
Н А УК ОВ И Й ЗБІ РНИК  НА ПО Ш АН У  В АЛ ЕР ІЯ С Т Е П А Н К О В А

А н д р і й  Г у р б и к

ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА НАСЛІДКИ ПОХОДУ 
УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬК В ПОЛЬЩУ 1657 Р.

Подальший розвиток історичних досліджень, присвячених різноманіт
ним аспектам Національно-визвольної війни середини XVII ст., на ниніш
ньому етапі потребує систематичного й копіткого вивчення військово- 
політичної історії постпереяславського періоду.

В останні півтора десятиліття спостерігаються певні зрушення у від
творенні об’єктивної фактологічної картини історії визвольних змагань піс
ля 1654 р. Побачило світ чимало ґрунтовних наукових статей, десятки моно
графічних робіт, брошур та збірників наукових праць, перевидано вартісні 
книги попередників та створено перші узагальнюючі дослідження1; відкри
лися можливості для поглибленого вивчення як загальних тенденцій полі
тичного розвитку України в постпереяславський період, так і окремих на
прямів військової та зовнішньополітичної історії Українського гетьманату. 
До числа останніх сьогодні відносяться військово-політичні аспекти раднот- 
ської політики Чигирина та основні етапи її реалізації. І хоча вже зроблено 
деякі кроки щодо висвітлення зазначених питань2, все ж дана тематика по
требує подальшого поглибленого вивчення не лише нюансів дипломатично
го процесу та деталей військової кампанії коаліції європейських держав про
ти Речі Посполитої в 1657 р., але й узагальненого бачення ролі України в 
Раднотській системі та міжнародних європейських відносинах.

Загальна ж актуальність дослідження зазначеного блоку питань випли
ває і з того, що в польській, російській, австрійській, шведській та угорській 
історіографіях (на відміну від української) вказаним сюжетам приділяється 
постійна увага3.

♦ * *

Загальновідомо, що укладення конфедеративного союзу з Росією 
(1654 р.) відкривало Україні чималі можливості у вирішенні важливих за
вдань Визвольної війни: завершення переможної військової кампанії проти 
Речі Посполитої та реалізації ідеї соборності Української держави.

З цією метою перед Українським гетьманатом постало невідкладне за
вдання вирівняти значно ускладнену для України в допереяславський період 
геополітичну ситуацію та організувати й активізувати спільні з Москвою 
військові операції. Проте російська сторона не поспішала погодитись пере
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нести основний театр бойових дій із смоленсько-білоруського напряму в 
Україну. Тому розпочати активний наступ проти об’єднаних польсько- 
татарських військ Б. Хмельницький зміг лише на початку 1655 р., коли піді
йшли московські полки.

Подальше звільнення Брацлавщини (травень 1655 р .) , наступ на Львів, 
його облога та поява українських підрозділів в Західній Галичині, а також 
успіхи на північному сході (з прилученням до Української козацької держа
ви Стародубщини, Кричевського й Бихівського повітів) надавали вповні ре
альних обрисів ідеї соборності України4.

Наступне стратегічне завдання -  розгром армії Речі Посполитої -  теж 
мало чималі позитивні для України перспективи, оскільки в 1655 р. у війну 
проти Польщі вступила Швеція. Армія останньої вторглася в польські землі
і повела наступ двома основними напрямами: на Малополыцу -  фельдмар
шал А. Віттенберг, на Жмудь -  Магнус Арвид де ля Гардьє. Польський ко
роль Ян II Казимир, програвши кілька битв, відступив до Кракова (вересень
1655 р.) і поселився у Вавельському замку. Але, внаслідок стрімкого підходу 
армії короля Швеції Карла X Густава, змушений був залишити місто на ки
ївського каштеляна С. Чарнецького (із залогою 2200 вояків) й відбув у 
Шльонск (в Глогувок). Річ Посполита, таким чином, стояла на межі катаст
рофи, і не лише військової, але й загальнонаціональної, оскільки 25 липня
1655 р. шляхта Великопольщі капітулювала, а 17 та 20 жовтня в Кейданах 
(Жмудь) було укладено шведсько-литовські угоди, які фактично анулювали 
польсько-литовську унію. Окрім того, у вересні 1655 р. шведи окупували 
Варшаву, а 19 жовтня їм здався Краків.

Внаслідок цього майже вся Польща і частина Литви були “залиті хви
лями” шведського “потопу” (частина ВКЛ була зайнята московськими вій
ськами). Окрім того, Карл X Густав змусив у січні 1656 р. пруського елек- 
тора Фрідріха Вільгельма Гогенцоллерна укласти зі Швецією військову уго
ду й виправити проти Польщі 8-тис. армію5.

За умов одночасного ведення війни з двома коаліціями: українсько- 
російською та шведсько-бранденбургською, Річ Посполита фактично стояла 
на краю прірви. Але разом з тим вказані військові альянси (в т.ч. й створе
ний після укладення Переяславсько-Московської угоди 1654 р.) виявилися

Датування в статті подається за юліанським календарем (т.з. старим стилем). Різниця 
між останнім та григоріанським (т.з. новим стилем) у XVII ст. становить 10 діб.
Стефан Чернецький (1599-1665) був відомим воєначальником та політичним діячем Речі 
Посполитої. Із травня 1655 р. -  каштелян київський, у 1657 р. удостоєний звання гене
рал-лейтенанта та призначений воєводою руським, а пізніше (1665) -  коронним гетьма
ном.
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новими політичними утвореннями, які порушили усталену рівновагу сил в 
даному регіоні Європи і цим самим привели в дію механізми її відновлення: 
Туреччина відмовилася від попередніх декларацій на підтримку 
Б. Хмельницького; Крим, опинившись у сусідстві із потужним військовим 
альянсом, пішов на союз із Польщею, як, власне, й Трансільванія, Молдавія і 
Валахія, що продовжували залишатись в сфері політичних інтересів Речі 
Посполитої. Таким чином, Переяславсько-Московська система не лише від
кривала Україні чималі можливості, але й призводила до певних зовнішньо
політичних ускладнень, на які Чигирин був готовий свідомо погодитися 
взамін на активну військову допомогу Москви.

Але в подальшому (1655-1656 рр.) з’являються інші негативні для 
України зовнішньополітичні моменти: перш за все напруження у відносинах 
зі Швецією, яка досить різко вимагала у Б. Хмельницького вивести війська з 
Галичини (щодо неї у Карла Густава існувала особлива думка), а також при
зупинення військової активності Москви та малозрозуміле для Чигирина 
зближення останньої з польською стороною.

На кінець 1655 -  початок 1656 рр. вже чітко простежується зміна зов
нішньополітичного курсу Кремля від війни до союзу з Варшавою, спрямо
ваного проти Швеції. Московська дипломатична служба розпочала активний 
діалог з польською стороною та тими литовськими політиками, які не схва
лили союз великого гетьмана литовського Я. Радзивілла з Карлом X Густа- 
вом. Одним із найвпливовіших серед них був польний гетьман і підскарбій 
литовський Вінсент Корвін Госєвський. І вже 17 травня 1656 р. Росія оголо
сила Швеції війну6.

Українське керівництво, звичайно, до літа 1656 р. достеменно не відало 
про такий кардинальний поворот у зовнішній політиці царя, хоча Б. Хмель
ницький все ж, думається, не міг не помічати значного спаду військової ак
тивності Росії у війні проти Речі Посполитої. І ця обставина, ймовірно, най
більше турбувала гетьмана, оскільки унеможливлювала швидке приєднання 
до Української держави західноукраїнських земель. А тому вже на початку
1656 р. Б. Хмельницький основний акцент у зовнішній політиці переносить 
від простого поліпшення стосунків із сусідами до оформлення антипольсь- 
кої коаліції з метою військової перемоги над Річчю Посполитою без сприян
ня Росії. Особливо активізовується даний курс України на початку літа 1656 
р., коли царською грамотою Б. Хмельницькому було офіційно повідомлено 
про підготовку російсько-польського миру. Не маючи змоги переконати Мо
скву не йти на союз із Польщею, український гетьман прагнув використати 
останній шанс -  добитися участі української делегації в російсько-польських 
переговбрах. І оскільки цар Олексій Михайлович радився із Б. Хмельниць
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ким, “межи какими б городами й местами черкасскими й полскими рубеж 
учинить”, то останній ще надіявся на переговорах відстояти українську по
зицію, “чтоб рубеж княжества Российского по Вислу реку был, аж до венге
рские границы”7. Як свідчить аналіз джерел, поставлена у скрутне станови
ще польська сторона, дійсно, була готова йти на значні поступки, і не лише 
територіальні. Щодо позиції Б.Хмельницького, то польські комісари в Не- 
межі отримали королівські інструкції будь-якою ціною “заспокоїти” Украї
ну, навіть визнавши за нею окрему державу на Подніпров’ї8.

