зриву переговорів. 

У ході дев’ятого засідання (28 серпня (7 вересня)) були відновлені 
дискусії щодо територіальних поступок. Поляки знову вимагали повернен-
ня до умов Полянівського договору. Проте, серед міст, які вони погоджу-
валися передати росіянам, уже значилися Чернігів, Стародуб, Новгород-
Сіверський. При цьому було зазначено, що комісари йдуть на такий крок 
на свій страх і ризик, бо відповідних інструкцій від короля не мають33. 

Ця ситуація продемонструвала нам появу тенденції, коли за немож-
ливості домовитися про цілісну передачу українських земель одній зі сто-
рін, з’являється варіант, що передбачає їх поділ. 

Ще одна цікава пропозиція поляків полягала в тому, що цар має ви-
ступити посередником в справі примирення польського уряду з козаками. 
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На думку комісарів, це мало створити сприятливі умови для вирішення 
інших проблем (стосунків православних і католиків, приналежності шля-
хетських маєтностей тощо). Фактично, знову-таки бачимо неприховану 
торгівлю (хочете отримати корону – зробіть кроки у відповідь, зокрема, в 
сенсі вирішення «українського питання». 

Відповідь російських послів не була вже такою категоричною. 
Обіцянка інформувати про дані польські пропозиції царя давала полякам 
надії на успішне вирішення питання. Однак при цьому московські посли 
зазначили, що цар не може поступитися козаками. Саме в цей момент 
прозвучала доволі промовиста фраза, що «… це такий народ (українські 
козаки – В.Г.), який ні з вами, ні з нами не може жити в мирі, і завчасно 
шукає собі нового покровителя, чи шведа, чи Ракоці, з’єднавшись з кимсь 
з них, вони можуть бути небезпечними і нам, і вам; від них слід тікати 
як від скаженого пса»34. Даний вислів яскраво засвідчує, по-перше, дій-
сне ставлення московського уряду до козацької України та українців. По-
друге, формує ідею, що українські козаки є небезпечними як для поляків, 
так і росіян, що передбачає ліквідацію цієї загрози спільними зусиллями. 
По-третє, створює підґрунтя для можливого поділу українських земель з 
метою спільного контролю над ними та усунення загрози з їх боку як для 
Польщі, так і для Московської держави. 

Переговори відновилися аж 20 (30) вересня 1656 р. За час перерви, 
коли не відбувалися офіційні зустрічі делегацій, сторони очікували на ін-
струкції, відповідно від короля та царя. Так, 4 (14) вересня цар надіслав 
грамоту, яка надійшла у Вільно 18 (28) вересня з наказом продовжити пере-
говори про обрання царя на польський престол (Вражає «оперативність». 
Росіянам потребувалося два тижні, щоб привезти грамоту з-під Риги до 
Вільно). У ній Олексій Михайлович сповіщав своїх послів про прибуття до 
нього посланців Богдана Хмельницького сотника Романа Гапоненка з то-
варишами, які привезли статті гетьмана. Як зазначалося в грамоті, «…ми, 
Великий Государ, тих статей слухали, вказали з тих статей виписати, про 
що вам з польськими комісарами на мирному договорі стояти міцно…». 
Загалом вони передавали зміст посольської інструкції, даної Р. Гапоненку 
Богданом Хмельницьким. Проте, цікавими видаються помітки, проставле-
ні царем щодо кожної зі статей. Так, лише в питаннях вільного здійснення 
православних служб та обрядів, а також стосовно звільнення від податків 
і повинностей православних священників, було наказано «…стояти міцно 
без будь-якого відстрочення». Стосовно ж усіх інших статей, то у випадку, 
коли польські комісари не захотіли б поступатися, цар наказував відкласти 
їх вирішення до інших з’їздів35. 

Відтак, московська влада ставила завдання будь-що досягти угоди, в 
основі якої мало бути рішення про обрання царя на польський престол. Усі 
спірні питання, які могли завадити цьому, мали бути відкладені на потім. 
Фактично, така позиція повністю суперечила тим обіцянкам, які в свій час 
були дані гетьману Богдану Хмельницькому про те, що в разі незгоди по-
ляків прийняти усі вимоги, зокрема й української сторони, угода не буде 
підписана. 
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На десятому з’їзді, який відбувся 20 (30) вересня, поляки прямо по-
ставили запитання – якщо цар буде обраний в королі, то чи поступиться 
він Малою та Білою Руссю на користь королівства. Відповідь російських 
послів зводилася до того, що це питання слід відкласти на півроку36. Відтак, 
попередня категоричність щодо приналежності України змінилася на інший 
тон – тон невизначеності. Очевидно за певних обставин заради польської 
корони Москва могла пожертвувати інтересами Війська Запорозького.

