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В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1649 РОКУ

У статті висвітлюється аналіз представниками польської 
правлячої еліти “української проблеми” у зв’язку з перебігом 
національно-визвольної боротьби на теренах козацької України та 
обговорення ними шляхів врегулювання польсько-українського кон-
флікту в першій половині 1649 року.
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У процесі розгортання в 1648 році на українських землях націо-
наль но-визвольної боротьби польська еліта вдалася до застосування 
різних методів її припинення: радикального (застосування військо-
вої сили проти українців) та поміркованого (переговори та обіцян-
ки незначних поступок). Використання першого з них завершило-
ся для Речі Посполитої поразками біля Жовтих Вод та під Корсунем. 
За таких умов польський уряд, очолюваний після смерті Владислава 
IV канцлером Є. Оссолінським та примасом М. Лубенським, вирі-
шив вдатися до переговорів з Б. Хмельницьким. Попри те, що на-
віть з чисто прагматичних позицій такі переговори були необхідни-
ми, щоб виграти час і поновити військовий потенціал, проти цього 
виступили радикально налаштовані магнати і шляхта. 

Вереснева поразка в Пилявецькій битві, яка засвідчила не-
ефективність радикального методу розв’язання “української про-
блеми”, знову надала актуальності політичній концепції помір-
кованого крила польської еліти. Особливо його позиції зміцніли 
після обрання 17 листопада на польський трон Яна Казимира,  
з особою якого пов’язувалися й нові варіанти розв’язання “украї-
н сь кої проблеми”. Один з них був запропонований канцлером 
Є. Оссолінським. Зокрема, він вважав необхідним відновити 
християнську лігу Владислава IV проти Османської імперії, спря-
мувати проти неї сили Речі Посполитої, Москви й українського 
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козацтва1. Як зазначається в одному з джерел, канцлер сподівав-
ся “відвести польських панів від помилок, яких припустились, 
відмовившись від вигідних і хвалебних планів Владислава IV”2. 

Для втілення в життя задумів канцлера необхідно було шука-
ти порозуміння з Б. Хмельницьким. Відразу зазначимо, що зва-
жаючи на виснажливу для обох сторін осінню військову кампа-
нію, король й український гетьман вирішили вдатися до перего-
ворів, вирішальний етап яких мав відбутися в січні 1649 р. Як за-
значає польська дослідниця С. Охманн, “новий король і його кан-
цлер притримувалися надалі старого курсу, який переслідував 
досягнення двох цілей – угоди з козаками і боротьби з ісламом”3.

12 грудня 1648 року король видав універсал до населення 
Речі Посполитої, в якому повідомлялося про закінчення “війни з 
козаками”4. Щодо діяльності майбутньої комісії, то в листах до 
українського гетьмана він запевняв, що польські та литовські вій-
ська залишаться “на своїх місцях”, щоб вона була “спокійно від-
правлена”5. Ян Казимир обіцяв, що все, “що на тій комісії буде об-
говорене, те за суплікою послів від Війська Запорозького, на ко-
ронаційному сеймі хочемо затвердити”6. 

Нових рис набули і плани Б. Хмельницького, який під впливом 
розмов з єрусалимським патріархом Паісієм (позиція патріарха була 
сформована в результаті значного впливу київських кіл тогочасної 
інтелігенції, які і були власне виразниками національної ідеї7) утвер-
дився в намірах сформувати на звільненій з-під влади польської ад-
міністрації українській території національну державу.

Таким чином, подальша доля польсько-українських відносин 
залежала від переговорів, які, за пропозицією Б. Хмельницького, 
мали відбутися в Переяславі. До складу польської делегації вхо-
дили: Брацлавський воєвода А. Кисіль (голова), київський каште-
лян Максимиліан Бжозовський, новгород-сіверський хорунжий 
Микола Кисіль, львівський підкоморій Войцех Мясковський і брац-
лавський підчаший Якуб Зелінський, а також два королівські се-
кретарі: Якуб Смяровський і Захарій Четвертинський8. А. Кисіль 
прагнув виконати свою місію якнайшвидше, перед військовою 
радою, яка мала відбуватися на Водохреща. Він вважав, що сам 
Хмельницький щиро бажає згоди, але проти неї може виступити 
військо9. Проте, на перешкоді комісарам став брак коштів, через 
що вони вирушили в дорогу значно пізніше запланованого часу. 

Разом з підготовкою до переговорів з українським урядом, на 
19 січня було заплановано початок роботи коронаційного сейму, 
який мав проходити під гаслом розірвання українсько-татарського 
союзу і відродження новим урядом Владиславового плану війни з 
Кримом і Туреччиною силами Польщі, козацької України й Москви. 
З огляду на це, потрібно було дійти згоди з Б. Хмельницьким, і ко-
місари отримали від короля та канцлера відповідні інструкції щодо 
задоволення його вимог, поданих до Варшави10. На жаль, наяв-
на джерельна база не дозволяє з’ясувати їх зміст. Король і канцлер 
вважали, що за підтримки Б. Хмельницького зможуть реалізувати 
свої плани щодо війни з Туреччиною. Є. Оссолінський не сумнівав-
ся в досягненні порозуміння з козацтвом і готовий був погодити-
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ся на вимоги гетьмана. Як відзначає Я. Качмарчик, канцлер праг-
нув вирішити українську проблему шляхом реалізації планів по-
мерлого короля й був переконаним, що будь-які поступки з боку 
Речі Посполитої є лише засобом схилити козацтво до війни з “поту-
гою півмісяця”11. Він сподівався, що, оскільки коронаційний сейм 
розпочинався 19 січня і мав тривати до 9 лютого, а переговори 
з українською стороною могли завершитися лише в середині лю-
того, то сенатори Речі Посполитої не довідаються про поступки, 
зроблені українцям, і, тим самим, не зможуть перешкодити справі 
польсько-українського примирення12.

