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Кримський Ханат, володіючи значним воєнним потенціалом та 
зручним географічним розташуванням, неодноразово впливав на 
зовнішньополітичну ситуацію своїх сусідів. Підтримуваний Османською 
імперією, він доволі добре почував себе між Московським царством та Річчю 

Посполитою, котрі ніяк не могли позбутися небажаного сусіда через брак 
військової сили, котра могла протистояти ординцям. Єдиним дошкульним 
противником для кримчаків залишалися січові козаки, які час від часу 
здійснювали набіги на території підвладні Ханату.  

Метою даної статті є спроба показати роль, яку відігравав Кримський 
Ханат у регіоні на прикладі війни Козацької держави гетьмана Івана 
Виговського проти Московського царства 1658-1659 рр. Зважаючи на те, що  
в другій половині XVII століття ординці неодноразово брали участь у війнах, 

що точилися в регіоні, Кримський Ханат відігравав значну роль у відносинах 
сусідніх йому держав. Слід зауважити, що до 1648 року існувала традиційна 
схема відносин в яку входили три держави: Річ Посполита, Московське царство 
та Кримський Ханат. Однак, у 1648 році до схеми долучається четвертий 
учасник – Військо Запорозьке. Саме козаки мимоволі стали посередником 
у стосунках між трьома попередніми сторонами. Козаки разом з коронними 
військами ходили в походи на Крим, заручившись підтримкою татар, воювали 
проти Корони Польської і врешті уклавши договір з Москвою воювали проти 

Речі Посполитої.  
Зовнішня політика гетьмана Богдана Хмельницького неодноразово 

включала в себе підтримку Криму. Однак, слід зауважити, що кримський хан 
ніколи не вважав козацьких гетьманів рівними собі. За словами Сергія Плохія,  
у триступеневій ієрархії, яка існувала в ранньомодерній Європі серед володарів, 
гетьманам Б. Хмельницькому та І. Виговському відводилося місце на 
найнижчому щаблі, а саме – на рівні залежного володаря, який був рівний за 
статусом господарям Молдавії та Волощини1. Хоча тут варто зауважити, що 

статус був іще нижчим, оскільки не можна впевнено казати, що кримський хан 

                                                
1 Чухліб Т.В. Козаки та яничари. Україна у християнсько-мусульманських війнах  

1500-1700 рр. – К., 2010. – С. 26. 
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вважав козацьких гетьманів повноправними володарями, а отже рівними  

з господарями Молдавського і Волоського князівств. 
Роль Криму у польсько-московських відносинах під час війни 1658-

1659 років слід розглядати крізь призму стосунків, які склалися між Ханатом  
і Козацькою державою у часи гетьманування І. Виговського. Підвалини 
співпраці між гетьманом, ханом Мехмедом IV Гіреєм та польським королем 
Яном ІІ Казимиром були закладені одразу по тому, як Іван Виговський отримав 
гетьманську булаву.  

Гетьман, розуміючи усю складність ситуації, яка складалася на землях, 

зосереджених під владою його булави, змушений був шукати союзників для 
боротьби проти Московського царства. Це було зумовлено бажанням 
московського царя Олексія Михайловича підпорядкувати усю владу на 
козацьких землях, посадивши в кожному великому місті своїх намісників. 
Одним з перших зовнішньополітичних векторів новообраного гетьмана, куди 
спрямував він свої зусилля, стала Річ Посполита, яка нещодавно виконувала 
роль першого ворога для козаків. Про бажання отримати підтримки з боку 
Корони Польської можуть свідчити хоча б ті факти, що в листі до гетьмана 
І. Виговського, котрий Самійло Величко у своєму літописі подає під датою 25 

вересня 1657 року, січові козаки, які не бажали підтримувати І. Виговського, як 
гетьмана, бо не брали участі у виборах останнього, а тому й не вважають його 
владу легітимною, пишуть: «писав ваша милість пан [І. Виговський – В. Х.] від 
себе одного (як звідомилися ми з певного донесення) до найяснішої польської 
Яна-Казимирової королеви, шукаючи в неї собі ласки і просячи в неї клопотання 
до його королівської величності, бо хочеш відкинутися від держави й сильної 
протекції пресвітлого і самодержавного Олексія Михайловича, всеросійського 
монарха, а присвоїти і підхилити по-колишньому до Корони Польської2». 