Бростовський у своєму щоденнику також відзначає даний момент. 
Зокрема, він пише, що росіяни наполягали на тому, що вся Литва, Біла 
Русь та Україна має належати Московській державі протягом 20 років, а 
після того будуть повернуті. Проте, як відзначали московські посли, якщо 
поляки почнуть обирати царя на королівський престол, вони можуть бути 
спокійні (?)37. Очевидно, остання фраза означає, що в разі отримання ца-
рем польської корони проблема України, Білорусії та Литви владнається 
сама собою в інтересах, зокрема, і польської шляхти.

Невдовзі очільник московської делегації Н. Одоєвський передав ко-
місарам грамоту, в якій були викладені умови, які, за його висловом, мали 
би бути несподіваними для поляків (?)38. Серед інших там були такі по-
ложення:

цар обирається спадкоємцем Яна Казимира. При цьому Олексій – 
Михайлович погоджувався на вільне обрання його наступника;
після обрання царя на королівський престол йому має бути повер-– 
нена «…Литва по Березину, Свіслоч, Прип’ять та Дніпро, згідно по-
передньому розподілу кордонів (?), а також Біла Русь від Динабургу, 
Україна з козаками та Малоросія (кордони якої мають бути визначені 
пізніше (!!)) навіки мають бути приєднані до Московії»;
маєтності, забрані в православних церков і монастирів повинні бути – 
повернені;
відновлення прав православного духовенства та скасування унії, – 
зрівняння в правах православних і католиків39.
На нашу думку, саме за постійним «відстоюванням» інтересів право-

славних Москва намагалася приховати кроки, спрямовані на досягнення 
компромісу з поляками за рахунок державних інтересів Війська Запорозького. 
Фактично говорилося: «Подивіться, як ми послідовно і непохитно відстою-
ємо ваші інтереси». У той же час в питаннях шляхетських маєтностей на 
території козацької України, кордонів Війська Запорозького, та й, зрештою, 
його підпорядкування проявлялася хиткість російських позицій. 

24 вересня (4 жовтня) 1656 р. відбулося наступне засідання. Поляки 
повідомили, що отримали відповідні інструкції з Варшави (надійшли уря-
дові листи від канцлера, підканцлера, короля, а також постанова сенату), 
в яких говорилося, що з приводу обрання царя на королівський престол 
прийнято рішення скликати 15 (25) вересня 1656 р. сейм. Його рішен-
ня розглядалося як необхідна умова для того, щоб розпочати процедуру 
обрання царя на польський престол. Крім того, королем міг бути лише 
римо-католик. Монарх мав проживати лише в Польщі, а не за її межами. 
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У резолюції сенату також зазначалося, що про обрання королем Олексій 
Михайлович не може й бути мови, а стосовно його сина, то це питання має 
бути вирішене лише на сеймі. 

Не оминули посли й української проблеми, зазначивши, що вона має 
стати об’єктом наступних переговорів. При цьому вони наголосили, що за-
порожці домовилися з кримським ханом, волоським господарем та Ракоці 
протидіяти царському обранню на королівський престол. Також зазначили, 
що є інформація про контакти Хмельницького зі шведським королем: «… ко-
заки – люди ненадійні, хоча й присягають, проте в правді не стоять»40.

Коли почалася розмова про Україну, росіяни зазначили, що нещодав-
но до Вільно прибули козацькі посли, які не бажають приєднання України 
до Польщі, тому що присягали царю. Проте, як відзначає Бростовський, це 
питання московські посли пропонували відкласти на майбутнє, як і питан-
ня повернення завойованих провінцій. Як вони зазначили, це все «…  не 
буде складати труднощів для Королівської Величності Царя (!), і що все це 
може бути зроблено»41. 

