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Стосунки України з Кримським ханством, 
Високою Портою та Річчю Посполитою

Розглядаються проблемні питання щодо історії встановлення та 
розвитку стосунків України з Кримським ханством, Високою Портою 
та Річчю Посполитою та пов’язані з цією історією розвиток Війська 
Запорізького, походи ногайців і козацько–татарські взаємини.
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Досліджуючи зазначене питання, слід мати на увазі, що розвиток цих стосунків 
відбувався на тлі перебігу важливих історичних подій у Східній Європі. Знаємо, що 
тюрки [1] з’явилися в Криму на початку ХIII ст. й заснували там Кримський юрт [2] 
як частину величезного золотоординського володіння «Дешт–і Кипчак / Deşt–î Kıpçak 
(т. м.1)» [3]. Власне, то було кілька кочових улусів [4], яким кримсько–татарські хани 
дали назву Великий Улус. Посилений наплив тюркського елементу на півострів із–
зовні почався не пізніше першої половини ХІІІ ст., тобто з часу вторгнення тюркського 
населення постмонгольської держави, якщо не брати до уваги хозарів, які осіли там 
раніше (VII−X ст.).

Прибувало це кочове населення до теренів України двома шляхами: суходолом 
через перешийок, що поєднував півострів з українським степом − на ці терени тюркські 
орди із–за Волги й Дону просувалися постійно. Певна частина тюркського населення, 
зокрема й сельджуків, прибула до Криму з Малої Азії через Чорноморський регіон. 
Тюрко–татари принесли з собою певний спадок уйгурської [5] культури, в якій помітний 
був китайський слід. На початку ХІV ст. в середовищі кримських татарів остаточно 
закріпився іслам, тоді ж кипчацьке населення [6] Кримського ханства поступово 
переходить на осілий спосіб життя. Виникають також міські центри, чому сприяв 
розквіт значної караванної торгівлі, а пізніше – й заселення Кримського півострова 
величезною кількістю бранців, особливо слов’ян та представників угро–фінських 
етносів. Саме через це антропологічний тип тюркського населення Кримського хан-
ства досить неодноманітний, а людяність була поліетнічна (кримські татари, караїми, 
готи, алани, ногайці, українці та ін.) [7]. У зв’язку з тим, що Крим вважався частиною 
Золотоординської імперії до самої її руїни, вся політична історія його аж до пануван-
ня династії Гіраїв − є не що інше, як історія Золотої Орди, внутрішні порядки якої 
попервах цілком переносилися до півострова і лише пізніше прилаштовувалися до 
місцевих умов [8]. 

Перший відомий з емірів (правителів), що грали чільну роль у Золотій Орді, був 
Ногай [9], небіж хана Берке (роки правління: 1257−1266) [10]. Він завдяки неабиякій 
хоробрості, став ще при дядькові керманичем ханського війська. А вже при безвольному 
хані Туда Менгу (роки правління:1282−1287), діючи через придворне жіноцтво, Ногай 
фактично правив названою державою. Коли ж новий хан Тула Буга (роки правління: 
1287−1291) захотів обмежити владу Ногая, той звів хана зо світу й запропонував трон 
Токті (роки правління: 1291−1312), взявши з нього обіцянку винищити всіх емірів − так 
до влади прийшли спадкоємці Ногая [11]. У Криму Токта поставив свого намісника 
Толук–Теміра, який залишився там вже й тоді, коли Ордою став правити хан Узбек (роки 
правління:1314–1340), зі смертю якого (1342) в Золотій Орді не стало єдиновладдя. 
Джанібек (роки правління: 1342−1357), син хана Узбека (роки правління: 1312−1341), 
не зміг у 1344−1345 рр. захопити Кафу. Але згодом він здійснив сильний військовий 
похід на Правобережну Україну та розбив повстале населення, а «Київське князівство 
отримала низку пільг або за підтримку дій хана [Джанібека], або за нейтралітет» [12]. 
Бердибек, син Джанібека, убив батька, а тоді й сам загинув від руки свого сина. Зі 
1 тюркською мовою

смертю Бердибека (роки правління: 1357−1359) в Орді перервалася династійність, ото 
ж арабські історики втратили нитку послідовності історії Золотої Орди та Криму, бо 
до влади прийшли еміри, а в 1374−1375 рр. один з них − Мамай утвердився переважно 
в Криму. Коли ж він зазнав поразки на Куликовому полі у 1380 р., то спробував був 
знайти прихисток у Кафі, та кафинці вбили його. В Золотій Орді владу перебрав до рук 
Тохтамиш, який припинив міжусобну боротьбу, але в результаті війни між Тохтимишем 
і Тимуром у 1396 р. названа орда занепала [11]. 