Одначе, слід пам’ятати і те, що С. Величко не був сучасником І. Виговського  
і інформацію в листі міг подати не зовсім точно. 

Якщо тут маємо дещо розмиту картину зовнішньополітичних відносин 
І. Виговського та Яна ІІ Казимира, оскільки знаємо, що про подальші 
переговори з польською стороною ніяких документів (офіційних чи таємних) чи 
свідчень не маємо, то про намір гетьмана заключити союз з кримським ханом 
Мехмедом IV Гіреєм знаємо достеменно з листа, відісланого гетьманом до хана 
10 вересня 1657 року, в якому І. Виговський просить поновити союз, котрий 

існував при Богданові Хмельницькому: «Я [І. Виговський – В. Х.], помня то, что 
съ вашею ханскою милостью въ близкомъ пребываемъ соседстве и имеючи съ 
тобою [ханом Мехмедом IV Гіреєм – В. Х.] доброе знакомство, къ тому идучи 
дорогою предковъ нашихъ, что всегда въ пріятстве жили съ вашею ханской 
милости, чего желаемъ себе, чтобъ и мы в томъ же неотменно съ вашею 
ханскою милостью пребывали пріятстве и присяжномъ братстве3».  

Без сумніву, такий союз ставив Московську державу у вельми 
незручне становище, оскільки остання була зацікавлена у союзництві  

з запорожцями, бо ті забезпечували їй  відносний спокій південних кордонів, 
захищаючи їх від татарських набігів, що підтверджується словами  
з вищезгаданого листа запорожців до гетьмана І.Виговського від 25 вересня 
1657 року, вміщеного в літописі С.Величка: «[московський цар – Х.В.]…має від 

                                                
2 Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки / Упор. та пер. 

В. Крекотень, В.  Шевчук, Р. Іванченко. – К., 2006. – С. 328. 
3 Акты Юго-Западной России. – Т. 7. – Санкт-Петербург, 1872. – С. 180. 
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нас міцний, здавна бажаний для його богохранимої православної держави 

захист і охорону від ворогів Хреста Господнього – турків та татар4».  
Та Олексій Михайлович теж не сидів склавши руки. Маючи бажання 

нейтралізувати Крим у його співпраці з гетьманом І. Виговським в боротьбі 
проти Московської держави, цар відряджає до хана посольство Івана Опухтіна 
та Фірса Байбакова, котре мало на меті запропонувати Мехмеду IV відмовитися 
від підтримки Яна ІІ Казимира та Івана Виговського за що московити обіцяли 
збільшити «упоминки». Одначе, хан відмовив цареві, причиною чому міг 
послугувати той факт, що Кримський Ханат мав бажання встановити власний 

протекторат над Козацькою державою І. Виговського5, аби зміцнити власне 
становище та отримати вигідну позицію між Річчю Посполитою та 
Московським царством, що в майбутньому могло допомогти у розстановці сил 
та демонстрації влади з боку Кримського ханату.  

В рамках союзних переговорів гетьмана І. Виговського з кримським 
ханом Мехмедом IV Гіреєм слід обов’язково розглядати і переговори  
з Османським султаном, оскільки Кримський ханат будучи у васальній 
залежності від Порти мусив завжди звіряти свої дії зі Стамбулом. В контексті 
даного питання слід згадати про те, що І. Виговський та Османський султан 

Мехмед IV кількаразово обмінювалися посольствами протягом 1657-1659 років. 
Найцікавішим є те, що першим послів приймав І. Виговський у вересні 1657 
року. Метою того посольства з боку султана було бажання домогтися від 
козацького гетьмана заборони козакам здійснювати морські походи на Стамбул 
і загалом на терени Османської імперії, за що б султан Мехмед IV 
зобов’язувався не надавати військової допомоги як полякам та іншим козацьким 
ворогам6.  

