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Андрій Гурбик

Українсько-російські
військово-політичні відносини 

в період Раднотської системи
(1656 –1657 рр.)

В загальному контексті розвитку історичних досліджень, присвя-
чених різноманітним аспектам Національно-визвольної війни середини 
ХVІІ ст., особливо потребує подальшого копіткого вивчення військово-
політична історія (в т.ч. і зовнішньополітична) постпереяславського 
періоду (після 1654 р.) З одного боку, це зумовлено об’єктивним станом 
історіографії. Адже не секрет, що до початку 90-х рр. минулого століття 
в українській історіографії пануючими концептуальними засадами 
залишалися теоретичні положення радянської історіографії, вироблені 
ще в 50-і рр., які, попри інші вади, необґрунтовано обмежували 
1654 роком хронологічні рамки української Визвольної війни. А тому 
дослідники тоді справедливо відзначали, що «з поля зору вітчизняної 
історіографії... повністю випадала політична історія України після 
1654 р.», і не було «опубліковано жодної роботи про внутрішню і 
зовнішню політику уряду Української держави другої половини 
ХVІІ ст.»1.

На нинішньому етапі розвитку вітчизняної історіографії, коли 
вже практично ніхто із серйозних дослідників не обмежує Визвольну 
війну рамками Переяславської ради, по суті, зроблено прорив як 
в переосмисленні теоретичних проблем Визвольної війни, так і 
відтворенні об’єктивної фактологічної картини історії визвольних 
змагань в Україні після 1654 р. Лише за останні роки у світ вийшло 
чимало ґрунтовних наукових статей, десятки монографічних робіт, 
брошур та збірників наукових праць, перевидано вартісні книги 
попередників та створено перші узагальнюючі дослідження2. Вказаний 
вітчизняний історіографічний доробок поряд з іншими аспектами 
значно просунув уперед й проблематику українсько-російських 
військово-політичних відносин в постпереяславську добу. Але, як 
влучно відзначають сучасні фахівці, розв’язання проблеми взаємин 
двох сусідніх народів і сьогодні, «попри наявний масив друкованої 
продукції... не менш віддалене від свого завершення», як і в попередні 
періоди3. І причини цього не лише в «компетенції дослідників... 
ґрунтовності чи обмеженості джерельної бази, ступені досконалості 
дослідницького інструментарію»4. Складність полягає як в об’єктивній 
багатогранності українсько-російських взаємин, так і в суб’єктивній 
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ідеологічній зашореності (особливо в радянський період) багатьох 
їхніх аспектів. Одним із останніх є саме участь України в формуванні 
Раднотської системи (1656 р.) в союзі з Швецією, Трансільванією, 
Бранденбургом, Молдавією, Валахією та похід українського війська в 
Польщу (1657 р.). Як вказані зовнішньополітичні ініціативи Чигирина 
сприймали в Москві, яким чином складалися стосунки контрагентів 
Переяславсько-Московської угоди (1654 р.) в даний період, і спробуємо 
прослідкувати в нашому дослідженні.

Укладення в 1654 р. конфедеративного союзу з Росією відкривало 
Україні чималі можливості у вирішенні важливих завдань Визвольної 
війни: завершення переможної військової кампанії проти Речі 
Посполитої та реалізації ідеї соборності Української держави. 

Для цього необхідно було вирівняти значно ускладнену для 
України в допереяславський період геополітичну ситуацію та орга-
нізувати й активізувати спільні з Москвою військові операції. Проте 
російська сторона не поспішала погодитись перенести 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 підійшли 
московські полки.

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 
держави Стародубщини, Кричевського й Бихівського повітів) надавали 
вповні реальних обрисів ідеї соборності України5.

Інше надзавдання – 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 
Малопольщу – фельдмаршал А. Віттенберг, на Жмудь – Магнус 
Арвид де ля Гардьє). Польський король Ян Казимир, програвши 
кілька битв, відступив до Кракова (вересень 1655 р.) і поселився у 
Вавельському замку. Але, внаслідок стрімкого підходу армії Карла 
Густава, змушений був залишити місто на С. Чарнецького (залога 2200 
вояків) й відбув у еміграцію на Шльонск (в Глогувок). Річ Посполита, 
таким чином, стояла на межі катастрофи, і то 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-ли-
товську унію. Окрім того, у вересні 1655 р. шведи окупували Варшаву, 
а 19 жовтня їм здався Краків.

Таким чином, майже вся Польща і частина Литви були залиті «хви-
лями» шведського «потопу» (частина ВКЛ була зайнята московськими 
військами). Окрім того, Карл Густав змусив у січні 1656 р. пруського 
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електора Фрідріха Вільгельма Гогенцоллерна укласти зі Швецією 
військову угоду й виправити проти Польщі 8-тисячну армію6.

В умовах 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 створений після укладення Переяславсько-Московської угоди 
1654 р.) виявилися 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 відкривала Україні 
чималі можливості, але й призводила до певних зовнішньополітичних 
ускладнень, на які Чигирин був готовий свідомо погодитися взамін 
на активну військову допомогу Москви.

Негативними для України моментами в 1655–1656 рр. були різкі 
вимоги Швеції до Б. Хмельницького вивести війська з Галичини 
(щодо останньої у Карла Густава існувала особлива думка), а також 
призупинення військової активності Москви та малозрозуміле для 
Чигирина зближення останньої з польською стороною.

В кінці 1655 – на початку 1656 р. вже чітко простежується зміна 
зовнішньополітичного курсу Кремля від війни до союзу з Варшавою, 
спрямованого проти Швеції. Московська дипломатична служба 
розпочала активний діалог з польською стороною та тими литовськими 
політиками, які не схвалили союз Я. Радзивілла з Карлом Густавом. 
Одним із найвпливовіших серед них був польний гетьман і підскарбій 
литовський Вінсент Корвін Госєвський. І вже 17 травня 1656 р. Росія 
оголосила Швеції війну7.

Не знаючи практично до літа 1656 р. про такий кардинальний 
поворот у зовнішній політиці царя, Б. Хмельницький все ж, думається, 
не міг не помічати значний спад військової активності Росії у війні 
проти Речі Посполитої. І ця обставина, ймовірно, найбільше турбувала 
гетьмана, оскільки унеможливлювала швидке приєднання до козацької 
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 
антипольської коаліції з метою розгрому Речі Посполитої без сприяння 
Росії. Особливо активізовується даний курс України на початку літа 
1656 р., коли царською грамотою Б. Хмельницькому було офіційно 
повідомлено про підготовку російсько-польського миру. В цей же час 
королівські комісари (Я. Красинський, К. Завіша), отримавши 27 червня 
1656 р. інструкцію для переговорів, 12 серпня зустрілися в Немежі 
поблизу Вільно з московською делегацією на чолі з Н.І. Одоєвським. Не 
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маючи змоги переконати Москву не йти на союз із Польщею, гетьман 
прагнув використати останній шанс – добитися участі української 
делегації в російсько-польських переговорах. І, оскільки Олексій 
Михайлович радився із Б. Хмельницьким, «межи какими б городами 
й местами черкасскими й полскими рубеж учинить», то останній ще 
надіявся на переговорах відстояти українську позицію, «чтоб рубеж 
княжества Российского по Вислу реку был, аж до венгерские границы»8. 
Як свідчить аналіз джерел, загнана в глухий кут польська сторона, 
дійсно, була готова йти на значні поступки, і то не лише територіальні. 
Щодо України, то польські комісари в Немежі отримали королівські 
інструкції будь-якою ціною «заспокоїти» козаків, навіть визнавши за 
ними окрему державу на Подніпров’ї9.

Але наступні події – недопущення української делегації до ро-
сійсько-польських переговорів у Вільно; замовчування російською 
стороною умов підписаного 24 жовтня 1656 р. перемир’я; заборона 
Росією українським військам переходити «лінію України» – розвіяли 
останні надії Б. Хмельницького на повернення західних територій 
України з допомогою Росії.

Тож всі зусилля української дипломатії були спрямовані на пошук 
потенційних союзників для подальшої боротьби проти Польщі, що 
необхідно було робити обережно, щоб не викликати загострення 
відносин з Москвою.

У першій половині 1656 р. активізуються дипломатичні відносини 
між Україною та Молдавією і Валахією. Проте особливо інтенсивними 
в цьому році 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 бороть-
би 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 
украінсько-російський альянс при його наближенні до Дунаю міг 
прямо загрожувати і Трансільванії10.