Досліджуючи процес встановлення та розвитку зносин між названими країнами 
слід зауважити, що доба, коли Кримський юрт [13] відпав від Золотої Орди та до 
завоювання його Османською державою 1475 р., була благодатна для мирних зносин 
українського населення з Кримом. Зокрема слід підкреслити, що правитель Кримського 
ханства Хаджі Гірай (роки правління: 1420 / 1421−1456), як засновник цієї держави, 
підтримував мирні та дружні стосунки з литовськими володарями для забезпечення 
собі надійного тилу [14].

Слід підкреслити, що у дослідженнях відносин між названими країнами, зокрема 
необхідно звернути увагу на об’єктивне висвітлення політичних взаємозв’язків тому, 
що політика уряду Кримського юрту не завжди відповідала політичній концепції 
Османської Порти стосовно названого юрту. З приводу цієї проблеми історик Ярослав 
Дашкевич написав таке: «… виникнення та розвиток про турецьких тенденцій як в 
політичній діяльності козацтва (українського), так і в українському житті ХVІ−ХVІІ 
ст. турецький фактор виникає одночасно з оформленням Запорозької січі, як нового 
елементу військово–політичних реалій, що встановились на степовому кордоні між 
Європою і Азією в середині ХVІ ст.». Названий укарїнський історик, досліджуючи 
зазначену проблему, зокрема наголошував на геополітичному факторі, який спричи-
нив посиленню чорноморського вектору політичної діяльності Війська Запорозького. 
Продовжуючи цю думку, Я. Дашкевич підкреслював: «… геополітичне становище 
Запорозької Січі, розтошованої між Литвою (що вже тоді перебувала під польської 
домінацією) і Кримським ханством, васалом Стамбула. Отже, геополітичний фактор 
вимагав вияснення відносин між Січчю і Портою» [15]. Кримське ханство, яке здо-
було свою незалежність у 1441−1442 роках, займало не лише внутрішню частину 
Кримського півострова, а й землі Північного Причорномор’я. Проте увесь простір між 
Дністром та Дніпром уздовж Чорноморського узбережжя у першій половині ХV ст. був 
покритий мережею литовсько–українських замків (Олеський, Барський, Кам’янецький, 
Невицький, Аккерманський, Збаразький, Барський). Важливо нагадати, що починаючи 
з 1401 року землі між Дністром та Прутом займає Молдавське князівство, яке захопи-
ло й Білгород, а з ним і вихід до моря. У 1454 році Молдові відходить і Хотин з його 
багатонаціональним, проте переважно українським населенням [16]. 