У відповідь на цю домовленість гетьман І.Виговський у вересні того  

ж року відіслав посольство до Стамбула з завданням переконати Порту не 
нападати на українські землі і заборонити кримському хану нападати на козаків, 
на що в січні 1658 року отримав ствердну відповідь. При цьому султан 
наказував кримському хану помиритися з козаками і не воювати з ними7. 

Паралельно до переговорів з Портою, І. Виговський вів переговори  
і з ханом, а, отримавши його підтвердження прихильності кримчаків, знаходимо 
відомості, що на початку 1658 року до Чигирина задля укладання угоди прибув 
мурза Карач-Бей, який від імені хана Мехмеда IV Гірея погодився підтримати 

І. Виговського в боротьбі проти Московського царства.  
Дещо згодом, якщо вірити свідченням Самійла Величка, турецький 

султан обіцяв дотримуватися давніх домовленостей з Річчю Посполитою,  
і висловив своє невдоволення діями підданих, які насмілилися порушувати без 
його відома мир із королем8 (мається на увазі союз шведів та Дьордя Ракоці).  
З останніх слів можна припустити, що Річ Посполита також мала дипломатичні 
переговори з Портою котрі мали на меті забезпечення ненападу з боку 
останньої. Причиною таких переговорів, швидше за все, послугувало складне 

політичне становище Речі Посполитої, адже на той час держава була ослаблена 
внаслідок шведської окупації та війни з Московським царством, і напад 
Османської імперії явно не входив у плани Корони Польської, адже держава  
і так трималася на волосині від розвалу внаслідок безперервних війн та 

                                                
4 Літопис Самійла Величка // Збірник козацьких літописів… – С. 328. 
5 Чухліб Т.В. Козаки та яничари... – С. 168. 
6 Бульвінський А. Дипломатичні зносини України в період гетьманування Івана иговського 

(серпень 1657 – серпень 1659 рр.) // Український історичний журнал. – К., – 2005. – №1. – С. 133. 
7 Там само.  
8 Літопис Самійла Величка // Збірник козацьких літописів… – С. 333. 
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наростаючої внутрішньої опозиції королівській владі. При цьому турецький 

султан погодився на нейтралітет, оскільки ще й досі мав справи пов’язані  
з відновленням власного статусу в Європі, через сильну поразку у морській 
битві в Дарданеллах від Венеції 1656 року. Окрім того, для покращення 
стосунків, султан навіть погодився віддати назад усіх в’язнів, підданих Речі 
Посполитої, забраних на війні татарами9.  

Потреба у допомозі кримського хан Мехмеда IV І. Виговському 
знадобилася досить швидко. Проти гетьмана спалахнуло повстання під 
проводом полтавського полковника Мартина Пушкаря та запорозького 

кошового Якова Барабаша. Вирішуючи проблему повстання під проводом 
Пушкаря і Барабаша, котрі були проти нього (Виговського – В. Х.) та проти 
союзу з татарами, гетьман попросив допомоги кримського хана Мехмеда IV 
Гірея, і, за свідченнями літопису С.Величка, вже в середині травня 1658 року до 
нього прибули десять тисяч татар з Карач-Беєм10. На противагу С. Величку, 
Михайло Грушевський в «Історії України-Руси» зазначав, що хан Мехмед IV 
надав гетьману на придушення повстання лише три тисячі татар11. З допомогою 
татарських військ, М. Пушкаря було вибито з Полтави та вбито, а Я. Барабаш 
втік зі своїм військом до Січі.  

Виговський пробув у Полтаві з першого по четверте червня. В цей час 
він відпустив назад до Криму Карач-Бея з татарами і дозволив їм взяти ясир  
з Полтавського полку. Щоправда, за інформацією літопису С.Величка, козаки 
потім увесь полон відбили з дозволу того ж І.Виговського і татари повернулися 
додому з порожніми руками12.  

