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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ 
МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА КОЗАЦЬКА УКРАЇНА 

(СЕРЕДИНА -  ДРУГА ПОЛОВИНА 50-Х РР. XVII СТ.)

Українсько-московський договір 1654 р. мав вирішальний вплив не 
лише на хід подій Української національної революції та розвиток українсь
ко-московських і українсько-польських стосунків, а й вніс корективи у всю 
тогочасну європейську політику, особливо ту, яка була акумульована в схід
ноєвропейському регіоні. Фактично мова йшла про становлення нового 
співвідношення сил і перерозподіл сфер впливу.

Загалом питанням міждержавних стосунків другої половини 50-х рр. 
XVII ст. в історіографії приділено досить багато уваги. Зокрема, в цьому се
нсі варто виділити роботи сучасних українських істориків В.Горобця, 
В.Смолія, В.Степанкова, Я.Федорука та Т.Чухліба1. Серед російських вче
них найбільший доробок у дослідженні означеної тематики належить 
В.Артамонову, В.Заборовському, Г.Саніну, Т.Яковлевій2. Проте навіть наяв
ність значної кількості праць з історії міжнародних відносин окресленого 
нами періоду не виключає необхідності подальшої роботи над вивченням 
даної проблематики. По-перше, в більшості робіт українських істориків на
самперед всі перипетії міждержавних стосунків розглядаються в контексті 
дослідження зовнішньої політики Українського гетьманату, де акцент ро
биться переважно на зовнішньополітичних зусиллях уряду Богдана Хмель
ницького та його наступників. По-друге, якщо говорити стосовно наших ро
сійських колег, то тут спостерігається діаметрально протилежна картина, за 
якої фактор впливу української політики на тогочасні міжнародні процеси 
чи то свідомо, чи підсвідомо применшується. Фактично створюється вра
ження про формування політики в Центральній та Південно-Східній Європі 
без будь-якого українського впливу. Гетьманський уряд, таким чином, ви
ставляється пасивним гравцем, що лише слідує чужим правилам.

На нашу думку, питання міждержавних відносин країн Центральної та 
Південно-Східної Європи слід розглядати у контексті всіх можливих взає
мозв’язків і з обов’язковим врахуванням впливу українського фактору, який 
в багатьох випадках був вирішальним. Звичайно, комплексне дослідження 
даної проблеми не може оминути таких питань, як місце козацької України в 
зовнішньополітичних концепціях Польщі, Росії, Швеції, Османської імперії
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та Криму, Придунайських князівств; як розробка українським урядом на
прямів політики щодо означених держав; як ставлення окремих угруповань 
в середовищі політичної еліти цих країн до українського питання. У цьому 
сенсі доцільним є окреслення певної динаміки в політиці окремих держав 
щодо України, а відтак -  змін в регіоні, пов’язаних з відповідним вирішен
ням українського питання.

На сьогодні визначилася низка дискусійних питань. Одне з них стосу
ється того, чи проявилися імперські тенденції в зовнішній політиці Москов
ської держави вже в другій половині 50-х рр. XVII ст., і яке місце займала 
Україна в їх розвитку? Дане питання гостро постало серед інших в ході нау
кових дискусій під час конференції “Україна, Польща, Росія у XVII-XVШ 
ст.: політико-державні моделі та владні еліти”, що проходила в Кам’янці- 
Подільському 20-22 вересня 2006 р. У даній розвідці ми намагатимемося 
якщо не відповісти на нього, то, принаймні, окреслити проблему, яка, на 
нашу думку, потребує ретельного дослідження.

Отже, середина XVII ст. вияв’илася періодом неабиякої активності в 
європейській міжнародній політиці. Одним із чинників цього процесу стала 
Українська національна революція,, що призвела до глибокої політичної кри
зи Речі Посполитої, яка опинилася на межі краху, та утворення Української 
козацької держави (Війська Запорозького). Остання за своїм геополітичним 
потенціалом цілком претендувала на лідируючу роль в Центральній та Пів
денно-Східній Європі. За оцінкою В.Артамонова, “Козацька держава з 
центром в Чигирині виникла спонтанно і відразу з власною політикою, сфе
рою інтересів та сильним військом... ні Варшава, ні Москва, ні Стамбул не 
очікували такого несподіваного спалаху української військової сили”3. Від
повідно це не могло не позначитися на підвищенні уваги з боку європейсь
ких держав до проблем даного регіону.

