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В статье проанализирована проблема занятия чиновничьих 
постов в Руськом, Белжском, Подольском воеводствах Польского 
королевства в XVI веке. Выяснено, что большинство постов за-
нимали представители некоторого круга шляхетских семейств, 
для которых эти посты были основой социального престижа, ма-
териального обогащения и карьерного роста.
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В статті з’ясовується ставлення польської політичної еліти 
до укладеного в серпні 1649 року Зборівського договору та його ра-
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Однією з важливих подій в історії польсько-українських від-
носин середини XVII століття стало укладення 18 серпня 1649 року 
Зборівського договору. Справа в тому, що укладений договір змі-
нив правовий статус козацької України. Уряд Речі Посполитої 
був змушений юридично визнати автономію козацької України в 
межах Київського, Чернігівського і Брацлавського воєводств, вна-
слідок чого остання де-факто стала суб’єктом міжнародних відно-
син й отримала міжнародне дипломатичне визнання. Зрозуміло, 
що такий розвиток подій не міг не вплинути на подальший харак-
тер польсько-українських відносин. Відтак постає запитання, на-
скільки укладений договір відповідав інтересам політичної еліти 
Корони Польської та які варіанти розв’язання “української пробле-
ми”1 пропонувалися її представниками?

Як відзначав М. Грушевський, “Зборівський фінал був важким 
ударом і для одної і для другої сторони. Обидві відчули його тяж-
ке розчарування по всіх зусиллях – і обидві всіма силами намага-
лися не показати цього перед широким світом: удавали вдоволен-
ня з світлих результатів перемоги”2. Проте, свідок і учасник подій 
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під Зборовом королівський секретар В. Мясковський в своїх лис-
тах зазначав, що Річ Посполита вже “декілька сотень років не була 
в такій небезпеці і мало не повернулися ті часи, коли татарський 
хан дванадцять тижнів перебував в Кракові”3. Натомість “Реляція 
преславної експедиції, побіднійшого поступу і щасливійшого зами-
рення з ворогами”, розроблена в королівській канцелярії для іно-
земних урядів, представляла Зборівську експедицію неабияким 
успіхом, який приніс Речі Посполитій чимало користі: повернення 
втрачених провінцій, порятунок обложеного польського війська, 
послаблення противника й усунення небезпеки з боку Кримського 
ханства4. Подібним чином представляла заслуги й успіхи короля 
складена канцлером Є. Оссолінським через декілька тижнів після 
укладення Зборівського договору інструкція на сеймики5. Згідно 
неї, Річ Посполита залишила короля без війська і грошей перед об-
личчям всіх бід, залишених йому в спадщину безкоролів’ям, але він 
“щастям, відвагою, мужністю” вивів країну з них, привівши до зго-
ди, розірвав небезпечний союз Кримського ханства з козацькою 
Україною. Більше того, заручився підтримкою хана в боротьбі Речі 
Посполитої проти “кожного неприятеля”6. Така інформація була 
розрахована на внутрішнє використання в межах Речі Посполитої 
та була спричинена особистими побоюваннями канцлера, який, за 
твердженням польського історика Л. Кубалі “бачив, що батьківщи-
на усю вину приписує лише йому”7. Справді, відразу ж після підпи-
сання Зборівського договору Є. Оссолінський намагався не допус-
тити розголошення його умов, побоюючись, аби шляхта воєводств, 
дізнавшись про його справжній зміст, не підняла бунту8, що піді-
рвало б його авторитет та вплив при королівському дворі.

Як на нашу думку, Зборівський договір був одним з найбільш 
суперечливих та неоднозначних договорів часів Яна Казимира. 
Найпершою метою польського уряду після його укладення було праг-
нення не допустити розголошення справжнього змісту та умов під-
писання договору, приховати від польського суспільства та інозем-
них урядів той факт, що королівські війська були оточенні в Збаражі 
та під Зборовом і їх доля залежала від доброї волі Б. Хмельницького 
й кримського хана. Саме тому, королівський двір, щоб задовольни-
ти власні амбіції, в частині визначення подальших відносин з ко-
зацькою Україною розцінював укладений договір не в якості рівно-
правної угоди, а надання з боку короля, як рятівника вітчизни, “ко-
ролівської ласки Війську Запорозькому та підданим його”. 