Але наступні події -  недопущення української делегації до російсько- 
польських переговорів у Вільно; замовчування російською стороною умов 
підписаного 24 жовтня 1656 р. перемир’я; заборона українським військам 
переходити “лінію України” -  розвіяли сподівання Б. Хмельницького на по
вернення західних територій з допомогою Росії.

Тож всі зусилля українського гетьмана та його дипломатії були спря
мовані на пошук потенційних союзників для подальшої боротьби проти 
Польщі, що необхідно було робити обережно, щоб не викликати загострення 
відносин з Москвою.

Значної активізації у першій половині 1656 р. зазнають дипломатичні 
відносини між Україною та Молдавією і Валахією. Проте особливо інтенси
вними в 1656 р. стають українсько-трансільванські стосунки, що свідчило 
про остаточну зміну зовнішньополітичного курсу князя Трансільванії Д’єрдя
II Ракоці щодо України -  від нейтралітету (якого останній дотримувався у 
1654 і 1655 рр.) до доброзичливих взаємин (перші паростки яких 
з’являються із листами трансільванського князя та посольством Стефана 
Люца до Б. Хмельницького влітку 1655 р.). Пояснення цьому крилося, як 
слушно зазначав М. С. Грушевський, у прагненні Д’єрдя II Ракоці отримати 
військову допомогу для боротьби за польську корону та бажанні створити 
козакам підґрунтя для відходу від Росії (оскільки українська сторона взамін 
отримувала б реального союзника для боротьби з Польщею). В іншому ж 
випадку українсько-російський альянс при його наближенні до Дунаю міг 
прямо загрожувати і Трансільванії9.

У відносинах України із Швецією на кінець 1656 р. (тобто, часу почат
ку бойових дій коаліційних військ проти Речі Посполитої") переговорний 
процес не пішов далі узгодження позицій і не вилився в конкретну угоду 
між цими державами. Головною перешкодою до її підписання була непосту
пливість шведської сторони в головному для України територіальному пи
танні. Восени 1655 р. Швеція визнавала за Б.Хмельницьким лише Запорож
жя та Лівобережжя. В 1656 р. посольство Г. Велінга хоча й називало Україну 
“вільною державою”, але лише в межах Київського, Брацлавського та Черні
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гівського воєводств. І навіть в січні 1657 р., коли в похід на Польщу 
Б. Хмельницький вже реально відправив багатотисячний український кор
пус, Г. Веллінг заявив у Чигирині про визнання Швецією Української дер
жави лише в складі названих трьох воєводств, замовчуючи долю західноук
раїнських земель10.

Остаточне оформлення нової антипольської коаліції завершилося під
писанням в угорському місті Радноті (сьогодні Єрнут в Румунії) 
26 листопада 1656 р. шведсько-трансільванського договору. Останній, на 
думку дослідників, став прямим наслідком і відповіддю його учасників на 
укладений за місяць до цього Віденський трактат. Новостворена Раднотська 
система передбачала спільну війну коаліційних сил проти Речі Посполитої з 
подальшим розподілом земель останньої між Швецією, Бранденбургом, 
Трансільванією, Україною, з осібним князівством для Богуслава Радзивілла. 
Для Карла Густава Раднот, таким чином, став відповіддю на створений у Ві
льно польсько-московський військовий союз. Д’єрдь II Ракоці ставив собі за 
мету коронування польською короною, а Україна і Бранденбург -  унезалеж- 
нитися від цієї ж корони. Такі кардинально відмінні мотиви учасників коалі
ції з самого початку таїли в собі загрозу її монолітності, хоча в цілому Рад
нотська система юридично закріплювала визнання в Європі незалежної 
Української держави в межах Київського, Брацлавського і Чернігівського 
воєводств. Що стосувалося Західної України, її доля мала остаточно визна
читися пізніше, після додаткових шведсько-трансільвансько-українських 
консультацій11.

Зважаючи на, непоступливість трансільванської й шведської сторони 
навіть на переговорах, Б. Хмельницький не мав твердих підстав сподіватися 
на пом’якшення позицій останніх в ході подальшої військової кампанії про
ти Польщі. І це значною мірою вплинуло на те, що гетьман України, всту
паючи в нову антипольську коаліцію, остаточно не поривав з Москвою й 
намагався завуалювати перед останньою склад та мету походу українського 
корпусу в союзі з Д’єрдем II Ракоці, оскільки Росія, попри все, ще залиша
лась в геополітичних планах Хмельницького реальною противагою устрем
лінням Польщі та відчутним стримуючим фактором для Османської імпе
рії12.

Завершальний етап підготовки спільного трансільвансько-українського 
походу йшов повним ходом. Згаданий посол Л. Уйлакій сповіщав в жовтні
1656 р. трансільванському князеві, що в Чигирині він провів переговори з 
брацлавським  та уманським полковниками, а також з Рацом Ференцом (у 
якого було 2 000 найманого війська) про спільні військові дії, а генеральний 
писар І.Виговський запевнив, що українська влада готова на першу ж звіст
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ку виправити 15-тисячну армію з гарматами та всіма припасами. Для узго
дження терміну виступу союзницьких армій та інших деталей походу Рако- 
ці, у відповідь на повідомлення про готовність Б. Хмельницького навіть са
мому очолити українські війська, вислав до Чигирина 19 листопада 1656 р. 
посольство Гентера. А для контролю за виходом козацького корпусу в Укра
їну було відправлено Стефана Хорвата. В місію останнього також входило, 
як відзначав М. С. Грушевський, добиватися від українського гетьмана при
криття військової операції в Польщі від турецько-татарських військ та гара
нтувати безпеку польським прихильникам Ракоці з боку козацьких полків 3.

Мобілізація українського козацького корпусу була проведена досить 
оперативно. Під керівництвом наказного гетьмана А. Ждановича, отримав
ши останні інструкції Б. Хмельницького, він вирушив із Чигирина “після 
Миколиного дня” (6 грудня за ст. ст.). Ф. Софонович занотував з цього при
воду у своїй “Кройніці”: “ ...послал Хмелницкии Антона, полковника киевс
кого, наказным гетманом з войском казацким на помочь Ракоцому”14. Голо
вним напрямом, куди направлялася більшість мобілізованих загонів, була 
Біла Церква. Згодом російський посол А. Лопухін, який в кінці грудня 1656 
-  на початку січня 1657 рр. проїжджав Україною, сповіщав: “Ехал де я от 
царского величества черкаскими городы к тебе гетману, и изо многих де 
черкаских городов и из местечек йдуть черкасы (етнонім українців у XVII 
ст. -  А. Г.) и я де у них спрашивал: где йдуть? И козаки сказали: едем де на 
службу к Белой Церкви”15. З даних відомостей бачимо, якого розмаху набу
ла мобілізація українського війська на початок 1657 р. Вона охопила значно 
більшу територію, ніж вказані у джерелах три полки Війська Запорозького 
(Київський, Переяславський, Білоцерківський). І справа тут не лише в акти
візації руху добровольців-охотників по всій Україні, які направлялись на 
польський кордон. Б. Хмельницький паралельно готував війська й для обо
рони південних рубежів від татарського вторгнення.. Адже вже на початок 
року гетьману було відомо, що Кримське ханство готується до великого по
ходу. Про це він сповіщав московському царю 22 січня 1657 р.16.