Зауважимо, що з завершенням Тридцятилітньої війни 1618 -  1648 рр. в 
Європі була встановлена система хиткої рівноваги, яка ввійшла в історію як 
Вестфальська. Звичайно, ця система ознаменувала цілком новий етап в роз
витку міждержавних відносин, перехід до тих принципів, які стали пріори
тетними в наступні роки і домінують в системі міжнародних відносин і нині. 
За визначенням Г.Саніна, це була система, в основі якої лежали “баланс сил” 
та “державні інтереси”4.

У період, що тривав по завершенні Тридцятилітньої війни, розгорілася 
боротьба між тими, хто вважав за потрібне збереження Вестфальської сис
теми, і між тими, хто прагнув порушити її на свою користь, тобто встанови
ти своє домінування якщо не у всій Європі, то хоча б у певному регіоні.
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На думку Г.Саніна, таких регіонів, де проявився “головний геополіти- 
чний конфлікт”, після завершення війни окреслилося чотири. В першому з 
них визначальними виявилися взаємовідносини між чи не основними проти
вниками на етапі 1618-1648 рр. -  Францією та імперією Габсбургів. Провал 
планів останньої перетворитися у світову католицьку імперію фактично 
спричинив домінування Франції в Західній Європі. Вона змогла позбутися 
небезпечного противника й домоглася значного його ослаблення (Габсбурги 
втратили багатий Ельзас, помітно послабилися їх позиції в німецьких кня
зівствах, отримали незалежність Північні Нідерланди та Швейцарія, які те
пер виступали союзниками Франції).

Другим конфліктним регіоном стали Скандинавія та узбережжя Балти
ки. Вестфальський мир різко посилив позиції Швеції, яка ще після Столбов- 
ського миру 1617 р. з Московською державою отримала значну перевагу над 
останньою. Шведи володіли Карелією, Жорою, гирлом Неви, а також прак
тично всім німецьким та польським балтійським узбережжям. Закріпити свої 
позиції Швеція прагнула шляхом приєднання територій Речі Посполитої та 
Московії. Звичайно, такі плани північних монархів наштовхувалися на про
тидію не лише зазначених держав, а й Данії, Бранденбургу та Австрії.

Третім регіоном, на думку Г.Саніна, виступала Південно-Східна Євро
па. В епіцентрі цього конфлікту стояли Османська імперія, з одного боку, та 
Габсбурги й Річ Посполита -  з іншого5.

Насамкінець четвертим регіоном підвищеної напруги, який приковував 
до себе увагу тогочасних політиків, була Східна Європа. У результаті Наці
онально-визвольної війни українського народу Річ Посполита -  один з важ
ливих факторів європейського балансу сил -  опинилася на межі політичного 
та військового краху. З початку 50-х рр. XVII ст. урядом Української коза
цької держави виношувалися плани охоплення державними кордонами аре
алу історичного проживання українського етносу. Це, по-перше, неодмінно 
тягло за собою новий територіальний поділ (від Речі Посполитої мали віді
йти західноукраїнські землі). По-друге, такий розвиток подій мав призвести 
до становлення в центрі Європи нової держави, що мала б територію, одну з 
найбільших за площею, та надзвичайно вигідні геополітичні можливості.

Українська національна революція справила надзвичайно великий 
вплив на тогочасні європейські політичні процеси. Слід погодитися з дум
кою Т.Чухліба, що “революційні події в Україні, починаючи з другої поло
вини 50-х рр. XVII ст., спричинили до чергового протиборства за першість 
між найсильнішими державами Центрально-Східної, Південно-Східної й на
віть Північної Європи та стали початком великих міждержавних конфліктів 
у цій частині континенту після “загальноєвропейського миру” 1648 р.”6.
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Розвиток революційних подій в Україні співпав з активним виходом на 
міжнародну європейську політичну арену Московської держави. Довгий час 
вона залишалася в певному політичному затінку. Це було спричинено важ
кими наслідками “смутних часів”, які пережила Московія наприкінці XVI -  
на початку XVII ст., територіальними втратами, що відкинули її від основ
них торгівельних шляхів, неспроможністю Москви на той час здійснювати 
якийсь вплив на хід європейської політики. Проте вже в ході Тридцятиліт
ньої війни Росія, не беручи безпосередньо в ній участі, виявила певний по
тенціал сили, здатної своєю підтримкою значно посилити одну з ворогую
чих сторін. Відтак уже тоді в європейських колах проявилося прагнення на
лагодити союзні стосунки з Московією.

