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Т а р а с  Ч у х л і б

УКРАЇНСЬКЕ ГЕТЬМАНСТВО 
У ВІЙНІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СВЯЩЕННОЇ ЛІГИ 
З ОСМАНСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ 1684-1699 PP.

Ще 1993 р. історики Валерій Степанков та Валерій Смолій висловили 
цікаву думку про те, що: незважаючи на розділ у 1660-х pp. Війська Запоро
зького на два гетьманати, все ж таки й надалі продовжувала існувати полі- 
центрична козацька держава -  Українське гетьманство1. Підтримуючи цю 
важливу тезу відомих науковців, яка була обгрунтована ними також і в на
ступних працях2, зокрема, В. Степанковим у статті “Проблема возз’єднання 
козацької України в контексті міжнародних відносин Центрально-Східної 
Європи” в 2-му випуску щорічника “Україна в Центрально-Східній Європі” 
(К., 2002), спробуємо розвинути та доповнити її новим матеріалом.

Одночасно хочемо звернутися до комплексного висвітлення зовніш
ньої політики бойових дій козацької України під час європейсько- 
османського протистояння в останніх десятиліттях XVII ст. Відзначимо, що 
під час війни Священної Ліги з Османською імперією, складовими частина
ми якої були польсько-турецька 1683-1699 pp. та російсько-турецька 1686- 
1699 pp. війни, Лівобережна Гетьманщина та Правобережна Україна, незва
жаючи на підлеглість різним володарям -  московському царю й польському 
королю, виступали як об’єднаний державний організм у військовій боротьбі 
з Стамбулом та Бахчисараєм.

* * *

Отже, 5 березня 1684 р. в австрійському місті Лінц представники Авст
рійської імперії, Венеціанської республіки, Речі Посполитої та Апостольсь
кої столиці домовилися про утворення наступально-оборонного союзу (“of- 
fensivi et defensivi belli societas”) проти Високої Порти. 20 березня цей дого
вір було ратифіковано імператором Леопольдом І Габсбургом у Відні, 27 бе
резня -  королем Яном III Собеським у західноукраїнському Яворові та 31 
березня -  дожем Марком Густініаном у Венеції. Протектором і гарантом ко
аліції виступав Римський Папа Інокентій XI. Згідно з умовами договору, ав
стрійський цісар і польський король мали надати сухопутне військо, а вене
ційський дожа -  морський флот для війни з турками. Також учасники Свя
щенної Ліги домовлялися відвоювати в Османів утрачені раніше території. 
Австрійський імператор повинен був спрямовувати свої сили проти турків в
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Угорщині та на всій території Подунав’я. Венеціанський дож мав здобути 
Далмацію, Грецію та острови в Середземному морі. Річ Посполита зо
бов’язувалася повернути “Поділля з Кам’янцем і Україну” ("Сатепесо еи 
Рсніоііае ае икгаіпае уіп<іісап<1І8 іпситЬепґ), а також спрямувати свої війсь
ка до Північного Причорномор’я. Окрім того, країни християнської Ліги не 
могли укладати мирних угод з ворогами своїх союзників та повинні були 
добиватися вступу до Ліги Московського царства. Остаточне оформлення 
антитурецької коаліції завершилося через два роки, коли Василій Голіцин 
від імені малолітніх московських царів Івана та Петра підписав Вічний мир 
1686 року.

Однією з головних умов входження Московії до Священної Ліги було 
підписання Вічного миру з Річчю Посполитою, який би враховував бажання 
царів володіти усією територією козацької України разом з Києвом, а також 
Запорожжям. Ще перед тим московські посли у Варшаві І. Чаадаєв та Л. Го- 
лосов заявили: “Без вічного миру і без відступлення... міст і всієї України та 
Запорожжя чинити союз нині неможливо”3. Очевидно, що така їхня заява 
була викликана твердою позицією лівобережного гетьмана І. Самойловича, 
який перед тим наполягав на тому, щоб Польща “Києва і всієї Малої Росії, і 
всього Війська городового і Низового Запорозького зовсім назавжди зрекли-
СЯ .

Проаналізувавши попереднє бачення московської й віденської дипло
матії, ще наприкінці 1683 р. гетьман Лівобережної України відмовився від 
пропозиції царського уряду прислати українських представників на засідан
ня московсько-польської комісії в Андрусові та Каджині5. “За милість мона
ршу премилостиву вам, великим государям, уклінно дякуємо. Але ж, одне 
для малого часу також і для труднощів наших, тих осіб послати не встиг
ли”6, -  дипломатично відписував І. Самойлович до Москви 27 грудня 1683 р. 
Наімовірніше, це був своєрідний протест лівобережного правителя проти 
укладення сепаратного договору між Річчю Посполитою та Московською 
державою. Крім того, з досвіду попередніх переговорів в Україні було добре 
відомо, чим закінчуються такі “запрошення” -  польська сторона відмовляла
ся з “хлопами” разом засідати. Однак свої пропозиції щодо вирішення долі 
Правобережної України лівобережний гетьман таки передав царським по
слам: по-перше, Київ обов’язково мав залишатися під гетьманським регіме- 
нтом; по-друге, кордон поблизу Києва потрібно відсунути західніше; по- 
третє, територію Засожжя необхідно передати Українському гетьманству; 
по-четверте, наступні переговори можуть відбутися лише за умови рівно
правної участі в них українських представників; по-п’яте, про “комісійні 
з’їзди” треба повідомляти завчасно7. Як відзначають вітчизняні та зарубіжні
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дослідники, у цей час лівобережний гетьман говорив, що можна укладати 
“вічний мир”, але за умови відмови Варшави від Києва, Правобережної 
України та Запорожжя, а також ведення спільних військових дій проти Кри
му . Очевидно, що такі пропозиції Самойловича були нездійсненними і, ма
буть, саме тому він їх запропонував російській стороні. Власне, московсько- 
польські переговори у 1683 р., а, отже, можливі спільні військові дії проти 
турків у рамках Священної Ліги, були зірвані з огляду на позицію 
І.Самойловича щодо бажання повернути територію Засожжя (яка перебувала 
під владою Речі Посполитої) козацькій Україні9.

Австрійський імператор Леопольд І Габсбург та Римський Папа Іноке- 
нтій XI наполегливо добивалися від польського короля підписати мирний 
договір з царем на висунутих московським урядом умовах. 14 грудня 1683 р. 
для підготовки проекту польсько-московського Вічного миру до Андрусова 
прибуло королівське посольство, очолюване Криштофом Гжимультовсь- 
ким1 . Перша зустріч дипломатів двох країн відбулася на початку січня 1684 
р. На ній поляки вимагали “учинити спочатку союз, а потім говорити про 
мир і малоросіян зробити вільними”11. Москва не погодилася з такою пропо
зицією щодо ходу переговорів і вже у березні відкликала своїх послів. 
К. Гжимультовський, який повернувся до Варшави, складаючи звіт про своє 
посольство на сеймі Речі Посполитої, пропонував шляхті: “...При тому бу
демо радити королеві, щоб видав універсал до козаків (правобережних. -  
Т. Ч.), що їх мусить зробити вільним народом, бо цар сам хоче ними володі
ти, каже, що дасть їм мільйон, другий...(грошей. -  Т. Ч.)”12. До речі, Ян III 
Собеський вважав, що результати походу українських козаків до Північного 
Причорномор’я на чолі з правобережним гетьманом С. Куницьким мають 
вплинути на хід московсько-польських переговорів і змусять царів Івана і 
Петра до підписання миру на вигідних для Речі Посполитої умовах.

Одночасно з польсько-московськими переговорами, на початку зими 
1684 р. у Польщі перебувало посольство Запорозької Січі на чолі з Григорі
єм Пирятинським. Низовики нарешті вирішили по-справжньому допомогти 
польському королю, в разі його наказу виступити з походом на Кримське 
ханство. Проти таких дій запорожців не заперечувала й Московська держа
ва, і, таким чином, Військо Запорозьке Низове з 1684 р. почало разом з вій
ськовими підрозділами Лівобережної України та правобережним козацтвом 
здійснювати походи до Криму та Північного Причорномор’я.