Зауважимо, що наступний правитель Кримського ханства Менглі Гірай (роки 
правління:1467, 1469−1475) одразу ж зайняв ворожу щодо північних сусідних держав 
політику. Південні окраїни Придніпров’я стали ареною татарських нападів, що на 
кінець ХV ст. спричинює чергове сплюндрування цих територій. Османська імперія, 
завоювавши Крим у 1475 р., остаточно змінила зовнішню політики ханства. Після 
утвердження турків–османів у Константинополі (1454 р.) генуезькі володіння у схід-
них водах попереходили під владу Османської держави, а в Криму – до Кримського 
ханства, яке визнало над собою верховну владу турецького султана Мехмеда Фатіха ІІ 
(роки правління: 1451−1481, 2–ге правління). Але декотрі кримські міста перейшли від 
генуезців навіть не до хана, а безпосередньо до турків, зокрема у Кафі [17] стояла осман-
ська залога та була резиденція бейлер–бея (представника османської влади в Криму) 
[16,с.50–51]. Експансія турків у гирлі Дніпра, коли об’єднані сили турків та хана Менглі 
Гірая, зокрема захопили Білгород, назвавши його Аккерман, де й оселились турецькі 
беї та паші, які правили південною частиною Придністров’я, колишнім «Углом», 
слов’янську назву якого турки переклали на свою мову «Буджак» [18]. Заначимо що 
ця територія включає в себе області Ізмаїл, Кагуль, Аккерман та Бендер. Ці землі, які 
лежать між річкою Дунаєм, Чорним морем та річкою Дністром, умовно простягаються 
аж до річки Пруту. Дії цих об’єднаних сил ускладнили стосунки між українським і 
татарським населенням ще дужче. Вже в останні роки ХV ст. опиняється в руках татарів 
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Очаків, тоді ж, очевидно, відійшла до Кримського ханства й решта українських укрі-
плень на берегах Чорного моря, в тому числі й фортеця Хаджибей − місце важливих 
соляних та рибних промислів. Зміни у міжнародній політіці в середині ХV ст., суттєво 
вплинули на стосунків України з Кримським ханством, яке стало в цей час могутньою 
державою. Вона контролювала території на північ від Чорного моря [19,с.41]. Унаслідок 
цієї експансії, яка носила територіальний, політичний і економічний характер, також 
активизувались татарські напади на південні терени України. А у 1482 році у співпраці 
з Московським князем Іваном ІІІ (роки правління: 1462−1505) хан Менглі Гірай захопив 
Київ. Династія литовських князів була неспроможна власними силами боронитися 
від майже щорічних нападів на Київщину, Волинь та Поділля й шукала допомоги у 
Польщі, котра, як відомо, виявилася щодо цього ще неспроможнішою. З іншого боку 
починаючи з 1495 р., боротьбу українського народу проти ординців очолював князь 
Костянтин Острозький (роки життя: 1526−1608), один з найвпливовіших українських 
магнатів Речі Посполитої, який спорудив у м. Острозі на Волині друкарню, котра вида-
ла перший друкований повний церковнослов’янський текст Біблії [19,с.41–42,47]. У 
1495 р. під час чергової навали татар на Волинь сили оборонців краю були замалі для 
спротиву. У 1496−1497 рр. Острозький, вже як досвідчений воєвода, очолює оборону 
українського прикордоння, отримавши у своє користування Брацлавське, Вінницьке 
й Звенигородське староства. У 1497 р. Острозького призначено першим гетьманом 
Великого князівства Литовського – новий сан відповідав сучасній посаді міністра 
оборони, отож від імені Великого князя він керує всією армією. За час командування 
литовсько–українськими збройними силами гетьман здобув перемоги у 30–ти битвах, 
виробивши особливу стратегію: українське військо нападало на ординське військо, 
коли та, обтяжена ясиром та здобиччю, верталася до Криму. Так, Острозький разом 
з польським військом розгромив татарську армію у битві під Вишневцем на Волині, 
визволивши 15 тисяч бранців та захопивши 10 тисяч коней. В цьому бою загинуло 5 
тисяч татар. Переможні бої були у 1518, 1520, 1524 роках. Найвдаліша битва 1527 р. 
під Ольшаницею на Київщині прикметна тим, що в полон було взято 25 тисяч татар-
ських воїнів, частину з них гетьман оселив за межами Острога − татари працювали на 
укріпленні міста й несли службу під княжими корогвами. Недарма поселення одержало 
назву Татарське передмістя. У боротьбі з татарами гетьман залучив до свого війська 
нову силу, яка вже давала про себе знати, − козацтво на степовому кордоні України, яке 
об’єдналося у Військо Запорозьке з метою боротьби зі східним супротивником [19,с.49].

Бажаючи стати твердо на землях північніше від Дунаю, правитель Османської дер-
жави султан Сулейман Законодавець всю південну частину Дністро–Прутського краю 
оголосив «райєю», тобто районом Османської імперії, створивши на Дністрі в колиш-
ньому українському місті Тягиня новий форпост Бендер. Під владою аккерманських 
правителів на цих землях і далі мешкало й українське населення, яке надавало перевагу 
турецькій владі з її подушним податоком («хараджем») перед покорою молдавським 
господарям з їхніми безкінечними податками. Та переважну частину населення цього 
краю тепер складав тюрксько–татарський етнос, що лишився тут після занепаду Золотої 
Орди – в науковій літературі їх називають татарами Білгородськими [20]. То було пере-
важно кочове населення, яке переганяло табуни своїх коней, лише вряди–годи стаючи 
к о ш е м. Декотра частина цих татарів жила у к и ш л а х [16,с.290,326] – зимових 
хуторах, назви яких ще й досі фіксуються на мапах з історії південної Бессарабії. Це 
татарське населення було турецьким авангардом, що мав застерігати молдавських 
господарів від необачних дій, а ще більше – давати відсіч наскокам з моря та із–за 
Дністра українських козаків, які активізували свою войовничу місію у ХV ст., а з ХVI 
ст. відмовилися від експедицій під орудою польських урядовців та перейшли до само-
стійних воєнних акцій. У 1554–56 рр. на острові Мала Хортиця козаки споруджують 
укріплений замок, цю акцію пов’язують з ім’ям Дмитра Вишневецького. Нащадок 
роду Гедиміновичів, цей легендарний український лицар, як і тюркські безмаєтні беї, 
що шукали собі визнання в козакуванні, пробував служити й царю Іванові IV, й литов-
ським князям, намагався здобути молдавський престол, але зажив слави як очільник 
козацьких походів на володіння Османської імперії, які тривали у першій половині XVII 
ст. з укладанням козацько–кримськотатарського військово–політичного союзу [21].

