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PRÓBY PODPORZ   DKOWANIA LEWOBRZE A W
CZASACH HETMA STWA JERZEGO CHMIELNICKIEGO

У статті на основі праць українських та польських істориків здійснено
аналіз політики гетьмана Юрія Хмельницького, спрямованої на поширення своєї
влади на Лівобережну Україну впродовж 1660 – 1662 рр.
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Drogi Kozaczyzny zaporoskiej rozchodzi y si  powoli lecz konsekwentnie. Ten
proces mia  powa ne konsekwencje dla ca ych dziejów ziem ukrainnych.
Spo ecze stwo kozackie coraz widoczniej dzieli o si  na Lewobrze e - 
podporz dkowane Moskwie oraz Prawobrze e znajduj ce si  w orbicie wp ywów 
Rzeczpospolitej1. Dniepr zamiast czy  zacz  dzieli . Coraz bardziej dostrzegalne
by y wszelkie negatywne znamiona czasów „Ruiny”. Pierwsze symptomy tego procesu 
widoczne by o ju  za czasów hetma stwa Jana Wyhowskiego2. Cho  jego ród a 
si gaj  czasów Bohdana Chmielnickiego. 

Celem tego artyku u jest omówienie oraz ocena prób jakie podj  Jerzy 
Chmielnicki w celu podporz dkowania sobie Lewobrze a w latach 1659-1662. W 
zwi zku z tym istotne b dzie ukazanie samych tych inicjatyw oraz sposobu ich
realizacji. Nale y zastanowi  si  nad realno ci  tych posuni  i konsekwencjami jakie
przynios y, co pozwoli na lepsze zilustrowanie i pe niejsz  ocen  podj tych przez 
Chmielnickiego wysi ków.  

Pomimo zwyci stwa konotopskiego sytuacja Jana Wyhowskiego stawa a si  coraz 
bardziej skomplikowana. Tym bardziej, e pu ki lewobrze ne pod wodz  Tymosza 
Cieciury podnios y powstanie antyhetma skie i opowiedzia y si  po stronie cara 
moskiewskiego3. Przed prawobrze n  starszyzn  - zagro on  wkroczeniem na ziemie 
ukrainne wojsk moskiewskich wspieranych przez pu ki lewobrze ne i jednocze nie 
wobec braku pomocy ze strony wojsk koronnych - stan  powa ny problem dalszego 
post powania. Wyj ciem ze skomplikowanej sytuacji by o wybranie nowego hetmana, 
który móg by rozpocz  pertraktacje z carem - to m.in. dlatego Wyhowski nie móg  
utrzyma  bu awy. Postawi  jednak warunek - Kozacy mieli pozosta  wierni 
Rzeczpospolitej. Nowym hetmanem wojska zaporoskiego zosta  syn Bohdana 
Chmielnickiego – Jerzy. Jego osob  by a sk onna zaakceptowa  zarówno strona polska 
jak i moskiewska4. 

Z takiego obrotu sytuacji nie do ko ca zadowolony by  T. Cieciura, który mia  
prawo s dzi , e w nagrod  za wiern  s u b  carowi i wywo anie powstania na 
Lewobrze nych ziemiach ukrainnych otrzyma upragnion  bu aw  hetma sk . Wobec 
ambicji pu kownika m ody Chmielnicki, zaraz po swoim wyborze, musia  podj  
pierwsz  prób  uznania swej w adzy na Zadnieprzu. W tym celu poleci  Hrehoremu 
Hulniackiemu, aby za pomoc  perswazji osi gn  zamierzony cel5. Jego akcje
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umiej tnie blokowa  jednak Cieciura. Sytuacja by a dziwna, poniewa  z Cieciur  
czy y Chmielnickiego zwi zki rodzinne. Pod tym wzgl dem Chmielnicki nie mia  

szcz cia - kolejny lider opozycyjnych pu ków lewobrze nych, czyli Jakim Somko by  
jego wujem. Sytuacja zmieni a si , kiedy to Jerzy Chmielnicki w Perejas awiu zawar  
now  ugod  z carem moskiewskim. Tym sposobem zosta  hetmanem uznawanym przez
Kozaków. 