У лютому 1684 р. до Варшави прибуло козацьке посольство на чолі з 
генеральним писарем правобережного Війська Запорозького Пяйковським і 
полковником Іваном Дуніним-Раєцьким. Зважаючи на дієву участь україн
ського козацтва на стороні Польсько-Литовської держави у військовій кам
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панії 1683 р. (Віденській битві, поході до Угорщини і Словаччини, штурмах 
турецькик фортець на Поділлі, виправі до Молдавії та Буджаку), у привезе
них “Супліках” козацтво Правобережної України намагалося отримати від 
Речі Посполитої політичні поступки, а саме: 1) дозволити проведення вибо
рів на посаду православного митрополита Київської митрополії; 2) затверди
ти “прадавні вольності і права” козацтву; 3) збільшити плату за участь у вій
ськових походах; 3) заборонити шляхті втручатися у справи козацтва; 4) на
дати Білоцерківське староство для потреб правобережного гетьмана; 5) ви
значити розмір плати для гетьмана13. Крім цього, посольство мало вирішити 
ряд дрібних проблем, зокрема, визначати розмір матеріального забезпечен
ня, упорядкувати складні взаємовідносини з польським комендантом Біло
церківської фортеці тощо. За результатами переговорів з правобережними 
старшинами король планував матеріально забезпечити будівництво ними 
спільно із запорожцями човнів (“...Чайок на Чорне Море, і в спосіб який 
скритий зруйнувати замки турецькі на Дніпрі”)14.

Ян III Собеський у грамоті від 13 березня 1684 р. зазначав, що з елекці- 
єю на посаду митрополита треба почекати, адже Київ перебуває під зверхні
стю московського царя, а “митрополитом повинен бути той, хто визнає Пра
ва і Конституції Коронні, житель Корони”15. Щодо забезпечення козацьких 
“прав і вольностей”, то йшла мова лише про те, що король “що-небудь” буде 
робити для їхнього покращення. Хоча разом з тим правобережному козацтву 
за умови визнання протекції польського короля дозволялося: “...3 жонами і 
дітьми поселяйтеся (на Правобережжі. -  Т. Ч.) безпечно Вірності Ваші, роз
починайте щасливо, і розвивайте господарство, життя здорове і веселе...”16 
Справа про заборону шляхті перешкоджати відродженню козацького устрою 
була відкладена до наступного сейму. Гроші на військові витрати козаків, як 
запевняв Ян III Собеський, були відправлені для передачі їм до Львова й 
Полонного. Щодо інших вимог, то якщо “уроджений Гетьман” та Військо 
Запорозьке “милість батьківську узнавати завжди будуть... король буде ста
витися до них прихильно”17. Саме ці вимоги козаків сприяли появі наступ
них сеймових та королівських актів 1684-1685 рр., які в межах польського 
законодавства надавали певного правового оформлення козацькій колоніза
ції Правобережної України.

Польський король ще мав надію укласти сепаратний мирний договір з 
Кримським ханством, але вона не справдилася. Не надходила обіцяна для 
боротьби з турками за Правобережну Україну фінансова допомога від Фран
ції. Лише Апостольська столиця (яка, до речі, на той час перебувала у воро
жих стосунках з Людовіком XIV) не тільки обіцяла, й надавала посильну ма
теріальну поміч королю, вимагаючи при цьому укладення мирної угоди з
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Московською державою. Польсько-московський союз, на думку Риму, мав 
зміцнити Священну Лігу й надати нового поштовху боротьбі з ворогами 
християнства.

Однак царський уряд не поспішав вступати до антитурецької коаліції 
держав, адже тим самим, на переконання Москви, посилювався їхній супер
ник у боротьбі за володіння Україною -  Річ Посполита. Небажання турець
кого уряду відмовитися від зазіхань не лише на Правобережну, а й на Ліво
бережну Україну робило досить напруженими московсько-турецькі відноси
ни, що підштовхувало Москву до вступу в Священну Лігу. А тому цар за
пропонував королеві підписати Вічний мир за умови його відмови від Ліво
бережної України, правобережних територій на захід від Києва, Смоленська, 
а також погодження на царську протекцію над православними Польсько- 
Литовської держави. Ці умови королю були оформлені московськими дип
ломатами на основі пропозицій гетьмана І. Самойловича18. Сприятлива зов
нішньополітична ситуація (адже Польща була виснажена у війні з турками), 
яка склалася для Московської держави з початком боротьби країн європей
ської Ліги проти Османської імперії, дозволяла царському уряду мати певну 
надію на успішне вирішення свого головного геополітичного завдання в 
другій половині XVII ст. -  питання про володіння українськими землями, 
хоча б “з лівого берега Дніпра”19.

У червні 1684 р. царівна Соф’я Олексіївна надіслала до Батурина для 
ознайомлення списки з “чотирьох розмов” російських дипломатів з австрій
ськими послами Я. Жировським і С. Блюмберком, які від імені Речі Поспо
литої домовлялися про укладення Вічного миру. Російський дослідник Ігор 
Греков відзначав, що тоді гетьман І. Самойлович переконував Соф’ю Олек
сіївну та князя Василія Голіцина, що вступати в союз з Річчю Посполитою 
не можна, а якщо і вступати, то лише на основі такого мирного договору, 
який би передбачав відхід від Польщі Правобережжя й Запорожжя20. Геть
манський уряд попереджав свого сюзерена про можливе укладення сепарат
ного миру Австрії й Польщі з Туреччиною, що поверне “всю вагу війни на 
російське царство”. Також І. Самойлович повідомляв Москву про серйозну 
небезпеку з боку Франції, яка могла завадити планам розгортання в майбут
ньому війни проти Туреччини. У листопаді 1684 р. у розмові з дяком Є. 
Українцевим гетьман нагадав тому про ставлення поляків до владної “сму
ти” в Москві після смерті царя Федора Олексійовича навесні-влітку 1682 р., 
коли польський король “цьому радів..., султана і хана умовляв на війну про
ти государів...”21. Це, на його думку, могло повторитися і в майбутньому. 
Окрім того, Самойлович говорив про неможливість довіряти полякам через 
їхню постійну зрадливість, надавав інформацію щодо малої чисельності
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військ європейських союзників Речі Посполитої, згадував про труднощі 
оборони Чигирина від турок та відзначав неможливість швидкого завоюван
ня Криму, загострював увагу на проблемах православних у Польщі тощо22. 
“На цесарі і королі польському яку присягу взяти, що вони великих госуда
рів у цій війні не видадуть і особливого миру не укладуть”23, -  говорив геть
ман московському представникові й пропонував вислати посольство до 
Франції, щоб узяти з короля Людовіка XIV “певну відомість” щодо його 
ставлення до Австрії й Польші. У свою чергу, Є. Українцев наполягав на 
підтримці українцями ідеї вступу Москви до Священної Ліги та активізації 
дій Лівобережної Гетьманщини проти Туреччини і Криму. Разом з тим, про 
участь українських послів у московсько-польських переговорах 1684 р. було 
повідомлено до Батурина: “...Що робиться на комісії (польсько-російській -  
Т. Ч), дамо знати”24.

З огляду на те, що проблема Правобережної України вирішувалася не 
на користь І.Самойловича, він потай від царів підтримував зносини з Крим
ським ханством і навіть зі своїм давнім ворогом -  Річчю Посполитою. 8 кві
тня 1684 р. лівобережний гетьман наказував полковнику І. Новицькому: 
“...хочемо, щоб про виправу цих посланих (до кримського хана. -  Т. Ч.) мало 
хто відав”25. Негативно на Лівобережній Україні сприйняли і звістку про ви
їзд до Москви великого посольства К. Гжимультовського для підписання 
Вічного миру. Українська політична еліта розуміла, що такий мир міг бути 
досягнутий лише за рахунок поділу її держави. Одержавши звістку про 
польське посольство, Самойлович звернувся до царів зі спеціальним меморі
алом, в якому пропонував московському уряду вимагати від короля не тіль
ки подніпровські землі, але й Поділля, Волинь, Підляшшя, Червону Русь та 
Засожжя, які належали Речі Посполитій26. На Початку березня 1684 р., з 
огляду на те, що коронна армія на чолі з СЛблоновським вирушила до мол
давського кордону, гетьманич Семен Самойлович на чолі стародубського 
полку зайняв частину Засожжя включно з гомельською, чечерською, про- 
пойською та кричевською волостями27. Це був своєрідний демарш лівобере
жного Українського гетьманства, проведений всупереч позиції Москви, яка 
не хотіла будь-якого військового конфлікту з Варшавою.

У цей час, з огляду на територіальну суперечку з Польщею за українсь
кі землі, московські царі навіть розглядали можливість укладення з Австрій
ською імперією окремого договору, який передбачав би надання взаємної 
військової допомоги у разі нападу на когось з них Речі Посполитої. На дум
ку Москви, це дієво б сприяло обмеженню зовнішньополітичних амбіцій 
польсько-литовського короля. Однак Відень не піддався на такі пропозиції 
Московської держави, вважаючи, що такий договір означатиме втягнення
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поляків в орбіту зовнішньої політики Франції, яка мала великий вплив на 
Варшаву й, у свою чергу, хотіла використати її проти Австрії28. Підстави для 
такого висновку й справді були, адже в Речі Посполитій активізувалася про- 
французька партія у сеймі, яка вимагала від свого короля виходу зі Священ
ної Ліги й укладення мирної угоди з Османською імперією. Але Ян III Собе- 
ський плекав плани завоювання дунайських князівств (Молдавії, Волощи
ни), а також Трансільванії і намагався використати перемогу в майбутніх 
битвах для укріплення власної влади і заснування династичної традиції в 
управлінні Річчю Посполитою. Фінансова криза в Польщі не дозволяла 
утримувати велике і боєздатне польське військо. Тому вже вкотре польська 
влада звернулася по допомогу до козацтва, яке задовольнялося меншою 
оплатою, на відміну від коронної армії чи найманців з інших країн.