Тепер проаналізуємо позитивні й негативні сторони укла-
деного договору з позицій тогочасних інтересів Речі Посполитої. 
Успіхом польського уряду стало укладення 17 серпня договору з 
кримським ханом. В такій ситуації, Б. Хмельницький, позбавлений 
військового союзника, змушений був припинити воєнні дії та роз-
почати переговори. Як наслідок, польська армія була врятована.

Невдачею польського уряду стала втрата можливості силою 
ліквідувати молоду українську державу та повернути становище 
козацтва і українства до часів “Ординації” 1638 року. 

Частина польської еліти, яка ще до відновлення влітку 1649 р. 
воєнних дій стояла на позиціях поміркованої політики щодо ко-
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зацької України, прагнула якнайшвидше продемонструвати поль-
ському суспільству реальні результати, досягнуті урядом укладен-
ням Зборівського договору. Першим за цю справу взявся київський 
воєвода А. Кисіль. Зважаючи на те, що король своїми універсала-
ми визначив на 11 жовтня засідання сеймиків для виборів послів і 
складення інструкцій на сейм, що мав затвердити Зборівську угоду, 
воєвода вирішив провести київський сеймик безпосередньо у воє-
водстві й повністю відновити свої воєводські функції. В такий спо-
сіб він водночас хотів продемонструвати успіхи короля, канцлера і 
особисті, а саме повне “замирення України” й відновлення роботи 
місцевих урядів. Такий розвиток подій був бажаним не тільки для 
самого А. Киселя, а й для канцлера, короля і всього поміркованого 
угруповання. Водночас, А. Кисіль, усвідомлюючи, що реальна влада 
на теренах Київського воєводства належить Б. Хмельницькому, ви-
слав до нього своїх посланців з листами й усними дорученнями по-
сприяти реалізації його задуму. Вони повинні були також оглянути 
маєтності воєводи, впорядкувати господарські відносини і почати 
вибирання з них прибутків9. Такі заходи А. Киселя вкотре засвідчу-
вали його вірність політичній концепції поміркованих сил компро-
місним шляхом розв’язати “українську проблему”, що характеризує 
воєводу як мудрого й талановитого політика.

Зі свого боку, Б. Хмельницький вимагав від воєводи, щоб він 
“своєю сенаторською повагою” переконав шляхту дотримуватися 
проголошеної амністії і відмовитися від думок про помсту і репре-
сії, а також, щоб польське військо “до тутешніх країв не наближало-
ся”10. У своїй відповіді гетьманові від 20 жовтня А. Кисіль висловлю-
вав готовність “триматися тих постанов” та просив дозволити шлях-
ті повертатися до своїх маєтностей – “щоб кожен вже сидів у своєму 
домі”, що, на його думку, було б підтвердженням досягнутої згоди. 
На переконання воєводи, якщо шляхта зможе повернутися до сво-
їх маєтків, буде сформовано козацький реєстр та вислано на сейм 
православного митрополита, тоді “все буде добре”11. У листі до коро-
ля від 28 листопада 1649 р. воєвода повідомляв, що заспокоїв геть-
мана, стривоженого відомостями про підготовку Речі Посполитої до 
нової війни та просив Яна Казимира “на війну не пориватися”12. 