Варто зазначити, що необхідність примирення з козацькою 
Україною була зумовлена не лише зовнішньо, але й внутрішньо-
політичними планами Є. Оссолінського. Виношуючи задум ре-
формувати систему організації політичної влади в країні, зокре-
ма зміцнити позиції короля та уряду, він вбачав в козацтві “засіб 
тиску на шляхту”13. Проте, проведення внутрішніх реформ кан-
цлер поставив в залежність від реалізації зовнішньополітичних 
цілей, насамперед переможної війни з Кримом та Туреччиною.

Коронаційний сейм розпочав свою роботу, як і планувалося, 
19 січня14. Проте, до розгляду важливих політичних справ вдало-
ся перейти лише після 25 січня, коли в результаті тривалих диску-
сій нарешті було обрано маршалка сейму. Наступного дня, висту-
паючи в сенаті, канцлер порушив “справу повстання на Україні 
й питання козацько-татарського союзу”, стверджуючи, що “ко-
роль бажає, щоб повстання козацьке, об’єднане з татарами, було 
заспокоєне шляхом трактатів”’15. Водночас не приховував сумні-
вів щодо їх успішності, які пов’язував з тим, що Б. Хмельницький 
не хоче зараз вдаватися до переговорів з польськими коміса-
рами, очікуючи повернення своїх послів, висланих на сейм. 
Українських же послів станом на 26 січня не було, відтак, зазна-
чав Оссолінський, існувала “слабка надія, щоб переговори відбу-
лися”16. Незважаючи на це, пропонував обговорити справу відпо-
віді українським послам в разі їх прибуття на сейм. Не прихову-
вав, що ситуація для Речі Посполитої є складною, оскільки “ліга 
козацька з татарами не роз’єднана”17. Як писав в листі від 1 лю-
того львівський підкоморій В. Мясковський, “козаки з татарами 
готові (до військового походу – Авт.). Сухарі на коні беруть. Якщо 
до Дніпра повернуть, через два тижні будуть в Кракові”18.

Щодо українсько-татарського союзу Оссолінський звертав ува-
гу, що він є вкрай небезпечним для Речі Посполитої, оскільки під-
тримується Туреччиною. Про це свідчив січневий лист візиря до 
канцлера, в якому повідомлялося, “що орда об’єдналася з козаками 
не тільки з відома, але й за розпорядженням цезаря турецького”19. 
Є. Оссолінський також зазначав, що “турок бачить трагедію, яка 
відбувається, і в нього не забракне бажання опанувати Королівство 
(Польське – Авт.)”, а тому пропонував обдумати, чи варто висилати 
посла до Стамбулу, тим паче, що там ще попереднього “посланця від 
Речі Посполитої було дуже негідно прийнято”20. Як бачимо, канцлер 
намагався переконати сейм в реальній небезпеці з боку Туреччини 
та необхідності підготовки війни проти неї. 
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Позицію канцлера поділяв польський посол в Туреччині Войцех 
Бечинський, який в листі до подільського судді Лукаша Мясковського 
від 30 січня просив повідомити Оссолінському, що “турки наших (по-
ляків – Авт.) так бояться, що дрижання чути”, особливо того, “що наші 
з козаками поєдналися (мабуть, мається на увазі перемир’я, укладене 
новообраним королем з Б. Хмель ни ць ким – Авт.)”. Автор листа гото-
вий був заприсягтися, що “якщо наші, поєднавшись з козаками, на 
турка підуть, тоді турки з упоминками посла пішлють”21.

Якою ж була позиція сейму? Відразу відзначимо, що більша 
частина послів від воєводств, представлених в посольській ізбі, “не 
бажали війни з поганством”, а сплату упоминків вважали достат-
нім засобом оборони22. Щодо сенату, то, як зазначав польський іс-
торик Л. Кубаля, “мало не всі сенатори виступали за війну з тата-
рами, не радили відсилати упоминків до Криму, ані посольства 
до Туреччини”23. Під час засідань мазовецький воєвода порушив 
питання “чи починати війну з татарами зараз, чи після укладен-
ня миру з козаками”24. Щодо польсько-українського порозуміння, 
то думки учасників сейму розійшлися. Так, гнєзненський архибіс-
куп Мацей Лубенський, враховуючи, що козаки, дізнавшись про 
обрання королем Яна Казимира, припинили боротьбу, вважав, що 
можна сподіватися на успішне завершення розпочатих перегово-
рів. Водночас зауважив, що не варто настільки довіряти домовле-
ностям, щоб не турбуватися про зміцнення армії25. Краківський біс-
куп Пьотр Гембіцький також схвалював шлях компромісів з україн-
ською стороною, радячи вислати спеціального посланця до Війська 
Запорозького з повідомленнями про коронацію Яна Казимира і за-
твердження сеймом відправленої до гетьмана і старшини депута-
ції (комісії)26. Проте, коронний підканцлер Анджей Лещинський, ви-
ступаючи в сенаті 28 січня, звернув увагу присутніх на те, що не 
варто пов’язувати великих надій з відступом Б. Хмельницького на 
Україну, оскільки він вчинив так найшвидше тому, що його військо 
не здатне до військових дій взимку, а весною зможе знову вируши-
ти у похід проти Речі Посполитої. Побоювався, що “нічого з тракта-
тів не вийде, а якщо вийде, то на найганебніших для нас (поляків – 
Авт.) умовах; а якщо б і трактати були підписані, бунти хлопські не 
припиняться відразу”27. Хелмський біскуп Станіслав Пстроконський 
погоджувався з висловленими міркуваннями і пропонував “скеру-
вати проти них (українців – Авт.) армію”28. У той же день в сенаті 
виступив руський воєвода І. Вишневецький, який не погоджував-
ся на жодні компроміси з українцями і виступав за організацію вій-
ськової кампанії проти них29. Щодо ситуації в Україні, відзначив, 
що однією з причин “хлопського бунту були надмірно великі свобо-
ди, якими володіли українські хлопи”, відтак радив, “в разі досяг-
нення трактатів, ліквідувати право слобод і ухвалити конституцію, 
яка наклала б на задніпрянських хлопів такі ж панщинні тягарі, які 
зобов’язували населення на Волині і Червоній Русі”30. Він скептич-
но сприйняв ідею переговорів з українським урядом і наголошував, 
що “якщо навіть до миру дійде, то потрібно буде повністю знищити 
Запорожжя, очистити від козаків, щоб вони не могли об’єднуватися 
з татарами”31. Всупереч урядового проекту боротьби з татарами та 
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політики задоволення козацьких вимог, руський воєвода навпа-
ки пропонував перекупити хана та спрямувати спільні сили проти 
Б. Хмельницького32. Смоленський воєвода Єжи Кароль Глебовіч та-
кож не вірив в можливість досягнення домовленостей, а тим біль-
ше в тривалий мир. Радив проводити переговори “під прикриттям 
збройної сили”. Такої ж думки притримувався мазовецький воєво-
да Станіслав Варшицький33. Канцлер Є. Оссолінський продовжував 
наполягати на необхідності “заспокоєння України”34. Виступаючи 9 
лютого на заcіданні сенату, зазначав, що “безпека Вітчизни зале-
жить від трактатів з сусідніми народами”, а тому “треба виріши-
ти, в який спосіб вони будуть проведені, і кошти на них ухвалити”. 
Звертаючись до сенаторів, запитав: “хіба вас не тривожить союз ко-
заків з татарами, на горла ваші спрямований?”35.

