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В статті висвітлюється реакція представників поміркованого угрупован-
ня еліти Корони Польської на початок й розгортання Української революції та 
аналізуються пропоновані ними варіанти врегулювання польсько-українського 
конфлікту протягом 1648 року.
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Українська політика польського уряду першої половини XVII ст., що 
відзначалася національно-релігійними утисками, сприяла формуванню 
масового невдоволення в переважної більшості українського населення. 
На початку 1648 року воно вилилося у козацьке повстання, яке влітку цьо-
го ж року, враховуючи масове включення в національно-визвольну бороть-
бу селян і міщан, переросло в Національну революцію. 

Відзначимо, що сам факт розгортання наприкінці січня 1648 р. по-
встання на Запорожжі викликав занепокоєння в еліти Польської Корони, 
яка ще з початку XVII ст. з тривогою спостерігала за розвитком політич-
ної самосвідомості козацтва та висловлювала побоювання, щоб козаки не 
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проголосили цезарівського гасла «розділяй і володарюй» і не створили «у 
великій Речі Посполитій іншу республіку»1. Серед неї, по мірі розвитку 
повстання, свою діяльність активізували два угруповання, відомі в поль-
ській історіографії як «мирне» та «військове»2. На сьогоднішній день в 
українській і зарубіжній історіографіях висвітлення процесу їх формуван-
ня та політики щодо козацької України носить фрагментарний характер. 
Окремі аспекти названих питань висвітлені у працях З. Вуйціка3, Я. Ві-
дацького4, М. Грушевського5, В. Горобця6, Л. Заборовського7, М. Косто ма-
рова8, І. Крип’якевича9, Л. Кубалі10, П. Кролля11, С. Охманн12, В. Смолія 
й В. Степанкова13, Т. Чухліба14 й інших авторів. Проте, комплекс питань, 
пов’язаних із зусиллями польської еліти, спрямованими на припинен-
ня повстання 1648 р. й збереження цілісності Корони Польської, не став 
об’єктом окремого дослідження, а тому необхідність його подальшого 
вивчення залишається актуальною. В межах даної статті аналізується 
ставлення представників поміркованого угруповання до національно-
визвольної боротьби на теренах України протягом 1648 року. 

З числа польських урядовців одним з перших на вибух козацького 
повстання зреагував коронний гетьман М. Потоцький, який «при перших 
симптомах руху між козаками загорівся бажанням за будь-яку ціну при-
боркати їх»15. Він був переконаний, що Б. Хмельницький, очоливши по-
всталих козаків, прагне добитися того, щоб жити «в стародавній своєволі, 
а ті святі постанови Речі Посполитої, коло яких прикладено багато праці і 
крові шляхетської пролито (тобто Ординація 1638 року), – аби шию зломи-
ли (були ліквідовані – Авт.)»16. Виходячи з цього, звертав увагу короля на 
те, що справжня мета козаків полягає в тому, щоб « самостійно панувати 
на Україні, укладати договори з іноземцями й сторонніми правителями, і 
чинити все, що лише захочеться їх волі і бажанню»17. 

Проте, Владислав IV ігнорував такі оцінки М. Потоцького. Справа 
в тому, що король, прагнучи відігравати вагому політичну роль не тільки 
в межах своєї держави, а й на загальноєвропейських теренах, виношував 
задум турецької війни18, яка б, «при щасливих результатах», зміцнила його 
владу в країні19. Коли ж шляхта у 1646 р. виступила проти цього плану, 
він «повернув погляд у бік козаків»20, тобто вирішив скористатися їх до-
помогою для реалізації своїх політичних цілей. Відтак Владислав IV вва-
жав, що заворушення серед козацтва в лютому 1648 р. якраз і спричинені 
підготовкою до морської виправи, а тому наказував коронному гетьману 
пропустити козаків на море та не просуватися в глиб України21. Як відзна-
чав брацлавський воєвода А. Кисіль, король відіслав наказ М. Потоцькому, 
щоб «походи військ, одного за Дніпро, другого в степи, були відмінені»22. 