Повертаючись до генези самого повстання, можна припускати, що дії 
Пушкаря та Барабаша були спричинені вказівкою московського царя. Щодо 
ймовірності цієї версії існує твердження, що Григорій Ромодановський, котрий 

був направлений царем Олексієм Михайловичем для «допомоги» гетьману 
І. Виговському, мав повноваження силою захищати повстанців від гетьманських 
військ. Звідси бачимо, що цар не поспішав на допомогу Виговському  
у придушенні повстанців і, напевно, слідкував за діями гетьмана задля 
можливості якнайшвидше знайти у його діях компрометуючі факти, котрі  
б послугували відкриттю воєнних дій проти нього.  

Дозволю собі зауважити, що тут московський цар, напевно недооцінив 
І. Виговського, як супротивника і не прорахував усі його дипломатичні 

можливості та маневри, котрі той здійснив задля збереження своєї влади. 
Напевно, московський зверхник не очікував, що гетьман зуміє домогтися 
підтримки не тільки кримського хана, але й турецького султана та польського 
короля, зберігши при цьому владу. 

Гадяцька угода між Козацькою державою гетьмана І. Виговського та 
Річчю Посполитою вміщувала в собі пункт, що стосувався відносин  
з Кримським ханством. У ньому зазначалося, що «дружбу и пріязнь съ ханомъ 
крымскимъ пріять онъ [Іван Виговський – В. Х.] можетъ13». Це може свідчити 

про те, що Корона Польська чітко розуміла, що заборонивши І. Виговському 
союз з ханом Мехмедом IV, автоматично накличе на себе біду зі сторони 
турецького султана і одночасно відкриє прикордонні землі для татарських 
походів по ясир. Тому, фактично, підтримуючи гетьмана І. Виговського, 

                                                
9 Там само. 
10 Там само. – С. 336. 
11 Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1998. – Т. 10. – C. 150. 
12 Літопис Самійла Величка // Збірник козацьких літописів… – С. 337. 
13 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / 

Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. – Киї-Львів, 2004. – С. 47. 
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польський король Ян ІІ Казимир забезпечував себе військовою підтримкою 

проти Московської держави з боку тих полків, що присягли на вірність гетьману 
І.Виговському, а також зі сторони Криму, що був небажаним ворогом, оскільки 
хан Мехмед IV володів значними військами. Окрім того, маючи хана за 
союзника, можна було не хвилюватися про польські території та напади на них 
ординців, котрі в цей час головним об’єктом збору ясиру бачили саме 
московські території. Про це свідчать слова М. Грушевського: «Татари 
дочекались нарешті того, чого даремно добивались останні роки – можливості 
добичництва на козацькій території – власне найбільш людній, багатій, 

нерушеній – на Лівобережжі14».  
Розглядаючи проблему з цього боку, зауважимо, що Кримський Ханат 

був досить невибагливим союзником, оскільки плата за прихильність зазвичай 
полягала у наданні можливості безкарно брати ясир з захоплених територій. 
Одначе не слід упускати і те, що кримський хан охоче погоджувався на 
співпрацю з гетьманом аби бути в курсі усіх подій і за можливістю регулювати 
ситуацію, що складалася навколо його територій на свою користь. Звісно, не 
слід забувати і про те, що гетьман І. Виговський забезпечував кримські війська 
також провіантом. Цей факт виділив Грушевський: «…скарбник Виговського 

Калита приїхавши до Чигрин-Діброви… взяв 500 волів, проса, збіжжя, вина, 
меда, пива і вислав за Дніпро. Виговський віддав всю ту страву татарам15». 