Для реалізації планів канцлера вкрай важливим було також і 
залучення до християнської ліги Московської держави. В королів-
ській інструкції на передкоронаційні сеймики від 6 грудня 1648 р. 
зазначалося, що один з засобів оборони країни “король вбачає у 
відірванні поганства від тих бунтівників (повсталих українців – 
Авт.)”, а здійснити це можна шляхом “військового союзу з Москвою 
проти орди кримської. Бо коли б Москва об’єднала свої сили з си-
лами Речі Посполитої, не витримали б такої потуги неприятелі”36. 

Ідея військового союзу Речі Посполитої з Москвою знайшла 
підтримку в учасників коронаційного сейму. Так, за відправлен-
ня посла до Москви з метою “затвердження приязні” з нею ви-
словилися примас М. Лубенський, краківський, куявський, жмуд-
ський та хелмінський біскупи37. Бресько-куявський воєвода за-
значив, що вислання посольства до Москви є необхідним з двох 
причин: по-перше – потреба укладення вічного миру з нею, а по-
друге – з метою укладення союзу проти татар, як “спільних воро-
гів”38. Канцлер Є. Оссолінський, виступаючи за військовий союз з 
Москвою проти татар, відзначив, що з нею “нами пакти присяг-
нуті і давні, і нові через воєводу брацлавського (А. Киселя – Авт.), 
але ще не завершені, які закінчити потрібно”. Радив спочатку від-
правити гінця з повідомленням про прибуття польських послів і 
якщо б цар зі своєї сторони прислав послів, тоді б сенатори вирі-
шили, “чи тут зараз (на сеймі – Авт.) відповідь обговорити, чи екс-
траординарний (надзвичайний) сейм скликати”39. 

Що стосується власне позиції Росії стосовно її участі у вій-
ськовій кампанії проти Кримського ханства, то вона виглядала 
наступним чином: татари справді залишалися для Московської 
держави грізним ворогом, з яким донські козаки проводили по-
стійну боротьбу, проте існування українсько-татарського військо-
вого союзу, спрямованого проти Речі Посполитої, на той час вла-
штовувало і навіть було вигідним для російського уряду, оскіль-
ки він відволікав головні татарські сили від набігів на російські 
землі. Така ситуація могла утримуватися стільки часу, наскільки 
довго український уряд проводив боротьбу з Річчю Посполитою, 
опираючись на допомогу татар, а також залежала від довго-
тривалості антитатарської та антитурецької політики канцлера 
Є. Оссо лінського. Москві важливо було підтримувати такий роз-
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виток подій, не дозволяючи при цьому жодній зі сторін втягну-
ти себе у розгортання воєнних дій. У польській історіографії така 
поведінка російського уряду розцінюється як “резерв”, з яким він 
розпочав переговори щодо питання “антитатарського примирен-
ня” з Річчю Посполитою40. Ще на елекційному сеймі були зачитані 
“московські листи”, в яких говорилося про “приязнь і військовий 
союз”41, а уже в листі царя до сенату від 25 грудня 1648 р., пере-
даному через Г. Кунакова 17 лютого 1649 р., містилася лише про-
позиція “царського посередництва”42. Про можливий військовий 
союз взагалі нічого не згадувалося.

Приєднання до християнської ліги проти “поганства”, ідея 
якої виношувалася поміркованою частиною польських урядовців, 
було невигідним для Москви, оскільки, у випадку вдалої спільної 
з поляками та українцями воєнної кампанії проти татар, стано-
вище Речі Посполитої значно б зміцніло, що не відповідало інтер-
есам російського уряду.

Загалом, реалії засвідчували, що плани Є. Оссолінського щодо 
військового союзу з Московською державою не мали шансів на успіх. 
До речі, це відзначали і польські дослідники, зокрема С. Охманн, яка, 
зважаючи на неоднозначну позицію російського уряду щодо спіль-
них з Річчю Посполитою воєнних дій проти татар, підкреслювала “аб-
сурдний характер східної політики Оссолінського, який не хотів бачи-
ти безрезультативності заходів щодо союзу з Москвою проти татар”43. 

Що ж до наслідків роботи коронаційного сейму, то, крім 
військово-фінансових ухвал, важливе значення мали рішення 
в “козацькій справі”. Оскільки сейм завершив роботу, а про ре-
зультати польсько-українських переговорів не було відомостей, то 
була визначена комісія в складі 41 особи від сенату й посольської 
ізби, яка наділялася повноваженнями в справі “затвердження 
договору з козаками”. Проте, існувало ряд умов: по-перше, ко-
місія не могла затверджувати нічого, що завдало б шкоди Речі 
Посполитій; по-друге, повинна була діяти обережно, щоб “жодної 
війни на Річ Посполиту не стягати”44. Про результати своєї роботи 
вона повинна була прозвітувати на найближчому сеймі.