Проте, спроби поміркованих представників польської еліти 
продемонструвати позитивні результати Зборівського договору не 
мали успіхів. Навпаки, згадана інструкція на сеймики виклика-
ла серед шляхти загальне обурення, яке зростало по мірі того, як 
надходили відомості про умови укладеного договору. Зокрема, по-
ширювалося невдоволення щодо статей, які передбачали автоно-
мію для козацької України13. В одному з меморіалів того часу наго-
лошувалося, що навіть в разі дотримання миру, козаки, володію-
чи Україною, рано чи пізно знищать Річ Посполиту. Відтак, пропо-
нувалося прикласти максимум зусиль та повністю усунути небез-
пеку. Проте, автор зауважував, що в разі згоди української сторо-
ни на зменшення реєстру або відмови від виокремлення козацької 
України зі складу Речі Посполитої, війни можна буде уникнути14. 
Водночас, серед шляхти поширювалися думки, що Є. Оссолінський 
прагнув запровадити зміни у політичній системі країни, які пе-
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редбачали зміцнення королівської влади шляхом обмеження пре-
рогатив шляхти, задля чого була потрібна допомога 40-тисячно-
го українського війська, яке під приводом вимог затвердження 
Зборівської угоди мало підійти до Варшави і створити умови для 
проголошення королем абсолютної монархії15. Висловлювалися на-
віть думки, що основною метою поміркованих сил було цілковите 
знищення шляхти, а король діяв в порозумінні з Б. Хмельницьким 
і ханом16. Виходячи з цього, і короля, і канцлера називали “зрадни-
ками” держави17. В іншому меморіалі висловлювалася думка, що 
останні події, які довелося пережити Речі Посполитій, засвідчували 
її поразку. Відтак пропонувалося зміцнити армію та добре підготу-
ватися до війни, відкладання якої загрожувало не лише поразкою, 
але й запровадженням абсолютизму18. Зважаючи на ситуацію, що 
склалася, великі надії частина шляхти покладала на сейм, сподіва-
ючись, що сенатори не затвердять Зборівського договору, а кан-
цлера притягнуть до відповідальності19.

Проте, Є. Оссолінський продовжував “підносити до небес” 
Зборівський договір, вважаючи, що його укладення було єдиним 
порятунком короля й усієї Речі Посполитої. Крім того, він був пе-
реконаний, що досягнута згода з українцями неодмінно посприяє 
справі формування антитурецької ліги, в разі успіху якої королів-
ська влада настільки зміцниться, що з часом зможе запровадити 
на українських землях такі порядки, які вважатиме за потрібне20. 
В польській історіографії висловлюється думка, що сам факт укла-
дення Зборівського договору засвідчував актуальність серед поль-
ської правлячої еліти планів турецької війни за участю козацтва та 
полегшував їх реалізацію. На її підтвердження наводиться факт, 
що більшість поступок, зроблених українцям згідно договору, мали 
військовий характер та були спрямовані на пошук значної мілітар-
ної сили – 40-тисячного козацького реєстру21. Проте, варто нагада-
ти, що визначення саме такої чисельності реєстру було не ініціа-
тивою короля, а вимогою кримського хана, яку польська сторона, 
зважаючи на катастрофічне становище армії, змушена була при-
йняти. Інше питання, що Ян Казимир уже після укладення дого-
вору, роздумував над можливостями використання українського 
війська в справі зміцнення своєї влади. 

Варто також відзначити, що Зборівський договір розхвалю-
вався не лише канцлером й київським воєводою, але й частиною 
сенаторів, які вважали за необхідне його затвердження. Вони ке-
рувалися тим, що: по-перше, Б. Хмельницький не поспішав роз-
пускати війська, чекаючи результатів засідання сейму, по-друге, 
власне військо, не отримуючи платні, загрожувало бунтом, по-
третє, в разі недотримання умов договору хан був готовий спря-
мувати татар проти Речі Посполитої22. Крім того, відбулися зміни 
в позиціях деяких урядовців, які раніше були противниками пла-
ну турецької війни, зокрема підканцлера А. Лещинського та куяв-
ського біскупа В. Гнєвоша, котрі після Зборова прихильніше поча-
ли ставитися до задумів війни проти Туреччини, вбачаючи у ній 
можливість розв’язання “козацької проблеми” шляхом втягнення 
козаків у війну поза межами Речі Посполитої23. Автор “Сентенції 
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про заспокоєння Війська Запорозького одного польського шляхти-
ча від 1649 р.”24 висловлював думку, що набагато корисніше для 
Речі Посполитої було б спрямування сили козаків проти зовнішньо-
го ворога, ніж наражати державу на подальшу внутрішню війну25.

Що стосується позиції власне короля, то протягом осені 1649 р. 
Ян Казимир вимагав від Б. Хмельницького “залишатися в вірності і 
підданстві” (тоді “не буде недостатку в милості (короля – Авт.)”), при-
швидшити процес складання реєстру та забрати “з тих країв натов-
пи свавільних людей, щоб кожен міг безпечно сидіти в своєму домі і 
щоб справжній мир настав після такої великої війни”26. Отже, зусил-
ля королівського двору ще до початку роботи сейму були спрямова-
ні на те, щоб добитися від Б. Хмельницького складення реєстру, від-
окремлення черні від козаків та їх повернення до своїх панів, від-
новлення влади короля й Речі Посполитої на втрачених територіях 
та повернення шляхти до своїх маєтностей. Останнє питання було 
вкрай актуальним для шляхти – за словами А. Киселя, не маючи де і 
за що жити, шляхтичі хотіли повернутися до своїх маєтків навіть в 
умовах реальної загрози для життя27.