Уряд Речі Посполитої розумів, що успішне вербування козацьких пол
ків прямо пов’язане з правовим вирішенням проблеми надання території для 
відновлення на Правобережній Україні не тільки військових, але й адмініст
ративних інститутів Війська Запорозького. На початку 1684 р. король у 
своєму універсалі до правобережного козацтва надав дозвіл колонізувати 
українські землі, що були винищені попередніми війнами, за умови визнан
ня “протекції нашої і Речі Посполитої”. 9 Трохи згодом Ян III Собеський 
конкретизував свої слова, надавши козацтву право розташовуватися в межах 
території “коло Корсуня, коло Черкас, коло Чигирина, коло Лисянки, понад 
Тясминем, понад Тікичем і коло Умані”30. Наміри польських урядових кіл 
колонізувати Правобережну Україну в даний період збігалися з прагненням 
козацтва освоїти втрачені раніше “дідичні” землі. Разом з тим, королівські 
універсали не розкривали механізму взаємовідносин козацької адміністрації 
з місцевою польською владою, що призвело до значних непорозумінь між 
українцями та поляками в наступні роки.

Землі для формування козацьких полків надавалися головним чином у 
межах т.зв. королівщин. На Київщині до них, зокрема, належали Білоцерків
ське, Богуславське, Черкаське, Канівське, Овруцьке, Переяславське старост
ва, на Брацлавщині -  Вінницьке, Брацлавське та Житомирське. Отже, король 
мав у власності землі, які в другій половині 1640-х -  на початку 1670-х рр. 
становили серцевину полково-сотенного устрою ранньомодерної Українсь
кої держави. Але після знищення її інститутів у боротьбі з П.Дорошенком 
королівський уряд не міг ефективно управляти цими землями. Саме тому 
вони передавалися для заселення козацьким полковникам з певними адміні
стративними правами і можливістю збирання деяких податків з місцевого 
населення. Поряд з королівщинами існували магнатсько-шляхетські земель
ні володіння, що призводило до постійних конфліктів між шляхтою і коза
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ками. Крім того, козаки мали право розміщуватись у колишніх володіннях 
католицького духовенства, які були спустошені під час революційних подій 
Хмельниччини. Так, наприклад, м. Фастів, де розмістив свою резиденцію 
козацький полковник С. Палій, належало київському біскупу А. Залуському.

Ще 9 січня 1684 р. папський нунцій у Варшаві Опціо Палавічіні нага
дав королеві про необхідність організації нового походу козаків проти туре
цьких васалів у Молдавії та Північному Причорномор’ї й попросив надати 
попередній розрахунок необхідних витрат. Невдовзі було домовлено, що Ва- 
тикан надішле Польщі 450 тисяч флоринів, в т.ч. 100 тисяч -  для козаків, 12 
тисяч -  на утримання польських кінних хоругв, 100 тисяч -  на забезпечення 
артилерії, 200 тисяч -  для набору піхотних підрозділів. Окрім того, 38 тисяч 
флоринів планувалося витратити для придбання “подарунків козакам”31. Не
вдовзі з цими подарунками на Правобережну Україну виїхав папський нун
цій Франческо Бонесана.

Після того, як на козацькій раді в Могилеві у першій половині січня 
1684 р. правобережним гетьманом обрали Андрія Могилу, король від імені 
римського папи вислав козацькому керівникові 100 тисяч злотих та наказав 
не допускати татар до Кам’янця-Подільського32. З цієї суми кожному прос
тому козаку було видано лише по 3 таляри, осавулам -  по 4 таляри, сотни
кам -  по 5 талярів33. Незважаючи на те, що певна частина правобережного 
козацтва (близько 2 тис. чол.) перейшла на Лівобережну Україну, під геть
мануванням Могили залишалася ще значна кількість козаків. З травня 
1684 р. папський нунцій О. Палавічіні повідомляв до Ватикану про 10- 
тисячне козацьке військо, яке вийшло назустріч іншому представнику Апос
тольської столиці Ф. Бонесані34. Цю інформацію підтверджував московський 
резидент зі Львова, згідно з даними якого під керівництвом А.Могили пере
бувало 8 тисяч піхотинців і 2 тисячі к і н н о т н и к і в 35. П о л ь с ь к и й  комісар С. 
Друшкевич у 1684 р. повідомляв королю про те, що до А. Могили “кожен 
день прибувають козаки -  було б кому платити”, і прохав для них “гармати, 
олово, сірку, 8 тисяч мушкетів щоб швидко були прислані”36. 8 травня пра
вобережний гетьман передав нунцію Бонесані лист до Папи Римського Іно- 
кентія XI від “усього” Війська Запорозького. В ньому, зокрема, говорилося: 
“Підемо на ворогів Хреста Святого радісно, бажаючи від Всемогутнього Бо
га Вашій Святості многих літ та володіння щасливого як Голові Християнс
тва, щоб могли бачити у стін християнських всіх володарів та своїх власних 
ворогів упокорених”37.

Річ Посполита продовжувала провадити рішучу політику щодо поси
лення свого впливу в Молдавії і Волощині. У зв’язку з цим А. Могила вів 
активне листування з волоським господарем38. У травні 1684 р. український
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гетьман вирушив на допомогу західному сусідові, але цей перший похід Мо
гили у ранзі найвищого козацького керівника закінчився невдало. Під 
м. Студеницею його військо зазнало жорстокої поразки від татар. Сам геть
ман вийшов з оточення лише з 200 козаками39. Довідавшись про значні втра
ти серед товаришів (загальна кількість убитих і полонених становила близь
ко 3 тисяч чоловік), козаки “за шию його Могиленка волочили”40, але булави 
не відібрали. Невдалий похід правобережного гетьмана спричинився до ма
сового переходу козацтва на лівий берег Дніпра. Додатковим поштовхом до 
втечі певної кількості козаків з-під влади А. Могили була також невелика 
платня від польського короля.

На початку червня 1684 р. Могила написав листа до Яна III Собеського 
і як гетьман Війська Запорозького скаржився, що йому підкоряється не вся 
козацька старшина, а тому він не має змоги знову йти на допомогу молдав
ському господарю41. Він також повідомив, що полковник Семен Палій, за
бравши 100 тисяч злотих з платні короля, перейшов разом з полковником 
Дроб’язгою і Кришталем до І. Самойловича. Правда, С. Палій повернувся на 
Правобережну Україну і запевнив короля, ідо буде підкорятися наказам ге
тьмана Могили42. Заворушенням у військах Могили і переходу більшої час
тини правобережних козаків на Лівобережну Україну сприяла політика ліво
бережного гетьмана І. Самойловича. З його наказу переяславський полков
ник Павло Полуботок весною 1684 р. “заслав” до м. Немирів, гетьманської 
резиденції правобережного Війська Запорозького, бориспільських козаків -  
братів Яковенків “для повернення війська і його самого (Могили. -  Т.1/.)”43. 
Після п’ятитижневого перебування на Правобережжі вони загітували пере
йти на лівий берег декілька тисяч козаків. Слід зазначити, що І. Самойлович 
не тільки всілякими засобами переманював на свій бік “лядських” козаків, а 
й робив все можливе для дискредитації А. Могили як правобережного геть
мана перед польським королем. Відразу по обранні, гетьмана на “правому 
березі” Дніпра Самойлович заявив офіційний протест перед польською вла
дою, вказуючи на неправомірність таких дій правобережного козацтва44.