На Гадяцькій комісії, котра відбувалася 6 вересня 1658 року, 
обговорювалися перспективи спільного походу козацько-татарського війська на 
Московську державу, а також були складені пункти союзного договору між 
Козацькою державою гетьмана І.Виговського та Річчю Посполитою16. Одначе 
король Ян ІІ Казимир відтягнув участь у війні розпочатій І.Виговським до 
Варшавської конвокації 20 березня 1659 року17. Саме тоді Кримський хан через 

свій лист до Яна ІІ Казимира дав зрозуміти, що готовий виступити проти царя 
і закликав приєднатися до війни короля18. Потрібно відзначити, що Річ 
Посполита перебувала в мирних відносинах зі своїм східним сусідом і могла 
зважитися на активні воєнні дії лише з дуже поважної причини. І такою 
причиною стало різке бажання Московської держави остаточно забрати у своє 
володіння литовські землі завойовані у ході війни до Віленського перемир’я 
1656 року.  

Окрім того Московський цар вкотре зазіхнув на польський престол, що 

звісно не могло подобатися Яну ІІ Казимиру. Зрештою олії у вогонь підлили  
і представники литовської шляхти, котрі перебували на переговорах у Варшаві, 
заявивши, що литовські землі підуть під протекцію Олексія Михайловича якщо 
король не буде протидіяти московській експансії19, а йшлося про облогу Вільна 
1658 року князем Долгоруким. У цій ситуації турецький султан вже фактично 
не залишав Речі Посполитій вибору, заявивши через своїх посланців про те, що 
король не може підтримувати добрі стосунки водночас і з Портою,  
і з Москвою20. 

Не варто забувати й про те, що Річ Посполита на той час вела 
важливішу для себе війну зі Швецією. Основні військові сили були задіяні на 
північному фронті. Тому в подальшому бачимо, що участь польських 

                                                
14 Грушевський М. Історія України-Руси. – C. 152. 
15 Там само. – С. 151. 
16 Літопис Самійла Величка // Збірник козацьких літописів… – С. 339. 
17 Там само. – С. 342. 
18 Там само. 
19 Там само. 
20 Там само. 
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військових загонів у козацько-московській війні була формальною. Війська під 

командуванням коронного обозного Анджея Потоцького складали мізерну 
частину загальних військових сил задіяних у війні під командуванням гетьмана 
І. Виговського.  

Польський історик Марек Вагнер зауважує, що участь у цій кампанії 
дивізій А. Потоцького носили характер збройної демонстрації і мали на меті 
показати політичну основу гетьмана І. Виговського, але суттєво не впливаючи 
на ефективність військових дій на Україні в 1659 році21. 

Як свідчить хроніст Йоахим Єрлич, вже 16 листопада 1658 року 

кварцяне військо з Волині, від Луцька, рушило до Дніпра22, що може 
підтверджувати думку про те, що Корона Польська маючи за союзника 
кримського хана, значною мірою не хвилювалася про оборону своїх кордонів, 
окрім того як уже вище згадувалося, турецький султан також не мав наміру 
нападати на прикордонні землі Речі Посполитої. 

За словами того ж Й. Єрлича, уже в лютому 1659 року І. Виговський 
мав біля себе близько 67 тисяч війська в якому татар було 40 тисяч, козаків 20 
тисяч і 7 тисяч кварцяного війська23. Лише порівнявши дані цифри, можна 
зробити висновки про боєспроможність татарської армії та про її роль  

у тогочасному військовому протистоянні між Московською державою та Річчю 
Посполитою.  

Весною 1659 року об’єднані війська здійснювали дрібні бої  
у прикордонній смузі. В цей час кримські війська відіграють роль якраз тієї 
сили, що забезпечує фактичний нейтралітет (хоча й з незначним домінуванням 
військ І. Виговського) у війні. Адже не будь їх, московські війська вже давно  
б змусили об’єднану польсько-козацьку армію прийняти бій, котрий би ті, 
швидше за все, програли. 

Генеральний бій таки відбувся. Це була всім відома Конотопська 
битва, яка відбулася 29 червня 1659 року, котру об’єднані козацько-татарсько-
польські війська виграли. Під Конотопом були значні війська І.Виговського, 
коронного обозного А. Потоцького, а також, за свідченнями С.Величка, «війська 
з ханом і султанами Калгою та Нурадином, а також з великими мурзами 
Ширин-беєм і Дзяман-Сайдаком24».  