Дані свідчення видаються нам цікавими з кількох причин. По-перше, 
Бростовський вперше згадує про прибуття українських послів, про яке по-
відомили поляків росіяни, лише 24 вересня (4 жовтня), коли між сторонами 
відбувалося одинадцяте (!) засідання. По-друге, в неофіційних розмовах 
московські посли обіцяли, що у разі вирішення питання про успадкування 
царем польської корони, будуть вирішені всі територіальні питання, зо-
крема й ті, що стосуються України. Це фактично свідчить, що московська 
сторона готова була заради польської корони піти на будь-які поступки, 
хоча в офіційних розмовах росіяни продовжували наполягати, що Україну 
вони не віддадуть за жодних обставин. 

Тут, очевидно, варто зупинитися на подіях довкола українських по-
слів на Віленських переговорах. Як уже зазначалося, гетьман Богдан 
Хмельницький надіслав до Вільна сотника Романа Гапоненка з товаришами 
з надією, що ті отримають офіційний статус на переговорах і будуть відсто-
ювати українські інтереси. Посольська інструкція Гапоненку була видана 
26 липня (5 серпня) 1656 р. Тоді ж він мав вирушити до Вільно. Українські 
посли прибули у ставку царя під Ригою лише 1 (11) вересня 1656 р., а у 
Вільно прибули вже 24 вересня (6 жовтня) 1656 р. Тобто дорога на перего-
вори в представників Богдана Хмельницького зайняла близько двох місяців. 
Це при тому, що така важлива для Війська Запорозького подія змушувала 
гетьмана поквапитися. То чому ж подорож україн ців до Вільно виявилася 
настільки довгою? Очевидно, що на заваді українським послам стояло праг-
нення Москви якомога довше не допускати їх до місця переговорів.

Звертаємо увагу на те, що зустрівшись з українськими послами в Ризі 
і отримавши від них статті Богдана Хмельницького, цар досить оперативно 
включив їх до своєї грамоти з відповідними помітками і вже 4 вересня на-
діслав до Вільно. Прибула грамота туди 18 вересня. Українські з’явилися 
у Вільно тижнем пізніше. 

Як виявилося, присутність українських послів під час переговорів 
була не вигідною жодній зі сторін. Поляки побоювалися, що росіяни, три-
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маючи біля себе українських послів, намагатимуться таким чином вплину-
ти на прийняття остаточних пунктів договору. Польські комісари писали 
до короля, що козацькі гінці «…нічого зараз не роблять, і хто знає, чого 
їх тут тримають». Поляки розуміли, що присутність козаків під час пере-
говорів, їх втручання в процес досягнення згоди між сторонами можуть 
негативно вплинути на кінцевий результат. Адже українська сторона без-
умовно негативно сприймала сам факт польсько-російських переговорів. 
Що вже говорити, коли мова зайде про можливості досягнення компромісу 
за рахунок українських територій. 

Позиція українських послів могла бути небезпечною і для інтересів 
Росії. Я. Федорук відзначає, що після поразки московського війська під 
Ригою в жовтні 1656 р. Віленський мир став для Москви життєво необхід-
ним, навіть за найбільшу ціну42. 

Відтак, Р. Гапоненко з товаришами, перебуваючи у місці переговорів, 
були фактично відсторонені від них. Їх не допускали до посольського на-
мету, вони змушені були користуватися лише чутками та спеціально сфор-
мованою інформацією, якої їх «кормили» і поляки, і росіяни. 

Чим аргументувалася така позиція Росії і Польщі? Поляки взага-
лі заявляли протести щодо можливості вести переговори з хлопами, які 
через своє низьке походження не можуть на рівних розмовляти з шлях-
тичами. Росіяни також виказували своє невдоволення низьким статусом 
українського посольства, яке очолював всього-на-всього сотник. На думку 
Л. Заборовського, саме невідповідний статус українського посольства не 
дав змоги їм взяти участь у переговорах43.

Натомість Я. Федорук вважає, що в даній ситуації основну роль відіграв 
не статус представників Війська Запорозького (на його думку, це було виявом 
зверхнього ставлення Хмельницького до самих переговорів), а суперечності 
між українським гетьманом і царем44. Головне місце в них, очевидно, посідала 
незгода гетьмана з планами Росії щодо замирення з поляками. 