На підтримку Москви з початком Української революції мали надію як 
Богдан Хмельницький, так і польські урядові кола. Проте російський уряд на 
перших порах розгортання національно-визвольної боротьби українців за
йняв вичікувальну позицію. Тут слушною є думка В.Смолія та 
В.Степанкова, що Москва, “виступаючи противником незалежної України... 
дотримувалася у 1648-1652 рр. тактики виснажування козацької держави й 
Речі Посполитої”. Лише реальна загроза поразки Української держави після 
оформлення польсько-кримського антиукраїнського альянсу та провалу мо
лдавської політики Б.Хмельницького, а також можливість прийняття коза
цькою Україною турецької протекції змушують московське керівництво до 
рішучих дій7.

Після 1654 р., уклавши угоду про союз з козацькою Україною, Москва 
фактично декларує свої європейські інтереси та активізує європейський век
тор в своїй зовнішній політиці. Саме в цьому сенсі роль України була визна
чальною. Використання військового і політичного потенціалу останньої для 
досягнення своїх геополітичних цілей стало пріоритетним напрямом діяль
ності царського уряду, починаючи з 1654 р.

Звичайно, московський уряд розумів, що така активізація його євро
пейської політики, що фактично спрямовувалася на корегування Вестфальс- 
кої системи рівноваги, не може пройти повз увагу впливових європейських 
держав. Тому після Переяслава московська дипломатія переймається про
блемою створення найсприятливішого політичного та військового клімату 
для здійснення своїх планів.

Відтак, поряд з активізацією воєнних дій (московсько-польська війна), 
відбувається активна дипломатична „гра”, де основними гравцями виступа
ють не лише Московська держава, Річ Посполита, Кримське ханство, Туреч
чина та Швеція. У різноманітних дипломатичних комбінаціях також були 
задіяні Франція та Бранденбург. З іншого боку, саме суперництво європей
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ських держав між собою давало Москві шанси, скориставшись їх зацікавле
ністю в союзі з нею, заручитися певною підтримкою.

У діях московського уряду цього часу яскраво проявилося бажання 
утвердити новий геополітичний статус Росії та окреслити її нову роль у єв
ропейській політиці. Вважаємо, що вже тоді у зовнішньополітичних курсах 
Москви, в планах та устремліннях її політичної еліти проявляються імперсь
кі тенденції, що зрештою вилилися в утвердження на початку XVIII ст. Ро
сійської імперії, яка, змінюючи форми та кольори, проіснувала майже до кі
нця XX ст.

Питання зовнішньої політики Московської держави цього періоду зав
жди привертало увагу дослідників. Основною тезою, яка продукувалася в 
російській історіографії, стало твердження, що період правління Олексія 
Михайловича ознаменував епоху, коли створювалися ті основи, зокрема, й 
зовнішньополітичні, на яких потім ґрунтувалася держава Петра І.

Так, російський історик М.Рогожин відзначає, що з середини XVII ст. 
зовнішня політика Московської держави переважно спрямовувалася на За
хід. На його думку, основними її складовими була боротьба з Польщею за 
українські та білоруські землі та зі Швецією -  за вихід до Балтійського моря. 
Таким чином, Москва опинилася в епіцентрі вирішення основних проблем 
західноєвропейської політики XVII ст. Укріпивши свої економічні й війсь
ково-політичні позиції, вона вступала рівноправним членом до кола євро
пейських держав. У цей час Англія, Голландія, Данія та Швеція перебували 
в постійних дипломатичних стосунках з Росією8.

Загалом більшість істориків сходяться на тому, що, дійсно, Переяслав
сько-московська угода мала визначальний вплив на зміцнення геополітичної 
ролі Росії. Зокрема, І.Галактіонов у своїй монографії „Из истории русско- 
польського сближения в 50-60-х гг. XVII века (Андрусовское перемирье 
1667 года)” зазначав, що „після возз’єднання України з Росією Російська 
держава висунулася в ряд першорядних держав Європи...” При цьому вче
ний робить висновок, що „зрослий міжнародний престиж Росії зробив її 
центром притягання для споріднених слов’янських народів... Ці народи че
кали свого звільнення за допомогою великого російського народу”. У той же 
час в самій російській зовнішній політиці “поряд з вимогою повернення “ис
конных русских земель, отчины и дедичны”, все гучніше й переконливіше 
стали звучати мотиви духовної спорідненості й національної близькості 
слов’янських народів”9.