Очевидно, саме значне зменшення кількості козацтва на Правобережжі 
змусило Яна III Собеського 20 червня 1684 р. видати універсал до правобе
режного Війська Запорозького та “всієї черні і цілого православного народу 
козацького”45. Українських козаків знову закликали стати під прапори коро
ля Речі Посполитої та разом з австрійськими та венеціанськими військами 
виступати проти турків. Ще перед цим, у травні, Ян III Собеський направив 
на Запорозьку Січ своїх комісарів Порадовського і Монкольського, які мали 
схилити запорожців до військової співпраці проти Османської імперії і 
Кримського ханства, а також просити кошового отамана залучити до анти-
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турецької боротьби донських козаків і калмиків. У дипломатичній інструк
ції, наданій послам на Січ, зокрема, відзначалося, що “Республіка Венеціан
ська... у Лізі, яка нічого більше собі не зичить, як з славним Військом Запо
розьким могла з’єднатися на морі, єдиного разом воювати неприятеля”46. 
Для того, щоб січовики залучилися до спільних дій країн Священної Ліги, 
король обіцяв їм видати 5 тисяч злотих як задаток та “підтвердити усі права, 
вольності, привілеї-”. У відповідь на королівське звернення кошовий отаман 
відправив до Калмикії і Дону свого посланця, і невдовзі на допомогу Речі 
Посполитій прибуло 200 донців, 70 калмиків та декілька тисяч запорозьких 
козаків47.

8 липня 1684 р. правобережний гетьман А. Могила отримав лист- 
відповідь від самого Інокентія XI. Це засвідчувало не лише прихильність 
Ватикану до козацтва у цей час, але й означало визнання військових заслуг 
українців у боротьбі Священної Ліги з Османською імперією. У папському 
листі, який був написаний у відповідь на звернення провідника козацтва 
Правобережної України, говорилося: “Особливий радісний привід приніс 
Нам лист, який вислав до Нас в імені твоїм власнім і цілого Війська Запоро
зького, якого вірним є командуючим -  зазначаючи, що є готовими в сполу
ченні з непереможними загонами, військами і відважними вояками найдо
рожчого у Христі нашого сина Яна, Короля Польського, напасти на найзав- 
зятішого ворога Християнської Республіки і в бездоганній вірі і витривалос
ті ввійти з іншими у примирення для його знищення. Понад те мовимо як 
нічого для Нас не могло трапитися милішого ані приємнішого, так хочемо, 
аби і для тебе і для того ж Війська було то певне, що з того часу не занедба
ємо постійно новими доказами нашу прихильність поглядом вас. Тим часом, 
просимо Бога для усіх про щасливий успіх і з великою милістю передаємо 
благословення Апостольське”48. Тоді ж у Листі до Інокентія XI король Речі 
Посполитої заявляв, що зможе набрати для планованого походу на турецькі 
володіння у Північному Причорномор’ї 40 тисяч (?!) козаків 9. Очевидно, 
говорячи про це, Ян III Собеський орієнтувався на необгрунтовані заяви С. 
Куницького про набір тим саме такої кількості вояків, або ж сподівався за
лучити до спільних дій проти турецьких васалів козаків Лівобережної Геть
манщини.

Заклики короля Речі Посполитої привертали на землі правобережного 
Подніпров’я тисячі людей з Лівобережної України, Волині, Запорозької Січі 
і навіть Молдавії та Волощини. На сенатській комісії в грудні 1684 р. Ян III 
Собеський вимагав не заважати йому проводити політику якнайшвидшого 
“затягнення” козацького війська.50 Військо Могили налічувало від 5 до 
8 тисяч козаків, які, незважаючи на заборону, переходили під владу гетьмана
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Правобережної України, сподіваючись, що польський уряд плататиме їм ве
ликі гроші. Разом з тим, А. Могила повідомляв Яна III Собеського, що мос
ковський цар заборонив такий перехід під страхом смертної кари, а “границі 
від Запорогів по Київ і по Батурин міцні”51, і що вже страчено двадцять ко
заків. Однак репресивні заходи не стримували козаків та селян -  Правобе
режжя заселялося, у військах Могили з’являлося все більше досвідчених во
їнів. Це давало змогу успішно провадити військові операції проти турків, 
татар і частини козаків (тих, що у 1681-1683 рр. перебували під владою Гео
ргія Дуки), які перейшли на їхній бік.

У 1684 р., згідно з планами Священної Ліги, польські війська разом з 
правобережними козаками оволоділи турецькою фортецею Язлівець . Во
сени того ж року гетьман А. Могила неодноразово висилав полонених татар 
і турків до Варшави, Кракова та Львова. “ ...По градах, біля Кам’янця, турків 
вигнавши, своїми військами козацькими гради обложив”, -  так оцінював да
ний період діяльності правобережного гетьмана Григорій Граб’янка54. “Ми 
спустошили решту країни навколо Кам’янця, щоб його численна залога не 
могла дістати харчів..., що незабаром призведе цю залогу до останнього від
чаю”55, -  повідомляв 8 листопада католицький єпископ С. Воєнський про 
спільні дії польських хоругв та козацьких полків на Поділлі. Наприкінці 
1684 р. війська правобережного козацтва та Запорозької Січі суттєво допо
могли польсько-литовській армії у битві з турками під молдавською Цецо- 
рою.

Таким чином, європейська програма дій, яка була вироблена держава
ми Священної Ліги протягом 1684-1686 рр. передбачала військові походи 
козацтва Правобережної та Лівобережної України (під контролем Речі По
сполитої та Московської держави), а також Запорозької Січі проти татар та 
інших мусульманських васалів Османської імперії у Північному Причорно
мор’ї та Криму. В зв’язку з цим протягом наступних десятиліть українські 
козаки брали активну участь у боротьбі європейських країн проти Османсь
кої імперії.

Після перемоги європейських країн над турками у Віденській битві 
1683 р. король Речі Посполитої Ян III Собеський розпочав відновлення ко
зацького устрою на Правобережній Україні, який був майже знищений 
Польщею під час боротьби з непокірним гетьманом Петром Дорошенком 
протягом першої половини 70-х рр. XVII ст. Король проголосив тут наказ
ними гетьманами Андрія Могилу (1684-1689), Григорія Івановича (Гришка, 
1689-1692), Самійла Івановича (Самуся, 1693-1699) і намагався підпорядку
вати самовільну козацьку “реколонізацію” цих українських земель своєму 
контролю. Польсько-Литовська держава, як і перед тим, намагалася викори
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стати козацтво Південно-Східної Київщини та Східного Поділля як додатко
ву військову силу в боротьбі проти Османської імперії та залежних від неї 
країн. Правобережці разом з козаками Запорозької Січі запрошувалися для 
участі в багатьох військових походах польсько-литовської армії. Варшава 
також підтримувала проведення українцями самостійних бойових операцій, 
що не суперечили військовим планам Священної Ліги, до якої у 1686 р. 
увійшла Московська держава. Адже у даному випадку бажання царів відво
ювати у турків Правобережну Україну, обмежити напади татар на свої пів
денні землі та оволодіти виходами до Азовського та Чорного морів збігалося 
з антитурецькою доктриною Відня і Риму. З цього час Лівобережна Гетьма
нщина, яка перебувала під протекцією царів, також була залучена до боро
тьби з Османською імперією і Кримським ханством.

Визнанням значних заслуг козацтва в обороні Правобережної України, 
Речі Посполитої і всієї Центрально-Східної Європи від турецької агресії ста
ла постанова варшавського сейму від 16 лютого 1685 р., у якій зазначалося, 
що “всіх козаків Низових і Українських, як тих, які побажали признати його 
(гетьмана А. Могилу. -  Т.Ч.), мають осідати на Україні, вернути їм їхні пра
давні вольності, свободи і привілеї, що даровані були нашими попередника
ми...”56. Правобережному гетьману дозволили набирати полковників не 
тільки з шляхетського стану, як було досі, але й серед козацької старшини. 
Сеймова конституція надавала козацтву землю у межах шляхетських воло
дінь, що і стало причиною подальших конфліктів між ними та польською 
владою. Відразу ж по цьому на Правобережній Україні відроджуватися ко
зацькі полки -  Фастівський (Білоцерківський), Брацлавський, Вінницький, 
Корсунський та Богуславський. Панівні кола Речі Посполитої у даному ви
падку керувалися принципом “найменшого зла” -  перед загрозою турецької 
агресії козацтво юридично визнавалося за окрему військово-політичну силу, 
що, у свою чергу, стимулювало відновлення прагнення українців до само
стійного життя.

Результати такої політики польської влади не забарилися. Ще на поча
тку січня 1685 р. полки А.Могили розбили загони призначеного турками ге
тьмана Теодора Сулими (Сулимки). Після цієї перемоги невідомий кореспо
ндент у “новинах” з Жовкви повідомляв, що “ціла Україна тільки нам 
(Польщі. -  Т.Ч.) належить, нема жодного місця, що до нас не належить”57. 
Невдовзі Могила відправив своїх послів до Калмицької орди з пропозицією 
йти на службу до короля58.