У відносинах України із Швецією на кінець 1656 р. (тобто, часу 
початку 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 непоступливість шведської сторони в головному для 
України територіальному питанні. Восени 1655 р. Швеція визнавала 
за Б. Хмельницьким лише Запорожжя та Лівобережжя. В 1656 р. 
посольство Г. Велінга хоча й називало Україну «вільною державою», але 
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лише в межах Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств. 
І навіть в січні 1657 р., коли в похід на Польщу Б. Хмельницький вже 
реально відправив багатотисячний український корпус, Г. Веллінг 
заявив у Чигирині про визнання Швецією Української держави лише в 
складі названих трьох воєводств, замовчуючи долю західноукраїнських 
земель. Було очевидним, що шведський посол керувався у даному 
питанні королівською інструкцією від 25 вересня 1656 р., в якій перед-
бачалося: «Коли світлий пан гетьман, окрім цих великих земель і 
володінь, якими він володіє, бажає прилучити до своєї території ще 
якісь інші частини Руси, його королівська величність не має проти 
цього нічого, і навіть щодо тих, які він дозволив окупувати князеві 
трансильванському, король обіцяє докласти всіх старань, щоб по-
приятельськи без ніякої образи й без порушення присяги налагодити 
цю справу з князем трансильванським, і справедливі бажання пана 
гетьмана задоволити»11.

Остаточне оформлення нової антипольської коаліції завершилося 
підписанням 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 Віленський трактат. Но-
востворена таким чином Раднотська система передбачала спільну 
війну коалційних сил проти Речі Посполитої з подальшим розподілом 
земель останньої між Швецією, Бранденбургом, Трансільванією, Ук-
раїною з осібним князівством для Богуслава Радзивілла. Для Карла 
Густава Раднот, таким чином, став відповіддю на створений у Вільно 
польсько-московський військовий союз. Д’єрдь ІІ Ракоці ставив собі 
за мету коронування польською короною, а Україна і Бранденбург – 
унезалежнитися від цієї ж корони. Такі кардинально відмінні мотиви 
учасників коаліції з самого початку таїли в собі загрозу її розколу, хоча в 
цілому Раднотська система юридично закріплювала визнання в Європі 
незалежної Української держави в межах Київського, Брацлавського і 
Чернігівського воєводств. Що стосувалося Західної України, то, згідно 
Раднотської системи, її доля мала остаточно визначитися пізніше, після 
додаткових шведсько-трансільвансько-украінських консультацій12.

Зважаючи на непоступливість трансільванської й шведської сто-
рони навіть на переговорах, Б. Хмельницький навряд чи міг сподіватися 
пом’якшення позицій останніх в ході військової кампанії проти Польщі. 
І це значною мірою вплинуло на те, що гетьман України, вступаючи 
в нову антипольську коаліцію, остаточно не поривав з Москвою, а 
«пильнував добрих відносин», чому й намагався завуалювати перед 
останньою склад та мету походу українського корпусу в союзі з 
Д’єрдем II Ракоці, оскільки Росія, попри все, ще залишалась в стра-
тегічних планах Хмельницького важливою противагою агресивним 
устремлінням Польщі та значним стримуючим фактором для Осман-
ської імперії13.
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Тим часом підготовка спільного трансільвансько-українського 
походу йшла повним ходом. Згаданий посол Л. Уйлакій сповіщав 
в жовтні 1656 р. семиградському 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 Україна 
готова на першу ж звістку виправити 15-тисячну армію з гарматами 
та всіма припасами. Для узгодження терміну виступу союзницьких 
армій та інших деталей походу Ракоці, у відповідь на повідомлення 
про готовність Б. Хмельницького навіть самому очолити українські 
війська, вислав до Чигирина 19 листопада 1656 р. посольство Гентера. 
А для контролю за виходом козацького корпусу в Україну було від-
правлено Стефана Хорвата. В місію останнього також входило, як 
відзначав М.С. Грушевський, добиватися від українського гетьмана 
прикриття військової операції в Польщі від турецько-татарських 
військ та гарантувати безпеку польським прихильникам Ракоці з боку 
козацьких полків14.

Формування українського козацького корпусу відбувалося швид-
кими темпами. До його складу Б. Хмельницький наказав залучити 
козаків трьох полків Війська Запорозького. Як сповіщав у грудні 1656 р. 
у Москву Аврам Лопухін, на той час «были у гетмана посланники 
венгерские, мутянские и волоские, и мутянские и волоские отпущены 
вскоре, а венгерские пошли с полковником Онтоном Ждановским 
из Чигирина вместе, ...а с Онтоном де полк... (київский. – Авт.), да 
полк переяславский, да полк белоцерковский, а сбиратца де у Белой 
Церкви, а с ними же охотники». Загальне командування корпусом 
було покладене на наказного гетьмана Антона Ждановича, а також 
на полковників Івана Богуна, Ференца Раца (серба за походженням), 
Сулименка та інших козацьких ватажків. Причому, число учасників 
походу в складі українського корпусу постійно зростало за рахунок 
загонів добровольців-«охотників»15.

Мобілізація українського козацького корпусу була проведена 
досить оперативно. Командування його на чолі з наказним гетьманом 
А. Ждановичем, отримавши останні інструкції Б. Хмельницького, 
вирушило із Чигирина «після Миколиного дня» (19 грудня) до Білої 
Церкви. Туди ж направлялася й більшість козацьких загонів. Згодом 
російський посол А. Лопухін, який в кінці грудня 1656 р. – на початку 
січня 1657 р. проїжджав Україною, писав: «Як я їхав козацькими горо-
дами, і з багатьох городів і містечок ідуть козаки, а як я їх питав куди 
йдуть, відповідали: Йдемо на службу під Білу Церкву». Основні сили 
корпусу, думається, вже були зконцентровані під Білою Церквою на 
кінець грудня 1656 р. Тому Б. Хмельницький 31 грудня видав у Чи-
гирині спеціальний універсал, в якому зазначалося: «... до ведомости 
доносим, іж ми, посилаючи наши войска Запорозские, жебы се 
злучили з войсками князя его милости семиградского і шли, где оним 
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указано, теди упевняєм ласкою нашою же хто-колвек горнутися маеть 
до Войска Запорозского, абы найменшеє кривды не міли ні до кого 
і назначоний висланый намесник наш (А. Жданович. – Авт.) того 
постеригати маеть... спротивних теж і Войску Запорозскому незичли-
вих и неприхильных розказалисмо громить»16.

В умовах розпочатого походу козацького корпусу офіційний 
Чигирин на переговорах із російським послом А. Лопухіним, які 
проходили в гетьманській столиці 7–8 січня 1657 р., так пояснював свої 
дії: «15 грудня стало нам відомо, що ляхи напали на городи Черніївці і 
Калюс вирубали людей і майно забрали, і ми відправили полковника 
київського Антона Ждановича з полком (київським. – Авт.) та ще полк 
білоцерківський і переяславський і багато охотників пішло, і ми веліли 
стати в козацьких городах на границі від ляхів, і коли ляхи їх зачеплять 
і будуть пустошити козацькі городи, він (А. Жданович. – Авт.) буде з 
ляхами битися»17. На завершення українсько-російських переговорів 
Б. Хмельницький видав А. Лопухіну 9 січня грамоту до царя, в якій, 
щоб зняти всі можливі сумніви російської сторони щодо необхідності 
мобілізації українського війська, ще наводилися приклади збройних 
випадів з боку польських загонів на українському кордоні: «Ляхи своїх 
хитрощів і неправд не хочуть лишити: уже після з’їзду (у Вільно. – Авт.) 
випавши з Кам’янця вирубали город Калюс (подільське містечко. – Авт.) 
і на інших місцях коло Бару немало християн побили. А тепер знову 
в Пинськім повіті монастирі попалили, православного архимандрита 
лещинського отця Йосифа за малим не вбили, а ченців його таки 
всіх побили на смерть... Також по інших місцях чинять християнам 
різні кривди і нашу православну віру зневажають»18. Таким чином, 
Б. Хмельницький досить обґрунтовано пояснив російській стороні 
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 
Посполитої, але, як справедливо відзначав М.С. Грушевський, «виразно 
відділивши його від експедиції Ждановича»19.

Крім того, Б. Хмельницький сповіщав російському царю, що 
польська сторона «турецького султана і кримських татар на нього – 
гетьмана і все Військо Запорозьке намовляє ... а канцлер королівської 
величності Стефан Корицинський зсилався із калмиками, підбурюючи 
їх на гетьмана і на Військо Запорозьке, і на всіх православних християн, 
і, що в листах своїх вас великого государя вашу царську величність 
писав з безчестям великим»20.