Нова сторінка в історії Україні щодо її стосунків з Кримським ханством, 
Османською Портою та Річчю Полсполитою пов’язується з добою, що одержала назву 
Хмельниччина, пітверджуються численними тюрксько–османськими джерелами. 
Наприклад: «Лист султана Мехмеда ІV к гетману [Богдану] Хмельницкому», «Лист 
турецкого визиря Мустафы–паши к гетману [Богдану] Хмельницкому» [22] та інші. 

Розглядаючи це питання, слід нагадати, що король Речі Посполитої Владислав ІV 
намагався створити антитурецьку лігу за участю Австрійської імперії, Венеційської 
Республіки, Папи Римського та Московського царства, але цим планам не судилося 
збутися, отож Владислав ІV надумався залучити до цієї антитурецької військової 
кампанії, у тому числі запорозьких козаків [23], які були відомими з морських походів 
проти Османської імперії. Ще з метою перемогти у Лівонській війні у 1558−1583 рр. 
та убезпечити південні кордоні Речі Посполитої, уряд організував полки реєстрових 
козаків у прикордонних фортецях на Низу, в Черкасах, Каневі, Корсуні тощо. Так 
з’явилася Базавлуцька Січ, яка була адміністративним центром Війська Запорозького 
в 1593−1638 роках. Отже зміцніле козацтво стало контролювати цілі терени України 
й зажило неабиякої слави у населення, узявши під захист православну церкву. Після 
чергового повстання та воєнних зіткнень козаків з поляками, Річ Посполита ліквідува-
ла у 1638 році Січ, скоротила реєстр до шести полків та позбавила козаків привілеїв, 
прирівнявши цих людей військового стану до статусу холопів та залишивши на 
дніпровських островах невеликі загони. Самого Богдана Хмельницького понизили 
до сотника. Коли ж у чергових змаганнях з Туреччиною Польщі знадобилася допо-
мога козаків, король призначив керівником походу козацького воєначальника Якова 
Барабаша, але йому впоратися з таким завданням було не під силу, отож Владислав 
ІV доручив цю місію досвідченому вояку Богданові Хмельницькому, який ще замо-
лоду після битви 1620 р. під Цецорою [24,с.80] пробув кілька років у полоні й вільно 
володів кримськотатарською та турецькою мовами, очолити козацтво та вручив йому 
гетьманську булаву й чималі кошти. Гетьман же зобов’язався підготувати до походу 
12 тисячну козацьку армію, а найважливішим напрямом стратегії гетьмана стало 
будівництво 300 нових козацьких кораблів «чайок». Проте ненависть Хмельницького 
та українського козацтва до польських магнатів виявилася вищою, ніж його ворож-
неча до агресії з боку османського уряду. То була відповідь на жорстоке придушення 
козацько–селянських повстань та ліквідацію польським урядом привілеїв реєстровців 
у 1638 році [24,с.88]. Підбурювати козаків до повстання Богдан Хмельницький почав 
у 1647 році. Скориставшись викраденою королівською грамотою, в якій ішлося про 
підготовку війни Речі Посполитої з Османською імперією, Хмельницький мав намір 
цілком офіційно мобілізувати військо під своїм проводом. Переховуючись в гарнізоні 
реєстрових козаків Черкаського полку, підвладного королю, на острові Томаківка, май-
бутній гетьман схилив на свій бік ще один потужний гарнізон, що стояв на Микитиному 
Розі − ось ці реєстрові, добре оснащені й вимуштрувані реєстрові козаки й стали 
основою української козацької армії. На початку 1648 р., Богдан Хмельницький із 
соратниками підняли в Запорозькій Січі повстання проти Речі Посполитої, що змінило 
погляди гетьмана на роль Порти в українських справах: війна з Польщею вимагала 
відмовитися від ворожих акцій запорожців стосовно османців, чого до речі жадав і 
османський уряд, сподіваючись зірвати антитурецьку акцію та не допустити Україну в 
орбіту Московського царства, щоб у подальшому зробити запорозьких козаків залежним 
від османської влади, як це сталоcя з Молдовою та Кримським ханством. Османський 
уряд і справді порадив кримському ханові прийти на допомогу козакам, що сприяло 
першим успішним боям козацько–татарських військ проти Речі Посполитої у 1648 р., 
про що свідчать тюркські джерела [25].

Коли навесні 1648 р. каральний загін під орудою Стефана Потоцького вирушив на 
Низ Чорним шляхом, що єднав Запоріжжя з населеною частиною України, біля річки 
Жовті Води кримськотатарська кіннота раптово атакувала королівську каральну екс-
педицію, а через чотири години підійшло козацьке військо гетьмана Б. Хмельницького 
і взяло польський табір в облогу [26,с.101]. 