Для оплати військових послуг українського козацтва Ватикан виділив 
160 тисяч флоринів. З огляду на це восени 1685 р. правобережні козаки бе
руть участь у поході війська Речі Посполитої на чолі з великим коронним
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гетьманом Станіславом Яблоновським до Буковини, Молдавії і Волощини. 
У похідному “Щоденнику”59 коронного гетьмана Польсько-Литовської дер
жави зустрічаємо чимало свідчень про успішні бойові дії українського коза
цтва, хоча ця військова кампанія й не відзначалася великими звершеннями. 
Як засвідчував у той час І. Самойлович, “багато від польської Речі Посполи
тої значні пани і менші у теперішній війні турецькій не чують прибутку, що 
через численні воїнські походи, велике на землю і на людей наноситься зу
божіння і війська їх дуже ослабли..., їм полякам та війна не люба...”60.

29 вересня, переправившись через річку Прут, військо Речі Посполитої 
підійшло до селища Боян. Тут був організований оборонний табір, який 
складався з 13-тисячного польського війська, 3-х тисяч українців і 2-х тисяч 
литовців61. Вранці, 1 жовтня, близько 30-тисяч татар і 12-тисячний корпус 
Солімана-Баші атакували правий фланг армії С. Яблоновського. Саме там 
розміщувався козацький табір (“Tabor КогаскГ) під керівництвом гетьмана
А. Могили та полковників Семена Палія й Гришка. Певний час витримуючи 
натиск переважаючих сил противника, козацькі полки після трьохгодинного 
бою почали відступати до центру. їм на допомогу надійшло близько десятка 
литовських хоругв, після чого фронт знову вирівнявся. Відбивши ворожу 
атаку, козаки перейшли у контрнаступ. Як свідчив очевидець тих подій, 
“Гришко полковник погнався за вал Боянський далеко пішо з кільканадця
тьма козаками за татарами”62. Захопившись погонею, вони не помітили, як 
опинилися серед переважаючих сил противника, а тому п’ятеро козаків по
трапили до полону, решта під керівництвом Гришка відступила, скористав
шись густими чагарниками, які знаходилися неподалік від місця сутички.

У цьому поході відзначився також і один з “героїв Відня”, український 
полковник Апостол. Коронний гетьман розповідав, що “до Волох для язика 
пан Апостол полковник козацький виправлений, який далі ніж було треба 
пішов, а сердар Волоський зі сотнею турків пішли переслідувати його. Він 
(Апостол. -  Т. Ч.) їх усіх розгромив, сердар ледве втік, кільканадцять язиків 
Волоських і Турецьких привів”63. На честь цього походу С. Яблоновським 
була складена поема, яка у друкованому варіанті вперше побачила світ у 
1745 р. в Замості. Чимало її рядків присвячувалося українським козакам. Ав
тор згадував і про гетьмана Могилу, який разом з полковниками Гришком, 
Палієм і Апостолом відзначився у буковинсько-волоській виправі, і називав 
їх справжніми “рицарями і молодцями”64.

Рада польського сенату у Варшаві наприкінці 1685 р. ухвалила рішення 
про щонайшвидше “затягнення” козаків, у зв’язку з чим декілька тисяч коза
ків взяли участь в облозі військом Речі Посполитої столиці турецького еяле- 
ту Кам’янця-Подільського65. Тоді ж папський нунцій О. Палавічіні не пого
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дився із завищеним, на його думку, розміром плати для цього набору, який, 
до речі, був запропонований самим королем66. Тому 3 березня 1686 р. у Жо- 
вкві була скликана виїздна рада сенату, де представнику Ватикана запропо
нували компромісне рішення -  традиційно виплатити правобережному коза
цтву 100 тисяч злотих. Ці гроші, а також одяг (“барви”), олово, порох та кулі 
привезли до Немирова козаки з полку полковника С. Палія “на 3 возах, за
пряжених по 6 коней в кожний”67.

Надходження матеріальної допомоги з Апостольської столиці сприяло 
тому, що наприкінці літа 1686 р. українські козаки приходять до військового 
табору Яна III Собеського, який вирушив “на допомогу цесарю римському 
проти турок” до Волоського князівства. Участь правобережних козацьких 
полків ще в одному поході 36-тисячної польсько-литовської армії відобра
жено в “Щоденнику кампанії в Волоській землі 1686 р.”68. Він був написа
ний ще одним учасником Віденської битви королевичем Якубом Собеським, 
який був одним з керівників цієї кампанії. Гетьман А. Могила зумів надати у 
розпорядження польського командування близько 6 тисяч козаків. Очевид
но, що серед них перебувало й 2 тисячі 700 запорожців. Наприкінці липня 
військо Речі Посполитої вступило до Молдавії. “Його Королівська Милість 
здійснюючи свої славні плани, хоче помститися за пролиту кров предків і 
народу свого, вирішив витіснити татар з Буджаку і дійти до Чорного моря... 
постановив завтра рушити на Бесарабію...”69 -  засвідчував грандіозні плани 
польсько-литовського уряду посол Венеції у Варшаві Альберті. Великі кош
ти для набору козаків до цієї кампанії були виділені Інокентієм XI. Незва
жаючи на те, що польсько-литовський король, за висловом Збігнева Вуйціка, 
вже не був тим “Собеським з-під Хотина і Відня”70, а його армія не здобула 
у цьому поході переконливих перемог над турками і татарами, тим не менш, 
тут козацькі полки відзначилися своїм воєнним мистецтвом під час локаль
них сутичок з ворогом, у яких загинуло близько 300 українців7'. Серед пора
нених був і козацький полковник Захарій Іскра. Королівські війська, хоч і 
оволоділи Яссами, але в результаті багатьох боїв з турецько-татарсько- 
молдавськими підрозділами втратили майже третину свого складу і відсту
пили до Речі Посполитої. Незважаючи на цю невдачу Яна III Собеського, 
присутність великого війська на території залежних від Османської імперії 
Молдавії та Волощини стримувала великі сили турків. Це дало змогу авст
рійським військам Леопольда І Габсбурга відчути себе значно вільніше в 
Угорщині й на початку вересня 1686 р. оволодіти містом Будою, що стало 
важливою перемогою коаліційних сил Священної Ліги.

Не стояли осторонь боротьби з Османською імперією, зокрема, з її ва
салами у Криму та Північному Причорномор’ї, й Московське царство та Лі



ЧАСТИНА І У К Р АЇ Н А -  З ЕМЛ Я К ОЗ АЦЬ КА

вобережна Гетьманщина. Підписання Москвою та Варшавою Вічного миру 
в травні 1686 р. ознаменувало входження московських царів до Священної 
Ліги72, що, у свою чергу, скасовувало Бахчисарайський мир 1681 р. та роз
починало нову війну Московії з Туреччиною. Згідно з 10-м пунктом польсь- 
ко-російського “Вічного миру” планувалося, що Московська держава, з 
огляду на плани європейської коаліції, розпочне війну з Кримським ханст
вом: “...3 братської своєї любові до його королівської величності, і на ба
жання цісарської величності римського, королівської величності французь
кого, курфюрста бранденбурзького, також і Речі Посполитої Венеційської 
через настання постановленого вічного миру, їхня царська величність зволи- 
ли розірвати мир... з турецьким султаном і кримським ханом... Від Різдва 
Христового 1687 році також і на майбутні літа мають іти в допомогу чис
ленними силами з боку їхньої царської величності війська і на самий 
Крим”73.

Відразу ж після приєднання до Священної Ліги царівна Соф’я Олексії
вна, залучаючи лівобережного гетьмана Івана Самойловича, розпочала орга
нізацію військового походу на кримських татар. У травні 1686 р. до Лівобе
режної Гетьманщини та Запорозької Січі надійшла царська грамота з нака
зом воювати з татарами “у степах, на річках та переправах”. Влітку 1687 р. 
російська армія під керівництвом великого князя Василія Голіцина разом з 
60-тисячним військом українського козацтва на чолі з гетьманом І. Само- 
йловичем здійснила виснажливий похід до Перекопу74.1 хоча з першого разу 
Кримське ханство завоювати не вдалося, однак, московсько-українські вій
ська на певний час стримали військові апетити Бахчисараю щодо проник
нення до Центрально-Східної Європи й тим самим значно ослабили Високу 
Порту. Саме у серпні 1687 р. турки, не дочекавшись допомоги від татар і но- 
гайців, отримали дошкульну поразку від австрійців під Мохачем. “А та пра
ця наша (походи на Крим. -  Т. Ч.) не за однією їх Ц[арської] Щресвітлої] 
В[еличності] Російської монархії..., але й для захисту країн Корони Польсь
кої буде...”7 -  відзначав з цього приводу в одному з документів регіментар 
Лівобережної України Іван Самойлович.