Можна стверджувати, що кримські війська відіграли вирішальний 
фактор в ході битви. Чисельність ординців у кілька разів перевищувала усі інші 

війська. Кварцяне військо та козаки налічували близько семи тисяч осіб тоді як 
татар було порядку тридцяти-тридцяти п’яти тисяч. Звісно, дані числа 
варіюються, оскільки досі достеменно не відомо точне число військ обох сторін 
у даному протистоянні.  

Приблизні підрахунки здійснювалися низкою істориків, серед них 
І. Бабулін, А. Бульвінський, Л. Осолінський, О. Сокирко25 та інші. Одначе 
точних даних про задіяну кількість війська, на жаль, не може надати ніхто. Як 
на мене хороше вирішення проблеми знайшов польський історик Пйотр Крол, 

                                                
21 Wagner M. Działania dywizji oboźnego koronnego Andrzeja Potockiego na Ukrainie w 1659 

roku // 350-lecie unii hadziackiej (1658-2008) // Pod red.: T. Chynczewskiej-Hennel, P. Krolla 

i M. Nagielskiego. – Warszawa, 2008. – S. 412. 
22 Latopisiec albo kroniczka Joachima Jerlicza / Wydał K. Wł. Wójcicki. – Warszawa,  

1853. – T. 2. – S. 14. 
23 Ibidem. – С. 16. 
24 Літопис Самійла Величка // Збірник козацьких літописів… – С. 353. 
25 Бабулин И. Б. Битва под Конотопом. 28 июня 1659 года. — М., 2009. – С.9-17; 

Бульвінський А.Г Конотопська битва 1659 року. – К., 2009. – C.20-22; Сокирко О. Конотопська битва 

1659 р.: тріумф в час Руїни. – К., 2008. – C.21-54; Ossoliński Ł. Rzecz o hetmahie Wyhowskim. – 

Warszawa, 2009. – S.160 
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котрий надав чисельність військ, проаналізувавши дані взяті з різних джерел, 

що дає змогу порівняти бачення картини сучасниками тих подій26.  
Незважаючи на це, варто зазначити, що опираючись на будь-які дані 

можна переконатися в тому, що Ханат відіграв зовсім не другорядну, а ключову 
роль у перемозі об’єднаного війська над московським. Окрім того, в битві під 
Конотопом, чи не єдиний раз за всю історію, татари воювали разом з кварцяним 
військом, а не проти нього.  

У Конотопській битві ординці чудово справилися з поставленим перед 
ними завданням. Їх легко маневруюча, швидка кіннота блискавичним ударом 

фактично з тилу московських військ змусила останніх запанікувати  і почати 
відступ. Слід також згадати, що на час Конотопської битви під командуванням 
гетьмана І. Виговського була одна з найкращих в Європі піхот – козаки та одна  
з найкращих європейських легких кіннот – татари, що разом із вмілими діями 
командувача зумовили перемогу в битві. 

Після перемоги під Конотопом війська увійшли до Путивля. Після чого 
хан залишив гетьману п’ятнадцять тисяч війська, а сам рушив до Криму27, 
попередньо відіславши частину військ за ясиром (за даними літопису Григорія 
Грабянки татари тоді безкарно забрали ясир з Полтавщини, Миргородщини та 

Лубенщини28) не боячись натрапити на московські війська, оскільки ті були на 
голову розбиті. Причиною такого поспішного відходу Мехмеда IV послугував 
напад на Крим кошового Запорозької Січі Івана Сірка29.  

Про участь ханських військ у бойових діях в проміжку між 
Конотопською битвою та обранням на гетьманство Юрія Хмельницького восени 
1659 року джерела мовчать, та, гадаю, що вони вже не відігравали значної ролі. 
Хоча це і не дивно адже значну частину татарського війська було втрачено при 
поразці під Києвом 22 серпня 1658 року, якої зазнав Данило Виговський. 