У ході боїв на місцевості Жовті Води взяли участь 20 тисяч ординців, 8 тисяч 
козацького війська. На бік повсталих перейшли також українські вояки із 6–ти тисяч-
ного загону реєстрових козаків та німецьких найманців, що рухався під командуванням 
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Я. Барабаша до Жовтих Вод [26,с.101]. Тоді ж гетьман зрозумів, що козакам потрібно 
міняти тактику: добре вишколена піхота дозволяла лише оборонятися, для перемоги 
ж бракувало наступальних дій, які могла забезпечити така кіннота, яку мали кримські 
татари. Вже влітку 1649 р. під Збаражем на Волині козацькі полки Б. Хмельницького 
разом з кіннотою кримського хана Іслам Гірая ІІІ досить успішно змагалися з армією 
Яна ІІ Казимира. Зауважмо що, встановлюючи з Османською імперією дружні стосунки, 
Б. Хмельницький сподівався в боротьбі з Польщею задіяти сили турецького війська та 
використати вплив османської влади на кримського хана у справі укладення військо-
вого союзу між козацько–гетьманською Україною й Кримським юртом проти Польщі 
[27,с.177–192]. У лютому 1649 р. до Переяслава прибув турецький посол Осман–ага, 
який інформував гетьмана Б.Хмельницькому про готовність Високої Порти надати 
військову допомогу козакам. У результаті цих дипломатичних переговорів уклали 
угоду, згідно з якою, зокрема українські купці мали право вільно плавати по Чорному 
морю та торгувати у володіннях Османської імперії [28]. З відповідним візитом у липні 
1650 р. козацька делегація на чолі з полковником Антоном Ждановичем та двоюрідним 
братом українського гетьмана Павлом Яненком–Хмельницьким прибула до Стамбула, 
де їх зустріли на високому рівні [29]. Гетьманський уряд отримав пропозицію мати 
при султанському палаці постійного дипломатичного представника, Висока Порта 
також пообіцяла підсилити армію Б. Хмельницького своїм військом. У 1649−1650 рр. 
дипломатична місія султана тривалий час обговорювала в Україні питання військової 
допомоги козакам, а також запропонувала українському гетьманові турецький про-
текторат [30]. На початку 1650 р. Осман–ага привіз до Чигирина султанську грамоту, в 
якій зазначалось про надання військової допомоги, готовність султана визнати гетьмана 
Богдана Хмельницького правителем, надати Україні якнайширшу автономію, приймати 
українських послів на найвищому рівні, натомість козацько–гетьманський уряд мав 
відмовитися від морських походів та допомагати турецькій армії у її війнах з іншими 
державами [31,с.320–326]. 

Отже, спільна козацько–татарська армія на чолі з Б. Хмельницьким під час 
Зборівської битви виявила неабияку дисципліну та героїзм, яка закінчилася укладенням 
Зборівського мирного договору від 18 серпня 1649 р., який укладався безпосередньо 
між двома правителями: Ісламом Гіраєм ІІІ і Яном ІІ Казмиром. Зокрема основні пункти 
цього договору передбачали територіальну та економічну незалежність Української 
козацької держави [32].

Поразка під Берестечком не дала змоги Українській козацькій державі довести війну 
з Річчю Посполитою до переможного кінця, засвідчивши разом з тим ненадійність 
військово–політичного союзу Української козацької держави з Кримським ханством, 
для якого ця битва також стала одним з найголовніших чинників вже недалекої руїни 
Кримського ханства. Потрібно також нагадати, що польський уряд перед цим також 
зрозумів був, що, не маючи такої добірної піхоти, як козаки, та маневрової кінноти, як 
Кримський юрт, перемогти союзницьку українськокозацько–кримськотатарську армію 
йому не вдасться. Отож, Польща навербувала німецьких піхотинців, а свою важку 
кінноту зробила маневровішою − на взірець татарської кінноти [33,с.143].

Розглядаючи подальший розвиток стосунків між країнами регіону, відзначимо, що 
у цей період відбувалися активні дипломатичні контакти. У березні 1653 р. вирушило 
українське посольство до Стамбула, а в червні 1653 р. турецьке посольство на чолі 
дипломатом Мехмед–агою прибуло до Чигирина і вручили султанську грамоту геть-
ману Б. Хмельницькому, а також атрибути васала турецького султана: булаву, шаблю, 
бунчук та каптан − отже, в черговий раз пропонувалося прийняти протекторат. Гетьман 
виніс питання про протекторат на Генеральну Раду, члени якої розділилися, вислов-
люючись практичною термінологією сьогоднішнього парламенту, на три «фракції»: 
пропольську, промосковську й протурецьку. Та остаточне рішення залежало від самого 
гетьмана Б.Хмельницького, який був незадоволений умовами українсько–турецького 
договору. Гетьман очікував сприятливішої пропозиції з Москви, яку й було прийнято 
у січні 1654 р., але разом з тим дипломатичні зносини між Чигирином і Стамбулом 
тривали. Мехмед IV все таки вирішив підтримувати з Військом Запорозьким мирну 
політику й вичікувати зручного моменту, щоб нагадати про себе. Адже в березні 1655 р. 
до козацької столиці прибув турецький дипломат Шагін–ага й ще раз запропонував 