З планами короля був добре знайомий канцлер Є. Оссолінський, 
який, зважаючи на популярність в Короні гасла оборони «костьолу като-
лицького», також прагнув до боротьби з татарами, яка мала проводитись в 
рамках «християнської ліги», до котрої повинні були ввійти і козаки23. Як 
бачимо, останнім відводилася важлива роль у процесі реалізації задумів 
короля. Тому, дізнавшись про події в Україні, не бачив в них нічого небез-
печного для Речі Посполитої. Він вважав, що Б. Хмельницький, таємно 
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агітуючи і вербуючи козаків на війну з Туреччиною, зазнавав у зв’язку з 
цим переслідувань з боку польських урядовців, які виступали проти ко-
ролівських планів, а відтак, змушений був втекти на Запорожжя, звідки, 
на думку канцлера, якраз і мав намір здійснити похід на Чорне море24. 
Звертаючись до коронного гетьмана, Є. Оссолінський переконував його в 
тому, що Б. Хмельницький має на меті виключно морську виправу проти 
татар, яку слід було дозволити25. Подібною до королівської й канцлерів-
ської була і реакція А. Киселя. Про це свідчить його лист від 28 березня 
до путивльського воєводи Ю. Довгорукого, в якому повідомлялось, що ко-
заки, котрі втекли на Запорожжя, «думають і донських козаків підбити на 
море»26. Враховуючи той факт, що Кисіль також був обізнаний з планами 
Владислава IV, і навіть брав участь в їх реалізації, в 1646 р. очолював по-
сольство до Москви (яке повинно було завершити справу антитатарського 
союзу)27, така його оцінка подій була зрозумілою. Отже, король, канцлер і 
брацлавський воєвода були впевнені, що козацьке повстання спричинене 
виключно переслідуваннями урядовців Речі Посполитої та пов’язане з під-
готовкою до чорноморської військової експедиції проти турків. 

Водночас не можемо проігнорувати й іншої, висловленої в згаданому 
листі, думки брацлавського воєводи – він радив московським урядовцям не 
приймати повсталих козаків (якщо вони втечуть на Дон) і на море не пус-
кати, вважаючи, що це «було б порушенням обох господарів (польського і 
московського – Авт.) миру з турецьким султаном»28. Це дозволяє припус-
тити, що А. Кисіль, зважаючи на відсутність підтримки плану турецької 
війни з боку шляхти та магнатів, а також враховуючи відмову Московської 
держави від спільного наступального союзу проти турків, і сам почав сум-
ніватися в безпечності цього задуму для Речі Посполитої (але й категорич-
но не виступав проти нього). 

Попри все, ми не знайшли жодного натяку на сприйняття Киселем 
повстання козаків як прагнення їх «самостійно панувати на Україні». Крім 
того, для нього не були таємницею зловживання польських урядовців, 
що і викликало хвилю протесту з боку козацтва. Відтак, у питаннях ви-
значення шляхів припинення повстання, він схилявся до мирних заходів. 
Насамперед, враховуючи факт повстання, відзначав у березні, що «справа 
уже не в тому, щоб відновити попереднє становище козаків» (що намагався 
зробити М. Потоцький), які вийшли з підлеглості, «а в тому, щоб врятува-
ти теперішнє становище»29. При цьому переконував коронного гетьмана в 
необхідності «відмовитися від походу на Дніпро і в степ», і, оскільки цей 
спосіб мав «великі незручності», радив «подумати про інші»30 (способи – 
Авт.). Сутність одного з них полягала в тому, щоб перекрити для селян і 
козаків доступ на Запорожжя. Лише в такому випадку, в розумінні воєводи, 
Б. Хмельницький, якщо «ніхто з козаків, ніхто з селян не зможе пробратися 
до нього», нічого «не зможе зробити»31. А. Кисіль не бачив і жодної небез-
пеки в спробі Б. Хмельницького «вивести війська на волость», де він сам 
«підставить свою голову під меч» та припускав можливість використання в 
боротьбі проти повстанців «надійних козаків», запропонувавши їм «матері-
альні блага за послугу та зобов’язавши присягою». Пропонував «проявити 
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витримку» й виманити бунтівників з Запорожжя32. Крім того, зважаючи на 
неможливість «завжди бути насторожі і не робити поступок» та терпіти 
«повстання і знищення своїх сил внутрішньою війною», радив Потоцькому 
дозволити козакам (запорожцям) вийти в Чорне море33. В названих пропо-
зиціях простежується розуміння Киселем того, що військові заходи проти 
козацтва лише радикалізують його дії, а не врегулюють конфлікт.