Про масштабні військові приготування Українського гетьманату на по
чатку 1657 р. свідчила також активізація заходів в Білорусі. Про це сповіщав 
російський посол А. Лопухін у першій декаді січня: “Да Иван (Виговський. -  
А.Г.) же говорил: ждуть де в Старой Бихов полковника Аскиру с полком и 
гетман ( Б. Хмельницький. — А.Г.) де о том писал в Чаусы к Нечаю (полков
нику білоруському, могилівському, гомельському. -  А.Г.), и велел ему из 
Чаус итти с ратными людми ближе к Старому Быхову”17. Окрім того, украї
нський гетьманський уряд для посилення своїх білоруських залог направив у 
даний регіон додаткові козацькі полки: “повелів йти на допомогу Нечаю під
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Старий же Бихів чернігівському полковнику зі своїм полком”18. Вважаємо, 
що саме вказане підкріплення допомогло в подальшому І. Нечаю щільно 
осадити місто й домогтися його швидкої капітуляції (січень -  початок люто
го 1657 р.), чого не змогли досягти війська російського воєводи Хованського 
протягом попередньої майже річної облоги. Хоча точної дати капітуляції 
Старого Бихова, на думку дослідників, встановити поки що не вдається. Ві
домо лише те, що Б. Хмельницький сповіщав про цей значний успіх Україн
ського гетьманату у листах до Львова (9 березня) та Москви (13 березня), а 
також в універсалі від 15 березня 1657 р.19

Основні сили українського війська, думається, вже були зконцентрова- 
ні під Білою Церквою на кінець грудня 1656 р. Тому Б. Хмельницький 31 
грудня 1656 р. видав у Чигирині спеціальний універсал, в якому зазначало
ся: “... до ведомости доносим, іж ми, посилаючи наши войска Запорозские, 
жебы се злучили з войсками князя его милости семиградского і шли, где 
оним указано, теди упевняєм ласкою нашою же хто-колвек горнутися маеть 
до Войска Запорозского, абы найменшое кривды не міли ні до кого і назна
чений висланый намесник наш (А. Жданович. -А.Г.) того постеригати маеть 
... спротивних теж і Войску Запорозскому незичливых и неприхильных роз- 
казалисмо громить”20.

В умовах активної фази підготовки та фактичного початку походу 
українського війська в складі Раднотської коаліції проти Польщі офіційна 
Москва намагалася провести переговори з цілого комплексу українсько- 
російських взаємин. З цією метою до Чигирина було направлене посольство 
стрілецького очільника Аврама Лопухіна. Останній перш за все мав заспоко
їти українську сторону з приводу підписаного польсько-російського Віден
ського перемир’я, яке нібито не мало антиукраїнської спрямованості й не 
передбачало передачі України під владу Польщі21.

Що стосувалося недопущення української делегації до Віленських пе
реговорів, то всю провину за це посольська інструкція передбачала поклада
ти на австрійську сторону: “розпоряджалися так посередники, цісарські по
сли”22.

Офіційний Чигирин на переговорах із російським послом А. Лопухі- 
ним, які проходили в гетьманській столиці 7-8 січня 1657 р., так пояснював 
свої дії: “15 грудня стало нам відомо, що ляхи напали на містечко Черніївці і 
Калюс вирубали людей без остатку і майно забрали, і ми тому відправили 
полковника київського Антона Ждановича з полком (київським. -  А.Г.), та 
білоцерківський полк, та переяславський полк, та з ними ж пішло багато 
охотників, а веліли їм стояти від ляхів в черкаських (українських. -  А.Г.) го
родах на границі, а коли ляхи їх зачеплять чи будуть пустошити черкаські
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городи, і він (А. Жданович. -  А.Г.) буде з ляхами битися”23. На завершення 
українсько-російських переговорів Б.Хмельницький видав А. Лопухіну 9 сі
чня грамоту до царя, в якій, щоб зняти всі можливі сумніви у російської сто
рони щодо необхідності мобілізації українського війська, ще наводилися 
приклади збройних випадів з боку польських загонів на українському кор
доні24. Таким чином, Б. Хмельницький досить обгрунтовано пояснив росія
нам необхідність концентрації на польсько-українському кордоні великого 
козацького корпусу. При цьому гетьман України сповістив і про похід 
Д’єрдя II Ракоці в союзі із шведами, волохами та мунтянами проти речі По
сполитої, але, як справедливо відзначав М. С. Грушевський, “виразно відді
ливши його від експедиції Ждановича”25.

Більшість приведених Б. Хмельницьким звинувачень, висунутих поль
ській стороні, думається, дійсно мали місце. Хоча Ян Казимир зізнавався у 
зачіпках з козаками лише поблизу Кам’янця-Подільського. Інші конфлікти 
на польсько-українському кордоні польський король намагався завуалюва
ти, маніпулюючи назвами міст та регіональною віддаленістю зазначених зі
ткнень. Зокрема, у листі до Олексія Михайловича вже 13 жовтня 1657 р. він 
писав, що “Хмельницький і Військо Запорозьке жодної проблеми від наших 
королівської високості польських людей після договору посольського Ві
денського з Кам’янця Подільського не мали; хіба тільки під самим 
Кам’янцем де козаки по кілька разів нападали люди наші для оборони тих 
опришків, а не інших яких людей невинних побили”26.

Проте для гетьмана України важливим було не створення комісії для 
розгляду прикордонних конфліктів, а, перш за все, розкриття перед російсь
кою стороною ненадійності польських обіцянок, з одного боку, та отриман
ня приводу для продовження війни з Річчю Посполитою й виправдання тим 
самим походу корпусу А. Ждановича, з другого. Тим паче, що українські 
війська вже вирушили з Білої Церкви в напрямі Бару і далі до Перемишля на 
з’єднання з армією Д’єрдя II Ракоці.

До складу новосформованого українського корпусу Б. Хмельницький 
наказав залучити козаків трьох полків Війська Запорозького. Як сповіщав у 
грудні 1656 р. у Москву А.Лопухін, на той час “были у гетмана посланники 
венгерские, мутянские и волоские, и мутянские и волоские отпущены вско
ре, а венгерские пошли с полковником Онтоном Ждановским из Чигирина 
вместе, ...а с Онтоном де полк... (Київский. -А.Г.), да полк переяславский, да 
полк белоцерковский, а сбиратца де у Белой Церкви, а с ними же охотни
ки”27. Загальне командування корпусом було покладене на наказного геть
мана Антона Ждановича, а також на полковників Івана Богуна, Ференца Ра- 
ца (серба за походженням), Сулименка та інших козацьких ватажків. При
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чому, число учасників походу в складі українського корпусу постійно зрос
тало за рахунок загонів добровольців -  “охотників”28.

Незважаючи на складні погодні умови, українські війська об’єдналися 
із союзниками поблизу Перемишля в лютому 1657 р., і тут же на спільній 
військовій раді було вирішено йти походом на Краків 9.

В стратегічному плані наступ на Краків українсько-трансільванські 
війська вели широким фронтом від Лежайська до Санока. Завдавши чималих 
руйнувань польським містам і селам, в середині березня 1657 р. союзні армії 
підійшли до давньої столиці Польщі. 18 березня Ракоці урочисто, під кано
наду з гармат та мушкетів, увійшов до Кракова . В місті його зустрічав ко
мандир шведської залоги генерал Віртз та багато інших шведських офіцерів. 
Менші підрозділи трансільвансько-українського війська опанували прилеглі 
до Кракова міста: “Під Краків вернуло козаків і війська Ракоцієвого коло
2 ООО”30. На наступний день, 19 березня, було організовано урочисту пере
дачу ключів від міста трансільванському князю Д’єрдю II Ракоці.

Здобуттям Кракова, на думку дослідників, завершився перший етап по
ходу коаліційних військ під проводом Ракоці і Ждановича проти армії Яна 
Казимира. Союзники за 59 днів (з яких 28 припадало на марші, а 31 -  на по
стої) пройшли від Тарнавки до Кракова понад 400 км шляху, долаючи при 
кожному денному переході в середньому 15 км. Це був чималий темп, вра
ховуючи складні умови зими 1657 р. та короткий світловий день. Крім того 
трансільвансько-українська армія подолала складні річкові переправи через 
Стрий, Дністер, Сян, Віслок, Дунаєць та Віслу. Щоправда, перехід через 
Дністер та Сян був легший від інших, бо ці річки були в той час скуті кри
гою31.

