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У турецькій канцелярійній практиці вико-
ристовували два терміни: jazylan – документ,
який посланий, і jazyladaq – документ, який
має бути посланий, але з якихось причин не
висланий. Чеському сходознавцю Яну Рипці,
котрий видавав турецькі султанські документи
про Богдана Хмельницького, потрапив до рук
документ класу jazyladaq, і вчений дивував-
ся, чому цей документ не був надісланий. Вив-
чаючи турецькі документи стосовно україн-
ських реалій, я дійшла такого висновку:
Грамота турецького султана Мегмеда IV
Богдану Хмельницькому була видана 10 серп-
ня 1650 р.1, себто 12 шабана 1060 р.2. Назва
листа по-турецьки: Нме і Гумаюн (тобто
“Лист самого володаря”). Ось цей текст:

“Гордість володарів християнських, виб-
раний із могутньої християнської громади,
Гетьман Війська Запорозького Богдан
Хмельницький, його дні повинні добре
скінчитися (тобто він повинен колись прий-
няти іслам. – Л. П.). Як тільки цей цісар-
ський Лист до Вас дійде, що Вашого листа
з рук обраних Вами людей я отримав, сто-
совно нашої допомоги, в якому Ви пишете,
що з Божою допомогою і опікою Мугаме-
да-пророка прийшли до нас як до сховища
Хаканів, до нашого порогу, і заявили
відданість, що при тому будете дотриму-
вати. Зміст Листа, згідно зі старим осман-
ським звичаєм, був перекладений і дос-
тавлений Великими Візирами нашому
престолові. Наше володарське знання у
тому, що зміст цього Листа і його тон дійшов
до нашого відома. Ви раніше вже інформу-
вали нас, що Ви із Кримським ханом Ґіреєм
III, який є вірний наш слуга, уклали договір
і згоду з ним і що вже деякі обов’язки моїй
державі Ви виконали, що Ви козаків три-
маєте в руках, що вони не нападають на
кордони наших держав і не роблять ніяких
шкод. Ви також повідомили мене, що Ви
бажаєте піддатися під нашу зверхність, і
ми прийняли Вас, і тому Вашого посланця
ми відзначили традиційними почесним одя-
гом (кафтаном. – Л. П.). Про це буде над-

ісланий наш володарський Лист. Ви повинні
на його підставі знати, як довго Ви будете
знаходитися під моєю зверхністю, і з цим
Ви повинні погодитися. Ми не будемо звер-
тати уваги на всілякі відомості зі сторони
ворогів, отже, Ви, з Вашої сторони, повинні
ревно служити і виконувати Ваші обов’яз-
ки (тільки вони не названі. – Л. П.). І тим
самим будете поміж іншими християн-
ськими народами, що стосується імені і
честі. Дата – 12 şaban (10 серпня 1650 р.)”3.

Ця Грамота турецькою мовою
jazyladaq – чернетка, тобто написана, але
не вислана. У заголовку копії Грамоти ту-
рецького султана 1650 р. від 10 серпня, що
зберігається теж у бібліотеці Ґеттінґенсь-
кого університету, є напис, який її характе-
ризує як Грамоту, котра не вислана.

Ян Рипка у своєму німецькому перекладі
подає цей пасаж так: “Einige Bedenken wird
vor allem die berschrift aufkommen lassen der
gemss wir es mit der Kopie eines zu schrei-
benden (jazyladaq) Aktenstckes zu tun
haben”. У перекладі українською мовою:
“Цей напис перед заголовком документа, а
саме, що це є копія Листа, який має бути
написаний, змушує нас мати застереження”.