У вересні в листах до сенаторів Ян Казимир повідомляв про 
укладення Зборівського договору та своє рішення скликати сейм, 
який би остаточно вирішив існуючі проблеми28, серед яких і “укра-
їнську”. Щодо останньої, то наголошував на необхідності затвер-
дження зборівських домовленостей, як однієї з умов убезпечення 
держави. Закликав сенаторів уважно розглянути усі пропозиції ко-
ролівського двору29. В згаданій інструкції на сеймики наголошува-
лося, що король зробив усе можливе, щоб створити сприятливі умо-
ви для розв’язання “козацької проблеми”, проте, наскільки ефектив-
но вони будуть використані, залежало від сейму30. Зверталася та-
кож увага шляхти на необхідність збільшення чисельності війська. 
Відзначимо, що таке бажання короля пояснювалося не лише праг-
ненням посилити обороноздатність держави, а й пов’язувалося з 
планами зміцнення королівської влади та організації війни проти 
Туреччини. Напередодні засідань сейму Ян Казимир поінформував 
папського нунція про свої плани підготовки війни проти Туреччини, 
до якої хотів залучити українців. Король планував добитися від сей-
му згоди на формування та оплату 30-тисячного війська, яке ра-
зом з 40-тисячним козацьким реєстром становило б, на його думку, 
достатню силу для реалізації його намірів. Водночас визнавав, що 
отримати таку згоду від сейму буде непросто31.

Значною перешкодою для реалізації задумів Яна Казимира 
була позиція радикальних сил, лідер яких, І. Вишневецький, радив 
королю вдатися до збройних заходів проти козацької України32.

Щодо ставлення шляхти до Зборівського договору на сейми-
ках, які передували засіданням сейму, то воно не було однознач-
ним та різнилося залежно від воєводства. В одному з джерел наго-
лошується на тому, що “великопольські воєводства і всі інші” пого-
джувалися на затвердження зборівських домовленостей33. Під час 
перебігу засідань прусського сеймику його учасники погоджували-
ся з необхідністю затвердження Зборівського договору, що, на їх 
думку, дозволило б уникнути продовження війни. Водночас, біль-
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шість учасників сеймику відстоювали думку, що остаточне рішен-
ня в справі ратифікації договору мало бути прийняте на сеймі за 
участю усіх станів. Щодо 40-тисячного козацького реєстру вислов-
лювалася думка, що він буде корисним для Речі Посполитої, оскіль-
ки за допомогою козацтва можна було б звільнитися від сплати да-
нини татарам34. Проте, серед шляхти руського воєводства пану-
вали радикальні настрої, про що свідчив лист Вишневецького до 
короля, а також лист Стефана Чарнецького до хечінського старо-
сти Яна Браніцького, в яких містилися заклики готуватися до ві-
йни35. Відзначимо, що розбіжності між воєводствами в справі ви-
значення шляхтою свого ставлення до Зборівського договору зо-
крема та політики щодо козацької України загалом, пояснювали-
ся в першу чергу економічними інтересами. Зокрема, шляхта во-
єводств, які були віддалені від козацької України і не постражда-
ли від перебігу воєнних дій – займала поміркованішу позицію, ніж 
магнати й шляхта тих воєводств, які безпосередньо знаходилися 
у вирі польсько-українського військового протистояння й зазнали 
матеріальних збитків.

Уже посольські інструкції від воєводств на сейм засвідчува-
ли одностайне переконання шляхти, що рішення про остаточну 
долю Зборівського договору повинно бути прийняте на сеймі піс-
ля з’ясування позицій всіх представників воєводств. Найбільше 
шляхту турбували питання, які стосувалися власне шляхетських 
прав та вольностей (наполягали на їх недоторканності), можливос-
ті повернення до своїх маєтностей на теренах козацької України 
та непорушність прав католицької релігії36. В окремих інструкці-
ях передбачалося, що коли б посли від воєводств уже на засідан-
нях сейму визнали умови Зборівського договору надто важкими 
для Речі Посполитої, то в такому випадку повинні були запропо-
нувати сформувати комісію, яка б повторно провела переговори 
з Б. Хмельницьким, в результаті яких “і сила тієї сваволі не була 
б нам страшною, і самі козаки, як люди рицарські не відчували б 
такого великого утиску, як досі”37. 