Відомості про стрімкий похід семиградських і українських військ на 
Краків не одразу дійшли до Москви, хоча занепокоєння російської сторони, 
після візиту в Чигирин у січні 1657 р. посольства А. Лопухіна, все нароста
ло. Москву перш за все непокоїло дві речі. По-перше, необхідно було пере
конати українську сторону в тому, що польсько-російські переговори у Ві
льно не передбачали передачі Речі Посполитій українських земель, а закиди 
польської дипломатії з цього приводу -  це відверта фальсифікація Віденсь
ких домовленостей. По-друге, потрібно було будь-що утримати Україну від 
вступу до інших військових альянсів, оскільки відомості про інтенсифікацію 
переговорного процесу із Трансільванією, Швецією, а також молдавськими

Краків перебував у руках шведів із жовтня 1655 р., коли С. Чарнецький підписав капіту
ляцію.
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та мултянськими воєводами все частіше тривожили уряд Олексія Михайло
вича.

Прогнозуючи нові зовнішньополітичні кроки України, але не знаючи 
достеменно, на якій стадії перебувають дії українського уряду, російська 
сторона готує нове посольство до Чигирина. Російські посли повинні були 
ще раз заявити, що Москва ніколи не піде на передачу України Польщі.

В іншому питанні -  концентрації на кордоні із Польщею військ 
А. Ждановича -  посли повинні були передати Б. Хмельницькому царську 
похвалу за пильну охорону, але застерегти українського гетьмана, щоб за
значений корпус лише відбивав напади та грабежі поляків і ні в якому випа
дку не переходив кордону, аби не дати Варшаві приводу звинуватити Моск
ву у недотримані Віденських домовленостей32.

Таким чином, уряд Олексія Михайловича, не маючи змоги відвернути 
похід коаліційних трансільвансько-українських військ на Польщу, вимуше
ний був погодитися із цією несподіваною зовнішньополітичною акцією 
українського уряду, яка демонструвала ігнорування українською стороною 
польсько-російських Віденських домовленостей. В цих умовах російська 
сторона не лише не пішла на загострення стосунків із Україною, щоб тиском 
відвернути Б. Хмельницького від даного кроку, але й фактично погодилася 
із походом на Польщу козацького корпусу А. Ждановича. Щоправда, дип
ломатичним шляхом підказувала дещо скореговану мету даної військової 
акції.

Означений крок російського уряду спізнився майже на півроку. Він був 
доцільний тоді, коли ще не була укладена Віденська угода, і являв фактично 
альтернативу останній, оскільки, на відміну від примарних обіцянок польсь
ких дипломатів у Вільно, давав реальний шанс Олексію Михайловичу здо
бути польську корону, а Б. Хмельницькому завершити війну перемогою над 
Річчю Посполитою й приєднати західноукраїнські землі, що, попри все ін
ше, значно б сприяло і російсько-українському зближенню. Але восени 1656 
р. уряд Олексія Михайловича не пішов на такий крок. А на весну 1657 р. 
змушений вже був пожинати плоди допущених в українсько-російських від
носинах помилок. Останні ж призвели до того, що український уряд не лише 
“охолов” до проблем взаємного зближення, а й був готовий до зміни пріори
тетів у зовнішній політиці, що виявилося в потужному зближенні із Трансі
льванією, Швецією, Бранденбургом, Молдавським та Мултянським князівс
твами. Особливо російську сторону непокоїла одностайність, з якою полі
тична еліта України підтримала новий зовнішньополітичний курс Б. Хмель
ницького, оскільки не лише гетьман, але і жоден із полковників Війська За
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порозького не повідомив у Москву про справжні наміри української сторо
ни.

У подальшому гетьман України наголошував на двозначності позиції 
польської сторони, яка пропонувала Олексію Михайловичу польську коро
ну, пославшись на слова К. Беневського, який зазначав, “что те статьи, на 
комиссии Виленской учиненные, никогда не придут в совершенье, и та ко
миссия нужды ради великие была, чтоб де царское величество не наступал с 
ратными людьми”33. А тому, повідомляв Б. Хмельницький, “мы для таковых 
хитростей й неправд... а не дая им исправитися, чтоб на лето кого иного на 
нас не навели, пустили есмя противу их часть Войска Запорожского”34. Та
ким чином, зберігаючи шанобливий тон, гетьман України вже постфактум 
доводив до відома царського уряду інформацію про ведення війни проти Ре
чі Посполитої на території останньої. В даний період московський уряд, ду
мається, досить явно побачив свої зовнішньополітичні прорахунки. І не ви
падково в сучасній російській історіографії наявні трактування Віденської 
угоди, як “дипломатичної поразки Росії”35.

Не довіряючи повністю відомостям, які приходили із Чигирина, уряд 
Олексія Михайловича, для отримання більш певної інформації про польсь
ко-український конфлікт на кордоні, вислав у кінці лютого 1657 р. до Поль
щі посольство К. Ієвлєва. В царській грамоті висувалися польській стороні 
претензії з приводу розбоїв на польсько-українському кордоні (які раніше 
перераховував Б. Хмельницький і передав із А. Лопухіним у Москву). Проте 
в розмові, яку К.Івлєв мав із Сапігою, Завішою і Бжостовським в кінці бере
зня, останньому було заявлено, що Б Хмельницький присягнув Д. Ракоці і 
послав своїх людей на польські міста. На що російські посли відповіли: “Це 
неможливо, щоб гетьман (України. -А .Г.) послав своїх людей Ракочієві без 
відомості царської величності”36.

На зустрічі московського посла із Яном Казимиром польський король 
теж намагався довести К. Ієвлєву, що Б. Хмельницький безпідставно послав 
свої війська проти Польщі, чим порушив Віленські домовленості та присягу 
московському цареві (грамота Яна Казимира до Олексія Михайловича від 8 
травня 1657 р.)37.

Таким чином, польська сторона, налякана необхідністю вести війну 
проти значних коаліційних сил, демонструвала всяку готовність мирно, роз
в'язати конфлікти на українському кордоні. При цьому також акцентувалася 
увага російської сторони не лише на агресивності Б. Хмельницького, але й 
на тому, що український гетьман зрадив цареві і шукає іншого протектора 
для України .
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Крім зазначених проблем, на переговорах з К. Ієвлєвим Ян Казимир та
кож відмічав ще один аспект розпочатої проти нього війни союзних військ, а 
саме що метою створення та походу нової коаліції проти Речі Посполитої 
було намагання не дати Росії й Польщі завершити розпочатий Віленською 
угодою процес укладення династичної унії та провести у Польщі відповід
ний сейм для прийняття остаточного рішення.39.

В даний період московському урядові, думається, стала очевидною хи
ткість Віденських домовленостей, зокрема, прорахунки з укладенням поспі
шної польсько-російської угоди, оскільки польська сторона відтягувала 
прийняття сеймової постанови по віденських пунктах, а взамін за обіцянку 
колись у майбутньому скликати згадуваний сейм вимагала конкретної й не
гайної військової допомоги. Але найбільше Москву в даний період починає 
турбувати те, що в результаті різкої зміни свого зовнішньополітичного кур
су російська сторона не врахувала інтереси України, а Б. Хмельницький вже 
готовий присягнути іншому протектору.

На другому етапі війни, який розпочався 20 березня 1657 р., союзні 
війська вирушили з Кракова на з’єднання із шведською армією. Остання під 
командуванням Карла X Густава, залишивши деякі загони в Прусії, стрім
ким маршем рушила на південь, де й з’єдналась з коаліційною армією на по
чатку квітня неподалік Сандомира. Після тривалих військових нарад було 
вирішено всім просуватись до Бреста. 11 квітня 1657 р. шведсько- 
трансільвансько-українські війська поблизу Завихосту форсували Віслу, 
опанували Люблін, Подлодов, Мінськ, Венгров і Городок. Брест капітулю
вав 13 травня 1657. Перебування українського корпусу А. Ждановича на Бе
рестейщині було використане для переговорів із шляхтою Пинського повіту, 
яка того ж дня прийняла рішення щодо встановлення союзу із Військом За
порозьким. Подібна ж дипломатична робота велася на Волині, Мозирщині та 
Турівщині40.