Нагадаю, що І. Виговський бажаючи вибити з Києва московську залогу на чолі з 
воєводою Юрієм Барятинським відправив туди свого брата Данила 
Виговського, одначе останній, зазнавши поразки, змушений був відійти від 
міста. 

Розглядаючи участь кримських військ у військовій кампанії 1659 р. 
видно, що Кримський Ханат відігравав не тільки значну політичну, але  
й військову роль у тогочасній Європі. Хан був незручним противником  
і водночас потрібним союзником. Московська держава так само як і Річ 

Посполита зазнавала постійних втрат через спустошуючі татарські набіги за 
ясиром. Зважаючи на це, мати союзником Кримський Ханат означало уберегти 
на певний час власні землі від спустошення та забезпечити себе значною 
військовою підтримкою.  

Не слід також забувати про роль Османської імперії у цих подіях. Султан 
був зацікавлений в участі кримчаків у війнах між сусідніми державами. По-перше це 
забезпечувало державу необхідною робочою силою – ясиром та фінансами, які 
можна було виручити з работоргівлі, а по-друге, дозволяло керувати зовнішньою 

ситуацією, схиляючи кримські війська до потрібного союзника.  
В даному разі вигідним союзником була Річ Посполита, адже король 

частково стримував самовільні козацькі набіги на землі Османської імперії в той час, 
як з боку московського царя таких обмежень не було. Про це пишуть січові козаки 

                                                
26 Kroll P. Relacje o bitwie Konotopskiej z 1659 roku w zbiorach polskich archiwów // 

Miscellanea historiko-archivistika. – Warszawa, 2010. – T.XV-XVI. – S. 128-129. 
27 Літопис Самійла Величка // Збірник козацьких літописів… – С. 353. 
28 Літопис Грабянки // Збірник козацьких літописів… – С. 925. 
29 Мицик Ю. А. Конотопська битва 1659 року // Конотопська битва 1659 року. – К., 1996. – С. 21. 
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в листі до московського царя від 21 листопада 1657 року: «…что зде изъ Запорожья 

ходячи водою и полемъ подъ Татарскіе городы, и милостію Божею  
и счастьемъ вашего царского величества знатные обиды темъ поганцомъ Татараме 
чинимъ…30». Мета ж самого кримського хана полягала в тому, щоб якнайкраще 
заробити з походів (знову ж таки мова йде про ясир) і виплатити Стамбулу данину 
(як грішми, так і людьми), чого, судячи з літописних даних, було досягнуто. Не слід 
також забувати і про те, що татари фактично залишалися основним союзником 
гетьмана І. Виговського в боротьбі проти Московської держави. 

Річ Посполита не мала змоги в рівній мірі приділяти увагу обом 

фронтам. Головним суперником для Корони залишалася Швеція на війну  
з котрою було спрямовано основні сили. 

Та попри все, не слід вважати, що Кримський Ханат був ідеальним 
союзником у вирішенні військових питань. Візьмемо до уваги хоча б той факт, 
що у відповідь на шість посольських місій гетьмана І. Виговського до хана 
Мехмеда IV Гірея, останній відповів лише однією. При цьому те одне 
посольство стосувалося підписання договору про взаємодопомогу між 
кримським ханом та козацьким гетьманом на початку 1658 року. Хоча, з іншого 
боку, гетьман не був рівним хану, що й зумовило дипломатичні стосунки між 

І.Виговським та Мехмедом ІV. 
Хан Мехмед IV Гірей не сприймав І. Виговського за достойного 

союзника і підтримував останнього задля власної вигоди. При цьому, варто 
згадати, що хан добре нагрів руки за рахунок ясиру з територій, якими 
проходило татарське військо, та здобичі отриманої від бойових дій проти 
московських військ. Крім того після підписання договору про взаємодопомогу 
між гетьманом та ханом зустрічаємо свідчення в яких йдеться про майже 
постійне перебування деякої частини татарських військ на території підвладній 

І. Виговському. Зокрема під час облоги Конотопа московськими військами 
поблизу містечка в селі Попівка стояло сім тисяч татар. Можемо припустити, 
що постійне перебування татарських загонів на козацьких землях приносило 
ординцям значні доходи, зважаючи на той факт, що кримчаки ніколи не 
гребували походами по ясир.  