Уже той факт, що навіть в умовах відсутності інформації 
про зміст Зборівського договору (в королівській інструкції нічо-
го про це не говорилося), сеймики висловлювали застереження 
щодо його затвердження, дозволяє припустити, що вимоги коро-
лівського двору, висловлені в королівській інструкції, реалізувати 
на сеймі буде нелегко. Найбільших перешкод варто було очікува-
ти з боку руського воєводства, як найбільш опозиційного стосов-
но королівського двору. Також серед послів, які були невдоволе-
ні королівської політикою, варто відзначити пшемиського підко-
морія Францішека Дубравського, львівського писаря Петра Ожгу, 
який був прихильником радикального варіанту розв’язання 
“української проблеми”, ружанського підкоморія Валеріана 
Петриковського, сірадського мечника Стефана Замойського, 
сан домирського підчашого Марціна Дебіцького, сандомирського 
суддю Станіслава Щуцького, грабовецького старосту Станіслава 
Сарбевського, познанського підстолія Олександра Сельського, 
краківського підсудка Станіслава Хжостовського38 та ін. Позиція 
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інших воєводств, особливо Великої Польщі, які були найбільш від-
даленими від театру польсько-українського протистояння і шлях-
та яких не мала маєтностей на теренах України, була значно по-
міркованішою. Серед тих послів, на кого королівський двір міг 
опиратися під час засідань сейму, були великопольський генерал 
Богуслав Лещинський, калішський посол Анджей Пшиємський, 
познанський підкоморій Лукаш Опалінський, коронний інстига-
тор Даніель Житкевич, рішучий захисник Зборівського договору 
литовський писар Казимир Філіп Обухович, литовський надвір-
ний маршалок Криштоф Завіша, краківський стольник Стефан 
Корицінський, коронний підчаший Ієронім Радзейовський39 та ін.

22 листопада 1649 р. у Варшаві розпочалися засідання сей-
му, який повинен був розглянути питання ратифікації Зборівського 
договору. Після урочистої відправи з сеймовою проповіддю висту-
пив королівський проповідник, прихильник зміцнення влади коро-
ля Войцех Чецішевський, який відзначив, що події в Україні були 
зумовлені надмірним визиском українського населення. Підкреслив 
також негативні наслідки для Речі Посполитої шляхетської полі-
тики, в середовищі якої не було єдності і яка з недовірою стави-
лася до короля та його заходів40. Наступного дня маршалок сей-
му Б. Лещинський у своєму виступі схвалив королівську політику, 
спрямовану на розв’язання “козацької проблеми” мирним шляхом41. 
В оголошеній коронним канцлером 24 листопада королівській про-
позиції містилося побажання, щоб усі зібрані на сеймі стани відкла-
ли на пізніше приватні справи й зосередилися на обговоренні важ-
ливих державних проблем. Порушуючи питання сплати “упомин-
ків” кримському ханові, канцлер наголосив, що такої необхідності 
не було б, коли б свого часу шляхта не відкинула плану турецької ві-
йни. Є. Оссолінський підкреслив при цьому, що в умовах складної 
для Речі Посполитої літньої військової кампанії, король єдиним за-
собом розірвання небезпечного українсько-татарського союзу та по-
шуку співпраці з Кримом визнав саме сплату упоминків42.

Під час сенаторських виступів найбільшим прихильником 
королівської політики виступив гданський каштелян Станіслав 
Кобіжицький. Вину за події в Україні він покладав на магнатів, 
які формували собі на теренах України “окремі держави” та чини-
ли надмірні утиски українському населенню43. В подібному тоні 
виступив і канцлер Є. Оссолінський44.