Більшість приведених Б. Хмельницьким звинувачень, висунутих 
польській 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 завуалювати, маніпулюючи назвами міст та регіональною 
віддаленістю зазначених сутичок. Зокрема, у листі до Олексія Михай-
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ловича вже 13 жовтня 1657 р. він писав, що «Хмельницький і Військо 
Запорозьке жодної проблеми від наших королівської високості 
польських людей після договору посольського Віленського з Кам’янця 
Подільського не мали; замку Налушу (замість Калюс. – Авт.) наші 
королівської високості польські люди не висікали бо і немає в Русі 
жодного замку з такою назвою Налуш (!) названого; монастирів теж 
жодних коло Бару в пінському повіті (це теж фальсифікація, оскільки, 
Б. Хмельницький розділяв зазначені події. – Авт.) не палили бо Бар 
далеко є від Пінського повіту; 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»21.

Проте для гетьмана України важливим було не створення комісії 
для розгляду прикордонних конфліктів, а перш за все розкриття перед 
російською стороною підступності польських обіцянок, з одного боку, 
та отримання 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.

Незважаючи на складні погодні умови, українські війська об’єд-
налися із союзниками поблизу Перемишля в лютому 1657 р., і тут же 
на спільній військовій раді було вирішено йти походом на Краків22.

В стратегічному плані наступ на Краків українсько-семигродські 
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 канонаду з гармат та мушкетів увійшов до Кракова. В 
місті його зустрічав командир шведської залоги генерал Віртз та багато 
інших шведських офіцерів (Краків перебував у руках шведів із жовтня 
1655 р., коли С. Чарнецький підписав капітуляцію). Менші підрозділи 
семиградсько-українського війська опанували прилеглі до Кракова 
міста: «Під Краків вернуло козаків і війська Ракоцієвого коло 2 000»23. 
На наступний день, 19 березня, було організовано урочисту передачу 
ключів від міста трансільванському князю Д’єрдю ІІ Ракоці, а залога 
останнього змінила шведів на чолі з Віртзом.

Здобуттям Кракова, на думку дослідників, завершився перший 
етап походу коаліційних військ під проводом Ракоці і Ждановича 
проти армії Яна Казимира. Союзники за 59 днів (з яких 28 припадало 
на марші, а 31 – на постої) пройшли від Тарнавки до Кракова понад 
400 км шляху, долаючи при кожному денному переході в середньому 
15 км. Це був чималий темп, враховуючи складні умови зими 1657 р. 
та короткий світловий день. Крім того семиградсько-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 кригою24.
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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 наростало. Москву перш за все непокоїло дві речі. По-перше, 
необхідно було переконати українську сторону в тому, що польсько-
російські переговори у Вільно не передбачали передачі Речі Посполитій 
українських земель, а закиди польської дипломатії з цього приводу – це 
відверта фальсифікація Віленських домовленостей. По-друге, потрібно 
було будь-що утримати Україну від вступу до інших військових 
альянсів, оскільки відомості про інтенсифікацію переговорного про-
цесу із Трансільванією (Семиграддям), Швецією, а також молдавськими 
та мултянськими воєводами все частіше тривожили уряд Олексія 
Михайловича. Інформація ж Б. Хмельницького про концентрацію на 
українсько-польському кордоні великого військового корпусу, що в 
часі співпала із виступом проти Польщі армії Д’єрдя II Ракоці, дума-
ється, вже майже не залишила у російського уряду сумніву в тому, що 
Україна увійде в нову коаліцію і продовжить без Росії війну проти 
Речі Посполитої.

Прогнозуючи нові зовнішньополітичні кроки України, але не 
знаючи достеменно, на якій стадії перебувають дії українського 
уряду, російська сторона готує нове посольство до Чигирина. Послам 
було видано 17 лютого 1657 р. детальну інструкцію щодо ведення 
переговорів з українським гетьманом. Російські посли повинні були 
ще раз заявити, що Москва ніколи не піде на передачу України 
Польщі, й про це не велося мови з останньою. На підтвердження 
цього передбачалося представити навіть деякі протоколи Віленської 
комісії. А тому в українського уряду немає будь-яких підстав проявляти 
«шатость».

В іншому питанні – концентрації на кордоні із Польщею військ 
А. Ждановича посли повинні були передати Б. Хмельницькому цар-
ську похвалу за пильну охорону, але застерегти українського гетьмана, 
щоб зазначений корпус лише відбивав напади та грабежі поляків і ні 
в якому випадку не переходив кордону, аби не дати Варшаві приводу 
звинуватити Москву у недотримані Віленських домовленостей25.

Готуючи в лютому 1657 р. зазначене посольство в Україну, росій-
ський уряд, щоправда, не знав точно про всі нюанси укладеного укра-
їнсько-трансільванського договору, а тому послам пропонувалися різні 
варіанти ведення переговорів із цього блоку проблем. Згідно першого, 
посли повинні були повідомити Б. Хмельницькому, що царю відомо 
про його союз із Ракоці для спільної боротьби проти Польщі, а також 
мали гостро критикувати намагання гетьмана України допомогти 
семиградському князю заволодіти польською короною, оскільки, па-
ни-рада пообіцяли останню Олексію Михайловичу. У зв’язку ж з тим, 
що Військо Запорозьке присягало цареві, то для нього, а не для Ракоці 
повинно домагатися польського королівства.



Андрій Гурбик

214

Інший варіант ведення переговорів був м’якшим. Якби посли 
виявили, що Україна зобов’язана, згідно українсько-трансільванської 
угоди, надати Ракоці військову допомогу, і Б. Хмельницький вже вислав 
у межі Польщі корпус А. Ждановича, то гетьману передбачалося ска-
зати, щоб він і все Військо Запорозьке пам’ятали велику ласку царя 
і свою присягу вірно служити останньому, а також бажали добра та 
молили Бога, щоб Господь допоміг государю здобути польську корону. 
А свою вірну службу і прихильність, навіть якщо семиградські й 
українські війська вже з’єдналися і виступили проти польського короля, 
гетьман може підтвердити тим, що всі здобуті міста по обох боках 
Вісли і аж до угорського кордону перейдуть у володіння московського 
государя. І щоб останній був на Короні Польській і Великім князівстві 
Литовськім, а Військо Запорозьке з «усією Малоросією» у царської 
величності під одним володінням навіки26.

Таким чином уряд Олексія Михайловича, не маючи змоги від-
вернути похід коаліційних семиградсько-українських військ на Поль-
щу, вимушений був погодитися із цією несподіваною зовнішньо-
політичною акцією українського уряду, яка демонструвала певне 
ігнорування українською стороною польсько-російських Віленських 
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, 
дипломатичним шляхом підказувала дещо скореговану мету даної 
військової акції. При цьому гетьману України російські посли мали 
нагадати і його позицію, яку він висловлював у листопаді 1656 р. дякові 
Фоміну, коли Б. Хмельницький казав: «Нехай государ буде на своїм 
пренайвищім престолі Великої, Малої і Білої Русі в Москві, а мене з 
Військом Запорозьким пошле на своїх неприятелів – ляхів; буде у мене 
війська з 300 000, і я сам один упораюся із польським королем і з ляхами, 
все згідно з волею царською учиню, і буде цар государем над Короною 
Польською і Великим князівством Литовським разом з Московським 
государством». Тоді посли мали сказати: «От тепер, гетьмане, поступи 
так як говорив тоді Фоміну: промишляй над поляками і приводи до 
того»27.

Проте даний крок російського уряду спізнився майже на півроку. Він 
був доцільний тоді, коли ще не була укладена Віленська угода, і являв 
фактично альтернативу останній, оскільки, на відміну від примарних 
обіцянок польських дипломатів у Вільно, давав реальний шанс Олексію 
Михайловичу здобути польську корону, а Б. Хмельницькому завер-
шити війну перемогою над Річчю Посполитою й приєднати західно-
українські землі, що попри все інше, значно б сприяло і російсько-
українському зближенню. Але восени 1656 р. уряд Олексія Михайло-
вича не пішов на такий крок. А на весну 1657 р. змушений вже був 
пожинати плоди допущених в українсько-російських відносинах 
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помилок. Останні ж привели до того, що український уряд не лише 
«охолов» до проблем взаємного зближення, але й навіть був готовий 
до зміни пріоритетів у зовнішній політиці, що виявилося в потужному 
зближенні із Трансільванією, Швецією, Бранденбургом, Молдавським 
та Мултянським князівствами. Особливо російську сторону непокоїла 
одностайність, з якою політична еліта України підтримала новий зов-
нішньополітичний курс Б. Хмельницького, оскільки не лише гетьман, 
але і жоден із полковників Війська Запорозького не повідомив у Москву 
про наміри української сторони.