Звісно, татарські війська можна назвати як хорошим так і поганим 
союзником, однак як зазначив Тарас Чухліб: «Вперше у вітчизняній історії 
нового часу татарські війська були використані гетьманським урядом для 

придушення опозиції31». Слова Т. Чухліба підкреслюють той факт, що влада 
І.Виговського була слабкою і самотужки гетьман не міг впоратися з усобицями 
всередині власної держави. Та не зважаючи ні на що, кримські війська досить 
довгий час залишатимуться як союзником так і ворогом для українських 
гетьманів у боротьбі за незалежну козацьку державу. 

 
  

                                                
30 Акты Юго-Западной России. – С. 185. 
31 Чухліб Т.В. Козаки та яничари…– С. 167. 
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VITALIY KHOMENKO 
UNIWERSYTET NARODOWY "AKADEMIA KIJOWSKO-MOHYLAŃSKA" 

Chanat Krymski w relacjach polsko-moskiewskich  

w trakcie wojny moskiewsko-kozackiej  

z lat 1658-1659 

Słowa klucze: 

Chanat Krymski, Relacje polsko-rosyjskie, wojny kozackie 

Chanat krymski był jednym z państw rywalizujących o wpływy w Europie środkowo-

wschodniej. Jego rola znacznie wzrosła po roku 1648, kiedy stał się czynnikiem samodzielnym. 

Wówczas też pełnoprawnym uczestnikiem rozgrywek militarno-dyplomatycznych stała się 

Kozaczyzna. W artykule omówiono rolę Krymskiego Chanatu w stosunkach z państwami 

sąsiadującymi w czasie wojny kozacko-moskiewskiej 1658-1659 r. Podczas tej wojny Tatarzy 

odegrali istotną rolę militarną, a dzięki temu mogli wpływać na sytuację polityczną. 

Konieczność ich pozyskania była jednym z najważniejszych celów Iwana Wychowskiego, 

ponieważ jego pozycja wewnętrzna była wówczas niepewna, a opozycja przeciw niemu 

znajdowała poparcie Moskwy. Tatarzy wzięli aktywny udział w tłumieniu powstania 

antyhetmanskiego (na czele którego stali Martin Puszkar i Jakow Barabasz). Udzielali mu 

wsparcia w walkach przeciwko Moskwie. Odegrali także ważną rolę jako pośrednicy  

w stosunkach hetmana i króla polskiego Jana Kazimierza. Działania chanatu były popierane 

przez sułtana, zainteresowanego zachowaniem pokoju z Rzeczpospolitą. Punktem 

kulminacyjnym tej wojny była bitwa pod Konotopem, w której jazda tatarska razem z piechotą 

kozacką zadała druzgoczącą klęskę wojskom moskiewskim. Należy pamiętać, że podczas bitwy 

liczebność wojska krymskiego była dwa razy większa od wojsk kozackich. Pamiętać trzeba, że 

Rzeczpospolita toczyła wojnę ze Szwecją i nie mogła wówczas aktywnie angażować się na 

Ukrainie, co także wzmacniało rolę chanatu. Pomoc tatarska była sowicie opłacona, mieli oni 

prawo zabierania jasyru z ziem, przez które przechodziły ich czambuły (głównie  

z lewobrzeżna), co także świadczyło o ich dominacji na ziemiach ukrainnych. Podsumowując 

Chanat Krymski oddał znaczące wsparcie militarne dla Kozaczyzny, ponieważ prowadzona 

przez nią polityka (porozumienia z Rzeczpospolitą, której symbolem była unia hadziacka) była 

dla niego korzystna i odpowiadała jego koncepcjom politycznym ustanowienia porządku w tej 

części Europy. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że chanat był w tym czasie kluczowym 

rozgrywającym w tym konflikcie. 

  