У період з 18 липня до 3 серпня 1687 р. правобережні козацькі полки 
знову брали участь в облозі Кам’янця-Подільського76. Ірландський вчений 
Бернард О’Коннор, який у 1698 р. у Лондоні видав “Історію Польщі”, писав, 
що головне подільське місто взяв “в облогу генерал козаків Могила, поляки 
мали намір приєднатися до його війська, але обидві армії були змушені від
ступити від міста при наближенні оттоманської армії-”77. У цей час до війсь
кового табору А. Могили на допомогу прибувають запорозькі та “сіверські” 
(очевидно, з Стародубського полку) козаки з Лівобережжя. У зв’язку з своїм
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перебуванням під Кам’янцем-Подільським, Могила призначив наказним ге
тьманом у Немирові одного з учасників післявіденського походу до Угор
щини і Словаччини, полковника Максиміліана Булигу-Курцевича8. 
20 жовтня А. Могила звернувся до комісара С. Друшкевича з інформацією 
про ймовірний напад ханських військ на Правобережжя79.

Ще на початку 1688 р. до Яна III Собеського звернувся імператор Авс
трійської імперії з проханням послати до Молдавії козацьке військо, якому 
цісар Леопольд І Габсбург відразу ж обіцяв заплатити необхідне жалуван
ня80. У червні правобережний гетьман повідомляв Яна III Собеського про 
свою перемогу над татарами поблизу Немирова81, а у вересні того ж року, з 
огляду на прохання Відня, король наказав А. Могилі готуватися до чергової 
військової операції та укласти реєстр козацьких полків82.

У листопаді 1688 р. делегація, куди входило близько чотирьох десятків 
правобережних та запорозьких козаків, зустрічалася з польсько-литовським 
монархом під Кам’янкою, що за 6 миль від Золочева. Ця зустріч відбувалася 
в атмосфері надзвичайної секретності, адже переговори польського короля з 
представниками Запорозької Січі порушували умови Вічного миру. Під час 
розмови з королем розглядалися різні питання функціонування козацтва на 
Правобережжі та Запорожжі. Зокрема, низові козаки скаржилися на утиски 
зі сторони Москви та прохали заступництва у Речі Посполитої"83.

Московська держава тим часом продовжувала виконувати свої зо
бов’язання як член Священної Ліги, що, головним чином, лягло великим тя
гарем на Лівобережну Гетьманщину. Протягом вересня-жовтня 1688 р. ліво
бережний охотницький полк Іллі Новицького разом з козаками Переяслав
ського полку атакував турецьке місто-фортецю Очаків. Українці спалили 
посад міста й взяли у полон значну кількість татар. Тоді ж за наказом царів 
Івана та Петра і розпорядженням гетьмана Івана Мазепи (який був обраний 
на Коломацькій козацькій раді 25 липня 1687 р. замість І. Самойловича, яко
го звинуватили у невдалому Кримському поході) у гирлі Самари спорудили 
Новобогородицьку фортецю, яка б не лише обороняла Україну та Московію 
з півдня, але й слугувала б військовою базою для підготовки нових походів 
на Крим.

Протягом березня-червня 1689 р. Москва і Батурин здійснили другий 
великий похід з метою завоювання Кримського ханства. На той час 
об’єднана армія нараховувала 140 тисяч чоловік -  100 тис. московського 
війська і 40 тис. козаків Лівобережної України, якими командував І. Мазепа. 
Ця грандіозна військова операція, незважаючи на локальні перемоги над 
окремими татарськими загонами, також закінчилася невдачею. Причина 
цього полягала насамперед у непідготовленості московських військ до війни
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з кримською кіннотою та довгочасного перебування в умовах степу, де за 
відсутності спеціальної тилової служби було складно поповнювати запас 
провіанту і фуражу. Разом з тим, проведення цієї кампанії не дало змоги 
кримському ханові допомогти турецьким військам на Дністрі, Пруті й Дунаї, 
а також сприяло успішним діям венеціанського флоту проти кораблів Ос
манської імперії на Середземному та Чорному морях84. Адже турки змушені 
були тримати значні сили свого флоту для оборони причорноморського уз
бережжя. У зв’язку з Кримським походом московсько-українського війська 
султан відмовився від наступальних дій на Балканах, а також змушений був 
перекинути частину своєї дунайської армії для посилення фортець у Північ
ному Причорномор’ї та Криму.

Влітку 1689 р. нарешті був укладений реєстр козацьких полків Право
бережної України. Планувалося, що козаки, які увійдуть до нього, будуть 
направлені для відвоювання у турок молдавської фортеці Сороки на Дніст
рі85. На прохання представника Ватикану Ф. Бонесани цей реєстр мали скла
сти ще за рік перед тим, але, зважаючи на протистояння між А. Могилою та 
С. Палієм (останній не хотів визнавати владу “ляшського” гетьмана), затри
малися з цією справою. В результаті огляду українських підрозділів, які ви
шикувалися поблизу містечка Касперівці під Язлівцем, виявилося, що коза
цьке наймане військо нараховувало п’ять полків, до яких входили 1 тисяча 
449 козаків. До компуту не увійшли, як зазначалося наприкінці списку, ко
зацькі відділи Т. Барабаша, Булукбаші, якогось Михайла та Семена Корсун- 
ця загальною кількістю близько 500-700 чоловік. Слід відзначити й те, що до 
реєстру 1689 р. не було внесено полки Семена Палія та Андрія Абазина, які 
на той час не виявляли бажання підкорятися новопризначеному гетьману 
Гришку.

Виконуючи настанови Священної Ліги, у липні 1689 р. Гришко разом з 
підрозділами комісара С. Друшкевича намагався відвоювати у турок страте
гічно важливу фортецю Сороки на Дністрі. Цей намір закінчився невдачею, 
що, однак, не завадило одному з італійських “летючих листків” вмістити ін
формацію про битву польсько-українських військ з турками і татарами в 
Молдавії86. Повернувшись до Немирова, який традиційно був гетьманською 
резиденцією з часів Ю.Хмельницького, Гришко спішно почав укріплювати 
фортифікаційні споруди міста. Адже, згідно з повідомленнями розвідників, 
йому загрожував напад татарського війська. Турбуючись за долю Немирова, 
Ян III Собеський 13 серпня наказав С. Друшкевичу і С.Яблоновському до
помагати козакам Гришка в обороні міста . Одночасно король переживав за 
боєздатність козацьких полків, яка, очевидно, бажала кращого, з огляду на 
стан дисципліни серед козацької старшини. Окремі з полковників, зважаючи
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на звичаєве право, не бажали підкорятися нелегітимному (оскільки Гришко
не був обраний козацькою радою) гетьману. Однак правобережний гетьман
впорався з обороною Немирова та розгромив численну татарську орду під
мурами міста, а також поблизу Іванкова. Як доказ своїх перемог, він відіслав

• . .  ••• • 88 до королівської резиденції декілька полонених татар .
Крім того, правобережні козаки здійснювали набіги до Північного 

Причорномор’я, в зв’язку з чим Ян III Собеський неодноразово відзначав 
уміле керівництво наказного гетьмана: “ ...Відвагу рицарську в землі Білго- 
родській показали, даємо добро на подальші акціГ’ . У жовтні 1690 р. коза
ки Гришка знову відзначилися у боях з татарами і турками й прислали коро
леві “язика татарського під Очаковим взятого”90. Сеймові рахунки коронно
го скарбу свідчили про те, що протягом осені-зими 1690 р. Гришко ще кіль
ка разів присилав важливих полонених до Варшави.

З початком останнього десятиліття буремного XVII ст. було розпочато 
проведення спільних військових операцій козацьких полків з Лівобережної 
та Правобережної України, а також Запорозької Січі та Слобожанщини про
ти татар і ногайців. Кримські татари не лише здійснювали постійні напади 
на українські землі, але й дієво допомагали туркам воювати з Австрійською 
імперією та її союзниками у Центральній та Південно-Східній Європі. Одні
єю з перших таких кампаній стала участь підрозділів С. Палія та козаків з 
Переяславського полку Лівобережної Гетьманщини у битві з татарами, яка 
відбулася у травні 1690 р. на р. Тікич поблизу Білої Церкви91. Наприкінці 
червня того ж року гетьман Іван Мазепа наказав компанійському полковни
ку Іллі Новицькому готуватися до спільного з правобережцями походу на 
турецьку фортецю Кази-кермен у пониззі Дніпра. З боку Лівобережжя в цій 
операції, яка відбувалася з 22 липня до 16 серпня, взяли участь близько 4 ти
сяч компанійців та сердюків, козаки Переяславського і Лубенського полків, 
а зі сторони Правобережжя -  тисячний підрозділ С. Палія . Крім того, у ли
пні 1690 р. об’єднані українські війська під керівництвом генерального оса
вула Івана Ломиковського атакували Очаків. У той же час козаки вінницько
го полковника Самуся (Самійла Івановича) воювали з татарами поблизу 
Акермана і Килії.