На думку Т. Таірової-Яковлевої, відсторонення українських послів 
від переговорного процесу було викликане як «… традиційною пихатіс-
тю московського боярства, так і відмовою визнавати за Україною права на 
певну незалежність у питаннях зовнішньої політики»45. 

До цього, на нашу думку, слід додати те, що присутність українських 
послів та їх участь в переговорах позбавила б можливості маневру як 
польських комісарів, так і московських послів, зокрема маневру, який сто-
сувався безпосередньо вирішення «українського питання». 

В цілому, як на це звертає увагу Я. Федорук, сама невизначеність з ко-
зацькою місією додавала непевності в сам хід переговорів. Невідомо було, 
як мали приступити до обговорення українського питання, не допускаючи 
представників Хмельницького до участі в ньому. Тим більше, що сторони 
були стривожені інформацією про переговори гетьмана зі шведським ко-
ролем і семигородським князем46. 

Як відзначав М. Грушевський, «коли б козацькі посли були допуще-
ні до нарад віленської комісії, се мабуть розсіяло багато з сих підозрінь, 
і усунуло б той ґрунт, на якім вони розвивалися – через цю неофіціаль-
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ну, образливу для козаків роллю: недопущених до переговорів консуль-
тантів». Ззовні Москва займала в козацькому питанні, як про це писав 
М.Грушевський, позицію чітку і тверду. Вона стояла на тому, що козацьке 
військо зі своєю територією піддалося під протекцію царя і стосовно цього 
московська влада не допускала жодних дискусій. Проектована границя – 
до Буга – не мала нічого дати Польщі з козацьких займанщин (проте і не 
відповідала побажанням Хмельницького, висловленим у грамоті до царя. 
Гетьман говорив про кордон по Віслу). Воднораз йшлося про те, що по-
сли всіма засобами мають не допустити розриву переговорного процесу 
і в крайньому разі погодитися на перенесення питання до найближчого 
сейму. Грушевський справедливо зауважує, що це й був той пункт, який 
би однозначно викликав незадоволення козацьких послів, які були добре 
обізнані з подібною практикою польського керівництва. Фактично, з боку 
поляків, це було звичайне зволікання з метою добитися припинення вій-
ськових дій47. Водночас додамо, що гостра потреба Москви в перемир’ї з 
поляками, з огляду на наростаючу загрозу з боку Швеції, та надто прива-
блива перспектива обрання царя на польський трон, породжували загрозу, 
що російська влада задля цього може виявитися не настільки твердою у 
справі відстоювання українських інтересів. Як показувала практика і хід 
переговорів, росіяни схильні були йти на поступки, особливо тоді, коли 
вони обіцяли отримання значних преференцій, як-от польська корона. 

Згідно з Грушевським, на пропозиції поляків щодо необхідності того, 
щоб Москва відступилася від козаків і України, бояри відповіли, що від ко-
заків відступитися не можуть. «Нічого доброго з того б не вийшло: не будуть 
ні вашими, ні нашими, – коли цар від них відступиться, вони піддадуться 
або султанові, або ханові, або шведському королеві, і з’єднавшись з ними 
стануть воювати і Москву, і Польщу. Коли ж Польща і Москва об’єднаються 
під пануванням московського царя то й козаки будуть з ними разом48.

В. Липинський наводить цитату зі слів московських послів, зверну-
тих до поляків: «Козаків самі в послуху не вдержите, а тоді буде і нам і вам 
тяжче; стане з них новий Крим, коли вони турецьку приймуть протекцію… 
Ці люде (козаки), як дикі звірі: треба їх наперед обласкавити, а потім ужи-
вати. Коли вони зрозуміють, що ви їх хочете мати, не будуть ані вашими, 
ані нашими. Ви самі перестерігали нас, що вони зі Шведом і Ракочієм по-
розуміваються; певне до них, або до бусурманів підуть»49.

У польському керівництві, очевидно, це також розуміли. Тому там 
було підготовлено, за висловом Грушевського, декілька «концептів» стосов-
но вирішення українського питання. Вони були представлені московським 
делегатам. Відзначимо, що хоча представники гетьмана не були офіційно 
ознайом лені з ними, та, очевидно, знали про них, користуючись різноманіт-
ними чутками. А утаємниченість польсько-російських переговорів переко-
нувала їх в тому, що сторони схиляються до прийняття одного з них і росія-
ни готові здати інтереси козацької України взамін на польську корону.