W wyniku kampanii cudnowskiej oraz zawarciu przez Jerzego Chmielnickiego
nowego uk adu z Rzeczpospolit  pog bi a si  przepa  i podzia  pomi dzy 
Prawobrze n  a Lewobrze n  Ukrain 6. Na czele wiernych carowi Kozaków sta  
pu kownik perejas awski Jakim Somka. Do takiej decyzji popycha a go oprócz 
osobistej ambicji tak e postawa pa stwa moskiewskiego, które nie mog o dopu ci  do 
odzyskania przez Rzeczpospolit  ca ej Ukrainy7. W Perejas awiu na zwo anej radzie 
kozackiej wybrano hetmanem naka nym Somk 8. Podczas trwania tej rady
zdecydowano si  oprze  si  na Moskwie. Lewobrze ni Kozacy byli przeciwni 
wszelkim porozumieniom z Polakami9. Oznacza o to wypowiedzenie pos usze stwa 
Chmielnickiemu. Takiej decyzji nie móg  zaakceptowa  m ody hetman. 

Postawa pu ków lewobrze nych oznacza a rozpad Kozaczyzny zaporoskiej. Odt d 
Kozacy posiadali dwa niezale ne od siebie o rodki, które pretendowa y do 
zwierzchno ci nad nimi. Jerzy Chmielnicki musia  zrobi  wszystko by 
podporz dkowa  sobie Lewobrze e, d y  do zjednoczenia ziem ukrainnych i uzyska  
uznanie swojej w adzy przez pu ki lewobrze ne.  

W pa dzierniku 1660 roku Prawobrze na Kozaczyzna zawar a uk ad z Tatarami, 
w którym obok postanowie  o nienaruszalno ci granic znalaz  si  punkt dotycz cy 
pomocy wojskowej dla Chmielnickiego w walce z Moskw  i pu kami 
zadnieprza skim10. Na radzie generalnej w Korsuniu zdecydowano o wyprawie na
Lewobrze e. Wydano tak e odpowiednie uniwersa y do ludno ci zadnieprza skiej11. 

7 XII 1660 roku wyruszy a wyprawa dowodzona przez Piotra Doroszenka12. 5-
tysi czny oddzia  Kozaków wspierali Tatarzy. Brakowa o wojsk koronnych, które w 
tym czasie dopuszcza y si  ró nych okrucie stw i nadu y  na prawobrze nych 
ziemiach ukrainnych. Wp ywaj c tym samym na zaostrzanie si  sytuacji na tych 
ziemiach. Tym bardziej, e wojska koronne przeprowadza y pacyfikacj  miejscowej 
ludno 13. Sytuacja stawa a coraz bardziej napi ta tym bardziej, e wbrew 
wcze niejszym ustaleniom o nierze urz dzali postoje w dobrach kozackich, a na
dodatek usuwali Kozaków z dóbr szlacheckich14. Sytuacji nie poprawia a równie  
obecno  Tatarów, którzy pod pozorem pomocy, tradycyjnie, rabowali okolice15. W 
skutek takiego rozwoju sytuacji na Prawobrze u na wypraw  mog a wyruszy  tylko 
ograniczona liczba Kozaków, poniewa  „go ci o nierzów i Tatarów w domu maj , 
trudno i  na wojn , nie wiedz c, komu ony i dzieci zostawi ”16. Zreszt  Chmielnicki 
interweniowa  w tej sprawie u Jana Kazimierza17. 

Doroszenko zdo a  opanowa  wi kszo  obszarów po udniowego Zadnieprza.
Oddzia y kozacko-tatarskie zaj y Zinków, gdzie pokona y P. Skuratowa oraz dosz y 
do Romna i Hadziacza. Natomiast pu kownik po tawski Fedor uczenko spustoszy  
ziemie na pó noc od Po tawy18. Sukcesy si  kozacko-tatarskich mo liwe by y dzi ki 
yczliwej postawie ludno ci oraz przej ciu na stron  Chmielnickiego pu ków 
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po tawskiego, hadziackiego, ubnie skiego, mirhrodzkiego, a nawet aschty skiego. Co 
wi cej Doroszenko ostro zakaza  Tatarom rabunków ludno ci oraz brania jasyru19. 