Незважаючи на певні суперечності в таборі союзників та несподіваний 
відхід за Віслу Карла Густава (з основним своїм військом), із Бреста було 
вирішено йти походом на Варшаву. Марш українсько-трансільванські війсь
ка розпочали 15 травня, маючи в своєму складі лише шведський корпус ге
нерала Стенбока (3 тис. чол.), і вже через 21 добу -  4 червня, подолавши 
майже 300 км, союзні армії оточили Варшаву, яка капітулювала 7 червня
1657 р. В подальшому, не маючи надії на швидке повернення на польський 
театр воєнних дій Карла Г устава , з намаганням корпусу Стенбока відійти із-

У подальшому Карл X Густав напав на Данію з півдня, восени 1657 р. окупував всю Ют
ландію і в 1658 р. примусив датчан до мирного договору в Розкільне, за яким Швеція
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під Варшави, союзники вирішили 13 червня залишити польську столицю. 19 
червня 1657 р. українсько-трансільванська армія дісталась Сандомира, а 20 
червня, переправившись через Віслу, взяла напрям на Україну41.

Протягом раднотської кампанії Богдан Хмельницький у Чигирині до
кладав максимум зусиль для дипломатичного забезпечення військових дій 
союзників у Польщі. Українське посольство, яке 12 травня 1657 р. прибуло 
до Царгороду, завірило турецьку сторону, що Україна не має жодної справи 
ні з Швецією, ні з Трансільванією та буде й надалі зоставатися під протекці
єю Туреччини і в приязні з Кримським ханством.

У відносинах із Росією гетьман України продовжував дотримуватися 
лінії на дискредитацію політики польської сторони, обґрунтовуючи цим са
мим необхідність продовження війни проти Речі Посполитої. З іншого боку, 
Б. Хмельницький, як і обіцяв у березні російському послу В. Кікіну, інфор
мував Москву про успіхи козацьких військ у Польщі, що мало на меті під
тримувати у російського уряду віру в можливість опанування польської ко
рони з допомогою рішучих перемог української армії. Саме з цією метою в 
травні 1657 р. до Москви було відправлено українське посольство на чолі з 
Ф. Коробкою42. Хоча загалом представлена даним дипломатом російській 
стороні інформація була застарілою, оскільки союзники на середину травня 
вже пройшли шлях від Кракова до Бреста і виступали в похід на Варшаву. 
Але, враховуючи час перебування посольства в дорозі та затримку з цих же 
причин листів від А. Ждановича, слід думати, що то були всі відомості, які 
мали в своєму розпорядженні на момент візиту українські посланці. Тут же 
вперше у російсько-українських переговорах було відкрито заявлено про 
об’єднання війська Ждановича із арміями Д. Ракоці та Карла Густава для 
війни проти Яна Казимира.

В цих умовах російський уряд вирішив діяти швидко і рішуче. Вже в 
травні в Україну було відправлено нове посольство (третє за п’ять місяців) 
Ф. Бутурліна, яке прибуло до Чигирина 3 червня 1657 р. Поряд з іншими 
проблемами, які передбачалося підняти на переговорах із Б. Хмельницьким, 
головною для російської сторони була участь козацького корпусу А. Ждано
вича в коаліційних силах разом із Швецією й Трансільванією у війні проти 
Речі Посполитої.

здобула нові територіальні надбання. Згодом, прагнучи захопити усю Данію, Карл X Гу
став знову оголосив війну останній. Після невдалої спроби оволодіти Копенгагеном під 
час засідань риксдагу, скликаного у Ґетеборзі, цілком здоровий король несподівано за
хворів і у лютому 1660 р. раптово помер.



ЧАСТИНА І. У К Р А Ї Н А  -  З ЕМЛ Я К ОЗ А ЦЬ КА 209

Посольство Ф. Бутурліна в досить різких тонах заявило українській 
стороні про порушення гетьманом і всім Військом Запорозьким присяги вір
ності, даної цареві. Основні ж претензії Москви до Чигирина полягали в то
му, що Україна допомагала Ракоці здобувати обіцяну Олексію Михайловичу 
польську корону43, а це, в свою чергу, допомогло останньому здобути для 
себе міста у Польщі. Українська сторона рішуче відкинула висунуті звину
вачення. З одного боку, було заявлено, що у Б. Хмельницького не лише не
має угоди з Ракоці про посадження того на польське королівство, але й на
віть коли семиградський князь почне іменувати себе королем Польщі, то ге
тьман з військом буде з ним битися. Що ж до союзу із Швецією, то “от 
Свейского [шведського] де короля николи он отлучен не будет, потому что у 
них (з Б. Хмельницьким. -  А.Г.) дружба и приязнь и згода давняя (понад 6 
років. -  А.Г.) ... и шведы де люди правдивые, всякую дружбу и приязнь до
держивают, на чом слово молвят”4 . Крім того, відзначали в Чигирині, до 
нас дійшла чутка, що цар наказав відіслати з Вільна на допомогу полякам 
проти козаків, шведів і семиградців 20-тисячне військо. Така впевнена пози
ція Б. Хмельницького на переговорах із Ф! Бутурліним пояснювалася перш 
за все обнадійливою інформацією про успіхи корпусу А. Ждановича у 
Польщі. Останню до Чигирина привіз 9 червня 1657 р. Даніель Олівеберг, 
який сповістив, що союзники з козаками зайняли Краків, форсували Віслу і 
йдуть походом на Замостя, Люблін і Брест45.

Що стосувалося конкретно корпусу А. Ждановича, то 15 червня 
Ф. Бутурліну було заявлено, що гетьман вже віддав останньому наказ руха
тися в район Кам’янця-Подільського, оскільки туди ж просувався Ян Кази
мир з посполитим рушенням та 18-тисячною цісарскою армією. Через три 
дні, 18 червня, російське посольство, отримавши відпускні грамоти, виру
шило із Чигирина до Москви46.

Паралельно із зазначеним посольством в Україну російська сторона, 
яка вже не покладалася на обіцянки гетьманського уряду, намагаючись реа
льно вплинути на козацький корпус А. Ждановича, вирішує напряму 
зв’язатися із наказним гетьманом Війська Запорозького. Тому в травні 1657 
р. готується ще одна дипломатична місія Росії прямо в район театру бойових 
дій українсько-трансільванських військ. На чолі зазначеної місії, яка виру
шила із Москви 1 червня 1657 р., стояв Іван Желябужський. Останньому до
ручалося проїхати до української й трансільванської армій і вручити 
Д. Ракоці та А. Ждановичу грамоти Олексія Михайловича з вимогою припи
нити військові дії47.
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Проте вказані царські грамоти не одразу знайшли своїх адресатів. Мар
шрут І. Желябужського пролягав через Можайськ, Вязьму, Дорогобуж, Смо
ленськ на Чауси до полковника І. Нечая, який мав вказати шлях до А. Жда- 
новича та Д. Ракоці. Проте в подальшому посольство І. Желябужського, 
зважаючи на небезпечну дорогу та суперечливі відомості про місце перебу
вання козацького корпусу, змушене було повернути в бік України, щоб де
тальніше з’ясувати всі питання. Важливо відзначити, що місія І. Желябуж
ського викликала деяку підозру в української козацької старшини, оскільки, 
якщо царський посланець був просто кур’єром до Ракоці і Ждановича, то 
йому слід було їхати до своїх адресатів найкоротшою дорогою, незважаючи 
на небезпеку. Якщо ж останній був керівником посольства, то мав спочатку 
направлятися прямо в Чигирин, а не шукати один із підрозділів Війська За
порозького, щоб віддати царський наказ. Це, до речі, порушувало й певну 
субординацію, бо царський уряд намагався командувати українськими пол
ковниками, оминаючи гетьмана України. Тому-то стародубський писар і за
кидав при зустрічі І. Желябужському таке: “...для чего ты едеш к Ракоце по 
нашим городам, не прямою дорогою? ...мы де чаем тем путем едеш не для 
Ракоци: смечаеш ты козачьева войска и досматривает городов, каковы наши 
городы крепки”48.