Тому, отримуючи від своїх дипломатичних кур’єрів та агентів з 
України все тривожнішу й часом суперечливу інформацію, російський 
уряд вдався до екстренних мір, розробивши в лютому проаналізовану 
інтрукцію та виправивши до Чигирина посольство стольника В. Кі-
кіна. Останнє прибуло в гетьманську столицю 10 березня 1657 р. й 
протягом наступних трьох днів вело переговори згідно вище згаданих 
рекомендацій російського уряду, на що Б. Хмельницький відповів 
листом до Олексія Михайловича від 13 березня 1657 р., в якому так 
пояснював українську позицію: «А что есмя видя неправды лятцкие, 
что они розными обычаи о нас промышляют и многие обиды и убив-
ства християнам многоджы, выпадаючи ис Каменца из иных мест 
починили, поставили было есмя для обереганья ваших царского ве-
личества украинных городов людей ратных на пограничью несколько 
тысяч людей. А потом, как есмя доведались подлинно, что ляхи 
разные земли на вас, великого государя, на ваше царское величество 
и на нас возбужают ... ратным людем пойти велели есмя там, где б 
неприятелей веры нашие ляхов имели найти. А в тож время Ракоцы 
на них для обид своих рушился. А мы не на посилок Ракоцу то войско 
послали, чтоб есмя его на Королевство Польское имели становить, 
токмо мы послали для того, чтоб есмя неприятелей наших, где ни есть 
обьявятца, за счастьем вашего царского величества и помощию Божиею 
громили»28. Таким чином, Б. Хмельницький, як і в січні А. Лопухіну, 
знову повідомив царю, що виправив на кордон для захисту від поляків 
деякі полки, але в зв’язку з агресивною політикою Речі Посполитої дав 
наказ А. Ждановичу «громити ляхів». І знову чітко відокремив похід 
козацького корпусу в Польщу від маршу Ракоці, заперечуючи також 
те, що Військо Запорозьке ніби-то хоче посадити семиградського князя 
на польський престол.

Гетьман України знову підкреслив нещирість польської сторони, 
яка пропонувала Олексію Михайловичу польську корону, пославшись 
на слова К. Беневського, який зазначав, «что те статьи, на комиссии 
Виленской учиненные, никогда не придут в совершенье, и та комиссия 
нужды ради великие была, чтоб де царское величество не наступал с 
ратными людьми»29. А тому, повідомляв Б. Хмельницький, «...мы для 
таковых хитростей й неправд лятцких вышеименованных, что они все 
на поруганье веры православные и на бесчестье вас, великого государя, 
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вашего царского величества чинят, а не дая им исправитися, чтоб 
на лето кого иного на нас не навели, пустили есмя противу их часть 
Войска Запорожского»30. Таким чином, зберігаючи шанобливий тон, 
гетьман України вже постфактум доводив до відома царського уряду 
інформацію про ведення війни проти Речі Посполитої на території 
останньої, чим демонстрував нехтування Віленських домовленостей 
1656 р. і невиконання прямого прохання Олексія Михайловича 
не переходити українсько-польського кордону. Вже після того, як 
посольство В. Кікіна відбуло із Чигирина, Б. Хмельницький навздогін 
останньому пише 14 березня 1657 р. ще одного листа: «Стольнику 
его царського величества Василью Петровичю Кикину доброго здо-
ровья от господа Бога желаем. По отъезде вашем принесено нам 
лист от Онтона Ждановича, котрого есмя с частью войск послали 
противу неприятелей... И те войска ...аж под Краков пошли, и где б 
нибудь послышали какое собранье ляхов, пойдут за нами, чтоб не 
распростирались те неприятели. Что далее за ведомость иметь будем, 
не замешкаем, его царському величеству прислать для ведомости»31. 
В даний період московський уряд, думається, досить явно побачив 
свої зовнішньополітичні прорахунки. І не випадково сучасні російські 
історики трактують Віленську угоду як «дипломатическое поражение 
России»32.

Не довіряючи повністю відомостям, які приходили із Чигирина, 
уряд Олексія Михайловича, для отримання більш певної інформації 
про польсько-український конфлікт на кордоні, вислав у кінці лю-
того 1657 р. до Польщі 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. Ієвлєв мав 
із Сапігою, Завішою і Бжостовським в кінці березня, останньому було 
заявлено, що «гетьман Хмельницький присяг Ракочієві угорському... 
і послав своїх людей на польські міста, і вони по різних місцях села 
палили, шляхту порубали, а тепер ідуть разом на Брест і на Підляшшя. 
Отже, ми тому дивуємся... У Вільно у нас був договір з царськими 
послами щоб військо стримати і ні з котрої сторони не чинити зачіпок», 
на що російські посли відповіли: «Це неможливо, щоб гетьман послав 
своїх людей Ракочієві без відомості царської величності»33.

На зустрічі московського посла із Яном Казимиром польський 
король теж намагався довести К. Ієвлєву, що Б. Хмельницький безпід-
ставно послав свої війська проти Польщі. Чим порушив Віленські 
домовленості та присягу московському цареві. Зокрема, у грамоті до 
Олексія Михайловича від 8 травня 1657 р., яку Ян Казимир передав 
із К. Ієвлєвим, зазначалося: «Що стосується людей нашої королівської 
величності, які, з Кам’янця Подільського виступивши, Халуш замок та 
інші села і містечка коло Бару мали винищити, то про Налуш в державі 
нашої королівської величності немаємо жодної відомості та й немає його 
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в нашій державі, ані жодної зачепки з людьми вашої царської величності 
не розпочали люди наші; але свавільних гультяїв, огпришків, які на 
дорогах розбій чинили за наказом самого Хмельницького гетьмана 
Запорозького, нищили. Про шкоди від війська нашої королівської 
величності, які переходили через повіт Гродненський та знищення 
залог і замордування людей деяких вашої царської величності 
людьми Хорунжого Надвірного Великого князівства Литовського, 
жодної ані ми господар, ані гетьмани нашої королівської величності 
від воєводи гродненського не мали скарги чи відомості. Пишемо 
однак до ясновельможного Павла Сапеги і до С. Гонсевського аби за 
переліком кривд заподіяних від воєводи гродненського якнайшвидше 
і невідкладно справедливість вчинили»34.

Таким чином, польська сторона, налякана необхідністю вести 
війну проти значних коаліційних сил, демонструвала всяку готовність 
мирно розв’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. «В тому теж велику кривду 
маємо, – писав у зазначеній грамоті Ян Казимир, – Хмельницький 
гетьман Запорозький від якого не мало бути жодної зачепки в нашій 
державі згідно поставленої в минулому році угоди, на замок наш 
Кам’янець Подільський людей своїх ратних насилав, живності до замку 
перепроводжувати не допускав, а в цьому році, явно присягу зламавши, 
з Ракоці, якого за пана собі обрав і прийняв, злучився і війська свої з 
Антоном наказним гетьманом, Богуном та іншими полковниками 
проти нашої королівської величності виправив. Землі і державу наші 
вогнем і мечем воював і тепер воює, до Львова послав намовляти аби 
на ім’я Ракоці здалися (це була явна фальсифікація. – Авт.). Про що 
ширше усно К. Ієвлєв вашій царській величності оповість»35.

Цікавим у вказаній грамоті було й повідомлення про те, що 
Б. Хмельницький, крім корпусу А. Ждановича, також синхронно вико-
ристовував для боротьби проти Речі Посполитої в 1657 р. і білоруський 
плацдарм, а саме – козаків І. Нечая. На цьому Ян Казимир особливо 
хотів загострити увагу російського царя: «І те вашій царській величності 
нехай буде відомо, що за наказом того ж Хмельницького з полку Нечая 
якісь Морашка і Станішевський до воєводства Новогрудського з 
людьми своїми напавши, силу шляхти позабивали, яких, щоправда, 
та шляхта згромадившись, щасливо за ласкою божою розгромила; але 
вони відповідь дали, що з більшою силою на них повернуться»36.