W styczniu 1661 roku odby a si  rada w mi ej20. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele Kozaków oraz Polaków. Zadecydowano si  na wsparcie wyprawy 
Doroszenki na Zadnieprzu. Tym razem wojska kozackie mia y otrzyma  pomoc 
oddzia ów polskich dowodzonych przez regimentarza ksi cia Dymitra
Wi niowieckiego. Podczas wyprawy Kozakami mia  dowodzi  Hrehory Hulniacki a
Tatarami Kammembet murza21. W li cie do króla Chmielnicki podkre li , e jest 
gotowy osobi cie wyruszy  przeciwko nieprzyjacielowi, „który kilka razy ju  od 
Doroszenki i wojska naszego … znacznie potr cony”22. Celem wojsk kozacko-tatarsko-
polskich by o zdobycie Perejas awia, Ni yna i Czernihowa. Stefan Czarniecki podczas
swojego pochodu bezskutecznie próbowa  zdoby  Kozielec oraz w a nie Czernihów23. 
Do odwrotu z Czernihowszczyzny zmusi  go pu kownik Wasyl Zo otarenko. Mimo 
wysi ków rezultaty wyprawy by y niekorzystne dla Chmielnickiego. Nie uda o si  
opanowa  ani Ni yna ani Czernihowa. Spowodowane by o to tym, e pu ki 
lewobrze ne, który pozosta y wierne Moskwie, skutecznie walczy y z napastnikami. 
Otrzyma y równie  wsparcie oddzia ów moskiewskich. Somko rozbi  oddzia y pod 
dowództwem Bere yckiego i Makuchy. Dlatego jedynie krótkotrwale uda o si  
podporz dkowa  Chmielnickiemu miejscowo ci w rejonie perejas awskim. Niestety ju  
wkrótce zosta y one odbite przez hetmana naka nego. W dodatku Somko przeprawi  si  
przez Dniepr i uderzy  na Trechtymirów i Stajki. Zagro one zosta y prawobrze ne 
ziemie ukrainne. Wobec kolejnych niepowodze  Chmielnicki zmuszony zosta  do 
odwo ania z Zadnieprza wojsk pod dowództwem Doroszenki co ostatecznie
przekre li o jakiekolwiek zdobycze na Lewobrze u. Z kolei w marcu 1661 roku rozbito
pod Perejas awiem oddzia y dowodzone przez pu kownika Sulim . Na prze omie marca 
i kwietnia oddzia y moskiewskie i wspieraj cy j  Kozacy opanowali ca e Zadnieprze. 
Pu ki mirhrodzki, ubnienski i przy ucki podporz dkowa y si  carowi. Najd u ej, bo do 
maja, opór stawia  pu kownik po tawski. Wówczas to Kozacy z jego pu ku zmusili 
pu kownika do przej cia na stron  moskiewsk . 

W tym miejscu warto zaznaczy , e Czarniecki próbowa  równie  pozyska  
lewobrze nych Kozaków przed wypraw . Dlatego wyda  uniwersa y do Silicza i 
Zo otorenki ofiaruj c w nich ask  królewsk  pod warunkiem przej cia pod w adz  
Rzeczpospolitej24. Jednak wysi ki te okaza y si  nieskuteczne - obaj pozostali wierni
carowi. W tych pokojowych próbach zjednania sobie lewobrze nych Kozaków nie by  
Czarniecki jednak odosobniony. Podobne próby podejmowa  m.in. Hulniacki25. 