Таким чином, сейм відхилив плани поміркованої частини 
польської еліти, зокрема канцлера Є. Оссолінського, наприкінці 
1648 р. – на початку 1649 р. розв’язати “українську проблему” 
шляхом формування християнської ліги (із залученням козацької 
України й Московської держави) проти Туреччини і Кримського 
ханства. Попри одностайність сенаторів в справі укладення 
польсько-російського військового союзу на засіданнях коронацій-
ного сейму, він не знайшов відображення в його ухвалах. 

Тим часом, 19 лютого, до Переяслава прибула польська де-
легація45. Одним з важливих заходів А. Киселя по приїзді до міс-
та стала видача універсалу до польських хоругв, які перебували в 
Подільському і Брацлавському воєводствах. У ньому воєвода по-
відомляв про початок діяльності комісії, висловлював надії, що 
вона “принесе заспокоєння, і той внутрішній вогонь буде пога-
шений, і спільні сили на спільних неприятелів буде повернено”. 
Відтак наказував їм королівським іменем утриматися від “жод-
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них підїздів і наїздів, не чинити шкідливого замішання, ані не на-
ближатися в київські краї”, бо відомості про таке зближення ви-
кликають “великий рух в війську Запорозькому” і можуть зашко-
дити роботі комісії. Кисіль погрожував покаранням кожному, хто 
б наважився “порушити комісію”46. 

Уже під час переговорів, 20 лютого, А. Кисіль, звертаючись до 
Б. Хмельницького, просив щоб він, “як вірний підданий короля, 
поклав кінець сум’яттю, й хлопства простого не приймав під про-
текцію”, а навпаки повернув селянство до “послушенства панам” 
і приступив до переговорів з комісарами47. Закликав гетьмана не 
віддавати в руки поганству земель і з ними віри руської й церков 
святих; застерігав, що “як Польща і Литва не можуть встояти перед 
поганством без Запорожжя, так і Запорожжя не може захистити-
ся від поганства без польського жовніра”; радив прийняти королів-
ську ласку, задовільнитися 12-тисячним (а хоч би і 15-тисячним) 
реєстром, відступити від черні та обернути зброю проти татар48. У 
відповідь гетьман відзначив, що вже минули часи, коли його мож-
на було заспокоювати обіцянками нагород за кривди та надіями 
на збільшення реєстру, і засвідчив бажання добитися визволення 
всього українського народу з польської неволі49. 

Зважаючи на вперто-непримиренний настрій і гетьмана, і 
всієї старшини, комісари всі свої зусилля спрямували на те, щоб 
укласти хоч якесь перемир’я і не «стягнути» на Річ Посполиту за-
мість очікуваного миру війни. Щодо цього Хмельницький спо-
чатку рішуче заявляв, що ніякого перемир’я укладати не буде, 
тільки передасть лист до короля50. Але у відповідь на наполегли-
ві прохання А. Киселя врешті-решт погодився підписати пункти 
перемир’я. Вони були наступні: 
 скасувати унію в Київському воєводстві, призначити право-

славному митрополитові місце в сенаті, гарантувати, що воє-
вода й каштелян в Київському воєводстві будуть православні; 

 заборонити єзуїтам мешкати в Київському воєводстві; 
 не призначати князя Вишневецького великим коронним геть-

маном; 
 відкласти завершення комісії та формування реєстру до 

Зелених Свят; 
 на час перемир’я коронне і литовське війська не повинні входи-

ти в Київське воєводство, не переходити річок Горинь і Прип’ять, 
а від Подільського і Брацлавського воєводств – за Кам’янець. 
Українське військо за ті ріки також не повинно переходити51. 
Комісари розцінювали запропоновані їм умови неможли-

вими для реалізації. Різними способами переконували гетьма-
на, але нічого не могли вдіяти: “перекреслив наші пункти, сказав 
нам готуватися в дорогу з самим тільки листом, з війною швид-
ко готовою”52. У такій ситуації, щоб попередити Річ Посполиту 
про небезпеку, а Хмельницького “тим перемир’ям, хоч би й не-
певним” затримати над Дніпром, як пояснював Мясковський, 
комісари погодилися на запропоновані їм умови53. Як зазначає 
М. Грушевський, “постава козацька й цілого краю була така гріз-
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на, все так дихало близькою війною, що треба було годитися на 
все, коли не хотілося прискорити розриву”54. 24 лютого від іме-
ні комісарів було видано універсал, що повідомляв про укладене 
перемир’я й наказував польським військам “не порушувати тих 
пактів, і не переходити визначених місць під сеймовим і військо-
вим каранням” та “не стинати людей по містечках і волостях”55.

Остання зустріч комісарів з гетьманом відбулася 26 лютого 
1649 р. Хмельницький передав їм підписані ним умови перемир’я 
і два листи – один до короля, другий - до канцлера56. Лист до ко-
роля містив умови гетьмана: “насамперед неволя, котру терпить 
наш руський (український – Авт.) народ, гірше турецької, в вірі 
своїй старожитній грецькій через унію, аби була знесена; тобто 
аби була одна Русь старинного грецького закону, владицтва і всі 
церкви скрізь в Короні й на Литві аби при народі руськім зали-
шалися. Імені унії щоб не було; тільки римський і грецький закон, 
так як з’єдналася була Русь з Польщею. Владики, котрі схочуть зі-
статися при римськім законі, нехай здорові зістаються, віддавши 
Русі соборні церкви старинної фундації. А котрі хочуть зіставати-
ся при грецькім законі, нехай зістаються при Русі. Повернувши, 
що чиє, коли зістануться тільки два закони, римський і грецький, 
як давно бувало, без унії, без якої жили в згоді, річ слушна буде”57. 
Крім того, “воєвода київський аби був народу руського і закону 
грецького: щоб не наступав на церкви божі як теперішній воєво-
да, що з замку церкви викидав і будувати не дозволяв. Також аби 
митрополит наш київський мав місце в сенаті його королівської 
милості; щоб ми принаймні мали трьох сенаторів руських: між ду-
ховними митрополита, а між світськими воєводу й каштеляна ки-
ївського, для охорони віри нашої й прав народу руського. Щоб в 
Києві всі костели й кляштори, які є, так нехай в цілості зістають-
ся, тільки аби єзуїтів ніколи не було. Просимо, аби ті всі пункти 
були з ласки королівської і всієї Речі Посполитої нам позволені й 
затверджені. А ми готові закінчити комісію”58. 