Ніде не здобувши достовірних відомостей про перебування корпусу 
А. Ждановича, І. Желябужський вирушив до Ніжина, де 29 червня йому 
оповідали: “...воевали де в Полше и не в одном месте, а ныне де слышал я, 
что гетман Богдан Хмельницкой писал к Ракоце и к Онтону, чтобы шли про
тив турских и крымских людей”49.

В другій половині червня 1657 р. відступ трансільвансько-української 
армії пролягав повз Замостя на Гребенне і Магеров. Саме в даному регіоні 
розпочалися перші серйозні сутички з переслідувачами -  військами
С. Чарнецького. В таких досить серйозних умовах Д’єрдь II Ракоці все біль
ше втрачав контроль над своєю армією та віру у власні сили і шукав щонай
меншої нагоди замирення із польським королем.

В тій ситуації керівники українського корпусу А. Жданович, 
Ю. Немирич та інші полковники, пересвідчившись, що переговори Ракоці 
про здачу полякам ідуть повним ходом, 12 липня вирішили залишити тран
сільванське військо з його князем і відступили в Україну50. Таким чином, аж 
ніяк не можна твердити, як це роблять деякі дослідники, про те, що саме від
ступ козацького корпусу став причиною капітуляції Ракоці. Тут було навпа
ки. Саме постійне намагання трансільванського князя примиритися з поль
ською стороною та початок реальних переговорів про капітуляцію змусили 
А. Ждановича відвести свій корпус за Південний Буг, щоб не стати розмін-
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ною монетою в польсько-угорських переговорах. Та й надовго затримува
тись під Меджибожем А. Ждановичу теж не було ніякої можливості, оскіль
ки необхідно було виконувати наказ Б.Хмельницького та йти на з’єднання із 
військами Ю. Хмельницького для спільної оборони України від величезної 
татарської армії. Не слід відкидати й такий фактор, як позиція рядових коза
ків корпусу А. Ждановича, які були змучені багатомісячним походом, обтя- 
жені трофеями та роздратовані майже ворожим ставленням вже колишніх 
союзників. Всі вони вимагали швидкого повернення до рідних осель і, як 
свідчать джерела, в противному разі готові були навіть підняти бунт проти 
своїх воєначальників.

12 липня 1657 р. Ракоці відправив на переговори із Потоцьким, Чарне- 
цьким, Любомирським та Вишневецьким повноважне посольство на чолі із 
своїм канцлером Мікешем. Наступного дня, 13 липня 1657 р., обидві сторо
ни склали присягу про вічний мир, чим скріпили всі умови укладеного дого
вору. Хоча особистої зустрічі із польськими гетьманами Ракоці так і не до
чекався, бо останні відмовилися від неї, кажучи при цьому, що “не можуть 
навіть дивитися на того палача, незважаючи на заприсяжену відмову від не
приязні”51.

Такою важкою капітуляцією для угорської армії закінчився останній 
етап військової кампанії в Польщу. За цей час відстань від Варшави до Ме- 
джибожу майже у 600 км трансільвансько-українські війська пройшли за 30 
днів (із яких 24 припадало на походи і лише 6 на відпочинки) . І в той час, 
як козацький корпус під керівництвом А. Ждановича зумів достойно вийти 
із непростої ситуації, виконати наказ Б. Хмельницького і повернутися в се
редині липня 1657 р. в Україну, трансільванський князь згодився на ганебні 
умови зазначеної капітуляції. Хоча мав реальні шанси зберегти свою армію 
та з честю завершити цей етап війни.

В Чигирині із нетерпінням чекали відомостей про корпус 
А.Ждановича. 10 липня 1657 р. в листі до Олексія Михайловича Богдан 
Хмельницький сповістив: “А что указ вашего царского величества был о 
Антоне, тогда велели есмя ему с войском отступить и под Каменец идти, от 
которого скорые надеемся вести” 53. Загалом враження від походу українсь
ких військ у Польщу у гетьманській столиці було позитивне, оскільки Речі 
Посполитій, в умовах Віленського перемир’я із Москвою, вказаний похід 
перешкоджав створити в першій половині 1657 р. широку коаліцію сил для 
війни з Україною5 .

Відзначаючи важливість превентивного походу козацького корпусу у 
Польщу, у гетьманській столиці, разом з тим, покладали і чималі надії на 
участь військ А.Ждановича після повернення у боротьбі проти великої
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кримської орди, яка саме вторглася в Україну. На цьому особливо наголо
шував Б.Хмельницький у листі від 16 липня 1657 р. до окольничого і воєво
ди Григорія Ромодановського, сповіщаючи останньому про наступ татар на 
Брацлавщину55. Але змучені семимісячним походом у Польщу, козаки 
А.Ждановича вже не мали ні бажання, ні сил брати участь у нових бойових 
діях. То ж як тільки вони перетнули “лінію України”, корпус розтанув прак
тично на очах. Думається, лише невелика його частина влилася до військ 
Ю.Хмельницького та ГЛесницького. Сам же А.Жданович на чолі команду
вання корпусу направився в Чигирин, щоб поінформувати гетьмана України 
й старшину про хід військових операцій у Польщі на наслідки походу.

Коли точно А.Жданович прибув до гетьманської столиці, не відомо. 
Представники козацького посольства П.Тетері, які повезли у Москву напи
сані Б.Хмельницьким 10 липня листи до царя та інших сановників, оповіда
ли російській стороні, що “полковник Онтон Жданов з войском из Полши 
идеть назад и чають они, что уж он и к Чигирину пришел” 56. Але це були 
лише припущення. Хоча ще 19 липня керівництва козацького корпусу в Чи
гирині не було57.

Відзначимо, що ще до прибуття А.Ждановича в Чигирин, у гетьман
ській столиці були поінформовані саме так, що Ракоці потрапив в оточення 
через те, що козацький корпус його залишив. Причому, Б.Хмельницького в 
цей час більше хвилював не сам відхід, а те, що в результаті останнього ви
никала досить складна для України ситуація. Семиградці й поляки могли 
об’єднатися й повести наступ на українські землі, що в поєднанні з синхро
нним вторгненням величезної татарської орди становило б серйозну загрозу 
Українській державі. Весь драматизм становища А.Ждановича полягав в то
му, що саме він був “творцем” цієї досить напруженої ситуації, оскільки за
мість сподіваної в Чигирині допомоги проти татар вільно чи невільно привів 
до кордону України змучений і знекровлений козацький корпус, у якого за 
плечима до того ж було ще й дві ворожі армії. Все це наперед, ще до офіцій
ної розмови в Чигирині, робило А.Ждановича відповідальним за такий хід 
подій та формувало упереджене ставлення до нього. І хоча згодом угорці й 
поляки відступили від кордону України, а татари подалися за Ракоці, щоб і 
собі здобути викуп, що значною мірою розрядило ситуацію, але авторитет
А.Ждановича уже певною мірою похитнувся. Припускаємо, що формуванню 
й поширенню таких оцінок в козацькому середовищі сприяв хтось із стар
шини, хто, мріючи про гетьманську булаву, прагнув нейтралізувати всіх 
ймовірних конкурентів. Можливо, це був і сам генеральний писар 
І.Виговський. Останній добре розумів, що повернення в Україну покорителя 
Кракова і Варшави А.Ждановича на чолі великого, козацького корпусу може
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значною мірою підняти шанси колишньго київського полковника, давнього 
сподвижника Б.Хмельницького, на гетьманську булаву після смерті остан
нього. І.Виговському також необхідно було покласти на когось провину за 
оточення й капітуляцію союзника України -  трансільванського князя, оскі
льки в противному разі, при умові хвороби Б.Хмельницького, генеральному 
писарю самому б прийшлося відповідати за неузгодженість дій українських 
військ (Ю.Хмельницького, ГЛесницького) та корпусу А.Ждановича. Адже 
мобілізація українських військ розпочалася задовго до підходу армії Ракоці 
й козаків А.Ждановича. Як твердили в Стародубі ще 24 червня; “наши де 
полковники с войском давно пошли” 58. Але підрозділи Ю.Хмельницького з 
невідомих причин аж до 11 липня стояли в Капустиній Долині і лише в цей 
день вирушили в похід. Тільки 20 липня Ю.Хмельницький був за 35 верст 
від Меджибожу 59. Хоча якби українське військо або його певний підрозділ 
вчасно підійшли під Меджибіж і з’єдналися з Ракоці та Ждановичем, то це б 
значно придало настрою змученим військам та й охолодило б наступальний 
запал поляків.