Na skutek niepowodzenia wyprawy, która dobitnie pokaza a, e hetman zaporoski 
nie podporz dkuje sobie tych ziem dzi ki wyprawie wojskowej Chmielnicki musia  
szuka  innej drogi do osi gni cia swojego celu. Tym bardziej, e zdano sobie 
jednocze nie spraw  z niemo liwo ci podporz dkowania tych ziem za pomoc  agitacji 
i propagandy. Przyczyn  tego by y aspiracje polityczne dwóch g ównych pretendentów 
do osi gni cia w adzy Somki oraz Zo otare ka czy pó niej tak e Brzuchowieckiego.
Chmielnicki i jego otoczenie zdecydowa o si  na zdobycie silnego atutu, który mia  
umo liwi  w czenie lewobrze nych ziem ukrainnych pod zwierzchno  hetmana. Tym 
argumentem mia o by  uporz dkowanie statusu kozackiego w ramach Rzeczpos-
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politej26. Dlatego w poselstwie wys anym na sejm Rzeczpospolitej proszono o to by 
Kozacy jako grupa cieszy a si  tymi prawami co szlachta. Zrezygnowano z da  o 
utworzenie Ksi stwa Ruskiego. Starszyzna kozacka domy li a si , e Rzeczpospolita 
nie zgodzi si  na wydzielenie tego obszaru spod swojej kontroli. D ono do autonomii 
Kozaczyzny Zaporowskiej w ramach Rzeczpospolitej. Jednak mimo poparcia cz ci 
pos ów sejm zatwierdzi  w pierwotnym brzmieniu uk ad cudnowski27. Przekre laj c 
tym samym plany Chmielnickiego. 

Hetman kozacki postanowi  kolejny raz spróbowa  militarnie podporz dkowa  
sobie Zadnieprze. Ju  w marcu na Ukrain  wkroczy y pierwsze czambu y tatarskie. W
sierpniu 1661 roku rozpocz y si  przygotowania do wielkiej wyprawy na Zadnieprze. 
Wys ano Hulniackiego do opanowania przeprawy przez Dniepr ko o R yszczewa28. 
Uda o mu si  tak e pokona  oddzia  pod dowództwem Brzuchowieckiego, który w
wyniku pora ki, uciek  do Perejas awia. W tym czasie przyby  chan i wraz z Kozakami 
oczekiwa  przybycia wojsk koronnych. W konsekwencji przed u aj cego si  pobytu 
wojsk tatarskich na Prawobrze u Jerzy Chmielnicki zwróci  si  do króla o posi ki 
wojskowe dla ochronny ludno ci przed czambu ami29. Hetman równie  zawar  we 
wrze niu uk ad z chanem pod Stawiszczami30. Ustalono w nim plan przysz ej walki z 
Moskw , zakazano Tatarom wszelkich rabunków na terenie tych pu ków, które 
wyruszaj  w pochód na Lewobrze e oraz jakichkolwiek nadu y  wobec ludno ci 
Lewobrze a, która przejdzie na stron  Chmielnickiego. Hetman zastrzeg  tak e, e 
czambu y tatarskie musz  wraca  na Krym przez Zadnieprze. Uzgodniono równie , e 
w przypadku zwyci stwa pokój z Moskw  podpisz  razem z Janem Kazimierzem. 
Uk ad ten by  wynikiem zniecierpliwienia strony kozacko-tatarskiej wci  oczekuj cej 
na wsparcie ze strony wojsk koronnych31. Zgodnie z postanowieniami tego uk adu 
Hulniacki z cz ci  wojsk mia  uderzy  na Kijów a g ówne si y mia y skoncentrowa  
si  na zdobyciu Perejas awia. 

Pochód na Zadnieprze uzyska  kolejny nowy wymiar. By  on form  obrony 
prawobrze nej ludno ci przed Tatarami i okazj  do pozbycia si  uci liwych 
sojuszników. Tym czasem w Warszawie wystawiono listy adresowane do Somka i
Sirka. 