гетьману прийняти протекторат Високої Порти, а також передав текст відповідної гра-
моти. Гетьман відповів, що він з військом схиляються до пропозиції султана: ситуація 
в Україні була складна – кримськотатарське військо воювало вже на боці Польщі, й 
Б. Хмельницький остерігався, що й сама Османська імперія може увійти в коаліцію з 
Річчю Посполитою [34,с.98–100]. 

Намагаючись схилити гетьмана на свій бік, султан 1655 р. висилає дипломатів 
до Бахчисараю, щоб там дійти згоди. Б. Хмельницький вже у 1656 р. був розчарова-
ний союзницькою політикою з боку Москви й спробував пожвавити стосунки між 
Військом Запорізьким та Високою Портою. У квітні–травні 1657 р. до Стамбула при-
буває козацьке посольство, яке запевнило султана в непорушності дружби між двома 
країнами, після чого султан оголосив себе протектором Війська Запорізького, що під-
тверджується османськими документами [33,с.137–143]. Очевидно смерть гетьмана Б. 
Хмельницького обірвала можливу перспективу тісніших взаємин України з Османською 
імперією, зокрема Кримським ханством. 

Наступний український гетьман Іван Виговський (роки правління: 1657–1659), 
шукаючи союзників у боротьбі з наступом Москви у жовтні 1658 р., на початку 1659 р. 
уклав військово–політичний союз з ханом Мехмедом Гіраєм IV (роки правління: 
1641−1644; 1654−1666, 2–е правління), а вже у червні 1659 р. військо українського 
гетьмана та кримського хана здобуло під Конотопом блискучу перемогу над москов-
ською армією. Успіх цього союзу, на жаль, був нетривалий − у жовтні цього ж року 
І. Виговський втратив гетьманську булаву. Запорозькі козаки, які перебували у підпо-
рядкуванні московського царя, обрали гетьманом Юрія Хмельницького [35]. 

Невдовзі почала втрачати свою міць і Османська імперія, й лише завдяки діяль-
ності візирів з мудрої династії Кьопрюлю імперія змогла продовжити політику щодо 
розширення меж імперії. 

Після укладення польсько–моськовського Андрусівського договору 1667 р. гетьман 
Петро Дорошенко у цьому ж році з метою об’єднання українських земель у неза-
лежній державі та отримання військової й політичної допомоги в травні уклав союз 
із Кримським ханством «… обидві сторони підтвердили взаємною присягою вірність 
військово–політичного союзу» [36]. 

У 1669 р. старшинська рада у Корсуні ухвалила прийняти турецьку протекцію. 
У Стамбулі гетьмана П. Дорошенка вітали дуже прихильно, й султан Мехмед IV 
визнав Україну своїм санджаком, а самого гетьмана було титуловано правителем 
України й надано двобунчукову корогву. Угода з Туреччиною підтверджувала довічне 
право вільних виборів гетьмана, збереження автономії православної церкви у складі 
Константинопольського патріархату, звільнення населення України від обтяжливих 
податків. Султан також звелів кримському хану, щоб той надав необхідної допомоги 
Українській козацькій державі. У 1672 р. з’єднане українсько–турецько–татарське 
військо здолало на Батозькому полі польську армію. Згідно з мирною угодою в 
Бучачі король поступився туркам територією Західного Поділля, що увійшло у склад 
Кам’янецького ейялету − отже відбувся поділ Правобережжя України між Польщею 
й Туреччиною. Під владою Дорошенка перебувала Правобережна Україна, яка фак-
тично контролювалася турками. Проте економічне значення її для українських земель 
вище по Дністру не зникло. Колишній Білгород, тепер турецький Аккерман і далі 
діяв як визначний порт, через який ведеться торгівля з містами Криму й Туреччини, а 
також Поділля, Буковини й Галичини. В цьому районі українське населення поряд з 
хліборобством вдається до таких галузей господарювання, як вівчарство, конярство, 
морське рибальство, запозичуючи в тюрків не лише знаряддя виробництва, а й їхні 
назви, наприклад: харч, чабан, вівчар, табун, отара та інші [37].