На фоні такої несприятливої для себе атмосфери А.Жданович прибув 
до Чигирина десь після 20 липня. Причому, деякі джерела свідчать, що нака
зному гетьману було наказано з’явитися до гетьманської столиці60.

Пояснення А.Ждановича про те, що його військо не бажало більше во
ювати та розійшлося, були дійсно правдивими. І вже те, що наказний геть
ман під час походу у Польщу зумів провести свій корпус від Бреста (а вже 
тоді багато козаків хотіло вернутися в Україну) до Варшави і організовано 
відступити, робило честь його керівництву, від якого, думається, вимагати 
більшого в тих умовах не було ніяких підстав. Тим паче, що поряд був при
клад деморалізованої армії Ракоці, яка не в найкритичніший момент підпи
сала ганебну капітуляцію. Та й сам Б.Хмельницький вже наступного дня 
відчув, що таке непокора війська його синові Юрію61.

Чутки про можливу страту А.Ждановича, щоправда, були небезпідста
вними, оскільки Б.Хмельницький, намагаючись знову здобути прихильність 
Д’єрдя II Ракоці, сповістив послу Ф.Шебешу, що готовий покарати смертю 
тих, “хто дав причину до сеї ганьби” 62. І, як сповіщав у своєму донесенні із 
Чигирина 28 липня 1657 р. до Карла X Густава шведський посол Г. Лільєнк- 
рона, “старий гетьман віддав передсмертний наказ, щоб Антоній та інші 
воєначальники були страчені” 63.

Чи мав А.Жданович аудієнцію у гетьмана України, чи смертний вирок 
йому Б.Хмельницький виніс заочно, не відомо. Єдині свідчення з цього при
воду Г.Лільєнкрони не дають чіткої відповіді на поставлені запитання. Зок
рема, шведський посол писав: “Це віроломство козаків до того вразило ге
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тьмана Хмельницького, що наказавши викликати до себе Антонія, він так 
сильно розгнівався, що зазнав удару, пролежав п’ять днів без мови й потім 
на шостий день, 27 липня в Бозі почив...” 64. Як бачимо, було лише наказано 
викликати командування козацького корпусу. Все ж думається, що остання 
зустріч Б.Хмельницького із наказним гетьманом не відбулася, оскільки со
ратники А.Ждановича при чигиринському дворі, знаючи запальну вдачу ге
тьмана України, певно, порадили полковнику не з’являтись перед 
Б.Хмельницьким і, як могли, відтягували цю зустріч. Дана тактика таки вря
тувала життя А.Ждановичу, хоча й не додала авторитету цьому відомому 
провіднику старшини Війська Запорозького.

З іншого боку, є підстави вважати, що Б.Хмельницький тому “не встиг” 
стратити наказного гетьмана А.Ждановича, що все ж не мав достатніх під
став для цього. В противному разі він діяв рішучіше, як, наприклад, із пол
ковниками, які передчасно почали в червні 1657 р. боротьбу за гетьманську 
владу: “...чотири із найвпливовіших між ними були таємно страчені за нака
зом гетьмана” 65.

У випадку із А.Ждановичем було більше слів, аніж дій. Причому, за
значені обіцянки про страту здебільшого адресувалися іноземним послам 
(трансільванському і шведському), що дає підстави вважати ці розмови 
швидше дипломатичним жестом українського гетьмана, аніж реальними на
мірами стратити А.Ждановича. Тим паче, що Г. Лільєнкрона, описуючи за
гальне ставлення старшини до дій наказного гетьмана, також зазначав: “По 
всьому бачу, що вони прагнуть оправдати проступок Антонія” 66. В той же 
час практично протягом усього спільного походу А.Ждановича із Ракоці до 
трансільванського князя у Б.Хмельницького було чимало претензій. Та й не 
знати про те, що князь Ракоці сам став ініціатором своєї капітуляції гетьман 
України не міг, оскільки до Чигирина в середині липня 1657 р. прибуло чи
мало очевидців зазначених подій.

Свідченням того, наскільки серйозно хвилювала Б.Хмельницького не
адекватна попереднім обіцянкам позиція Ракоці під час спільного походу 
союзників у Польщу, було й те, що гетьман навіть піднімав ці проблеми у 
листуванні із іншими учасниками коаліції67. Не можемо також не брати до 
уваги і ті окремі погрози, які свого часу виголошував Б.Хмельницький са
мому Ракоці з приводу його ворожих дій проти корпусу А.Ждановича.

Тож, думається, що Б.Хмельницький загалом вірно проаналізував си
туацію і адекватно оцінив дії А.Ждановича та Д.Ракоці. Але, щоб утримати 
останнього якщо не в союзі, то хоча б у нейтральності до України, змуше
ний був підтримувати версію трансільванського князя щодо причин його 
капітуляції, а отже й покарати винуватців.
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Одному з останніх наказів гетьмана України судилося залишитися не
реалізованим. 27 липня 1657 р. Б.Хмельницький помер. А вирок над
A.Ждановичем, як писав 28 липня Г.Лільєнкрона, ще не було “виконано, так 
як нового гетьмана тут (в Чигирині. -А.Г.) немає” 68.

В історіографії часто пов’язують “удар” та смерть Б.Хмельницького із 
отриманою звісткою про “віроломство козаків” і відступом козацького кор
пусу з Польщі. Але ці хронологічно близькі та послідовні події, на нашу ду
мку, не мають причинно-наслідкового зв’язку, оскільки, як вірно відзначали
B.А.Смолій та В.С.Степанков, і після надходження зазначених вістей 
Б.Хмельницький продовжував працювати в звичайному режимі та видав з 21 
до 23 липня ще щонайменше чотири універсали. Справа ж, на їх думку, по
лягала в тому, “що він (гетьман. -  А.Г.) на цей час уже й без того перебував 
на смертному одрі” 69.

Відзначимо ще й те, що відомості з трансільвансько-українського вій
ська за своїм змістом не дуже різнилися від інших вістей, які в липні 1657 р. 
(та й протягом останнього року життя українського гетьмана) надходили в 
Чигирин. Тож достеменно не відомо, що могло більше вразити Б. Хмельни
цького: чи інформація про оточення і поразку армії Ракоці, чи повідомлення 
про вторгнення величезної татарської орди в Україну та затримку з підходом 
на допомогу російської армії Г. Ромодановського (лист до якого з Чигирина 
було направлено на початку липня 1657 р. і який ще 16 липня не наважував
ся без царської згоди вирушити в дорогу), чи якісь інші вісті.

В історіографії також існувала версія про можливе отруєння Б. Хмель
ницького. Адже ще Г. Граб’янка у своєму “Літописі” (1710) писав: “Деякі 
правда уперто твердять, що то поляки, не маючи сили інакше Хмельницько
го умертвити, вирішили його отруїти”70.

М.І. Костомаров не вірив у правдивість даного переказу і вважав, що 
останній “належить до тих легендарних підозр, які у. всі часи і повсюди су
проводжували передчасну смерть знаменитих людей”71.