W pa dzierniku g ówne si y ruszy y na Perejas aw. Tu dosz o do trzykrotnego 
spotkania Jerzego Chmielnickiego z Jakimem Somkiem32. Podczas rozmów zarówno
pu kownik perejas awski jak i hetman próbowali siebie nawzajem przekona  do 
zako czenia wojny oraz do z o enie przysi gi czy to królowi polskiemu czy carowi
moskiewskiemu. Wysi ki te okaza y si  bezowocne. Na stra y wierno ci 
Chmielnickiego sta  zarówno chan jak i propolsko nastawiona starszyzna. Wedle s ów 
Pieskowa gdyby posi ki moskiewskie nie nadesz y Somka przeszed  by na stron  
polsk 33. Dla wojewodów moskiewskich samo podj cie rozmów z Chmielnickim by o 
podejrzane. Wzmog o to ich czujno  i nieufno  w stosunku do osoby hetmana 
naka nego. Z drugiej strony samo post powanie Somki podczas tego obl enie by o 
dziwne. Nie uczestniczy  w walkach, a nawet wygania  swoich podkomendnych z 
wa ów34. 

W wyniku bezskutecznego obl enia miasta w drugiej po owie listopada 
odst piono od Perejas awia. Ruszono na Ni yn. Oddzia y kozacko-tatarskie rozla y si  
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po ca ym Zadnieprzu grabi c i pal c. Co z kolei musia o wp yn  na wzrost oporu
miejscowej ludno ci. Nie powiod y si  równie  próby opanowania umocnionych 
miejsc. Na pomoc oddzia om Somki wyruszy  z wojskiem Romandowski. Po 
otrzymaniu informacji o pochodzie wojsk moskiewskich i na skutek nik ych sukcesów 
w po owie stycznia 1662 roku Chmielnicki rozpocz  odwrót na Prawobrze e. W czasie 
trwania tego pochodu Romandowskiemu uda o si  zaskoczy  cz  si  Chmielnickiego. 

Na skutek niepowodze  na Zadnieprzu oraz pogarszaj cej si  sytuacji na 
prawobrze nych ziemiach ukrainnych pozycja Chmielnickiego s ab a. 

Kolejn  prób  podporz dkowania Lewobrze a by a wyprawa Bohuna i 
Bere e skiego. W jej wyniku uda o si  opanowa  cz  terytorium pu ków perejas-
awskiego oraz po tawskiego. Jednak i te sukcesy okaza y si  krótkotrwa e. Odsiecz 

przyprowadzona przez Romandowskiego wypar a Bohuna z Zadnieprza. Wyprawa ta 
dobitnie ukaza a jak niewystarczaj ce by y si y kozackie do osi gni cia celu. Sta o si  
jasne, e pe ny sukces by  mo liwy tylko z pomoc  Rzeczpospolitej i Krymu. 

Mimo to Chmielnicki pocz tkowo zdecydowa  si  samotnie, po raz kolejny, 
zaatakowa  Perejas aw. Wp yw na tak  decyzj  mia y informacje o gotowo ci Somka 
do poddania miasta. Sama sytuacja na Lewobrze u zdawa a si  sprzyja  Chmiel-
nickiemu. Ziemie te pogr one by y w tocz cej si  walce o bu aw  rozgrywaj cej si  
pomi dzy Somk , Zo otarenk  oraz Brzuchowieckim. Chciano wykorzysta  panuj cy 
chaos i opanowa  Zadnieprze. Zatem moment kolejnej wyprawy zdawa  si  by  
starannie dobrany. 

Chmielnicki wyruszy  w czerwcu 1662 roku. Prowadzi  ze sob  oko o 15-20 
tysi cy Kozaków, 17 chor gwi koronnych oraz tysi c Tatarów35. Mimo wcze niejszym 
zapewnieniom Somka nie podda  miasta. Obl enie trwa o cztery tygodnie. Przybycie 
pod miasto posi ków Zo otarenki i Romandowskiego zmusi y do odwrotu si y 
Chmielnickiego. Na domiar z ego wyprawa ta zako czy a si  kl sk . Podczas odwrotu 
26 lipca si y Chmielnickiego zosta y pokonane przez wojska moskiewsko-kozackie w 
bitwie pod Kaniowem36. Hetman poniós  kl sk  tak e pod R eszczewem37. Si y 
nieprzyjacielskie przeprawi y si  przez Dniepr. Na szcz cie dla Chmielnickiego na
pomoc przybyli Tatarzy i w dwóch bitwach pod Kry owem i Bu ynem pokonali wojska
moskiewskie38. Orda ruszy a w po cig za pokonanym nieprzyjacielem, który trwa  a  
do ubniów. W podzi ce za pomoc pozwolono Tatarom na wzi cie jasyru w okolicach 
Kaniowa39. 