Можна навести й інший приклад: за Бахчисарайською мирною угодою від 13 січня 
1681 р. між Османською імперією та Московським царством згідно з якою кордон був 
визначений по Дніпру, кримські татари отримали право на кочування і полювання 
по берегах Дніпра, а запорозькі козаки – право на риболовлю у південних лиманах 
Дніпра [38]. Українські козаки не могли мати значних хліборобських угідь, цьому не 
сприяла відкритість степових просторів татарським нападом. Натомість важливим 
предметом торгівлі була сіль – запорізькі чабани, а надто ж рибалки без цього продукту 
не могли господарювати. Ще Михалон Литвин (І пол. ХVІ ст.) писав, що серед товару, 



ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 61

28 29

ІСТОРИЧНІ НАУКИ Випуск 61

який довозили до Києва, була сіль з таврійських лиманів. Обмін цими продуктами 
й поклав початок торгівлі Запоріжжя з Кримом. Переможна боротьба українського 
козацького війська створила в просторах «Дикого поля» арену мирної колонізацій-
ної діяльності для українського населення як з Гетьманщини, так і з правобережної 
України, що шукало тут порятунку від ненависної панщини. Хоч Військо Запорізьке 
й було прийняте під «високу руку» московських царів ще в середині ХVII ст., «дикі 
поля» Московською державою фактично не управлялися. Кордони «Вольностей», як 
стали називати запорожці освоєні ними придніпровські терени з прилеглими до них 
ногайськими степами, визначилися у московсько–турецьких угодах лише поступово. 
Тільки у 1705 р. була укладена особлива «межова угода», за якою південний кордон 
запорізьких «Вольностей» починався від лівого берега Дніпра за течією річки Кінські 
Води й до течії річки Берди, що впадала в Азовське море. За таких умов вихід до 
Чорного моря поки що залишався закритий [39].

Після зруйнування московським військом 1709 р. старої (Чортомлицької) Січі 
запорожці 1711 р. заснували Січ на території Кримського ханства в урочищі Олешки 
під протекторатом хана. Як відомо, за Прутським трактатом 1711 та мирною угодою 
між Російською та Османською імперіями 1713 років південні кордони цих держав 
проходили між річками Оріллю й Самарою – Олешки таким чином залишилися за 
Кримським ханством до 1733 р. Наступна війна між Російською та Османською 
імперіями, що почалася 1735 р., спровокувала ще один похід московської армії на 
Крим, що був такий самий невдалий, як і похід 1733 р. А у 1736 році 50–тисячна армія 
фельдмаршала Мініха (участь взяли 13 тисяч козаків) здобула Бахчисарай, натомість 
на початку 1737 р. орда спустошила терени Полтавського й Миргородського полків, 
загинуло близько 7 тисяч українського населення, чимала кількість з них попала в 
полон. 1737 р. почався Карасубазарський похід на Очаків та Азов, в якому взяли участь 
близько 50 тисяч гетьманських, слобідських та запорізьких козаків. В битві за Очаків 
загинули 5 тисяч українських воїнів та ще кілька тисяч померли під час відступу. 1738 р. 
російсько–козацькі війська пробилися до середини Кримського ханства, де татари 
завдали їм тяжких втрат. Війна закінчилася лише 1739 р. з укладанням Білгородського 
миру [39,с.23], внаслідок якої Російська імперія дістала частину Південної України, яка 
цілком справедливо була передана Запорозькому війську − адже козаки виявили під час 
війни не тільки героїзм, а й велику вправність тактичного й стратегічного характеру. 

Підсумовуючи розгляд питання щодо історії встановлення та розвитку стосунків 
України з Кримським ханством, Портою та Річчю Посполитою, слід за зазначити, що 
їх здавна об’єднували інтереси (геополітичний, економічний, культурний), які нео-
дноразово збігалися, тому й одні, й другі мусили виробити відповідні форми взаємин. 
Існування Запорозької Січі, треба визнати, зумовлювалося існуванням Кримського 
ханства. Військо Запорізьке розвивалася, бо воювало з «Диким полем», але звідти 
ж певною мірою запозичувало тактику воєнних дій і навіть особовий склад, а також 
засоби до існування, а серед них і методи господарювання, притаманні кочовим та 
степовим народам. Ногайці в ХVII−ХVIII ст. зберігаючи давню традицію лишалися 
такими як і в ХV ст., мандрували на північних берегах Чорного та Азовського морів, 
вони фактично не визнавали ні влади ханів, ні земельних кордонів, яких, щоправда, 
майже й не було, і завжди виступали головними призвідцями чварів між Кримським 
ханством та козацько–гетманською Україною. 
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Туранли Ф.Г. Отношения Украины с Крымским ханством, Высокой Портою и 
Речью Пополитою

Рассматриваются проблемные вопросы относительно истории установления 
и развития отношений Украины с Крымским ханством, Высокою Портою и Речью 
Пополитою и связаны с этой историей развитие Войска Запорожского, походы ногайцев 
и казацко–татарские взаимоотношения.