У результаті перемовин було узгоджено остаточні умови 
перемир’я: 
 гетьман, прийнявши хоругву й булаву, залишався з Військом 

Запорозьким в підданстві короля; 
 робота комісії відкладалася до Зелених свят: до того часу мало 

бути відокремлено поспільство від козацького війська і сфор-
мовано реєстр; 

 на час перемир’я розмежування мало бути виконано по річках 
Горині та Прип’яті, та по місту Кам’янці-Подільському; корон-
ні й литовські війська не повинні переходити визначених меж, 
“а коли б переступили, повинні повернутися назад; також і вій-
сько Запорозьке не має переходити цієї граничної лінії, і не по-
винно бути з обох сторін ніяких наїздів. Державці до того часу – 
Зелених свят, також не мають в’їздити до своїх домів за визна-
чену граничну лінію, аби не доходило до жодного замішання”59.
Відзначимо також, що остання зустріч гетьмана з комісарами 

не віщувала нічого доброго. Так, коли А. Кисіль нагадав йому, “щоб 
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того перемир’я до Зелених свят дотримано”, Хмельницький відпо-
вів: “не знаю, що то буде з другої комісії, коли молодці не схочуть 
вдоволитися двадцятьма або тридцятьма тисячами реєстрового вій-
ська й удільним своїм панством (державою – Авт.). Побачимо!”60. 

На цьому переговори завершилися. Їх аналіз дає підстави 
припустити, що А. Кисіль під час розмов з гетьманом особисто 
порушив питання про приєднання козацької України до христи-
янської ліги. На цю думку наштовхують слова Б. Хмельницького, 
який чітко підкреслив: “за кордон на війну не піду, шаблі на тур-
ків і татар не підніму”61. Відтак, ідея короля й канцлера щодо 
створення християнської ліги на даному етапі зазнала краху.

8 березня 1649 р. з-поміж польської делегації, яка брала 
участь в переговорах, з листом до короля відправилися М. Кисіль і 
Я. Смяровський. В ньому комісари пояснювали причини, які зму-
сили їх погодитись на укладення перемир’я на умовах, продиктова-
них українським гетьманом та відзначали, що “війна вже була ви-
рішена наперед, а бажанням Хмельницького було тільки затрима-
ти у себе комісарів, а тим часом рушити свої полки на Польщу”62. 
Справді, ще під час переговорів, 22 лютого, відправляючи угорсько-
го посла, Б. Хмельницький зазначив, що “з тієї комісії нічого не буде, 
тепер війна мусить бути”63. Відтак, укладене перемир’я польські по-
сли вважали позитивним здобутком, оскільки з його допомогою вда-
лося відтягнути війну, і Річ Посполита вибрала час для підготовки до 
подальшого ведення війни. Водночас зазначали, що навіть виконан-
ня запропонованих Б. Хмельницьким умов не гарантувало спокою, 
оскільки, на їх думку, все буде залежати від позиції Орди, “котрій 
Хмельницький повністю підлягає”, а також від відносин в самому 
гетьманському війську, які можуть принести “якусь несподіванку”64.

Близько 20 березня королівські посланці прибули до Варшави. 
Як зазначає М. Грушевський, привезені ними листи й новини були 
дуже невигідні парламенту Речі Посполитої: вони могли ще біль-
ше дискредитувати політичні плани, оскільки після зроблених 
Хмельницькому поступок, вони досягли незначних результатів65. 
Підканцлер А. Лещинський, дізнавшись про результати переяслав-
ських переговорів (був учасником вузької наради в короля), на-
полягав на тому, щоб було негайно видано оголошення загально-
го шляхетського походу та розпочато підготовку до війни66. Проте, 
його наполегливість не дала результатів. Ян Казимир, прислухаю-
чись до порад канцлера Є. Оссолінського, і надалі притримував-
ся думки, що єдиним шляхом врегулювання польсько-українського 
конфлікту залишається порозуміння з Б. Хмельницьким67. 

Перш ніж повідомити результати переяславських перегово-
рів широкому колу представників політичної еліти, було прийня-
то рішення ще раз вдатися до переговорів з гетьманом і старши-
ною. 27 березня король відправив до Б. Хмельницького листа, в 
якому висловлював згоду задовольнити вимоги української сторо-
ни та повідомляв гетьмана про відправлення до нього спеціально-
го посла – Якуба Смяровського68. Як пише М. Грушевський, “мабуть 
Смяровський, який уже вдруге був у Хмельницького, подав якусь 
надію на успіх потаємних, закулісних переговорів, і йому доручили 
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нову місію в цьому напрямі. Зверхню ж, декоративну роль залишено 
воєводі А. Киселю, можливо навіть не відкриваючи йому суті справ-
жніх доручень, наданих Смяровському”69. В польській історіографії 
висловлюються міркування, що місія Я. Смяровського – це один з 
планів поміркованих сил в структурі польської еліти, який зводив-
ся до того, щоб викликати суперечки всередині українського уряду 
та усунути від гетьманства Б. Хмельницького70. Проте, реалізувати 
його не вдалося, оскільки 21 травня в польського посла було виявле-
но 50 королівських привілеїв, за допомогою яких, як з’ясувалося, він 
повинен був підкупити козацьку старшину, щоб вона відступила від 
гетьмана. Як наслідок, Я. Смяровського було вбито71.

До гетьмана мав відправитись також А. Кисіль. Канцлер на-
писав йому листа, в якому пояснив причини довгої затримки з від-
правкою його брата – Миколи Киселя і мотиви королівської політи-
ки. Зокрема пояснював, що непевні відомості з України і особливо 
повідомлення, що Ракоці здійснює заходи щодо підбурювання ко-
заків, вже спонукали були уряд до приготувань для нової війни з 
козаками: королю дані були повноваження на 60 тис. чужоземного 
війська і скликання загального шляхетського походу, але привезе-
на комісарами декларація Хмельницького і той факт, що він при-
йняв від короля корогви й булаву, свідчать про його добрі наміри. 
Нарада короля з сенаторами схвалила рішення Киселя згодитися 
на пункти Хмельницького і завершувати комісію72. 