Отже, перший з таких «концептів» пропонував вирішити «українське 
питання» відразу після коронації Олексія Михайловича. Зокрема, Україна 
має з’єднатися в одне панство з Річчю Посполитою і вічно належати до 
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Речі Посполитої. Тепер же, по укладенні договору, козаки мають припини-
ти будь-які ворожі дії проти Корони Польської та ВКЛ, а навпаки – висту-
пати проти будь якого супротивника Речі Посполитої і царя. Король обіцяє 
пробачити козакам усі провини і відновити їх давні права та привілеї. Для 
заспокоєння козаків пропонувалося надіслати до них делегацію польських 
і московських комісарів. Говорилося про повернення шляхти у свої маєтки 
та їх безпечне проживання поміж козаків. 

Інший «концепт» пропонував, насамперед, царю взяти на себе посе-
редництво у відносинах між поляками та козаками, щоб запобігти дальшому 
кровопролиттю. «Аби і Річ Посполита була помирена з тим військом, за-
вжди їй потрібним; і військо Запорізьке в своїх претензіях як найпристойні-
ше було задоволене, і обивателі коронні, повернувши до домів і маєтностей 
своїх, безпечно в них мешкали – хоча б прийшлось виділити якусь частину 
Запорізькому війську». Мова йшла про встановлення лінії відмежування ко-
зацького краю, згідно Білоцерківського договору. Насамкінець, Україна має 
вернутися до складу Речі Посполитої вже після елекції царя50.

Як зазначає Грушевський, зміст даних концептів доходив до україн-
ських послів і вселяв у них занепокоєння. «Бути поверненими до Польщі 
після вибору царя на Польське королівство, а тим часом зараз же верну-
тися на польську службу на умовах Білоцерківського трактату, покинути 
всі позиції поза білоцерківською лінією, пустити на Україну шляхту – се 
була перспектива як найгірша. А при тій зацікавленості, яку виявляли 
московські делегати до елекції царя, можна було справді побоюватися з їх 
боку яких-небудь необережних концесій, а потім московського натиску на 
Військо в напрямку козацького «послушенства» полякам»51.

Наразі, наступні засідання пройшли в постійних суперечках. Основ-
ними темами залишалися царське обрання на польський престол, релігій-
не питання, «а по-третє, Україна і козаки, яких вони самі побоюються, щоб 
вони, зрозумівши, що цар хоче приєднати їх до Речі Посполитої, не стали 
б шукати собі іншого пана»52. 

19 (29) жовтня царським послам надійшла інструкція, в якій гово-
рилося про необхідність будь-що зберегти перемир’я, навіть за рахунок 
певних територіальних поступок. Послам пропонувалося задіяти усі мож-
ливі засоби впливу на поляків, зокрема підкуп комісарів «купити, обіцяти 
тисячі, п’ятдесят і шістдесят і більше обом послам»53. 

Відзначимо, що офіційно заявляючи про те, що за жодних обставин 
не поступляться українськими і білоруськими землями, московські посли 
водночас у приватних розмовах говорили про можливість компромісів за-
для досягнення головного – обрання царя на польський престол. Зокрема, 
підтверджують це спогади Бростовського, який, зокрема, писав, що мос-
ковські посли «…зі слізьми на очах просили нас (польських комісарів – 
В.Г.) знайти засіб для завершення цієї справи (підписання угоди – В.Г.), 
скаржилися на Царя, й клятвено обіцяли, що все буде повернено». До по-
ляків надходила інформація, що «… вони (росіяни – В.Г.) бажають зараз 
же поступитися по Березину, а під час обрання домовитися про решту»54. 

24 жовтня (3 листопада) 1656 р. відбулося останнє (дев’ятнадцяте) 
засідання Віленської комісії. Як зазначає Бростовський, було досягну-
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то домовленість про відстрочку вирішення основних питань до сейму. 
Водночас сторони домовилися про встановлення перемир’я, а також про 
спільні військові дії проти прусського князя та шведського короля55. 