Не вірив А. Кисіль і в можливість укладення козацько-татарського вій-
ськового союзу. Хоча, щоб перестрахуватися і не допустити угоди між Січчю 
і Кримом, вважав доречним вдатися до переговорів «чи прямо з ордою, чи 
через Порту», які повинні були переконати хана та султана в тому, що Річ 
Посполита повністю дотримується «договорів у всьому», а також повідоми-
ти, що оскільки «частина свавільних козаків відокремилася, то як зрадників 
ми будемо шукати їх: … і в Орди вони не повинні мати ніякого притулку». 
На думку воєводи, саме завдяки «цим зносинам, турки повністю би утверди-
лися і впевнилися би в нас і … позбавили б притулку зрадників»34. 

Попри все, за певних умов, А. Кисіль не виключав і збройної роз-
прави над повстанцями. Так, у листах до Потоцького висловлював бажан-
ня, «щоб і остання іскра цієї пожежі (повстання – Авт.) була погашена 
краплею крові самого рушія і зрадника» (тобто Б. Хмельницького), обіцяв 
надіслати на допомогу свою «убогу жменю людей»35. Такі висловлювання 
воєводи ми схильні пояснювати тим, що, як і значна частина польської 
шляхти та магнатів, він також володів маєтностями на теренах України. 
Тому розмах повстання (до козаків поступово приєднувалися селяни й мі-
щани), який міг призвести до їх руйнації, а відтак втрати важливих засобів 
накопичення матеріальних цінностей, цілком природно викликав обурен-
ня й різкий тон і в брацлавського воєводи, але це аж ніяк не свідчить про 
його схильність до радикальних заходів.

Погоджуємось з висловленими в історіографії міркуваннями, що ар-
гументи королівського двору й А. Киселя виглядали далеко не бездоган-
ними, оскільки і Владислав IV, і Є. Оссолінський, і брацлавський воєвода 
явно недооцінювали повстання на Запорожжі, фактично ігнорували небез-
печну для Речі Посполитої можливість укладення воєнного союзу козаків 
із кримським ханом, а також перспективу повстання «на волості»36. 

Як зазначає польська дослідниця С. Охманн, коли розпочалося козаць-
ке повстання, виходячи з переконання, що воно мало винятково соціально-
релігійний характер, а не політичний, помірковані сили сподівалися «за-
спокоїти козаків за допомогою адміністративних заходів». Причому, голов-
на роль у цьому відводилася королеві, як найвищому авторитетові в очах 
козацтва, який мав гарантувати їм поступки і реформи37. Тому й існувала 
впевненість у безпечності козацького виступу для Речі Посполитої. Проте, 
на нашу думку, зважаючи на слабкість влади короля, гарантування ним ко-
зацьких вільностей практично було неможливим, інша справа, що король 
справді користувався авторитетом у козацькому середовищі. 