Ostatni  wypraw  na Zadnieprze Chmielnicki zorganizowa  w celu pozbycia si  
nadopieku czych i k opotliwych Tatarów pod dowództwem Selim Gereja40. Oddzia y 
tatarskie wróci y na ziemie ukrainne na polecenie chana mia y tu bowiem 
przezimowa 41. Podczas przygotowa  tej wyprawy Chmielnicki postawi  warunek, 
którym by o przybycie wojsk koronnych. Atak planowano na druga po ow  wrze nia 
1662 roku. W po owie pa dziernika przeprawiono si  przez Dniepr w okolicach Desny. 
Tutaj zosta y rozpuszczone czambu y. Z jednej strony mia y one ukara  miejscow  
ludno  za niepodporz dkowanie si  Chmielnickiemu a z drugiej strony tym 
posuni ciem hetman ratowa  Prawobrze e przed obecno ci  tatarsk 42. 

Wobec coraz bardziej skomplikowanej i napi tej sytuacji spo eczno-politycznej 
Jerzy Chmielnicki zrezygnowa  z hetma stwa, a jego miejsce zaj  Pawe  Tetera. 
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W omawianym okresie próby jakie podejmowa  hetman i jego najbli sze 
otoczenie w celu podporz dkowania Lewobrze a obejmowa y wszelkie mo liwe i 
dost pne sfery ycia spo eczno-politycznego. W ród nich mamy pokojowe d enia do 
uznania w adz hetma skiej Jerzego Chmielnickiego oraz próby militarne. To w a nie 
si owa koncepcja rozwi zania tego problemu przewa y a. Najprawdopodobniej jej 
przeciwnikiem by  Piotr Doroszenko wycofany z Zadnieprza43.  

W przebiegu kolejnych wypraw na Lewobrze e dostrzega si  sta y schemat. 
G ównymi celami by o zdobycie miast Perejas awia i Ni yna. Opanowanie 
Perejas awia mia o olbrzymie znaczenie szczególnie psychologiczne. Miasto to by o 
siedzib  Somki - jednego z g ównych pretendentów do bu awy hetma skiej. Podobnie 
sprawa wygl da z podporz dkowaniem Ni yna, które by o miastem pu kowym Wasyla 
Zo otarenki. Dodatkowo obie miejscowo ci stanowi y niejako symbol buntu wobec 
w adzy Chmielnickiego. Zdobycie i wprowadzenie w tych miastach swoich oddzia ów 
mog o u atwi  opanowanie sytuacji na Lewobrze u i doprowadzi  do 
podporz dkowania Zadnieprza. T umaczy to upór z jakim d ono do zdobycia owych 
miast. M ody hetman musia  podporz dkowa  sobie liderów pu ków zadnieprza skich 
czy to na drodze pertraktacji czy te  za pomoc  si y. Obaj pu kownicy byli 
przywódcami opozycji, która jawnie wypowiedzia a mu pos usze stwo. Musieli wi c 
uzna  jego zwierzchno . Bez tego nie by o co my le  o rozci gni ciu swojej w adzy 
nad tym terytorium. Wszystkie te wyprawy by y zatem form  walki z opozycj . 
Hetman stara  si  tak e porozumie  z przywódcami opozycji (za pomoc  listów, 
uniwersa ów, pertraktacji) jednak te poczynania wspiera y g ównie wyprawy 
wojskowe. 