29 листопада розпочалися наради в посольській ізбі, під час 
яких подільський суддя Лукаш Мясковський пропонував зверну-
тися до короля з проханням відправити в Україну когось прихиль-
ного до Б. Хмельницького з метою заспокоїти гетьмана та запевни-
ти його в мирних намірах польських військ, які перебували поблизу 
лінії кордону між Річчю Посполитою й козацькою Україною. Його 
думку підтримав львівський суддя Петро Ожга45. Пшемиський під-
коморій Францішек Дубравський, оцінюючи Зборівський договір, 
відзначив, що “краще війна, ніж поганий мир” та наполягав на 
необхідності розпочати засідання таємної ради46, на якій власне і 
мало відбуватися обговорення умов Зборівського договору.
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18 грудня розпочалися засідання таємної ради. На початку 
її засідань Є. Оссолінський, характеризуючи період від коронації 
Яна Казимира до укладення договору з татарами й українцями, 
порівнював Зборів з хотинською перемогою47. В зачитаній канцле-
ром королівській пропозиції на таємну раду вказувалося на необ-
хідність ратифікації Зборівського договору48. Така ж думка була 
домінуючою і під час спільних нарад сенату та посольської ізби. 
Водночас в одному з “Дискурсів”, поширеному в період засідань 
сейму, зауважувалося, що затвердження 40-тисячного козацького 
реєстру виключить можливість повернення втрачених Київського, 
Чернігівського та Брацлавського воєводств, оскільки навряд чи 
знайдеться “хтось такий сміливий, який би відважився там меш-
кати”. Його автор застерігав, що українці можуть взяти за зразок 
голландців, “які спочатку хотіли приєднатися до різних держав, а 
коли зібралися зі своїми силами, утворили собі свою власну держа-
ву”. Відтак, радив вдатися до військових заходів проти України49.

Перебіг засідань таємної ради засвідчував, що шляхта, яка 
спочатку негативно зреагувала на Зборівський договір, поступо-
во почала займати більш помірковані позиції щодо його ратифіка-
ції. Причиною цього стали повстання черні на теренах козацької 
України, учасники яких не потрапили до складу козацького реє-
стру та не бажали повертатися до своїх панів50. Саме повстання, 
на думку А. Лещинського, повинні були стати стимулом до “апро-
бації декларації, виданої козакам королем” та переконливим ар-
гументом на користь підтвердження сеймом Зборівського дого-
вору і задоволення вимог Б. Хмельницького51. І. Вишневецький 
погоджувався підтримати затвердження договору, але при умо-
ві компенсації усіх приватних втрат. Д. Житкевич від імені брац-
лавського воєводства озвучив іншу умову затвердження договору 
– гарантування Речі Посполитій, особливо її східним теренам, на-
лежної оборони. 3 січня відбувся виступ А. Киселя, який переко-
нував усіх присутніх сенаторів та представників посольської ізби 
затвердити укладений договір, доводячи, що це єдина можли-
вість для Речі Посполитої уникнути в подальшому ще більшої не-
безпеки52. Як відзначав М. Грушевський, “на випадок незатвер-
дження зборівських актів треба було рахуватися з перспективою 
нової війни з козаками й ордою, а на шиї було ще й своє не за-
плачене військо, що ставило високі вимоги й грозило бунтом”53.

В умовах розпалу сеймових дискусій з приводу доцільності 
затвердження Зборівського договору 7 січня прибуло українське 
посольство. Посли просили підтвердити Зборівський договір та 
включити його зміст, “нічого не виключаючи”, до сеймових кон-
ституцій. Щодо релігійного питання, то замість вимоги ліквідації 
унії, вони наполягали лише на поверненні православному духо-
венству як в Короні, так і Литві всього забраного попередньо цер-
ковного майна54. Водночас, зважаючи на значний опір з боку ду-
ховних сенаторів55, вдалося переконати київського митрополита 
тимчасово відмовитися від зайняття обіцяного йому місця в сена-
ті56. Такий розвиток подій значно полегшив королівському двору 
справу ратифікації Зборівського договору.
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В ситуації, що склалася, більшість сенаторів та послів не бачили 
більше перешкод для його затвердження57. Як наслідок, після трива-
лих дискусій на завершальному етапі сейму та в результаті заходів 
представників поміркованого угруповання він був ратифікований. 
Проте, сеймові конституції не містили повністю змісту договору, 
що було зумовлено позицією католицької шляхти, яка не допусти-
ла цього58. Офіційно на сеймі було затверджено документ, який по-
вністю повторював текст зборівської “Декларації ласки…”59. 12 січ-
ня 1650 р. король окремим листом підтвердив військовий привілей, 
виданий під Зборовом, а вміщені в ньому “вільності і свободи” збе-
рігав “навічно за Військом Запорозьким”60. Невирішеними залиша-
лися питання ліквідації унії та зайняття київським митрополитом 
місця в сенаті. Попри це, у виданому королем універсалі до “наро-
ду руського” наголошувалося, що “той домашній вогонь загашено, і 
військо Запорозьке до вірного підданства привернено”61.