Стосовно тези, що вже після Переяслава в російській суспільно- 
політичній думці та в зовнішній політиці Московської держави починають 
проявлятися імперські тенденції, то тут слід відзначити, що вона зустріча
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ється і в роботах сучасних російських істориків. Зокрема, В.Артамонов ви
знає, що “для Росії возз’єднання з Україною прискорило перетворення царс
тва в імперію”10. Ще один російський сучасний дослідник С.Фаїзов вважає, 
що в середині XVII ст. ідея “Третього Риму ... захопила найширші кола ро
сійського суспільства”11.

Отже, з початку 50-х рр. XVII ст. для Московської держави складають
ся сприятливі умови щодо того, щоб здійснити рішучу спробу вирватися із 
своєрідної ізоляції й вступити в боротьбу за першість в Центрально-Східній 
Європі. У цьому плані окреслилися декілька пріоритетних напрямів її війсь
ково-політичних зусиль. По-перше, йшлося про ослаблення й усунення на 
другий план свого головного конкурента в регіоні -  Речі Посполитої. По- 
друге, ставилося завдання повернення втрачених на початку століття тери
торій (Смоленщина) та здобуття виходу до Балтійського моря. По-третє, пе
редбачалося поступове включення в сферу своїх політичних впливів (а зго
дом й повної інкорпорації) руських земель (Україна, Білорусія). Останнє 
розглядалося як перший крок до формування своєрідної слов’янської право
славної імперії, до складу якої мають увійти православні слов’янські народи. 
На нашу думку, фактично в цей час проходить формування балканської по
літики Росії, яка чітко проявилася уже в наступні століття. До речі, Г.Санін у 
своїй статті “Антиосманские войны в 70-90-х годах XVII века и государст
венность Украины в составе России и Речи Посполитой” зазначає, що з се
редини 50-х -  у 60-х рр. XVII ст. розпочинається “переорієнтація визвольно
го руху балканських народів з надії на допомогу Речі Посполитої на пошуки 
допомоги з боку Росії”1 .

Водночас в означений період в суспільно-політичній думці Московсь
кої держави починає активно продукуватися теза про Московію як центр 
притягання для інших слов’янських народів (першими в цьому ряду мали 
стати українці й білоруси). Показовими в цьому плані були ідеї Симона По
лоцького, який у своїх віршованих привітаннях московському царю виголо
шував радість Білорусії й України, які “лобзают” царя-рятівника1 . А в творі 
“Орел российский” він закликав царя “розширити свою владу морем і зем
лею”14. При цьому, одним з головних аргументів утвердження цих ідей була 
релігійна близькість Росії й інших слов’янських народів, зокрема, українців і 
білорусів. Москва в цьому плані претендувала на роль центра православ’я. 
Звичайно, значення України для досягнення цих цілей було, без перебіль
шення, головним. Вирвавши українські землі з політичного поля Речі По
сполитої, Росія фактично завдавала смертельного удару по могутності 
останньої. Також вона здобувала вигідний плацдарм для подальшого насту
пу на Захід з метою підпорядкування всіх слов’янських народів.
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До активізації експансіоністської політики Московської держави на за
ході спонукали царський уряд і представники верхівки православної церкви. 
Одним з ідеологів такої активності був патріарх Никон. Так, в серпні 1655 р. 
він писав царю про доцільність повного захоплення всіх центрів Речі По
сполитої -  Вільна, Варшави, Кракова й Польщі загалом15. Саме глава мос
ковської церкви в цей час отримує неабиякий вплив на царя Олексія Михай
ловича. Патріарх супроводжував царя у військових походах. При цьому його 
присутність під час переможних кампаній розцінювалася, зокрема, самим 
монархом як головна передумова військових успіхів. Так, в 1655 р. у своєму 
листі, повідомляючи про намір іти на Варшаву, цар додавав, що має велику 
надію “на отца нашого... Никона”16. Отже, патріарх Нікон, будучи близьким 
до царя, очолює придворне угруповання (до нього входять також один з 
найвідоміших московських дипломатів А.Ордін-Нащокін, боярин 
Б.І.Морозов, представник дворянських кіл Ф.М.Ртіщев), яке головною ме
тою своєї діяльності визначає встановлення в Московській державі сильної 
монархічної влади17. Фактично мова йшла про утвердження абсолютизму, 
який мав стати платформою майбутньої імперії.