Niestety dla Chmielnickiego wszystkiego jego próby opanowania Lewobrze a 
by y nieskuteczne. Kto ponosi za to odpowiedzialno ? Odpowied  nie jest taka prosta 
i oczywista. Chmielnicki nie by  osoba, która w tym okresie mog a sta  na czele 
Kozaczyzny. Brakowa o mu do wiadczenia oraz odpowiednich cech charakteru.
Dlatego trudno oczekiwa , aby do wiadczeni przywódcy opozycji dobrowolnie 
podporz dkowali si  jemu. Nie wolno zapomina  te  o pog biaj cej si  przepa ci 
pomi dzy Lewobrze n  i Prawobrze n  Kozaczyn , która nie u atwia a realizacji 
planów Chmielnickiego. To w tym okresie wyra nie dostrzega si  cechy „Ruiny”. 
Zabrak o równie  Chmielnickiemu odpowiedniej ilo ci wojska by móc opanowa  i 
obsadzi  swoje zdobycze. Dodatkowo i te posi ki, które nadchodzi y z Rzeczpospolitej 
czy z Krymu realizowa y raczej w asne plany ni  koncepcje hetma skie. Oddzia y 
bior ce udzia  w wyprawie z regu y zachowywa y si  jak w kraju podbitym – grabi y, 
pali y i bra y ludno  do niewoli. A to bezw tpienia wp ywa o na wzrost wrogiego 
nastawienie ludno ci wobec Chmielnickiego i zwi ksza o opór. Jednocze nie trzeba 
pami ta  o tym, e na pomoc pu kom lewobrze nym przychodzi y oddzia y 
moskiewskie, gdy tymczasem Chmielnicki w gruncie rzeczy zdany by  na trudn  i 
k opotliw  pomoc tatarsk  oraz bardzo nieliczne wsparcie oddzia ów koronnych.  

Walki o zjednoczenie ziem ukrainnych nie powiod y si . Spowodowa y tylko 
pogorszenie istniej cej sytuacji. W ich wyniku zwi kszy a si  istniej ca przepa  
pomi dzy Lewobrze em a Prawobrze em oraz przyczyni y si  do upadku autorytetu 
Chmielnickiego na Prawobrze u. Ukoronowaniem procesu i formalnym przyznaniem 
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si  do rozpadu Kozaczyzny b dzie zwo anie czarnej rady do Ni yna i wybór 
Brzuchowieckiego na hetmana lewobrze nej Kozaczyzny. Kolejni hetmani, czy to
Tetera czy Brzuchowiecki, nadal b d  starali si  zjednoczy  Ukrain , ale b d  to 
czyni  w oparciu o si  militarn . Has o jednoczenia ziem ukrainnych stanie si  
wygodnym pretekstem do walki. 

Trudno w tym miejscu rozstrzygn  czy droga pokojowa mia a wi ksze szanse 
powodzenia. Na przeszkodzie do realizacji planów Chmielnickiego sta a bowiem
ambicja i dza w adzy pocz tkowo dwóch a potem trzech g ównych pretendentów do 
bu awy. To oni, czyli Somko, Zo otarenko i Brzuchowiecki, stali na czele zwolenników 
zwierzchno ci cara. Trudno w tym miejscu orzec czy byli oni wierni Moskwie ze 
wzgl du na mo liwe korzy ci czy w wyniku orientacji politycznej. Ani tym bardziej 
jakie kierowa y nimi intencje i czyim dobrem si  kierowali. Znane i pewne s  jedynie 
skutki ich decyzji, które przyczyni y si  do ostatecznego podzia u Kozaczyzny, którym 
formalnym potwierdzeniem by a rada ni y ska z 1663 roku. 