Після завершення роботи сейму польський уряд почав схиля-
ти гетьмана до виконання умов договору62. 

Щодо перспектив затвердженого сеймом договору, як засобу 
вирішення “української проблеми”, то в листі анонімного автора, 
писаного до польського уряду в квітні 1650 р., зазначалося, що 
“мир між козаками і поляками не буде тривалий”, особливо тепер, 
коли стало відомо, що “він (Б. Хмельницький – Авт.) без відому ко-
роля… веде переговори з іноземними державами (Трансільванією, 
Швецією – Авт.), ворогами короля і Речі Посполитої, підготовля-
ючи їм загибель…”63. Автор листа наводив слова Хмельницького, 
який вважав, що поляки “щоб зібратися з силами, затягують час, 
заявляючи, що бажають миру”. Сподіватися на міцний мир, зі 
слів гетьмана, можна лише в тому випадку, якщо козаки “за до-
помогою зброї самі поставлять біля влади самодержавного коро-
ля і в однаковій мірі підкорять як себе, так і поляків, королев’ят і 
шляхту самодержавній владі монарха”64. 

Отже, укладений в серпні 1649 р. Зборівський договір ви-
кликав неоднозначні оцінки в середовищі політичної еліти Речі 
Посполитої. Та її частина, яка стояла на поміркованих позиціях 
щодо козацької України та прагнула заручитися підтримкою укра-
їнців в справі зміцнення влади короля, відразу ж спробувала пе-
реконати польське суспільство та уряди іноземних держав в успіху 
Яна Казимира, адже вдалося врятувати державу від загибелі. Крім 
того, з допомогою 40-тисячного українського війська планувало-
ся зміцнити міжнародні позиції Речі Посполитої, зокрема у відно-
синах з Туреччиною. Водночас, зовсім іншим було ставлення при-
хильників радикальної політики щодо України, які не сприймали 
поступок українцям в справі визнання за ними автономії та дозво-
лу на існування чисельного козацького реєстру. Виходячи з вище-
зазначеного, затвердження договору сеймом не означало прими-
рення між Річчю Посполитою та козацькою Україною.

Примітки:
1. Мається на увазі проблема, яку створили для Речі Посполитої козаки, 

розпочавши в січні 1648 р. на Запорожжі повстання (“козацька про-
блема”). Коли воно влітку, враховуючи масове втягнення в боротьбу 
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українського селянства та міщанства, переростає в Національну рево-
люцію, “козацька проблема” стає “українською”. 
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В статье выясняется отношение польской политической эли-
ты к заключенному в августе 1649 года зборовскому договору и его 
ратификации на сейме.

Ключевые слова: Речь Посполитая, Украина, элита, сейм, 
Зборовский договор, «украинская проблема».
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СТАНІСЛАВ КАЗІМЄЖ БЄНЄВСКІЙ 
В ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ 
ДІАЛОЗІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 50-Х рр. XVII ст.

У статті оцінюється роль польського дипломата середини – 
другої половини XVII ст. чернігівського воєводи Станіслава Казімєжа 
Бєнєвского в започаткуванні польсько-українського політичного діа-
логу, який реалізувався в укладення Гадяцької угоди 1658 р.

Ключові слова: Річ Посполита, Військо Запорозьке, Станіслав 
Казімєж Бєнєвскій, дипломатичні відносини.  

У перипетіях дипломатичних переговорів, у складі різноманіт-
них посольств Речі Посполитої середини – другої половини XVII ст. 
помітним є ім’я волинського каштеляна Станіслава Казімєжа 
© Володимир Володимирович Газін, 2012
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