Слід сказати, що під впливом найближчого оточення (Б.Морозов був 
безпосереднім вихователем Олексія Михайловича) ідеями абсолютизму за
хоплюється і сам монарх. Його кумиром стає Іван IV Грозний, самодержець, 
який символізував сильну владу. Збереглися свідчення, що Олексій Михай
лович замовляв по ньому панахиди та цікавився документами його доби 
(особливо тими, що стосувалися зовнішньої політики)18.

Створюючи ідеологію самодержавства, Московська держава очікувала 
слушного моменту на зовнішньополітичній арені. Він наступив після завер
шення Тридцятилітньої війни, коли її учасники були зайняті пошуками сво
го місця і своїх державних інтересів у новому європейському порядку, що 
став складатися, а на Сході Європи розпочалася Національно-визвольна вій
на українського народу, яка різко послабила основного конкурента Московії
-  Річ Посполиту. Першим кроком до досягнення мети стала угода з козаць
кою Україною.

Укладення українсько-московського договору супроводжувалося (по
чинаючи вже з кінця 1653 р.) значною активізацією московської дипломатії 
в Європі. Це пояснювалося тим, що запланована угода, яка відразу набувала 
антипольского забарвлення, неодмінно призвела б до війни Московської 
держави з Річчю Посполитою, що могло викликати неоднозначну реакцію з 
боку ряду європейських країн. Негативне сприйняття цього акту було реаль
ним, особливо з огляду на прагнення частини європейських монархів збере
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гти хитку рівновагу, що створилася в результаті оформлення Вестфальської 
системи.

Тому в останній декаді 1653 р. Москва направляє посольства до Шве
ції, Нідерландів, Франції та Данії. Перед послами ставилося завдання прозо
ндувати ставлення європейських монархів до майбутньої російсько- 
польської війни, а також аргументувати справедливість дій з боку Москви19. 
Зокрема, делегація до Парижа в складі К.Мачохіна, Р.Болдвінова та
А.Богданова мала передати французькому королю грамоту з повідомленням 
про початок війни проти польського короля “за его многие к российскому 
государству досады” °. Образи, нанесені поляками московському царю, були 
детальніше описані в посланні до шведської королеви. Так, в грамоті, яку на 
початку грудня 1653 р. було направлено з гінцями С.Ієвським та 
Т.Мартиновим, містилася скарга на “короля польского и его подданных в 
печатаньи ими в книгах и на письме злых бесчестий и поношений россий
ским государям и всему царству”. Наголошувалося, що ця обставина змушує 
московське керівництво до війни проти Польщі21. Фактично ставилося за
вдання створити сприятливий зовнішньополітичний клімат для початку во
єнних дій. У тому випадку, якби не вдалося отримати допомогу від країн 
Європи, Росія прагнула, принаймні, заручитися їх нейтралітетом з метою 
локалізації російсько-польського конфлікту.

Результати посольств були більш ніж сприятливі для Москви. Царські 
посланці загалом справилися з поставленими завданнями. Було гарантоване 
невтручання в хід московсько-польської війни, а з боку Швеції та Нідерлан
дів здійснені поставки найновішої на той час зброї22.

Відразу після укладення українсько-московської угоди 1654 р., яка бу
ла зафіксована у відомих Березневих статтях, активна дипломатична діяль
ність московського уряду продовжилася. Її об’єктами стали Бранденбург, 
Курляндія та імперія Габсбургів. Як і наприкінці 1653 р., перед вказаними 
посольствами стояла мета добитися гарантії щодо невтручання з боку євро
пейських монархів у хід московсько-польського конфлікту. Також Москов
ські дипломати наголошували на заклику царя, щоб іноземні уряди не нада
вали полякам жодної допомоги “ни войском, ни деньгами” . А стосовно 
Курляндії, то в московській грамоті навіть містилося прохання-вимога, щоб 
“курляндский князь объявил полякам войну”24. Слід відзначити, що загалом 
посольства досягли поставленої мети. Правителі вказаних держав хоча й не 
виказали захоплення перспективою московсько-польської війни і навіть 
пропонували свої посередницькі послуги для залагодження конфлікту мир
ними засобами, проте й гарантували невтручання у майбутнє протистоян
ня25.
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Звичайно, в процесі підготовки до війни московська дипломатія не об
межувалася спробами заручитися підтримкою лише європейських монархів. 
Одним з першочергових завдань для Москви стала нейтралізація Криму. 
Особливо не розраховуючи на успіх, московський уряд у лютому 1654 р. 
відправляє в Крим надзвичайне посольство в складі Т.Хотунського та 
І.Фоміна, яке мало подати ханові пропозиції щодо організації спільної вій
ськової акції проти поляків26.