Отже, чому її не надіслали? Грамота була
виготовлена в часи, коли великим візиром
став Мелек Агмед Паша (від 5 серпня
1650 р. – до 21 серпня 1651 р.)4. Зміни в ос-
манському уряді не стали цьому причиною.
Мусила бути інша причина, а саме: іслам-
ський турецький васал Іслам Ґірей III у союзі
з потенційним васалом Богданом Хмель-
ницьким напали на третього васала Ос-
манської Порти – на Молдавське князівство
у вересні 1650 р. І в той самий час гетьман
Війська Запорозького Богдан Хмельницький
пропонує султанові Мегмеду IV відновити
протекторат. Що ж це за проблема – мол-
давський похід у 1650 p.? Ініціював похід
кримський хан Іслам Ґірей III. Про це
свідчить Грамота царя Олексія Михайлови-
ча Богдану Хмельницькому “с выражением
благодарности за предотвращение похода
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крымских татар на русское государство”,
датована 3 серпня 1649 р. Це джерело до-
помагає зрозуміти, що тут немає нічого
спільного з походом на Молдавію українсь-
кого гетьмана у 1650 р. У вищезгаданій Гра-
моті говориться: “И крымской де царь по-
хвалился перед тобою (Б. Хмельницьким. –
Л. П.), что весною хочет приходить войною
нашего Московского государства”5. Отже,
тільки коли у серпні 1650 р. посольство від
кримського хана6 домагалося від україн-
ського гетьмана як союзника вирушити у
похід проти Москви, під загрозою розірвати
українсько-татарський союз, Богдан Хмель-
ницький вирішив діяти, але скерував напря-
мок походу на Молдавію. Б. Хмельницький,
без сумніву, як далекоглядний політик мав
свої подальші плани стосовно Москви, на ви-
падок, якщо не здійсниться його молдав-
ський план, і тому не хотів ангажуватися у
тій справі. Але повністю відмовити Іслам
Ґіреєві було для нього небезпечно і немож-
ливо. Тому він беззаперечними аргумента-
ми переконав хана, що Молдавія вісімнад-
цять років не воювала, це багате князівство,
можна взяти велику здобич, і для Криму
кращі наслідки матиме несподіваний похід
на Молдавію, ніж на Москву, яка готується
до такого походу. Іслам Ґірей III високо ціну-
вав гетьмана як політика і тому погодився
іти на Молдавію. Ця ідея Б. Хмельницького
була не запланована, а виникла у момент
потреби як розв’язка його молдавської по-
літики. Ось що пише про це Михайло Гру-
шевський: “Взагалі Хмельницький вчинив
свій похід на Волощину (Молдавію) без по-
передньої дипломатичної підготовки. Не
тільки для його послів, висланих на початку
серпня с. с. до Царгороду, але і для всієї
старшини і для нього самого сей похід був
несподіванкою, викликаною непередбаченим
рішенням хана, принесеним у слід за його
посольством: що замість походу на Черкесів
він визначив козацькому війську похід на
Москву”7.

На мою думку, вчений недооцінив мол-
давської політики гетьмана аж до Переяс-
лавського договору 1654 р. Це не був “мол-
давський епізод, що так сильно затяжів на
розвою політичних відносин України”, чи
“живий роман авантюр”, як писав М. Гру-
шевський8. Це була дуже відповідальна спра-
ва, без аналізу якої не можна по-справжньо-
му зрозуміти дій Б. Хмельницького.
По-перше, йдеться про стратегічне значен-

ня лівого флангу. Молдавія була погранич-
ною територією України, її південно-західним
сусідом. Але справа виявилася не такою про-
стою, як на перший погляд здається. Василь
Лупул як молдовський воєвода був одночас-
но васалом (європейського типу) Польщі від
1387 р. і васалом (східного типу) Османської
імперії від 1457 р. Богдан Хмельницький, кот-
рий повстав проти Польщі, розумів: доки мол-
давський воєвода Василь Лупул співпрацю-
ватиме з Польщею, його південно-західний
фланг буде не захищеним, тому гетьман на-
магався спочатку дипломатичним шляхом
розірвати молдавсько-польський союз9. У
жовтні 1648 р. Василь Лупул з великими по-
честями приймав українських послів і пого-
дився на умови, які поставив Богдан Хмель-
ницький: “Не пропускати з України в
Молдавію шляхту і купців і для цього пото-
пити всі пороми на Дністрі”10, правда, пізніше
змінив своє рішення. Хоч Лупул і показував
себе другом гетьмана, але продовжував
нести вірну службу Польщі: був її інформа-
тором у справах Війська Запорозького, сул-
танського двору, Він викупив великого корон-
ного гетьмана Миколу Потоцького з
татарського полону. Отже, Богдан Хмель-
ницький розумів, що у його війні з Польщею
Молдавія є союзником короля. Василь Лу-
пул це насамперед робив, аби дістати від
польського сойму “індігенат”, тобто статус
громадянина Польщі, який забезпечував
йому захист у разі небезпеки від Османської
Порти, а теж і можливість купити в Польщі
маєтки, які б забезпечили йому прожиток.
Тут, очевидно, Хмельницький добре розумів,
що, маючи ці названі цілі, Лупул ніколи доб-
ровільно не піде на союз з ним, а тільки при-
кидатиметься помічником, щоб за першої на-
годи його зрадити. Отже, треба було
обміркувати засіб, який би примусив Лупу-
ла змінити свою політику.