Крім зазначених проблем, на переговорах з К. Ієвлєвим Ян 
Казимир також відмічав ще один аспект розпочатої проти нього 
війни союзних військ, а саме те, що метою створення та походу но-
вої коаліції проти Речі Посполитої було намагання не дати Росії й 
Польщі завершити розпочатий Віленською угодою процес укладення 
династичної унії та провести у Польщі відповідний сейм для 
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прийняття остаточного рішення. Тому король Польщі у листі від 8 
травня 1657 р. писав: «А оскільки для закінчення тієї доброї справи 
наш спільний неприятель зараз же всі свої сили воєдино злучивши: 
король шведський, Ракоці, князь пруський, який Валдека гетьмана 
свого найнижчого з кількома тисячами людей добре озброєних 
королеві шведському дав на допомогу, Хмельницький, який з Антоном 
і Богуном 12000 війська в посилках Ракоцієві послав, намірилися на те 
аби той сейм розірвати і добру справу домовлену зіпсували. Належить 
вашій царській величності, аби про ті злі умисли відали, війська свої 
одні проти шведів до Інгри та Інфлянт виправив, другі до Прус князя 
пруського віроломного... і до ясновельможного пана Сапеги гетьмана 
Великого князівства Литовського драгунів і рейтарів скільки можна 
тисяч надіслав, щоб всі їхні задуми в ніщо обернути»37.

Але Росія, яка ще в травні 1656 р. оголосила війну Швеції, не 
поспішала проводити активні військові дії щодо останньої. Це в свою 
чергу викликало певну нервозність у Яна Казимира, який в травні 
1657 р. докоряв Олексію Михайловичу: «Наша королівська величність 
весь цей час безупинно війну з шведами вели і зараз ведемо... всю силу 
неприятелів спільних нас обох великих государів в державах наших 
витримували і тепер витримуємо, а ваша царська величність ані шведів 
під Ригою цілу зиму не воював, ані на князя пруського, який є явним 
неприятелем і злодієм обох нас великих государів, не наступав»38.

В даний період московському урядові, думається, стала очевидною 
хиткість Віленських домовленостей, зокрема, ті прорахунки з укла-
денням поспішної польсько-російської угоди, оскільки польська 
сторона як могла відтягувала прийняття сеймової постанови по вілен-
ських пунктах, а взамін за обіцянку колись у майбутньому скликати 
згадуваний сейм вимагала конкретної й негайної військової допомоги. 
Але найбільше Москву в даний період починає турбувати те, що в 
результаті різкої зміни свого зовнішньополітичного курсу російська 
сторона не врахувала інтереси України, а Б. Хмельницький вже го-
товий присягнути іншому протектору. Про це свідчили не лише 
вісті з України і листи з Польщі, але й відомості польського посла 
Бонковського, який підкреслював у Москві в кінці березня 1657 р., 
що чув, як український гетьман говорив таке: «Коли ляхи миряться 
з Москвою, мушу я шукати собі іншого пана і воювати як одного так 
і другого»39.

На другому етапі війни, який розпочався 20 березня 1657 р., союзні 
війська вирушили з Кракова на з’єднання із шведською армією. Ос-
тання під командуванням Карла Густава, залишивши деякі загони 
в Прусії, стрімким маршем рушила на південь, де й з’єдналась з 
коаліційною армією на початку 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, 
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Венгров і Городок. Брест капітулював 13 травня 1657. Перебування 
українського корпусу А. Жданович на Берестейщині було використане 
для переговорів із шляхтою Пинського повіту, яка того ж дня прийняла 
рішення щодо встановлення союзу із Військом Запорозьким. Подібна ж 
дипломатична робота велася на Волині, Мозирщині та Турівщині40.

Незважаючи на певні суперечності в таборі союзників та неспо-
діваний відхід за Віслу Карла Густава (з основним своїм військом), із 
Бреста було вирішено йти походом на Варшаву. Марш українсько-
трансільванські війська розпочали 15 травня, маючи в своєму складі 
лише шведський корпус генерала 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 маю-
чи надії на швидке повернення на польський театр воєнних дій 
Карла Густава, з відходом із Варшави корпусу Стенбока, 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.

Тим часом у Чигирині Богдан Хмельницький докладав 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 протекцією Туреччини і в приязні з Кримським ханством.

У відносинах із Росією гетьман України продовжував дотримуватися 
лінії на дискредитацію політики польської сторони, обґрунтовуючи 
цим самим необхідність продовження війни проти Речі Посполитої. 
З іншого боку, Б. Хмельницький, як і обіцяв у березні В. Кікіну, ін-
формував російську сторону про успіхи козацьких військ у Польщі, 
що мало на меті підтримувати у російського уряду віру в можливість 
опанування польської корони з допомогою рішучих перемог укра-
їнської армії. Саме з цією метою в травні 1657 р. до Москви було від-
правлено українське посольство на чолі з Ф. Коробкою. Проводячи 
переговори з усього комплексу проблем російсько-українських 
відносин, посланці Війська Запорозького детально зупинилися і на 
інформації про похід козацького корпусу А. Ждановича. Зокрема, 
як зазначали в Посольському приказі 14 травня, «Федор Коробка с 
товарищі в распросе сказал: что полковник Онтон Жданов с венграми 
и с шведами случился, и бой был с поляки у них болшой в Полше на 
Подгорье в Ланцуте, а войска де с Онтоном с 50 000, а все охотники. 
Инне де их козаки которые с Онтоном и с венгры и с шведы стоят под 
Краковом, а еще де он назад не воротится и от гетмана к нему о том, 
что ему воротитца назад указу не послано... А будет де турские люди 
на волоскую и на мултанскую землю и на них черкас и наступят и 
полковник де Онтон для того назад ис Полши не поворотитца а учнут 
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промышлять над поляки по прежнему. А на весть турского приходу 
велел гетман Хмелницкой готовить новые войска»42.

Представлена російській стороні Ф. Коробкою 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. 
Важливою в цій доповіді була й інформація про кількісний (явно 
завищений) склад козацького корпусу та про те, що всі учасники по-
ходу були «охотники». Вона, звичайно ж, мала показати російській 
стороні серйозні наміри українського гетьмана в цій війні та свідчити 
про значні кривди з боку польської сторони, які покликали у похід 
таку кількість добровільців. Інформація про участь у поході трьох ре-
гулярних полків Війська Запорозького українською стороною не спо-
віщалась, хоча вперше у російсько-українських переговорах було від-
крито 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 З червня 1657 р. Поряд 
з іншими проблемами, які передбачалося підняти на переговорах із 
Б. Хмельницьким, головною ж для російської сторони була участь ко-
зацького корпусу А. Ждановича в коаліційних силах разом із Швецією 
й Трансільванією у війні проти Речі Посполитої.

Посольство Ф. Бутурліна в досить різких тонах заявило українській 
стороні про порушення гетьманом і всім Військом Запорозьким при-
сяги вірності, даної цареві. Основні ж претензії Москви до Чигирина 
полягали в тому, що Україна допомагала Ракоці здобувати обіцяну 
Олексію Михайловичу польську корону, а також, що «...все Войско 
Запорожское соединилось с неприятелем царского величества – 
Свейским Карлом Густавом»43, а це, в свою чергу, допомогло остан-
ньому здобути для себе міста у Польщі. Українська сторона рішуче 
відкинула висунуті звинувачення. З одного боку, було заявлено, що 
у Б. Хмельницького не лише не було угоди з Ракоці про посадження 
того на польське королівство, але й навіть коли семиградський князь 
почне іменувати себе королем Польщі, то гетьман з військом буде з 
ним битися. Що ж до союзу із Швецією, то Ф. Бутурліну було заявлено 
таке: «...от Свейского де короля николи он отлучен не будет, потому 
что у них (з Б. Хмельницьким. – Авт.) дружба и приязнь и згода давняя 
(понад 6 років. – Авт.)... и Шведы де люди правдивые, всякую дружбу 
и приязнь додерживают, на чом слово молвят... а царское де величество 
над ним, гетманом, надо всем Войском Запорожским учинил было 
немилосердие своє смиряся с Поляками, хотел был нас отдати Полякам 
в руки...»44. Крім того, відзначали в Чигирині, до нас дійшла чутка, що 
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цар наказав відіслати з Вільна на допомогу полякам проти козаків, 
шведів і семиградців 20-тисячне військо. Така впевнена позиція 
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 Брест. Проте, 
незважаючи на це, українська сторона знову підтвердила вірність 
даної царю присяги. Було зазначено, що Військо Запорозьке вже 9 літ 
відвертає татар від походів на російські прикордонні міста, а також 
Б. Хмельницький підкреслив, що й тепер він вирушає проти бусурман, 
хоч би настигла його смерть у нинішній його недузі, для чого беруть 
із собою і домовину45.