А. Кисіль повинен був повідомити Хмельницькому про пози-
тивне вирішення справи і отримати від нього декларацію, яка б 
запевнила короля в безпечності згоди: якщо король не збирає вій-
ська на нього, треба щоб і він полишив орду й зробив все для того, 
щоб відлучити від війська чернь73. Свою місію А. Кисіль повинен 
був реалізувати так, “аби не робити даремного гуку” й не вдава-
тися до посполитого рушення74. 

Королівський лист, переданий гетьманові через Я. Смя ров-
сь кого, був аналогічного змісту з тим, якого канцлер написав 
Киселеві. Король прийняв запевнення гетьмана у вірності й обі-
цяв Війську Запорозькому “всякі добродійства”. Висловлював на-
дію, що вже більше гетьман не буде ставити ніяких нових вимог. 
Просив “відділити козаччину від простого поспільства й привес-
ти її до відповідного числа”. Про це Хмельницькому доручалося 
заздалегідь, не чекаючи комісії, порозумітися з Киселем, визначе-
ним комісаром для майбутніх переговорів75. 

Водночас, десь наприкінці березня – початку квітня 1649 р. 
А. Кисіль звернувся з листом до Б. Хмельницького, в якому зазна-
чав: “одні так думають, що в. мил. зі старшиною хочеш згоди, а 
чернь не хоче – і я сам так думаю. Інші так кажуть, що все зале-
жить від в. мил., і коли та колотнеча тягнеться, то це діється не че-
рез чернь, а через вашу мил. самого і через старшину. Я всіма си-
лами перечу тому – кажу, що ваша мил. ведеш діло до спокою, 
тільки сила згромадженого народу перешкоджає тому, і не знай-
шовши способу, щоб його утихомирити, трудно ваш. милості що-
небудь почати”. Зважаючи на таку ситуацію, воєвода висловлював 
“способи, як поступити, коли в. мил. хочеш загасити той вогонь”. 
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Таких способів пропонував три. Насамперед, виходячи з переко-
нання, що зібрати на раду (щодо справи польсько-українського 
примирення – Авт.) в один табір все військо – значить напевно ви-
кликати бунт і унеможливити справу згоди, – “бо всі, що недавно 
вирвалися з підданства панам і ввійшли в козацький титул, зго-
ди не хочуть, бо знають, що згода верне їх до підданства, а є їх в 
десять разів більше, ніж війська Запорозького”76. Тоді доведеться 
або битися з свавільними тим, що хочуть згоди, або поступитися їм 
і розпочати нову громадянську війну у Польщі. Отже, як перший 
спосіб, воєвода радив складати реєстр по полкових містах, кожно-
го полку окремо, приймаючи людей тільки з найближчих околиць. 
Водночас дозволити коронному війську приступити ближче – тоді 
не вписані до реєстру мусять покоритися своїм панам, “і буря про-
мине без подальшого кровопролиття”. Якщо такий спосіб гетьмана 
не влаштовував, тоді пропонувалося провести раду поза волостю, 
в степах, біля Чигирина, Крилова або Черкас, а по волості універ-
салів не розсилати, і таким чином скласти реєстр лише з прикор-
донного козацтва. Полковників з волості на той час теж склика-
ти до себе, і знову ж таки – походові коронного війська на Україну 
не перечити. “Тоді й тим способом відділиться загал простого по-
спільства від Запорозького війська”. Третій спосіб: нехай гетьман 
з усім військом іде на Запорожжя. Залишене ним селянство буде 
тим способом відлучене від війська, – “ми з нашими підданими, не 
вдаючись до тиранств, зробимо спокій”77. 

Проте Кисіль задавався і іншим питанням – як стримати поль-
ських магнатів і шляхту від розправ над учасниками боротьби? 
Воєвода очевидно сам відчував цю слабку сторону своїх порад, в 
яких в кінцевому результаті все зводилося до того, щоб гетьман до-
бровільно впустив польське військо на Україну й дозволив йому 
“зробити лад”. А. Кисіль допускав, що гетьман може тримати біля 
себе орду, тільки б не вводив її на волость; а щодо розправ над се-
лянством, то бере цю справу на себе і “сам піде з коронним вій-
ськом пильнувати, щоб тиранства не було. Нарешті і сам розум на-
казує шляхті стриматися від різні, бо без підданих жити трудно, 
хіба б схотіли новий бунт підіймати і в купи збиратися”78. 

Висловивши в листі до Б. Хмельницького власні міркуван-
ня щодо способів проведення завершального етапу розпоча-
тих в Переяславі переговорів, А. Кисіль чекав відповіді гетьма-
на. Минув квітень, наближалися вже і Зелені свята, призначе-
ні як час для продовження роботи комісії, приїхав і другий комі-
сар мозирський підкоморій Теодор Міхал Обухович до А. Киселя, 
а ні від гетьмана, ні від Смяровського не було жодних відомос-
тей. А. Кисіль звертався з листами до Оссолінського, добиваю-
чись інструкцій і директив. Він справедливо вказував, що ні для 
війни, ні для трактатів з гетьманом нічого не зроблено: на постав-
лені ним вимоги не дано ніякої резолюції. Ставлячи свої умови, 
Хмельницький вимагав, щоб вони були прийняті і королем і сей-
мом. Тим часом король давав тільки загальні обіцянки, а запропо-
нованих гетьманом умов не представлено не тільки сеймові, але 
й навіть сеймовій комісії, визначеної для цієї справи – не пред-
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ставлено мабуть навмисно, бо можна було передбачити, що вона 
тих умов не прийме. На це і вказував Кисіль: “нема з чим їхати 
на комісію, бо там так треба говорити: “Хмельницький, все чого 
хотів від короля і Речі Посполитої – маєш! Роби отже як умовився 
зі мною і кінчай згоду”. А я не маю ніякого рішення, – продовжу-
вав нарікати воєвода, – ані інструкції, бо вимоги Хмельницького 
не прийняті ні королем, ні Річчю Посполитою. Обіцянки там не 
допоможуть, бо неприятель, стоячи в повній силі, буде вимагати 
діла. Коли він спитає про скасування унії, про місце в сенаті для 
митрополита – яку позицію має зайняти комісар? Я не знаю!”79 