20 травня помер Владислав IV і розпочався період «міжкоролів’я», 
у зв’язку з чим внутрішньополітичне становище Речі Посполитої значно 
погіршилося. Як писав на початку червня в листі до литовського підканц-
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лера Л. К. Сапіги Олександр Сангушко, «треба особливо пильнувати Речі 
Посполитій, щоб оця смерть короля не привела під Кам’янець-Подільський 
силістрійського пашу з кількома десятками тисяч турків, про що вже нам 
звідусіль доносять. Якби ж швидко сталася елекція (вибори – Авт.) нового 
короля, то вона могла б все пригасити»38. До обрання короля управлін-
ня країною зосередилося в руках канцлера Єжи Оссолінського і примаса 
Мацея Лубенського. 

В перших днях червня до Варшави надійшли відомості про поразки 
польських військ під Жовтими Водами та Корсунем, які вкрай приголо-
мшили правлячі кола Польської Корони, оскільки, як відзначав А. Ки-
сіль, «вітчизна наша, непереможна перед могутністю турецького сул-
тана і багатьох інших монархів, переможена одним козаком зрадником 
(Б. Хмельницьким – Авт.), який вступив в змову з частиною невірних»39. 
Військові невдачі змусили брацлавського воєводу переосмислити свої 
попередні оцінки подій, зокрема щодо справи укладення українсько-
татарського військового союзу. Так, якщо раніше він не вірив у можливість 
укладення угоди між козаками й татарами, переконавшись в його дієвості, 
уже в листі до гнєзненського архієпископа М. Лубенського від 31 травня 
писав, що «союз внутрішнього ворога (повсталого козацтва – Авт.) з не-
вірними такий страшний, що навряд чи може Річ Посполита протидіяти 
йому власними силами»40. Також відзначав, що передбачаючи «все те, що 
зараз сталося», він «всіма силами переконував … пана каштеляна краків-
ського (М. Потоцького – Авт.) не шукати одного козака (Б. Хмельницького 
– Авт.) в дніпровських плавнях», a «допускаючи для них (козаків – Авт.) 
виключення з правил, поводитися з ними лагідніше»41. 

Зважаючи на небезпечну для Речі Посполитої ситуацію, що склала-
ся, примас звертався до канцлера з проханням прибути до Варшави, щоб 
«спільно з сенаторами найближчих воєводств» обговорити питання, які 
поставило на порядок денний «повстання всієї України»42. 9 червня нарада 
сенаторів розпочала свою роботу. В результаті обговорень було прийнято 
рішення про необхідність пришвидшити процедуру «обрання володаря» 
(нового короля – Авт.) та закликати шляхту Речі Посполитої формувати 
військові підрозділи й готуватися до посполитого рушення, «якщо б до 
нього дійшло»43. Відзначимо, що такі ухвали, підтримані Є. Оссолінським 
та М. Лубенським зумовлювалися вкрай несприятливим для становища 
Речі Посполитої розвитком подій. Відтак, для перших осіб країни, першо-
черговим завданням яких (в умовах безкоролів’я) була організація безпеки 
держави, це були цілком логічні дії. 

Проте, крім кроків, спрямованих на створення нової армії, для чого 
потрібен був час, М. Лубенський і Є. Оссолінський вирішили вдатися до 
переговорів з українським гетьманом. Адже, крім браку часу, необхідного 
на формування війська, велике занепокоєння в урядовців викликали відо-
мості про наміри Б. Хмельницького поновити Українську державу й про-
голосити себе її правителем. Так, А. Кисіль повідомляв, що гетьман «ство-
рює нове князівство», а Київ проголосив «своєю столицею»44. І оскільки, 
повторимо, армія не могла бути сформована протягом найближчих тижнів, 
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канцлер і примас, побоюючись наступу Б. Хмельницького та реалізації, 
в разі успіху, його задумів, звернулися до А. Киселя з проханням розпо-
чати переговори. Так, 5 червня Є. Оссолінський запропонував Киселеві 
спробувати переконати Б. Хмельницького, «щоб він народ свій не штовхав 
в неволю до поганих (татар – Авт.), запевнивши всіх цих бунтівників від 
імені Речі Посполитої, що їм це (повстання – Авт.) буде пробачено і що 
після того, як вони виправляться (підкоряться – Авт.), будуть задоволені 
всі їх справедливі претензії»45. 