З початком російсько-польської війни й першими перемогами москов
ських військ перед дипломатією Москви постало нове завдання -  добитися 
визнання європейськими монархами нових російських завоювань й утвер
дження нових геополітичних реалій. Це вилилося у намагання запровадити 
нову царську титулатуру, а саме іменування московського царя Олексія Ми
хайловича як „Божиею милостью великого государя, царя и великого князя, 
Всея Великия и Малыя, и Белыя Росии самодержца и многих государств и 
земель восточных и западных, и северных отчича и дедича, и обладателя...”.

Настійливі намагання російських дипломатів утвердити нові титули 
мали кілька підтекстів. По-перше, з їх визнанням відбувалося й фактичне 
визнання тих нових геополітичних реалій, які склалися в результаті воєнних 
успіхів Росії. Так, на початку січня 1656 р. з Москви направляється чергове 
посольство до цісаря. В інструкції Григорію Богданову чи не головною, ста
вилася вимога, щоб посли насамперед стежили, аби в грамоті цісаря були 
вірно вжиті титули -  так, як вони значаться в царській грамоті. При цьому 
говорилося, що якщо з боку австрійської сторони виникнуть щодо цього пи
тання, послам слід сказати, що „Его Царское Величество за многие неправ
ды Польского Яна-Казимира Короля ходил на него своей Государскою осо
бою и многие княжества и городы и земли поймал, да Великого княжества 
Литовского стольный город Вильну и все Великого княжества Литовского и 
Белую Русь, и Волынь, и Подолье взял же, также и в Коруне Польской мно
гие городы и места поймал...”27. До речі, російський дослідник С.Каштанов 
звертає увагу на те, що в царських титулах відразу відображалися великі те
риторіальні надбання й встановлення сюзеренітету чи протекторату російсь
кого уряду над тими чи іншими областями^8.

По-друге, сама титулатура проголошувала царя як одного з найвелич- 
ніших і наймогутніших монархів Європи. Так, колізія з вживанням царсь
ких титулів виникла, зокрема, під час перебування в Москві австрійського 
посольства, очолюваного бароном Августином Майєрбергом. У розмові з 
останнім представники московського царя скаржилися, що під час попере
днього посольства (Аллегреті й Лорбах) були допущені образливі для царя 
помилки. Зокрема, вони звертали увагу, що в імператорських листах було
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вжито простий титул (“Великомочия”) всупереч своїм попередникам, які 
Великих Князів московських величали (“могущественнейшими”). Як зазна
чає у своєму донесенні імператору А.Майєрберг, на звинувачення московсь
кої сторони він відповів, що вказані листи були підготовлені в імператорсь
кій придворній канцелярії, і що немає свідчень, щоб який-небудь римський 
імператор називав великого князя або царя московського “могущественней
шим”29.

По-третє, помилки в написанні царських титулів часто використовува
лися московськими дипломатами для виправдання певних політичних кроків 
Москви (розв’язання військових конфліктів, відмови від проведення перего
ворів тощо). Так, уже 17 травня 1654 р. цар Олексій Михайлович направив 
до імператора Фердинанда III листа. Він намагався заручитися підтримкою 
цісаря у війні з поляками та повідомляв про намір „на него Яна-Казимира 
Короля, за его многие грубости и неправды, стояти и неправды их им мсти
ти”.30 Також в листі містилася скарга щодо невизнання з боку польського 
короля нових царських титулів (фактично мова йшла про невизнання Поль
щею союзу між Москвою та козацькою Україною, а в розумінні московсько
го царя -  приєднання українських земель до своїх володінь).

Указаний лист мало вручити спеціальне посольство в складі Івана Бак- 
лановського та дяка Івана Михайлова, яке перебувало у Відні з 28 вересня по
12 листопада 1654 р. Царські посланці повинні були звернути увагу цісаря 
на неприпустимі образи, що завдав польський король його царській велич
ності у своїх листах, зокрема, що царя особливо вразило невірне вживання 
його імені й титулів. У той же час король, на думку московської сторони, 
незаконно привласнив царські титули й називається „многих Государств Го
сударем и Обладателем, противно вечному докончанию”31.