Ключевые слова: история, проблема, казаки, татары, ногайцы, походы.

Turanli, F.G. Relations of Ukraine with the Crimean Khanate, High Porta and the Polish–
Lithuaninan Commonwealth

There have been considered issues related to the history of the setting–up and development 
of relations of Ukraine with the Crimean Khanate, High Porta and the Polish–Lithianian 
Commonwealth,a s well as such items associated with that history, as the development of the 
Zaporizhia Cossacks Troop, military marches of the Nogays,a s well as the Cossack–Tatar 
relations. 

Key words: history, a problem, the Cossacks, the Tatars, the Nogays, marches.

УДК 93(477) ХV Адамчук М.В., Мисак Н.Ф.
Берестейська унія 1596 р.: до питання 

про її причини, передумови та ідеологічне підґрунтя

Аналізуються причини і передумови укладення Берестейської унії 
1596 р., зокрема занепад православної церкви на українських і білорусь-
ких територіях Речі Посполитої, активна полонізація та латинізація 
місцевого населення, проуніатська політика польського короля та 
католицьких ієрархів. Охарактеризовано ідейно–теоретичні засади 
об’єднання церков.

Ключові слова: унія, католицизм, православ’я, церква. 
На сьогоднішній день в оцінках переваг і прорахунків Берестейської унії є чимало 

суперечностей і спекуляцій. Православні акцентують увагу на «насильницькому впрова-
дженні унії», а греко–католики – на усьому позитивному, що дала новостворена церква 
тогочасному українському суспільству, оцінюючи її як чинник збереження духовності, 
східного обряду, наближення до західної цивілізації. Дослідники цієї історичної події 
наголошують, що православна церква на українських землях під владою Польщі у ХVІ 
ст. опинилася перед складною дилемою: і надалі вести нерівну й безнадійну боротьбу 
за своє існування в умовах стрімкого територіального розширення впливу католицької 
церкви, знаючи, що у подальшому українському народові загрожує окатоличення, а 
звідси, – неминуча колонізація українських земель, чи укласти унію з Римом і тим 
самим зберегти візантійський обряд, національну самобутність українського народу 
шляхом заміни канонічно–юрисдикційної залежності від Константинопольського 
патріарха на опіку папи Римського. Попри помітну актуальність даної проблеми, вона 
потребує нового переосмислення, а також більш детального дослідження окремих 
аспектів цієї історичної події.

Вивченню періоду підготовки і проведення Берестейської унії присвячено значну 
кількість робіт як вітчизняних так і зарубіжних авторів, адже створення Уніатської 
церкви – значна віха в історії України. З–поміж вітчизняних дослідників слід назвати 
праці О.Недавньої, І.Паславського, а також колективні монографії «Українська Церква 
між Сходом і Заходом» та «Історія релігії в Україні» [4;7;8;15]. 

Значний внесок у дослідження цієї епохи здійснили зарубіжні історики, зокрема 
В.Ліпінський, а також діаспорні науковці Ю.Федорів та І.Хома [16;17;20].

Мета цієї статті – проаналізувати причини, суспільно–політичні і релігійні переду-
мови укладення, а також ідеологічне підґрунтя Берестейської унії 1596 р.

В ХVІ ст. важке становище української церкви схилило частину православних 
ієрархів до думки, що подолання кризи можливе лише в союзі з Римом. Вони вихо-
дили з того, що між православ’ям і католицизмом не така вже й глибока віросповідна 
відмінність, а тому унія зможе суттєво покращити долю української церкви в умовах 
польської експансії. Берестейська унія мала на меті урівноважити становище уніатської 
церкви під егідою Апостольської Столиці, гарантувати збереження східного обряду та 
захист від зазіхань Московського патріархату.

Чергове повернення до ідеї єднання православної і латинської церков припадає 
на другу половину XVI ст. Воно було пов’язане утворенням на Люблінському сеймі 
1569 р. Речі Посполитої – нової східноєвропейської федеративної держави у складі 
Великого Князівства Литовського та Королівства Польського. 

Укладення Люблінської унії сприяло значному територіальному і демографічно-
му розширенню Польщі. Відтоді вся Річ Посполита охоплювала майже 700 тис. км2 
території, хоч етнічно польські землі складали лише 155 тис. км2. В новоутвореній 
Речі Посполитій чисельність жителів сягала 7 млн. чоловік, більшу частину яких 
(4 млн.) становили мешканці українських, білоруських та литовських земель. Слід 
зауважити, що до 1569 р. на українських теренах (Київське і Брацлавське воєводство) 