В результаті Віленська комісія так і не завершилася повною згодою. 
Як відзначає Грушевський, польські делегати не допускали елекції царя 
інакше як за умови, що він поверне Польщі Україну і Білорусь, а цар не 
хотів купувати елекції за таку дорогу ціну56. Хоча, на нашу думку, в разі, 
коли б поляки зайняли більш поступливішу і чіткішу позицію стосовно 
царської елекції, ставлення росіян до питання про територіальні поступки 
було б іншим. 

Відзначимо, що полякам вдалося досягнути успіхів у справі обме-
ження територій Війська Запорозького. При цьому, як відзначає Т. Таі ро ва-
Яковлева, московські делегати у питаннях кордонів уже не виявляли такої 
непоступливості, а трималися дещо гнучкіше. На думку дослідниці, така 
поведінка царських представників могла пояснюватися бажанням обмеж-
ити владу українського гетьмана, або прагненням шляхом подібних комп-
ромісів добитися польської корони для Олексія Михайловича. Також вона 
припускає, що московські посли були не надто обізнаними щодо умов по-
передніх українсько-польських угод. Так, коли 7 вересня 1656 р. москов-
ські посли попросили поляків показати їм лінію козацьку, польські коміса-
ри намалювали їм ту, яка була визначена Білоцерківським договором, і об-
межувала територію Війська Запорозького лише Київщиною. Московські 
воєводи погодилися на таке визначення розмежування57. 

«Та легкість, коли не легковажність, – зазначає Т. Таірова-Яковлева, – з 
якою московські посли погодилися урізати територію Гетьманщини до меж 
Білоцерківської угоди (хоча навіть поляки сподівалися найбільше на кордо-
ни, встановлені Зборівською!), не може не дивувати. Фактично це порушен-
ня Переяславської угоди 1654 р., згідно з якою визнавався кордон, визначе-
ний Зборівською угодою. Крім того, козаки опинилися в становищі подвій-
ного протекторату (їхньою думкою щодо цього ніхто не поцікавився) – і це 
також не відповідало «Березневим статтям». Навіть, якщо взяти до уваги те, 
що даний пункт Віленської угоди ніколи не був виконаний, козаки мали усі 
підстави вважати, що їх зраджено… Що ж до Гетьманщини з її територією 
та інтересами – її просто продавали в обмін на польську корону»58. 

На думку Тараса Чухліба, Віленський трактат було укладено згідно 
міжнародного принципу uti possidetis («як володієте, так і володійте»), який 
фактично визнавав за кожною із сторін ті володіння, які були зафіксовані на 
момент припинення військових дій. При цьому зазначалося, що гострі питан-
ня, які викликали суперечку під час переговорів, можуть бути вирішені після 
рішення сейму та елекції царя на польський престол. Це стало наслідком від-
носної рівності військових і дипломатичних можливостей обох сторін. «Разом 
з тим, віленські переговори створили міжнародно-правовий прецедент обго-
ворення проблем України поза її «спиною» й змусили Б. Хмельницького та 
його оточення шукати нових шляхів у зовнішній політиці»59.

Відзначимо, що сам текст угоди був привезений до Чигирина по-
слами Хмельницького. На думку Грушевського, це був польський проект 
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договору, відхилений московськими делегатами. Проте, вчений не виклю-
чає, що це міг бути затверджений текст таємної угоди між Москвою та 
Польщею. Його назва звучала як «Статьи с Москвою постановленные, а 
потом до пришлого сойму – будет покажетца Речи Посполитой на совер-
шенье отложенные»

Перший пункт проголошував, що цар має бути обраним на королівство 
польське на наступному сеймі з тією умовою, що він не має права втруча-
тися в польські справи за життя нинішнього короля, аж доки після смерті 
останнього на конвокації зложить присягу і потім буде коронований.

Пункти 4, 6, 7 стосуються питань релігії. Зокрема, цар зобо в’я зу єть ся 
дотримуватися прав католицької церкви, а прав і вольностей грецького за-
кону «згідно звичаю». Стосовно вимоги ліквідації унії, то тут зазначалося, 
що після елекції московського царя обидва монархи мають дійти згоди, 
порадитися з духівництвом щодо подолання протиріч між церквами.