Przy ocenie realno ci prób podj tych przez Jerzego Chmielnickiego nale y 
zwróci  uwag  tak e na rozdrobnienie panuj ce wówczas na Lewobrze u. Tym samym 
ocena wysi ków i mo liwo  ich realizacji musi by  rozpatrywana tak e przez pryzmat 
podzia u lewobrze nej Kozaczyzny na zwolenników poszczególnych pretendentów do
w adzy. A to w konsekwencji oznacza o d ug  walk . Stawia to pod znakiem zapytania
sam  mo liwo  odzyskania w adzy nad ca o ci  ziem ukrainnych. Bez sta ego 
wsparcia ze strony Rzeczpospolitej czy Chanatu Krymskiego wydaje si  to wr cz 
niemo liwe. Je li chodzi o Rzeczpospolit  to w tym okresie nie by a w stanie udzieli  
jakiegokolwiek wsparcia, oprócz moralnego. Co wi cej Jan Kazimierz sam oczekiwa  
pomocy wojskowej od Kozaczyzny. Natomiast pomoc Tatarów oznacza a wzrost 
niech ci i oporu wobec osoby Jerzego Chmielnickiego. Nie wolno zapomina  o tym, e 
o ile Tatarzy okazali si  jedyn  liczn  i w miar  pewn  pomoc  woskow  to ich wojska 
niekoniecznie by y przydatne w trakcie d ugotrwa ych obl e , które musia y mie  
swoje miejsce. 

Nie wolno zapomina  tak e o dzia alno ci samego pa stwa moskiewskiego, które 
wpierw by o zainteresowane przeci gni ciem na swoj  stron  samego Chmielnickiego, 
a tym samym odzyskaniu przez cara kontroli nad ca o ci  ziem ukrainnych. Taki te  
pogl d przebija si  z latopisu Wieliczka44. Wobec niepowodzenia tych planów Moskwa
zdecydowana by a na wybór w asnego hetmana45. Jednak pocz tkowo nie popar a 
zdecydowanie adnego z pretendentów. Przyj a postaw  wyczekuj c  by ostatecznie
poprze  Iwana Brzuchowieckiego. Z o ono ci sytuacji politycznej z jak  przysz o si  
zmierzy  Chmielnickiemu pot guj  tak e pierwsze próby Tatarów zho dowania ziem 
ukrainnych oraz polityka Rzeczpospolitej. 

Jerzy Chmielnicki wraz ze swoim otoczeniem podejmowa  liczne próby uznania 
swej w adzy przez lewobrze ne pu ki. By  to te  jeden z g ównych kierunków 
dzia alno ci hetma skiej. Proces rozk adu Kozaczyzny stawa  si  coraz bardziej 
widocznym. W omawianym okresie Kozacy potrzebowali silnej osobowo ci potrafi cej 
umiej tnie lawirowa  pomi dzy Rzeczpospolit , Moskw  a Krymem a Chmielnicki 
oprócz nazwiska tak naprawd  nie mia  nic do zaoferowania. Nie mo na jednak w tym 
miejscu odmówi  mu stara  aby zrealizowa  swój cel. Przeros a go sytuacja w jakiej 
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pogr y a si  Kozaczyzna. Niew tpliwie równie  te niepowodzenia negatywnie odbi y 
si  na jego pozycji na Prawobrze u oraz na jego stanie psychicznym. 
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СОЦІАЛЬНО�ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ
У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ
НА МЕЖІ ХVІІІ – ХІХ СТОЛІТЬ

У статті досліджуються соціально�демографічні зміни у Правобережній
Україні, що відбулись на зламі ХVІІІ – ХІХ століть під впливом внутрішніх
причин і зовнішніх чинників, зумовлених приєднанням до Російської імперії та
інкорпораційної політики самодержавства.

Ключові слова: соціально�демографічний розвиток, Правобережна Україна,
народжуваність, смертність, міграційні потоки.

В сучасному розвитку та перспективах України як цивілізованої,
демократичної держави зростають роль і значення соціально�демо�
графічних та етнонаціональних чинників. Їх урахування значною мірою
залежить від того, наскільки будуть враховані уроки історичного
минулого, особливо періоду, коли більшість українських земель входила
до складу Російської імперії і саме цей чинник справляв чималий вплив
на динаміку народонаселення, етнічні зміни в його середовищі та їх місце
в суспільному поступі корінних і прибулих мешканців. Цим зумовлюється
актуальність і практичне значення дослідження проблеми, винесеної у
назву цієї статті.

До питань щодо населення Правобережної України після її приєд�
нання до складу Росії за другим і третім поділами Речі Посполитої,