 З іншого боку, Кисіль вважав за необхідне мати й військо на-
поготові – чи для того, щоб іти на Україну, коли гетьман прислуха-
ється до його порад і відвівши козаків з волості, дозволить корон-
ному війську йти на Україну втихомирювати чернь, чи навіть і для 
того, щоб іти на комісію з козаками. Щоб не повторювати того при-
ниження для комісарів, якого вони зазнали під час мирних перего-
ворів в лютому, А. Кисіль пропонував похід комісарів на чолі корон-
ного війська й рекомендував здійснити цю місію самому канцлеро-
ві, посилаючись на те, що в Переяславі самі козаки заявляли одного-
лосно: “коли й м. п. канцлер буде комісаром, а ти другим – буде зго-
да!”80 Але час проходив, і все очевидніше ставало, що з комісії нічо-
го не буде. Тим часом приходили відомості про гетьманські відноси-
ни з іноземними державами – Кримом, Туреччиною, Семигородом, 
Москвою. Це послаблювало надію і віру в особисту відданість 
Б. Хмельницького королю. З позицій можливої війни особливо три-
вожили відомості про зносини гетьмана з Кримом та Портою. Так, 
в листах від 20 й 21 квітня до представників еліти Кримського хан-
ства81, зокрема кримського старшини Антимира Б. Хмельницький 
відзначав, що “ні в якому разі перемир’я з ними (поляками – Авт.) 
укладати не хочемо” та просив надати українцям військову допо-
могу в подальшій боротьбі з Річчю Посполитою82. Відразу зауважи-
мо, що така позиція гетьмана була зумовлена діями окремих пред-
ставників польської еліти, які, незважаючи на умови укладеного в 
Переяславі перемир’я, за словами Б. Хмельницького, “почали на нас 
з військами своїми наступати”, чим дали зрозуміти, “що неодмінно 
хочуть з нами вести війну”83. Мова йшла про польських регімента-
рів С. Лянцкоронського і М. Остророга, які, порушивши визначену 
в Переяславі лінію розмежування, вийшли за межі Кам’янця і нама-
галися підкорити Бар84. Зважаючи на їх дії, Б. Хмельницький в лис-
ті до А. Киселя від 24 квітня писав: “щодо миру, то ми б охоче дав-
но його уклали, але деякі їх м-ті панове своїм наступом стривожи-
ли наше військо”85.

 Відтак, гетьман мав достатньо підстав для проведення мобі-
лізаційних заходів й звернень про допомогу до Криму. Львівський 
підкоморій В. Мясковський наприкінці квітня писав до краків-
ського біскупа Я. Гембіцького, що хан прийняв прохання козаць-
кого гетьмана, а відтак автор листа стверджував, що “буде гірше, 
ніж було рік тому під Жовтими Водами і Корсунем”86.

У такій ситуації польський уряд вдався до військових приго-
тувань. 9 травня 1649 р. – за два тижні до закінчення перемир’я, 
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король, поступаючись загальним вимогам магнатів і шляхти, ви-
дав заклик до посполитого рушення (перше й друге віці) і розіслав 
листи до регулярного війська, щоб були готові до військового по-
ходу, “куди потреба Речі Посполитої вкаже”87. А. Кисіль, втратив-
ши будь-яку надію на Б. Хмельницького, спробував звернутися 
безпосередньо до прикордонних козацьких полковників, випро-
бовуючи, наскільки міцна їх солідарність і залежність від гетьма-
на. Зокрема, писав їм про жахливе враження від отриманої звіст-
ки, що Хмельницький замість угоди з Польщею таємним листом 
своїм піддався султанові й планує передати під його владу україн-
ські землі в обмін на допомогу хана й силістрійського паші проти 
Польщі. “Невже полковники, бачучи таку ситуацію, не запитають 
гетьмана, як можливий такий виступ проти короля й вітчизни в 
союзі з поганими. Чи ж не ясно, що все це мусіло б скінчитися за-
гибеллю християнського народу й війська Запорозького, тяжкою 
неволею, яку терплять тепер греки – невже ж можна допустити, 
щоб воля одного чоловіка довела до того всього”. Воєвода вислов-
лював надію, що “тепер, коли військо довідається про такі плани 
й роздивиться в них, та кривава туча буде затримана”88. Проте ці 
листи не здійснили жодного впливу, хіба що остаточно знищили 
всі надії на переговори з гетьманом (якому вони були відправлені 
полковниками). Незважаючи на такий розвиток подій, 13 трав-
ня прийшов лист від гетьмана, в якому він повідомляв А. Киселю, 
що докладає всіх зусиль до того, щоб завершити переговори й 
висловлював водночас занепокоєння тим, “що Польща утримує 
великі війська, завербовані і коронні”, у зв’язку з чим “Військо 
Запорозьке непокоїться і боїться, щоб, не дай Боже, не закінчи-
ли цю комісію так, як рік тому: тут про згоду, а тут про щось інше 
думали”89. Обіцяв після наради з полковниками, яких саме скли-
кає до себе, повідомити, де буде відбуватися комісія, і просив всі-
ляко стримувати тим часом польське військо, щоб своїми діями 
жовніри “не давали приводу до зриву цієї комісії”90. Разом з цим 
прийшов лист від Я. Смяровського, який не залишав сумніву, що 
з комісії нічого не буде – буде війна, а не трактати91. А. Киселя 
Смяровський попередив, що гетьману відомо про його зносини з 
Москвою, ведені проти козаків, за що він дуже сердиться на ньо-
го і хоче навмисно заманити до себе, а відтак застерігав воєводу, 
щоб він залишався в Гощі, “якщо не хоче загинути з усіма пана-
ми”92. Не зважаючи на застереження, Кисіль відписав гетьмано-
ві, що готовий вести з ним переговори на тім місці, яке він йому 
призначить, але сам вважав справу безнадійною. Пересилаючи 
усі листи канцлерові, закликав до озброєння всіма силами, щоб 
війною справу вирішити: “страшну і тяжку війну маємо, на ко-
тру треба підняти останні сили Речі Посполитої”93. Мозирський 
підкоморій Теодор Міхал Обухович в листі від 22 травня до ли-
товського підканцлера Л. Сапіги писав, що “та розправа з ним 
(Б. Хмельницьким – Авт.) шляхом комісії вже не можлива, хіба з 
допомогою шаблі”94. Через три дні в листі до канцлера А. Кисіль і 
М. Обухович відзначали, що “вже (немає) ніякої надії на трактати”95. 