Основним методом боротьби з турками і татарами у цей час, згідно з 
спостереженнями історика О. Сокирка, стали рейди, в ході яких по опорних 
пунктах та місцях зосередження противника наносилися блискавичні уда
ри93. Такі військові дії проти володінь Османської імперії в Північному При
чорномор’ї планувалися країнами-учасницями антитурецької коаліції й, го
ловним чином, організовувалися в гетьманській канцелярії І. Мазепи.
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На початку 1691 р. на допомогу Гришку прибуло близько 700 запорож
ців на чолі з Яремою Гладким, якого відразу ж було призначено полковни
ком94. Цей рік відзначився також участю козаків Правобережної України у 
черговому поході армії Речі Посполитої до Молдавського князівства. Для 
операції вдалося набрати 2 тисячі 300 правобережних козаків (700 кіннотни
ків полковника Самуся, 500 -  А. Абазина, 700 кіннотників і 250 піхотинців -
В. Іскрицького та 150 піхотинців Я. Гладкого)95. На військовій раді 15 серп
ня польські воєначальники на чолі з королем Яном III Собеським та його си
ном Якубом узгодили план-максимум - зайняти всю Молдавію та Волощину 
та план-мінімум -  оволодіти потужними турецькими фортецями Сороки і 
Сучава. Польська історіографія негативно оцінює цей похід польсько- 
литовсько армії, стверджуючи, що від часу участі в невдалих битвах під Жо
втими Водами і Корсунем вона не зазнавала таких важких поразок96.

Армія Речі Посполитої у вересні 1691 р. все ж таки завоювала молдав
ські міста Сучаву та Нямц. Поруч з цим чи не єдиною успішною операцією у 
рамках походу стало оволодіння поляками та українцями турецькою форте
цею Сороки. У ній залишили гарнізон, який складався з двох відділів поль
ської піхоти й 500 козаків під загальним керівництвом призначеного комен
дантом Ернеста-Отгона Раппе. Після відходу основних сил вони успішно 
відбивали майже щоденні ворожі напади97. Разом з польськими піхотинцями 
п’ять козацьких сотень протягом тривалого часу обороняли Сороки . Це за
безпечило можливість уряду Речі Посполитої збудувати на “турецькому” 
березі Дністра фортецю під назвою Окопи Святої Трійці, яка поряд з іншими 
відвойованими фортецями унеможливлювала ефективний доступ турків і 
татар до Кам’янця-Подільського". Але цей похід до Молдавського князівст
ва, так само, як і попередні виправи 1685 і 1686 р., закінчився поразкою ко
ролівських планів відвоювання цього важливого регіону в Османської імпе
рії. Однією з найголовніших причин цього була мала ефективність польсь
кого війська, яке не було регулярним, а, отже, на той час почало відставати у 
своєму розвитку від європейських армій. Разом з тим, анахронізмом вигля
дали знамениті “крилаті” гусари, які постійно програвали у боях з рухливою 
татарською кіннотою. У свою чергу, польські піхотинці не були навчені бра
ти штурмом потужно укріплені турецькі фортеці. Слабкою серед вояків Речі 
Посполитої була й дисципліна, що також стосувалося і козацьких підрозді
лів.

З огляду на військові інтереси Священної Ліги та підписані угоди, у бе
резні 1691 р. австрійські та польські дипломати у Москві вимагали від цар
ського уряду розпочати черговий похід на Кримське ханство, щоб відволікти 
сили Османської імперії з театру бойових дій на Балканах. Поки планувало
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ся організувати третій напад на Крим, майже трьохтисячний загін українсь
кого козацтва з “обох берегів” Дніпра здійснив похід до Буджаку й розгро
мив частину місцевої орди. Навесні 1692 р. відбулася чергова спільна випра
ва правобережного та лівобережного козацтва до Очакова. “...Весь народ 
український, особливо запорожці, бажають битися з невірними, сподіваю
чись на велику користь”100, -  повідомляв у цей час гетьман Іван Мазепа до 
Москви.

У квітні 1693 р. білоцерківський полковник С. Палій писав з Фастова 
до Яна III Собеського: “...Коли той не приятель меча святого посягнув на все 
християнство... До того ж спільна і нерозірвана Ліга Монарша квітне 
В[ашої] Королівської] М[илості] П[ана] М[ого] М[и]л[остивого]; щоб Цар 
Пр[есвітла] Величність просив на услуги і підданих ВКМ до спільної праці 
проти того неприятеля. Тоді я, слуга і підданий ВКМ, не бажаючи попасти в 
гнів монаршої В[ашої] Королівської] М[илості] П[ана] М[ого] 
М[и]л[остивого], дідизної, не відмовляюсь від тієї праці до порятування 
Християн”101. Восени того ж року С. Палій разом з підрозділами Лівобереж
ної України (загальною кількістю до 7 тисяч козаків) здійснили напад на 
околиці Тягині (Бендер) у Молдавії й витримали кількаденний бій з війська
ми Білгородської орди. У зв’язку з цим на раді сенату Речі Посполитої за
вимогою короля затвердили рішення про виплату козакам 120 тисяч зло-

102тих .
Влітку 1694 р. козаки Київського полку Костянтина Мокієвського, 

компанійці з полків Григорія Пашковського і Михайла Кузьмовича та пра
вобережне козацтво під керівництвом С.Палія вже вкотре штурмували Оча
ків й захопили сотню полонених. Через деякий час 20-тисячне українське 
військо наказного гетьмана і чернігівського полковника Якова Лизогуба (до 
нього входили й правобережні підрозділи) воювало у буджацьких степах, де, 
за свідченнями Самійла Величка, “села спустошили, і багато ясиру набрали, 
і іншої здобичі, і в цілості повернули...”. Восени того ж року козаки лубен
ського полковника Леонтія Свічки, компанійці Іллі Новицького разом з пра- 
вобережцями та запорожцями знову здійснили успішний похід до Північно
го Причорномор’я. Повертаючись з Буджаку до Фастова, С. Палій надіслав 
до білоцерківського коменданта “реляцію” з повідомленням про знищення 7 
татарських поселень, захоплення 23 гармат і наметів самого хана, що були 
подаровані тому султаном103. Фастівський полковник відправив до польсь
кого короля й коронного гетьмана 20 полонених “язиків”. Того ж року загін 
запорожців на чолі з кошовим отаманом Запорозької Січі Шарпилом атаку
вав Перекоп і захопив на Сиваші татарську вежу, прапори, 8 гармат та 200
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полонених. Як стверджує історик Віктор Заруба, цей напад було здійснено з 
метою відволікання татар від допомоги туркам в Угорщині104.

Сенатська комісія Речі Посполитої у квітні 1695 р. ухвалила рішення: 
“козакам вилічити зараз суму 27 тисяч 888 злотих і дати на сукно”1 5. 10 жо
втня до реєстру було внесено 2 тисячі 050 козаків: кіннотників гетьмана Са- 
муся -  500 чол., полковників С. Палія -  300, А. Абазина -  200, піхотинців 
Циганчука (вони входили до полку Палія) -  200, 3. Іскри -  300, Яреми 
(Гладкого - ?) -  170, Барабаша -  120, Данила (Федоровича - ?) -  100, козаків, 
які перебували під керівництвом коменданта Бранта, -  60, а також козаків, 
що тимчасово знаходилися під владою коронного підстолія Ю. Любомирсь- 
кого, -  200 осіб106. Треба підкреслити, що складені у цих роках переписи ко
заків не охоплювали їхньої повної кількості. Так, наприклад, за реєстровими 
списками 1694-1695 рр. до полку наказного гетьмана Самуся входило від 
500 до 600 козаків. Насправді ж він мав під своїм командуванням близько 2- 
3 тисяч чоловік. Звичайно, що справжня кількість інших козацьких полків 
Правобережної України також була більшою.

Протягом 1695-1696 рр. Московська держава та Лівобережна Гетьман
щина здійснили два великих походи на зайнятий турками Азов та один у по
низзя Дніпра. Метою цих операцій було відвоювання в Османської імперії та 
Кримського ханства виходів до Чорного та Азовського морів107. Вже під час 
першого Азовського походу, який хоча й не завершився взяттям Азову, ро
сійсько-українськими військами було завойовано чотири турецькі фортеці у 
пониззі Дніпра -  Кази-кермен (Газі-кермен), Мустріт-кермен (Нусрет- 
кермен, Таванськ), Мубарек-кермен (Мубеуре-кермен) та Іслам-кермен 
(Шах-кермен). Влітку 1695 р. з наказу І. Мазепи було здійснено один з най
більших морських походів українського козацтва того часу. На чолі з кошо
вим отаманом Я. Морозом 1 тисяча 740 запорожців та лівобережних козаків 
на 40 човнах атакували турецькі судна в Чорному морі. Під час морських 
боїв українцями було знищено 3 ворожих корабля та захоплено декілька де
сятків полонених1 8.