Через три дні до Киселя звернувся примас, який просив його «іменем 
Речі Посполитої взяти на себе проведення заходів», необхідних для того, 
щоб розірвати небезпечний «для вітчизни і для самого Хмельницького 
союз (з татарами – Авт.)». Воєводі також надавалися повноваження повідо-
мити гетьманові про те, що «Річ Посполита і майбутній король готові при 
амністії задовольнити вимоги його і всього війська відносно несправедли-
востей, яких вони колись зазнали», лише б тільки гетьман «стримав запо-
розькі і татарські війська від подальших набігів»46. Примас підкреслював, 
що «такі заворушення краще всього заспокоїти вчасно, ще в зародку»47. 

Загалом, вищезазначені кроки канцлера, примаса і брацлавсько-
го воєводи свідчили про початок формування в середовищі еліти Речі 
Посполитої поміркованого угруповання, політична концепція якого зводи-
лася до переговорів з гетьманом і козацькою старшиною. Погоджуємось 
з думкою польського дослідника З. Вуйціка, що з позицій інтересів Речі 
Посполитої, це була політика здорового глузду і реалізму48. 

А. Кисіль, ще не отримавши вищезазначених повноважень, на почат-
ку червня направив до Б. Хмельницького свого посланця Петронія Ласка 
з проханням припинити воєнні дії, відправити додому татар і вирядити до 
Варшави своїх послів з реєстром кривд Війська Запорозького49. Воєвода 
зазначав, що хоче домогтися замирення, «бо ми всі християни» і підкрес-
лював – «я перший внутрішньої війни не бажаю»50. Водночас висловлював 
побажання, що краще «на татар обернути сили»51. Ініціативу А. Киселя, 
спрямовану на розв’язання «козацької проблеми» мирним шляхом, під-
тримав краківський воєвода Станіслав Любомирський, який «щиро бажав, 
щоб злість ворогів була підкорена швидше м’якими, ніж сильними (сило-
вими – Авт.) засобами і щоб з обох сторін більше не проливалася кров»52. 

Важливо відзначити, що у відповідь на мирні пропозиції поль-
ського керівництва українська сторона погодилась припинити наступ і 
«відправити послів до Речі Посполитої»53. Звертаючись до А. Киселя, 
Б. Хмельницький просив «клопотатися перед його королівською милістю, 
а також всією Річчю Посполитою, щоб ми, згідно з давніми нашими права-
ми та військовими вільностями, недоторканими залишатися могли»54. Як 
бачимо, існувала перспектива розв’язання «козацької проблеми» шляхом 
переговорів. Виникає інше питання, наскільки вона була реальною і чи 
могла бути реалізованою правлячою верхівкою Корони. 

На початку переговорного процесу все свідчило про те, що можли-
вість розв’язати конфлікт мирним шляхом існує. Воєвода вважав за доціль-
не продовжити переговори з Б. Хмельницьким, а тому «вдень і вночі про-
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сив інформації, як далі поступати»55, тобто звертався до канцлера та при-
маса з проханням надати йому відповідні повноваження. Його миротворча 
ініціатива була підтримана насамперед канцлером, який «гаряче просив 
… продовжити переговори з Хмельницьким (хоча й висловлював сумніви 
з приводу того «чи стане він (Б. Хмельницький – Авт.) прихильно прийма-
ти переговори»)»56. 23 червня М. Лубенський отримав листа від Киселя 
і вже наступного дня скликав нараду сенаторів, котрі схвалили ініціати-
ву Киселя та вповноважили його на подальші переговори, обіцяючи най-
ближчим часом розробити рішення, які б передбачали залишення Війська 
Запорозького «при давніх вільностях»57. А. Кисіль особисто повідомив 
про початок переговорів руського воєводу І. Вишневецького, наголосивши 
на необхідності «чекати що буде в результаті домовленості»58. 30 червня в 
листі до примаса він відзначав, що звернувся до Б. Хмельницького з про-
ханням «не вражати далі Речі Посполитої, відправити татар», а самому «на 
місце звикле повернутися і послів своїх до Речі Посполитої вислати»59. 
Підводячи підсумки миротворчої ініціативи А. Киселя на цьому етапі, 
О. Сангушко в листі до литовського підканцлера від 4 липня зазначав: 
«пан брацлавський воєвода втихомирив козаків, що вони тихо сидять, про 
татар теж ще не чути»60. 