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

Паралельно із зазначеним посольством в Україну російська сторона, 
яка вже не покладалася на обіцянки гетьманського уряду, намагаючись 
реально вплинути на козацький корпус А. Ждановича, вирішує на-
пряму 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-семиградських військ. На чолі 
зазначеної місії, яка вирушила із Москви 1 червня 1657 р., стояв Іван 
Желябужський. Останньому доручалося проїхати до української й 
семиградської армій і вручити Д. Ракоці та А. Ждановичу грамоти 
Олексія Михайловича з вимогою припинити військові дії. Зокрема, в 
царській грамоті від 29 травня 1657 р. до наказного гетьмана Олексій 
Михайлович писав: «...случась с Ракоциею и с Мутяны и с Волохи, да 
ты полковник Онтон с Войском Запорожским взяли город Люблин; а 
города Люблина жители нам великому государю присягали на вечное 
подданство, и про то вам самим подлинно ведомо; а ныне пришли под 
Брест й Брест осадили, а Брест город Великого княжества Литовского, 
а Великое княжество Литовское ныне за нами великим государем... И 
тебе б полковнику Онтону, помня перед Богом своє обещание, как вы 
нам великому государю обещались перед святым евангелием с Войском 
Запорожским будучим нашего царского величества от неприятеля, 
от свейского короля, отлучится, и Великого княжества Литовского на 
городы и места не наступати, и никакова разоренья не чинити, и итти 
бы назад к гетману к Богдану Хмельницкому со всем войском, которое 
при тебе; а к гетману к Богдану Хмельницкому от нашого царского 
величества о том писано ж»47.
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Іншу царську грамоту подібного змісту й датовану 29 травня 
1657 р. І. Желябужський мав передати Д. Ракоці. В останній Олексій 
Михайлович в різкій формі зазначав: «... оставя в презрении нашу 
царского величества грамоту, не обослался с нами великим государем, с 
нашим царским величеством, пошли с неприятелем нашим, с свейским 
королем, на Польскую землю, а ныне наступаєте на Великоє княжество 
Литовское на те места, которые уже нам великому государю бьют 
челом в подданство, а иные места взяты были за саблею... и вам бы от 
неприятеля нашего, от свейского короля, отстать и на гетмана на Павла 
Сапегу и под Брест и под иные городы и места Великого княжества 
Литовского войною не ходить и ничем их не разорять, и свейскому 
королю ратними людьми и деньгами и порохами и иными какими 
оружии и воинскими и хлебными запасы помочи никакие не чинить, 
и тем с нами великим государем ссоры и неподобья не всчинать»48.

Проте вказані царські грамоти не одразу знайшли своїх адресатів. 
Шлях І. Желябужського пролягав через Можайськ, Вязьму, Дорогобуж, 
Смоленськ на Чауси до полковника І. Нечая, який мав вказати 
подальшу дорогу до А. Ждановича та Д. Ракоці. Проте, коли царський 
посол прибув в Чауси 16 червня, то І. Нечай, «выслушав государеву 
грамоту, говорил: указал де государь мне с тобою послать провожатых 
до полковника до Онтона Жданова, а мы де про него, где он ныне с 
Ракоцею и не ведаем; а из-под Бресли де они давно пошли, писал де 
про то Онтон к гетману к Богдану Хмельницкому, что Бресль сдался и 
они пошли к Замостью и ко Львову, а тому де уж болши трех недель; 
а отсюда де тебе Полщею за ними ехати немочно, потому что воюют 
Шведы и иных земель люди... да и сыскивать де Ракоцы и Онтона 
неведомо где»49. Таким чином, досить динамічний рейд корпусу 
А. Ждановича Польщею призводив до того, що не всі полковники 
відали про детальний маршрут його походу. Та й вісті приходили із 
запізненням. Хоча, з іншого боку, Б. Хмельницький міг розпорядитися 
тримати в секреті всі відомості про бойові дії А. Ждановича в Польщі. 
А полковники, які були ознайомлені із новим курсом гетьмана України 
на ослаблення зв’язків із Москвою, теж могли не сприяти виконанню 
місії царських посланців.

Проте, як би там не було, але І. Желябужський, зважаючи на 
небезпечну дорогу та суперечливі відомості про місце перебування 
козацького корпусу, змушений був повернути в бік України, щоб 
детальніше з’ясувати всі питання. 24 червня царський посол прибув 
до Стародуба, де «...полковника и писаря спросил: где нине Ракоца и 
полковник Онтон Жданов? И они скзали: как де он Онтон к Ракоце 
послан, и мы де от них ездаков не видали и подлинной от них вести 
нет; а слышали де мы от приезжих торговых людей, что воевали ко 
Львову. Да и то де мы слышали, что гетман писал к Онтону, велел итти 
к Каменцу Подольскому... а и Ракоца де и Мутяне и Волохи туди ж 
пойдуть, потому что стануть с нашими войсками стоять заодно против 
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турских и крымских людей; и тебе де ехать на Нежин да на Киев, там 
де тебе подлинная весть будет»50.

Важливо відзначити, що місія І. Желябужського 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 спочату 
направлятися прямо в Чигирин, а не шукати один із підрозділів Війська 
Запорозького, щоб віддати царський наказ. Це, до речі, порушувало 
й певну субординацію, бо царський уряд намагався командувати 
українськими полковниками, оминаючи гетьмана України. Тому-то 
стародубський писар і закидав 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 досматриваеш городов, каковы наши городы крепки; а и 
туди де ты едеш для того ж, чтоб тебе войска сметить, и там де с од-
ним и с Онтоном войска с пятьдесят* тисяч»51. На що російський по-
сол відповідав: «Великому государю нашему своей державы ратных 
людей смечать и городовых крепостей досматривать для чего посылать 
тайным обнчаем?»52. В даному випадку І. Желябужський, очевидно, 
лукавив, коли казав про Україну, як про «свою державу». Хоча такий 
погляд на Військо Запорозьке, мабуть, побутував у російському 
уряді. І те, що він ніяк не співвідносився із реальним станом речей, 
коли гетьман України проводив незалежну, а часом і неузгоджену 
із Москвою, зовнішню та внутрішню політику, очевидно, дратувало 
російські правлячі кола. Тож в таких умовах хоча й не явної, а швидше 
прихованої, конфронтації російська сторона була зацікавлена в будь-
якій, а тим паче військовій інформації з України. Тому з цією метою 
також (поряд із офіційною версією місії) подорожував українськими 
землями І. Желябужський. До того ж, незважаючи на свої запевнення, 
російський посол все-таки сповіщав у Москву вісті про військові сили 
Б. Хмельницького: «И по смете с гетманом (Ю. Хмельницьким. – Авт.) 
и с полковниками войска тысеч с двадцать; да перед гетманом де 
послано 5 полков, а за войском обозу по смете телег с 5000. А на стану 
войска ставитца не обозом и лошеди ходять стадами»53.

Ніде не здобувши достовірних відомостей про перебування 
корпусу А. Ждановича, І. Желябужський вирушив до Ніжина, де 29 
червня розпитував ніжинського наказного полковника: «...есть ли 
ведомо, где Ракоца венгерской и полковник Онтон с запорожским 
войском воюют?»54. На що отримав таку відповідь: «...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 против турских 

* М.С. Грушевський чомусь писав: «350 тисяч». (Див.: Грушевський М.С. Історія 
України-Руси. – Т. 9. – Ч. 2. – С. 1383.)
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и крымских людей, и тебе де ехать к Каменцу-Подольскому на Киев, 
а в Києве де подлинная тебе весть будет»55.

Але ні в Києві, ні в Корсуні нічого конкретного І. Желябужському 
не змогли оповісти. Як сказав корсунський наказний полковник, 
«... была де нам весть, что Ракоца и Онтон идут к Каменцу, где де они 
ныне, и того подлинно не ведаю»56. Щоправда, порадив вирушити в 
Капустину Долину, де збирав військо Ю. Хмельницький. Посланець 
останнього так роз’яснював ситуацію товмачу московського посла: 
«...мы де и сами про Ракоцу и Запорожского Войска про полковника 
Онтона не ведаем где они ныне, а вести де про них взять нельзе и 
посылки к ним послать немочно: вышел де крымский царь со всею 
ордою и стоит около Каменца Подольского... а к Ракоце и к Онтону 
писали, чтоб шли к нам на помочь против орды, а к нам от них вести 
не бывало»57.