Пукти 9 і 10 стосуються вирішення українського питання.
Перший з них проголошував, що Україна як член Речі Посполитої, 

«…що була прийнята під протекцію царя, як з віків приналежна провінція 
не має бути одірвана від Речі Посполитої при такому зв’язку, який утво-
риться між Короною Польською, Великим князівством Литовським та 
панством Московським через елекцію царя на королівство». Відповідно, 
цар після елекції, порозумівшись з королем, має створити комісію для за-
спокоєння України. Комісари мають залагодити всі суперечності з козака-
ми. Їм мають бути пробачені всі провини, відновлені всі права та привілеї, 
а також надані нові. Протектором цих постанов виступить цар, який гаран-
туватиме їх непорушність.

Ще до початку роботи цієї комісії надається право всім обивателям 
Корни і ВКЛ повернутися до своїх маєтків і вільно мешкати між козаками по 
всіх воєводствах. Козакам заборонялося чинити будь-які військові акції за 
лінією, визначеною Білоцерківськими пактами, вони мають бути готовими 
виступити на службу як цареві, так і королю проти кожного неприятеля60. 

Зовнішньополітична ситуація осені 1656 р. підштовхувала російських 
урядовців до найшвидшого підписання угоди з поляками за будь-яку ціну. 
До цього підштовхувала дипломатична невдача в справі укладення анти-
шведської ліги з Данією, активізація французької дипломатії з метою укла-
дення польсько-шведського договору, непевність позиції Хмельницького. 

Віленське перемир’я вітали в обох державах. Фактично, була до-
сягнута мета-мінімум, яка ставилася і Польщею, і Москвою. У самому 
Вільно два дні проходили офіційні бенкети, проводилися спеціальні свят-
кові служби. З Віленського замку здійснювалися гарматні залпи. Цар ви-
дав грамоту, в якій писав, що його вже «обрали на Королівство Польське 
і Велике Князівство Литовське...» Олексій Михайлович наказав грамоту 
цю читати в храмах при великому скупченні людей, «…щоб всяких чинів 
людям про це було відомо»61. 

Отже, укладення перемир’я означало відмову Москви від продо-
вження війни проти Польщі, що ставило під загрозу реалізацію планів 
українського гетьмана Богдана Хмельницького, який пішов на союз з ца-
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рем лише задля завершення визволення українських земель з-під влади 
Речі Посполитої. По-друге, в ході самих переговорів їх учасниками ак-
тивно розігрувалася «українська карта», велася незавуальована торгівля 
українськими територіями. При цьому делегація Війська Запорозького 
цілеспрямовано не допускалася до участі в переговорах, а відтак була по-
збавлена можливості відстоювати свої інтереси. По-третє, недопущення 
українських делегатів до участі в переговорах, чутки, довкола їх змісту по-
роджували занепокоєння в гетьманського уряду, а домовленість між поль-
ськими і російськими комісарами, яка створювала можливість сторонам 
для маневру і не усувала небезпеки вирішення проблем між Москвою та 
Варшавою за рахунок українських земель призвели до корекції політики 
українського гетьманату в його стосунках з Москвою.

Як свідчить перебіг переговорів під Вільно, московська сторона лише 
повсякчас декларувала непохитні наміри відстоювати інтереси козацької 
України. Проте, насправді в ході перемовин проявилася тенденція щодо 
можливості досягнення компромісу між Польщею та Москвою за рахунок 
українських земель. Саме в цьому, на нашу думку, й полягала справжня по-
зиція Москви у вирішенні «українського питання», позиція, яка уже на прак-
тиці проявилася в процесі підготовки та укладення Андрусівського договору 
1667 р., коли козацька Україна була поділена між Польщею та Росією. 

Реальна ж російська поступка проявилася в тому, що Москва погоди-
лася на обмеження території Війська Запорозького територією Київського 
воєводства, згідно умов Білоцерківського договору 1651 р. І це при тому, 
що поляки початково погоджувалися на територіальні розмежування згід-
но положень Зборівського договору 1649 р. При цьому ми вже не говори-
мо, що це жодною мірою не відповідало позиції українського гетьмансько-
го уряду, адже Богдан Хмельницький визначав межі української держави 
не інакше, як по саму Віслу. 
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В статье анализируется ход российско-польских переговоров в 1656 г. в 
Вильно, в частности, в смысле решения сторонами «украинского вопроса» и по-
зиция Москвы в отстаивании интересов Войска Запорожского. Рассматриваются 
причины и обстоятельства недопущения к участию в переговорах украинской 
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