В добу Б. Хмельницького в тодішній
Європі панувала концепція, згідно з котрою
володіння державами належало тільки виб-
раним родам, що були членами якоїсь ди-
настії. Щоб створити відповідні передумови
власній гетьманській державі, Б. Хмельниць-
кий вирішив оженити свого сина Тимоша з
православною молдавською княжною Розан-
дою Лупул. Гетьман сподівався, що Тимо-
шеві, а тим самим і гетьманській державі цей
шлюб відкриє двері до недоступного і вузь-
кого кола європейських династів. Крім того,
з огляду на те, що старша сестра Розанди
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Лупул – Олена була одружена з головою про-
тестантів у Литві князем Янушем Радзивіл-
лом, це давало гетьманові надію на співпра-
цю (північний фланг гетьманської держави)
із протестантським світом Європи. Зрештою,
Богдан Хмельницький сподівався, що, відда-
ючи свою дочку за Тимоша Хмельницького,
В. Лупул остаточно розірве з Польщею, і по-
вернення до полонофільської політики буде
вже неможливим. Безпосереднім стимулом
для дії Б. Хмельницького стала вимога
кримського хана Іслам Ґірея III йти разом з
ним на Москву. У хвилину потреби гетьман
вирішив, що при тому можна буде розв’язати
молдавське питання, і повернув військовий
похід свого союзника не на Москву, а саме
на Молдавію. Успішний похід кримського
хана Іслам Ґірея III з Богданом Хмельниць-
ким у вересні 1650 р. на Молдавію зненаць-
ка захопив воєводу Василя Лупула, і він капі-
тулював. У складеній угоді одним із пунктів
було те, що молдавський господар зобов’я-
зувався віддати свою дочку – княжну Розан-
ду – за Тимоша Хмельницького11.

Все це створювало нову непередбачену
ситуацію і труднощі для Туреччини, яка ніко-
ли не хотіла об’єднувати два васальні кня-
зівства. Зрозуміло, що Богдан Хмельниць-

кий свій перший військовий похід на Мол-
давію разом із кримським ханом у вересні
1650 р. здійснив без згоди і відома турець-
кого султана і його “дивану”. Турецький двір
опинився в складній ситуації: 5 серпня
1650 р. Б. Хмельницький відправляє козаць-
ке посольство на чолі з полковником Анто-
ном Ждановичем до турецького султана
Мегмеда IV у Царгород зі своїм Листом,
в якому виклав, за яких умов Військо Запо-
розьке приймає протекцію султана, і відра-
зу напав на підвладне Османській імперії
Молдавське князівство.

Козацьке посольство теж потрапило в нео-
днозначну ситуацію, бо не могло виправдати
цей похід12. Великий візир Мелек Агмед
Паша побоявся розпочати конфлікт, бо Військо
Запорозьке було грізною політичною силою у
Чорноморському ареалі, а також дуже по-
трібне Османській імперії, власне, їй імпону-
вав той протекторат. Тому Мелек Агмед
Паша швидко відправив козацьких послів і на
знак султанської ласки нагородив їх кафтана-
ми і різним одягом. Великий візир вичікував,
як розгорнуться воєнні події в Молдавії, і, оче-
видно, тому прийняв рішення: султанську Гра-
моту від 10 серпня 1650 р. про протекторат
Війську Запорозькому не надсилати.
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