В другій половині червня 1657 р. відступ семиградсько-української 
армії пролягав повз Замостя на Гребенне і Магеров. Саме в даному 
регіоні розпочалися їхні перші серйозні сутички з переслідувачами – 
військами С. Чарнецького. В таких досить серйозних умовах Д’єрдь ІІ 
Ракоці все більше втрачав контроль над своєю армією та віру у власні 
сили і шукав щонайменшої нагоди замирення із польським королем. 
Тому 12 липня 1657 р. він і підписав капітуляцію поблизу Меджибожу. 
Українське ж військо А. Ждановича того ж дня залишило семиградців 
(щоб не стати розмінною монетою в польсько-семиградських пере-
говорах) і вступило у межі України, де з’єдналося із загонами Ю. Хмель-
ницького, що поспішали на допомогу58. Так закінчився останній, чет-
вертий етап походу, який завершив війну коаліційних сил проти Речі 
Посполитої (за місяць на шляху від Варшави до Меджибожа союзники 
подолали близько 600 км).

Б. Хмельницький, дізнавшись 19 липня 1657 р. про відхід А. Жда-
новича (не відаючи, що Ракоці сам був ініціатором переговорів із 
С. Потоцьким) та демонстуючи дружні стосунки до Трансільванії, 
сповістив їхньому послу Ф. Шебешу, що готовий покарати тих, «хто 
дав причину до сеї ганьби»59. Чи справді Б. Хмельницький передбачав 
карати (аж до страти) своїх провідників раднотського курсу, чи це був 
лише дипломатичний жест, важко сказати. Через тиждень – 27 липня 
1657 р. гетьман України помер.

Після смерті Б. Хмельницького Антон Жданович, дізнавшись, що 
московський посол І. Желябужський розшукував його, щоб передати 
царські грамоти, вирішив на початку серпня негайно зустрітися з 
останнім. Полковник ставив собі за мету в цій зустрічі якщо не пов-
ністю виправдатися, то принаймні донести російській стороні свою 
версію походу у Польщу. Цим самим він хотів заручитися хоча б 
якоюсь підтримкою Москви на випадок, якщо новий гетьман захоче 
повернутися до розгляду його справи.
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Зустріч А. Ждановича та І. Желябужського відбулася в Києві 9 серп-
ня. Приїхавши на двір до московського посла, полковник промовляв: 
«... сказывали де мне за рекою за Вислою козаки, что ездиш ты от 
царского величества, ищеш Ракоци и меня с государевыми грамотами. 
И я де слыша, что ты в Киеве, приехал проведать с тобою ль ко 
мне государев указ ко мне есть?»60. На що І. Желябужський вручив 
А. Ждановичу царську грамоту (текст її ми приводили раніше) й 
сказав: «... да по указу царского величества, велено тебе говорить, что 
воююеш ты, соединясь с Ракоциею и с свейским королем и с Волохи 
и с Мутяны без государева указу Полшу, и город Люблин взяли, и 
наступаєте на городы и на места Великого княжества Литовского, и 
Бресль взяли»61.

У подальшій бесіді А. Жданович детально оповів царському 
посланцеві про маршрут походу, зазначивши при цьому, що «Люблина 
де города никто не имывал, а швед де и близько к Люблину не 
приходил»62. Що стосується позиції московського уряду щодо походу 
козацького корпусу, то полковник говорив: «Слышал де я давно, 
что государев гнев на меня за то есть. А я де с свейським королем не 
соединялся, а пошел де я в войну к Ракоце не своїм изволом, послал 
меня гетман Богдан Хмелнитцкой с войском, а велел де мне сойтитца 
с Ракоциею и приказал мне под смертною казнью, велел Ракоцы во 
всем слушать и ни в чем из его воли не виступать»63.

Відносно докорів московської сторони щодо з’єднання козацького 
корпусу із шведською армією, то А. Жданович підкреслював: «И как 
де я сшелся с Ракоцею, и к Ракоце де под город под Сандамир пришел 
свейской король, а мне де было за гетманским роскозаньем отступить от 
Ракоци нельзя»64. Крім того, полковник детально оповідав про зустрічі 
з Карлом Густавом та про позицію шведського короля щодо Москви: 
«А с свеиским де королем у Ракоцы вместе я бывал почасту; а слыхал де 
у него, что с государем нашым хочет мир учинить, а говаривал де так: 
взялся де у меня гетман Богдан Хмелнитцкой помирить с государем, 
и я де от него жду, что мне отпишеть, а толко он не помирить, и я с 
иную сторону стану посылать»65.

Згодом І. Желябужський повів мову про роль українського війська в 
антипольській коаліції: «... как у вас с Ракоцею договор был, кто болши 
добычи имал на войско, и которые городы на Запорожское Войско 
достались и кои Ракоце»66. Метою цих запитань було чітко вияснити, на 
які міста, опановані українським військом у Польщі, міг розраховувати 
московський уряд, оскільки, як ми пам’ятаємо, російська сторона 
вимагала саме такого підходу, коли дізналася про похід корпусу 
А. Ждановича. Проте полковник відповідав досить ухильчиво: «...мне 
де гетман городов принимать не велел и залог пометывать; а и Ракоца 
де в одной Бресли покинул залогу, а то нигде не метал, везде имал с 
городов и с мест откуп, а мне де на войско не давал. А сдались де было 
ему городы: Сенгур, Перемышль, Галичь, Тернов, Пивчюг, а со всех 
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взяли деньги, а сколко де с которова взяли, того я не ведаю»67. Таке 
пояснення, звичайно, викликало роздратування московського посла, і 
він із здивування зазначав: «...для какіе же меры ты и послан был, чего 
гетман поискал, что к Ракоце тебя послал, и что тебе приказывал чего 
у поляков доступать»68. Тоді настала черга дивуватися А. Ждановичу: 
«... чаю де то государю ведомо, для чего я посылан был и чего доступал 
Ракоце, а толко де про то ему государю по сю пору неведомо, и я де 
ныне ему государю объевлю все»69.

В подальшому козацький полковник детально оповів про мету 
походу українських військ у складі антипольських коаліційних сил: 
«Послал де меня гетман к Ракоце воевать Полшу, а велел де мне до-
ступать Ракоце королевства, потому, что с Ракоцею у гетмана меж себя, 
была вера, что Ракоце доступя королевства, быть с ним да с волохами, 
да с мутяны в соединенье, а от государя хотел отступить»70. Детально 
було розказано І. Желябужському і про причини такої кардинальної 
зміни зовнішньополітичних пріоритетів України: «А гетман де нам 
вмещал такую речь: из Вилни де наши посланцы, которые были 
на посолстве при великих послах царского величества приехали, а 
сказали, что Полша и Литва поддалась государю быть под его госу-
даревою рукою...а нас де отдали по прежнему во владенья ляхам, и 
нам де нечего дожидатца добра; коли мы ляхам и не таковы грубны 
были, и толды нам от них поруганье и гоненья было, а ныне де нас и 
в конец выгубят. Да вместе де ту речь и почел с Ракоцею и с Волохи и 
с Мутяны ссылку чинити, чтоб им быть заодно»71.

Особливо І. Желябужського вразила та одностайність, із якою 
політична еліта України підтримала і взялася на практиці втілювати 
в життя новий політичний курс Б. Хмельницького: «...и как вы все на 
такое дело покусились забыв страх Божий и не памятуя душ своих, и 
как из вас ни един не выбрался такой человек, кто бы, помня душу 
свою такое дело государю объявили?»72. На це А. Жданович відповів: 
«...в те де поры за неволю крестное целованье порудили и мысли 
гетманской ему государю не объявили, блюдясь гетмана...а ведали 
де ту мысль мы с поковниками, а войско не ведало... все де встрешно 
гетману говорить не смели; а кто бы де и молвил и тот бы жив не 
был; А мы де с Павлом Ененкою и с Павлом Тетерею и поговорили, 
чтоб государю объявить тайным обычаем, да не посмели»73. Останні 
фрази, виголошені козацьким полковником, мали на меті хоч якось 
самовиправдатись перед російською стороною, оскільки позиція 
останньої, як добре розумів А. Жданович, могла бути вирішальною 
у подальшій його долі, бо деякі представники козацької старшини, 
щоб знову здобути ласку московського уряду, готові були зробити 
крайнім керівництво козацького корпусу. Тому на завершення своєї 
аудієнції у І. Желябужського А. Жданович заявив: «А ныне де на меня 
все полковники роптуют и вскладывают на меня всю вину и хотят де 
меня известь, чтоб мною вершилось, бутто я ходил своим изволом; а у 
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меня де гетманские листы есть. Да толко б де я своим изволом пошол, 
кто б меня послушал войска?»74. І вже насамкінець, щоб остаточно 
переконати російського посла у відданості, полковник повідомив 
останню інформацію із гетьманської столиці: «...в Чегирин де и 
ныне после неборшука гетмана принели ляцкого посла Станислава 
Збенетцкого, а слышел де я, что и нынешней посол лятцкой пришел 
с таким же шалберством, чтоб козаков отзывать от государя»75.