Влітку 1696 р. близько 15 тисяч козаків з Чернігівського, Гадяцького, 
Лубенського полків, а також компанійці та сердюки з Лівобережжя під кері
вництвом Я. Лизогуба взяли участь у другому московсько-українському по
ході на Азов. У цій виправі також брав участь і “перший бомбардир” мос
ковської армії -  цар Петро І. Українські козаки відзначилися протягом міся
чної облоги (з 17 червня до 18 липня) цієї потужної турецької фортеці, під 
час якої вони втратили загиблими 160 і пораненими 272 чоловік. 19 липня 
1696 р. гарнізон Азовської фортеці капітулював, що спричинило велику па
ніку в Османській імперії та Кримському ханстві, а також велике піднесення
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у країн-учасниць Священної Ліги. Повернення російських військ до Москви 
було обставлено надзвичайно урочисто й досить незвично для жителів сто
лиці. Згідно з висновками істориків, гучне світське святкування Азовської 
перемоги над турками означало офіційний початок імперського періоду в 
історії Московської держави, а проїзд Петра І попід класичною Тріумфаль
ною аркою (її було зроблено за проектом українського архітектора І. Заруд- 
ного) начебто мало символізувати наступність подвигів античних імперато
рів, а, отже, претензій царської влади на міфічну спадщину Римської імпе-

...109ріг .
У жовтні 1696 р. гетьман І. Мазепа писав до Петра І, щоб вислав коза

цькі полки на ті шляхи, якими “бусурманські війська ходили на німецьку 
війну”110, тобто до Австрії та Угорщини. У листопаді того ж року частини 
Полтавського (його очолював Ф. Шепель) і Миргородського (І. Мирович) 
полків разом з охотницькими підрозділами Лівобережної Гетьманщини на 
чолі з С. Палієм (цьому полковникові з Правобережжя, з огляду на його вій
ськовий хист, довірялося командувати об’єднаними військами) атакували 
татарські поселення поблизу Дубоссар111. Тоді ж для боротьби з турками на 
морі та нападу на ворожі фортеці в Україні було виготовлено 70 великих та 
майже тисячу малих морських човнів. Протягом 1697 р. значні сили україн
ського козацтва здійснили т.зв. другий Дніпровський похід, під час якого 
відбулися важливі бої з турками за утримання стратегічних фортець у пони
ззі Дніпра. Останньою спробою завоювати Очаків став похід військ гетьмана 
І. Мазепи та московського воєводи Я. Долгорукова у травні-серпні 1698 р.

У 1696 р. помер “віденський богатир” Ян III Собеський, але війна Речі 
Посполитої з Османською імперією продовжувалася його наступником -  
новим королем Августом II Саксонським. 2І травня 1698 р. король Август II 
Саксонський особисто дякував полковнику С. Палію за військову службу і 
присланого “язика”. У листі до Фастова польський монарх обіцяв, що “лю
дей, прибулих з ним (полоненим татарином. -  Т. Ч.), уконтенуємо, пошлемо і 
тобі уконтенування, щоб вірно служили”112. З козаками, що привезли до Ва
ршави полоненого, король відіслав на Правобережжя 4 тисячі злотих і осо
бистий дарунок для фастівського полковника11 . Така мізерна сума грошей 
не задовольнила потреби козацтва, зважаючи на те, що вони вже більше ро
ку не отримували належної платні. “І так рік ще винні зарплату і барви на 
Військо Козацьке, і зараз їх без зарплати виправдати на кампанію”, -  писав
С. Яблоновський до короля114. Зважаючи на вимоги козацького посольства, 
яке перебувало у Варшаві наприкінці літа, Август II Саксонський повідом
ляв наказному гетьману правобережного козацтва Самусю: 
“...Уконтенування Війську Запорозькому вже обмислене і відправлене через
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каштеляна Краківського”115. Окремо король звертався до С. Палія: 
“...консистенція, що належить для твоїх молодців буде надана”116.

8 лютого 1700 р. цар Петро І вручив гетьману І. Мазепі щойно заснова
ний найвищий імперський орден св. Андрія за доблесну участь багатотисяч
них козацьких полків у російсько-турецькій війні 1686-1699 рр. Від імені 
європейських країн, що входили до Священної Ліги, польсько-литовський 
король у 1703 р. нагородив І. Мазепу за боротьбу проти турок і татар орде
ном “Білого Орла”, а австрійський імператор Йосиф І Габсбург надав ліво
бережному гетьману, в т.ч. і за військові заслуги, титул “найсвітлішого князя 
Священної Римської (Австрійської. -  Т.Ч.) імперії”. Такі дії європейських 
монархів переконливо засвідчували значний внесок українців у війну хрис
тиянських країн з Османською імперією.

У 1698-1699 р., з огляду на початок процесу примирення держав анти- 
турецької коаліції з Високою Портою, ситуація у стосунках козацтва з коро
лівським урядом Речі Посполитої докорінно змінюється. Варшавський сейм 
ухвалив постанови про заборону утримання “козацької міліції”. Одержавши 
звістку про цю сеймову ухвалу, козацька старшина зібралася на раду у Фас
тові, внаслідок чого 15 серпня 1699 р. до короля Августа II Саксонського 
відіслали листа за підписом “Семена Палія, полковника Війська В[ашої] 
Королівської] М[илості] Запорозького, сотників, отаманів і черні”. У ньому, 
зокрема, говорилося: “ ... Аби могли без клопоту, спокійно на своїх осідлос- 
тях перебувати, бо ми від Найяснішого Антесесора В[ашої] Королівської-] 
М[илості] і цілої Речі Посполитої під час початої з неприятелем меча Свято
го (Османською імперією. -  Т. Ч.) війни затягнені і утверджені листом Й[ого] 
Королівської] М[илості] великі вольності і в проживанні нашому. З того ча
су статечно і вірно у всіляких битвах з неприятелем здоров’є своє втрачаю
чи, кров проливаючи при достоїнствах В[ашої] КГоролівської] М[илості] і 
цілої Речі Посполитої, тут на Україні проживаємо”1 1.

Однак апелювання старшини до своїх нещодавніх військових заслуг не 
вберегло правобережне козацтво від розпуску. Варшавський уряд вже не 
зважав на дієву участь козаків у Віденській битві 1683 р., поході до Угорщи
ни і Словаччини, періодичній облозі Кам’янця-Подільського, вибитті турків 
з багатьох фортець Східного Поділля, військових операціях у Молдові та 
Буджаку. На думку Речі Посполитої, з підписанням у 1699 р. Карловицького 
миру з султаном, за яким під владу короля поверталися втрачені землі Пра
вобережної України, зникала й мусульманська загроза, а, отже, відпадала 
необхідність в утриманні найманого козацького війська. У зв’язку з підпи
санням перемир’я з Туреччиною у сербському містечку Карловиці війну
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проти Османської імперії та Кримського ханства припинила й Московська 
держава, а, отже, й залежна від неї Лівобережна Гетьманщина.

Таким чином, в останній чверті XVII ст. керівники правобережного 
Війська Запорозького А. Могила, С. Палій, Г. Іванович (Гришко), С. Івано
вич (Самусь), а також лівобережні гетьманські уряди І. Самойловича й, осо
бливо, І. Мазепи залучають до війни з турками і татарами усі можливі мате
ріальні та людські ресурси країни. “Протягом 12 років, від початку свого ге
тьманства, зробив я 11 літніх і 10 зимових походів, і не важко кожному роз
судити, які труднощі, збитки, руйнації від цих безупинних походів терпить 
Військо Запорозьке і вся Мала Росія”118, -  писав з цього приводу сам І. Ма
зепа. Протягом 1684-1699 рр. козацьке військо поліцентричного Українсько
го гетьманства здійснило 9 великих (кількість підрозділів -  від 10 до 60 тис. 
чол.), близько 10 середніх (від 5 до 10 тис.) та 50 менших (від 300 осіб до 5 
тис. чол.) походів до Кримського ханства та контрольованих турками і тата
рами Молдавського князівства, пониззя Дунаю, Дніпра, Дністра й Бугу, Пів
нічного Причорномор’я та Приазов’я, а також декілька морських виправ 
проти османського флоту в акваторії Чорного моря.

Узгоджені військові дії українських полків з Лівобережжя, Правобе
режжя та Запорожжя проводилися на виконання військових планів держав 
Священної Ліги, які після Віденської битви 1683 р. продовжували вести вій
ну з Османською імперією та її васалами у Центрально-Східній та Південно- 
Східній Європі. З іншого боку, воєнна взаємодія козацтва з різних “берегів” 
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