79

Ïðîáëåìè ñåðåäíüîâ³÷íî¿ òà íîâî¿ ³ñòîð³¿

30 травня польська армія перейшла у наступ й вторглася на 
територію Волині96. Переговори були зірвані. Цього ж дня руський 
воєвода І. Вишневецький видав універсал до шляхти Руського во-
єводства, закликаючи її на 12 червня “ставати збройно” під його 
керівництвом. Він зазначав, що “довго перебував в спокої”, доки 
завдяки старанням короля “залишалася надія миру з повстанця-
ми”97. Коли ж, згідно повідомлень польських комісарів, виявило-
ся, що замість миру Речі Посполитій загрожує війна, руський воє-
вода “ніби прокинувшись з глибокого сну”, вирішив засвідчити во-
єводству свою готовність стати на захист держави. За його слова-
ми, єдиний спосіб її порятунку полягав в тому, “щоб надзвичай-
ну небезпеку відкинути надзвичайними силами”. А оскільки третє 
віці ще не було видано, радив щоб “милостиві пани самі про обо-
рону радилися і з іншими панами у військовій готовності були”98.

Під час консультацій короля з сенаторами, які проходили про-
тягом 1-7 червня, останні висловилися за оголошення посполито-
го рушення проти українців, а також за те, щоб король “власною 
персоною” вирушив у військовий похід99. А. Лещинський вимагав, 
щоб негайно було видано третє віці100, а кам’янецький каштелян С. 
Лянцкорунський висловлював навіть готовність “валом (своїх) кісток 
засипати неприятелеві дорогу, аби далі нутрощів Речі Посполитої не 
чіпав”101. В цей же час до Варшави надійшла звістка про те, що мі-
сія королівського посла Я. Смяровського зазнала невдачі, сам він за-
гинув, а українське військо вирушає вглиб Речі Посполитої. Після її 
отримання сенатори утвердилися в думці, що не залишається нічо-
го іншого, як зібрати всі можливі військові сили та вирушити проти 
українців102. Король заявив, що не буде більше зволікати і найпізні-
ше 24 червня вирушить до Любліна, куди мали відправлятися і се-
натори зі своїми приватними загонами103.

Варто відзначити, що поспіх короля в справі військової мобі-
лізації, який попередньо схилявся до поміркованої політики щодо 
козацької України, був зумовлений не лише небезпекою з боку 
українського війська, але й побоюваннями, які викликав згада-
ний мобілізаційний універсал І. Вишневецького. При королівсько-
му дворі склалося враження, що він не збирається об’єднувати 
своїх сил з реґіментарями і вести боротьбу проти українців, а го-
тує виступ проти короля. Ян Казимир навіть збирався вислати до 
воєводи листа з проханням не роз’єднувати війська і об’єднатися 
з реґіментарями, оскільки незгода послаблює Річ Посполиту104. 
Король звернувся також за допомогою до папського нунція І. 
Торреса, доводячи йому, що дії воєводи можуть спровокувати 
громадянську війну, оскільки “бунти підданих є завжди заразли-
вими для всіх інших князят”105. Вислухавши доводи короля, нун-
цій порадив йому похвалити І. Вишневецького за прояв патріо-
тизму, беручи до уваги той факт, що воєвода, який був ближче до 
кордону, краще орієнтувався в ситуації, а дистанція не завжди 
дозволяла йому порозумітися з монархом106.

Потрібно сказати, що І. Вишневецький насправді не готував 
ніякого виступу проти короля. Видаючи мобілізаційний універсал 
до шляхти Руського воєводства, він намагався зібрати якнайбіль-
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ші сили, щоб воєводство в будь-яку хвилину було готове до учас-
ті у військових діях і не витрачало багато часу на військові при-
готування. Сумніваючись у виданні в найближчий час третього 
віці, він хотів подати приклад іншим воєводствам і в такий спо-
сіб вплинути на короля, щоб він відправився до війська і проголо-
сив нарешті посполите рушення.

Попри все, мобілізаційні заходи руського воєводи зробили свій 
вплив на Яна Казимира, і, надавши воєводствам час для приведен-
ня “шляхетського стану в готовність”, 13 липня 1649 р. він проголо-
сив третє віці107 – питання з посполитим рушенням було вирішене.

Отже, чергова спроба польського уряду (після літніх та осінніх пе-
реговорів 1648 р.) в першій половині 1649 р. врегулювати польсько-
український конфлікт мирним шляхом зазнала невдачі. Правляча 
еліта Речі Посполитої вкотре продемонструвала відсутність політич-
ної далекоглядності, оскільки висловлюючи декларативні заяви щодо 
задоволення вимог Війська Запорозького, на практиці схилялася до 
вирішення “української проблеми” виключно в інтересах Польської 
Корони – повністю ігноруючи побажання українського уряду та від-
кидаючи навіть саму ідею компромісного співіснування в якості двох 
окремих держав – Речі Посполитої й козацької України.
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В статье освещается анализ представителями польской пра-
вящей элиты положения Речи Посполитой в связи с ходом национально-
освободительной борьбы на поприщах казацкой Украины и обсуждения 
ими путей урегулирования польско-украинского конфликта в пер-
вой половине 1649 года.
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