Розвідуванням щонайменших деталей походу українського 
війська під командуванням А. Ждановича в Польщу фактично закін-
чувалася місія І. Желябужського в Україну. На завершення останньої 
московський уряд також на початку серпня 1657 р. давав своєму 
послу ще деякі доручення: «...ты бы до нашего указу был в Корсуне, 
и будучи проведывал, что у Юрья Хмелницкого и у Черкас, которые с 
ним в походе, с крымскими людьми и с поляки делаетца... и наказной 
гетман Онтон Жданов с ним Юрьем сшелся ли; и будет сшелся, и где 
сшелся; и которые с ним Онтоном ратные люди были в походе, все ли 
пришли вцеле, и нет ли им изроны и с добычею ли пришли... И будучи 
в Корсуни, писал бы еси к нам великому государю, проведав про все 
подлинно, а проведывали бы еси тайным обычаем, чтоб было. А сю 
нашу великою государя грамоту держал бы еси у себя тайно, чтоб у 
тебя про то никто не ведал»76.

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 дотри-
мання умов Переяславсько-Московського договору 1654 р. (в царині 
обмеження зовнішньополітичних ініціатив Чигирина) та російсько-
польської Віленської угоди 1656 р., після смерті великого гетьмана 
вирішив перейти до рішучого вирішення «українського питання» з 
тим, щоб сформувати і згодом юридично закріпити нову, вигіднішу 
від Переяславсько-Московської (зразка 1654 р.), систему двосторонніх 
відносин. Кардинальна зміна політичної лінії уряду Олексія Михай-
ловича щодо України дала підстави дослідникам твердити про «по-
чаток принципово нового етапу в стосунках Війська Запорозького з 
московською монархією»77.

Важливими складовими нової політики Москви було те, що цар-
ський уряд прагнув використати період безгетьманства і напряму 
звертався до різних станів українського суспільства та представників 
старшини. Цим не лише зондувався «український грунт», але й 
розколювалась політична еліта, якій легше було нав’язувати свою 
позицію. Відзначимо, що елементи такої політики, коли московський 
уряд напряму, в обхід гетьмана України, звертався до А. Ждановича, 
апробовувалися ще в першій половині 1657 р. Але за умов сильної 
гетьманської влади Б. Хмельницького подібна тактика не давала ре-
зультатів, оскільки ієрархія влади Війська Запорозького передбачала 
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жорстку субординацію її структурних елементів і не допускала сто-
роннього впливу.

Смерть Б. Хмельницького і тимчасовий період безгетьманства, на 
фоні наявності кількох передвиборних партій в Україні, кардинально 
міняли ситуацію і дозволяли «домовитися» з різноманітними соці-
альними й політичними складовими Війська Запорозького. Тому в 
інструкції провіднику своєї нової політики В. Кікіну московський уряд 
особливо наголошував: «А как он Василей, едучи с Москвы, приедеть 
в Путивль, и ему Василью проведати в Путивле подлинно: впрямь 
ли гетмана Богдана Хмелницкого не стало? И буде не стало, и ему 
Василью с государевою грамотою к Войску Запорожскому ехати и 
государево дело делати по сему наказу. А буде проведеть, что гетман 
Богдан Хмелницкой жив, и ему Василью остановитца в Путивле, да о 
том к великому гсударю отписать, а из Путивля не ехать»78.

Передбачалося також, що московські посли на чолі з В. Кікіним 
повинні були використати й непросту соціально-політичну ситуацію, 
яка склалася в Україні після смерті Б. Хмельницького, апелюючи прямо 
до рядових козаків: «Да Василью же Войска Запорожского с рядовыми 
казаками, с кем пригоже, поговорить»79. Формальним приводом для 
розмови з останніми мав послужити саме похід українського корпусу 
А. Ждановича в Польщу. Тому у відповідній інструкції, виданій мос-
ковським послам 11 серпня 1657 р., передбачалися такі запитання 
для ведення бесіди: «...как посылал их гетман Богдан Хмелницкий 
с полковником с Онтоном Ждановым в Полшу и куда инуда, и в то 
время и в те времена, за которые были на службе, заплата давалась 
ли и по чему им давано? Или они служили без заплати?»80. Вже самі 
формулювання зазначених запитань носили двозначний характер, 
оскільки в Москві із грамот Б. Хмельницького достеменно знали, що в 
поході брали участь переважно добровільці, яким не була визначена 
плата. Тому зазначена інструкція й передбачала лише один варіант 
відповіді: «И будет скажуть, что заплаты никакие от гетмана не бывало, 
служили на своих проторех, и Василью говорить им: как гетман и все 
Войско Запорожское были челом великому государю, его царскому 
величеству в подданство, и в то время царского величества милостивый 
указ ...был, что Войску Запорожскому реистровым быть было 60 000 че-
ловек, а государева жалованья началным людем давати было им в то 
время, как они на службу пойдуть сбирая Малые Росии с городов и 
с поветов»81.

Подібний характер бесіди мав на меті призвести до збільшення 
розколу між старшиною та рядовиками Війська Запорозького. Окрім 
того, передбачалося в розмовах з козаками дискредитувати не лише 
гетьмана Б. Хмельницького, але й гетьманську модель управління 
загалом: «...гетман те поборы собирал ли? И буде собирал, и зачем им 
из тех поборов заплаты не давали? И буде учнуть говорить, что они 
про то по се время и не слыхали, а толко б де... заплата б войску толко 
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была, и то б де всему войску было добро годно и смуты б и межусобья 
с полковникии и с иными начальными людми не было, -и Василью 
говорить... великий государь его царское величество, о всем о том велел 
разсмотреть и указ учинить... князю Алексею Никитичу Трубецкому с 
товарищи»82. Таким чином, гетьманська адміністрація звинувачувалася 
у зловживаннях, розкраданні казни та невиплатах грошей війську, 
а тому не заслуговувала повної довіри, чому московський уряд і 
відправляв в Україну повноважне посольство, яке в умовах відсутності 
нового гетьмана повинно було розв’язати всі наболілі питання та 
посприяти законності елекційного процесу.

Ту ж мету – посилення законності та зменшення зловживань з боку 
козацької старшини, як вважав московський уряд, мало реалізувати 
насадження російських воєвод у Білій Церкві, Корсуні, Переяславі, При-
луках, Чернігові. А тому В. Кікіну рекомендувалося добиватися вирі-
шення зазначеного питання: «А буде про воєвод не взачнуть, и Василью 
и самому о том всчать и говорить, чтоб государевым воєводам быти в 
черкаских знатных городех, для того, чтоб им тутошним жилцам от 
полковников и от иных людей обид и налог не было»83.

Таким чином, головним знаряддям нової політики Москви щодо 
Війська Запорозького стали дискредитація місцевої української 
старшини загалом та гетьманської влади зокрема, а також розкол 
політичної еліти та гра на соціальних протиріччях, що все більше 
наростали в Україні. Паралельно також велася робота по посиленню 
впливу царського уряду на внутрішні справи Війська Запорозького 
через втручання в елекційний процес та збільшення кількості й 
ролі московських воєвод в основних містах України. А турбота про 
«тутошних жилцов» використовувалася як привід для активного 
втручання в українські справи, підтвердження чому ми знаходимо в 
згаданій раніше інструкції для московських послів, яка не передбачала 
піднімати ці питання (невиплати війську грошей і т. п.) при живому 
Б. Хмельницькому, або ставити їх перед новообраним гетьманом – 
єдиною на той час вищою і законною владою в Україні.

В подальшому зазначені кроки Москви були вдало використані 
І. Виговським, який не лише добився обрання й підтвердження себе 
гетьманом, але й отримав схвалення своєї московської політики з 
боку старшини Війська Запорозького. Як підкреслювали дослідники, 
практично «... до середини осені 1657 р. гетьманській партії вдалося 
втримати статус-кво в стосунках з Москвою»84. І саме це значною мірою 
вплинуло на подальшу долю Антона Ждановича та інших старшин – 
провідників раднотського курсу Б. Хмельницького.
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