Окрім того, М.І. Костомаров намагався окреслити ті загальні негативні 
фактори, які могли погіршити стан здоров’я українського гетьмана. Вчений 
зазначав, що передусім “то була московська політика, яка ламала усі його 
плани поверження Речі Посполитої, об’єднання і зростання Руси (України. -
А.Г.), саме в той час, коли вони швидше, ніж колиінде, могли здійснитися. 
Хмельницький прозрівав у даль віків, як показують його численні промови. 
Він передбачав, що Москва більше, ніж всякі інші сусіди, зіпсує розпочату 
ним справу”72. Особливо прикрою для Б. Хмельницького була “недовіра до 
нього начальних московських людей” та зміна Росією своїх зовнішньополі
тичних пріоритетів у 1656 р. й подальше “недопущення українських коміса
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рів до переговорів між Польщею і Москвою... невдоволення супроти Моск
ви митрополита і численного православного духовенства, -  все показувало 
йому, що з’єднання Південної Руси (України. -А.Г.) із Московською держа
вою не може обійтися без розбрату та потрясінь. Все це розстроювало геть
мана. Йому було за шістдесят років; багато у нього в житті було ударів, але 
Віленська угода зі всіма поєднаними з нею обставинами була найбільш па- 
губним ударом для Хмельницького”73.

Схожої із М.І. Костомаровим думки дотримувався і М.С. Грушевський, 
який більш широко використав, щоправда, тотожну джерельну аргумента
цію74.

Загалом у джерелах сповіщається й про загальне ускладнення для 
України геополітичної ситуації. Так, Г. Граб’янка прямо вказував: “Коли 
Хмельницький перебував у Чигирині, йому стало відомо, що цісар христи
янський та цар турецький, що раніше всіляко виявляв свою прихильність, 
так проти нього озлобився, що не лише йому, а і всій Україні почали погро
жувати і звинувачувати його”75.

З приводу тих же закидів світових монархів Г. Кониський також писав: 
“снедаем бывши Хмелницкій крайнею горестію и беспрерывною печалью, 
разтравивших прежнія его припадки, от чрезмерных воинских трудов и все
гдашних суетств и бденій зародившіесь, а не менше и от удручавшей его 
старости, впал в тяжкую болезнь и, по долгом в ней страдании, стал, нако
нец, к жизни ненадежен”76.

“Домашні” вісті теж навряд чи могли заспокоїти українського волода
ря: військо відмовлялося виконувати накази молодого гетьмана, на якого 
Б. Хмельницький покладав великі надії; поміж полковниками почалася пе
редвиборна боротьба за гетьманську булаву; генеральний писар І. Виговсь- 
кий, як писав Г. Лільєнкрона, “вселяє за різними обставинами сильну підо
зру, що після смерті гетьмана прагне захопити всю владу. І таким чином вже 
виникло дві партії”77. Причому, все це відбувалося на фоні прогресуючої 
хвороби Б. Хмельницького, бо Г. Лільєнкрона сповіщав ще 28 червня 1657 р. 
(тобто за місяць до смерті), що “гетьман дуже хворий” 78.

Таким чином, доцільніше твердити, що не одне якесь повідомлення, а 
загальна важка ситуація в Україні на фоні хвороби Б.Хмельницького при
звели до “удару” та смерті великого гетьмана.

Після смерті Б. Хмельницького Антон Жданович, дізнавшись, що мос
ковський посол розшукував його, щоб передати царські грамоти, вирішив на 
початку серпня зустрітися з останнім79. Аудієнція відбулася в Києві 9 серп
ня, де І. Желябужський докоряв українському полковнику: “... воюєш ты, 
соединясь с Ракоциею и с свейским королем и с Волохи и с Мутяны без го-
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сударева указу Полшу”80. У подальшій бесіді А. Жданович детально оповів 
царському посланцеві про маршрут та мету походу українських військ у 
складі антипольських коалційних сил81.

На завершення своєї аудієнції у І. Желябужського А. Жданович заявив: 
“А ныне де на меня все полковники роптуют и вскладывают на меня всю 
вину (за похід у Польщу. -А .Г.) и хотят де меня известь, чтоб мною верши
лось, бутто я ходил своим изволом; а у меня де гетманские листы есть. Да 
толко б де я своим изволом пошол, кто б меня послушал войска?”82.

Розвідуванням щонайменших деталей походу українського війська під 
командуванням А. Ждановича в Польщу фактично закінчувалася місія 
І. Желябужського в Україну. На завершення останньої московський уряд да
вав своєму послу ще деякі доручення:“...ты бы до нашего указу был в Кор- 
суне... писал бы еси к нам великому государю, проведав про все подлинно, 
а проведывали бы еси тайным обычаем, чтоб было. А сю нашу великою го
сударя грамоту держал бы еси у себя тайно, чтоб у тебя про то никто не ве
дал” .

Секретність розвідувальної діяльності І. Желябужського в Україні була 
обумовлена тим, що російський уряд, який не зміг домогтися в кінці 1656 -  
першій половині 1657 рр. від Б. Хмельницького дотримання умов українсь- 
ко-російського договору 1654 р. (в царині обмеження зовнішньополітичних 
ініціатив Чигирина) та російсько-польської Віленської угоди 1656 р., після 
смерті великого гетьмана прагнув перейти до рішучого вирішення “україн
ського питання”, з тим, щоб сформувати і згодом юридично закріпити нову, 
надійнішу від Переяславсько-Московської (зразка 1654 р.), систему двосто
ронніх відносин. Важливими складовими нової політики Москви було те, що 
царський уряд прагнув використати період безгетьманства і напряму зверта
вся до різних станів українського суспільства та представників старшини. 
Цим не лише зондувався “український грунт”, але й. розколювалась політич
на еліта, якій легше було нав’язувати свою позицію. І це стало можливим 
лише після смерті Б. Хмельницького, оскільки за життя останнього й за умов 
сильної гетьманської влади подібна тактика не давала результатів.

* * *

На загал, дана війна (в польській історіографії події 1655-1660 рр. ква
ліфіковані як “Друга Північна війна”), незважаючи на те, що Польщі вдалося 
відбити похід союзницьких військ з допомогою армії Габсбургів, стала свід
ченням досить тривожних для цієї держави зовнішньополітичних симптомів
і означала початок цілої серії договорів та коаліцій її сусідів, спрямованих 
на руйнування та розподіл земель Речі Посполитої.
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Для України участь в Раднотській системі (1656-1657 pp.) та війні уча
сників даної коаліції проти Польщі мала важливе конкретно-історичне зна
чення. Перш за все, Б.Хмельницький з допомогою нових союзників зумів 
перенести воєнні операції на внутрішні регіони Речі Посполитої та завдати 
останній значного превентивного воєнного удару, що послабило військовий 
потенціал Польщі та перешкодило її активним операціям на українському 
фронті. Хоча повної перемоги українському гетьману здобути не вдалося, 
однією з найважливіших причин чого було відверте небажання політичних 
“важковаговиків” -  Оттоманської та Габсбургської імперій -  допускати гео- 
політичні зміни в європейському status quo. А саме на це замахнулась Шве
ція, задумавши суттєві територіальні перерозподіли та підтримавши так зва
не “повстання васалів” (об’єднаних в Раднотській коаліції Трансільванії -  
васала Оттоманської імперії, залежного від Польщі Бранденбургу, а також 
України з номінальним російським протекторатом)84. Війна загалом зірвала 
процес ратифікації польським сеймом підписаних із Москвою та невигідних 
Україні Віденських угод 1656 р. А дипломатичні перемовини й укладені 
угоди зі Швецією, Трансільванією та іншими державами, як мінімум, сприя
ли процесам європейської легітимації Української козацької держави. Чи міг 
геьман Б.Хмельницький в ході вказаних воєнно-дипломатичних подій (1656-
1657 pp.) досягти максимально можливих для себе результатів і створити 
цілком незалежну (без протекції будь-кого із сильних сусідів) Українську 
державу, зі стовідсотковою впевненістю твердити важко. Хоча й заперечу
вати вірогідність такого історичного шансу, думається, теж немає підстав, 
оскільки один із учасників Раднотської системи -  Бранденбург сповна ско
ристався наявними можливостями й зумів досягти такої мети. Бранденбур- 
зькому електору таки вдалася, здавалося б, за тих обставин неможлива річ -  
створення незалежної від Польщі держави в Прусах Князівських.
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