Августин Майєрберг у своєму описі подорожі в Московію зазначає, що 
“москвитяни зібрали і з особливою турботою зберігали багато листів поль
ського короля до царя, в яких, на їх думку, з навмисною зневагою, на що 
скаржився цар, вкрались деякі незначні помилки”32. На думку імператорсь
кого посла, поляки бачили, що москвитяни акцентували увагу на неправиль
ному написанні царських титулів лише з метою, щоб мати привід до пору
шення миру33.

Московський посол Пушкін, зокрема, представив скаргу, яка стосува
лася того, що у польських виданнях, які, на його думку, з’явилися не без ві
дома короля, зокрема, в творах Івана Горцина, Ебергарда Твардовського та 
ін., “возвеличували трофеї короля Владислава і його тріумф над Московією, 
принижуючи цим самим покійного царя Михайла и всіх інших москвитян”, 
що, на його думку, було явним порушенням Полянівського договору. Від
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так, посол вимагав за подібні моральні збитки як компенсацію повернення 
Смоленська і сплати 50 тисяч золотих34.

Цікавою й промовистою була реакція Криму на спроби Москви утвер
дити нові царські титули. У розмові з московськими посланцями калга Газі 
Гірей заявив, що „Бутто, де, государь их всем светом владеет. А на востоке и 
на западе, и на севере и опричь их есть многие государства. И такою де гор
достью прежде сего московские государи и отец его государев не писыва- 
лись, потому что то слово вымыслено не делом и богу грубо гораздо”35. Ще 
різкішою була відповідь хана Мегмета-Гірея: „...где Москва, где восток, где 
запад? Меж востоку и западу мало-ли великих государей и государств? 
Мочно было то знать и такие слова не писати, всей вселенной отчичем и де- 
дичем, и обладателем пишется, и так лживо и непристойно писать, и непри
гоже...”36. І далі: „у нас де цари не похваляютца и похвалы своей ни в какое 
государство не пишут. Наш де Ислам Г ирей царь с 600 городов повоевал и о 
том государю вашему похвалы своей и в иное государство не писывал”37.

Можна погодитися з думкою С.Фаізова, що в нових титулах царя вба
чалася претензія Москви на сприйняття її як нової вселенської імперії, а та
кож проглядалася незавуальована погроза щодо нових територіальних при
дбань (особливо це проявилося після укладення угоди 1654 р.)38. Звичайно, 
що за таких умов Крим не міг сприймати московські претензії інакше, як во
роже. Потрібно зазначити, що політика Москви цього періоду передбачала 
поширення своєї влади на Україну та Білорусію. Далі намічалося подальше 
просування на Балкани. У майбутньому московське керівництво розглядало 
перспективу перетворення своєї держави в єдину православну імперію. Саме 
в придунайських землях та на Балканах гостро пересікалися інтереси Моск
ви та Османської імперії. Тому не виключено, що, зокрема, й Стамбул під
штовхував правителів Криму до зайняття жорсткої позиції щодо Москви. 
Звичайно, і сам хан не збирався просто так відмовитися від свого впливу в 
українських землях. Тому не могло бути й мови про визнання кримським 
керівництвом включення козацької України до складу Московської держави 
(як розглядали це московські урядовці).

Тут зауважимо, що саме трактування московською стороною угоди з 
козацькою Україною від березня 1654 р. та її наслідків було далеким від ре
альності. У той же час воно зайвий раз свідчить про імперські прояви в то
гочасній політиці Московської держави. Так, досить відомими фактами є 
тиск на гетьманський уряд з метою посилення впливу московського царату 
на внутрішні справи Української держави (вимоги стосовно збільшення кі
лькості воєвод, підпорядкування української церкви Московському патріар
хату), намагання використати військовий потенціал України для здійснення
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насамперед власних геополітичних планів (боротьба за Смоленськ), праг
нення, витіснивши козацькі підрозділи, підпорядкувати своїй владі Білору
сію тощо.

Підсумовуючи даний матеріал, зазначимо, що у перші роки після укла
дення українсько-російської угоди йшла дипломатична боротьба за визнання 
юридичної сили цього акту. У цьому сенсі неабияку активність демонстру
вала Росія. Її військові і дипломатичні кроки засвідчили початок руху Мос
ковського царства по шляху реалізації імперських цілей.
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