Проте, говорячи про наміри представників поміркованих сил ви-
рішити «козацьку проблему» в ході переговорів, варто пам’ятати і про 
інші причини, які «заохочували» до них. Так, в листі до М. Остророга від 
8 липня Є. Оссолінський закликав не турбуватися з приводу цих пе ре го-
во рів, оскільки вони розпочалися тільки тому, що військові дії в даний 
час можуть привести «до загибелі вітчизну»61. Справді, як свідчать дже-
рела, канцлер докладав чимало зусиль для формування війська, підрозді-
ли якого відправлялися в Україну. Так, в листі до брацлавського воєводи 
від 16 червня він повідомляв, що незабаром «два велико поль ських воє-
водства відправляють 3 тисячі пушкарів рейтарів, драгунів і гусарів; одне 
Мазовецьке воєводство – 18 сотень (1800) такого ж війська, Сандомирське 
воєводство – тисячу, Серадзьке – 300»62. За таким же прикладом формува-
ли свої війська і «інші воєводства»63. Такі дії канцлера дають підстави го-
ворити про те, що він, будучи представником поміркованого угруповання, 
не заперечував проти застосування сили для розгрому повстання, як тільки 
будуть сприятливі умови для цього. 

Одночасно, з метою обмеження військових можливостей україн-
ської сторони, було зроблено спробу розірвати союз Б. Хмельницького з 
Іслам-Гіреєм III. Зокрема, 30 червня Оссолінський звернувся до прем’єр-
міністра Франції кардинала Джуліо Мазаріні з проханням повідомити про 
події в Речі Посполитій свого короля, щоб він використав «свій авторитет 
в Оттоманській Порті і в її міністрів» і добився, аби «Порта припинила 
ворожі дії татар проти нашого королівства»64. 

Повернемося до польсько-українських переговорів. 7 липня україн-
ське посольство, маючи при собі листи від Б. Хмельницького, прибуло до 
Варшави65. Ознайомившись з козацькими вимогами, сенатори відзначили, 
що «рада сенату не може вирішити тієї (козацької – Авт.) справи без стану 
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рицарського (сейму – Авт.)»66. Отже, розгляд прохань українського посоль-
ства переносили на засідання сейму, який розпочав свою роботу 16 лип-
ня. 22 липня українських послів (заслухавши їх перед цим) відпустили 
до Війська Запорозького, зазначивши при цьому, що «Річ Посполита обі-
цяє якнайшвидше відіслати комісарів, які розберуться у ваших кривдах»67. 
Для переговорів з козацькою старшиною сейм обрав спеціальну комісію. 
Варто відзначити, що Є. Оссолінський домігся цілковитого успіху в бороть-
бі за визначення її складу, зокрема у виборі голови – А. Киселя. За словами 
канц лера, «Річ Посполита не має іншого способу, яким би могла вгамувати 
поспільство, крім комісії, а до неї немає нікого здібнішого за брацлавсько-
го воєводу (А. Киселя – Авт.)»68. До складу комісії ввійшли: перемишль-
ський підкоморій Францішек Дубравський, мозирський підкоморій Теодор 
Михайло Обухович і познанський підстолій Адам Сельський69. Як відзначає 
польський дослідник Я. Качмарчик, всі вони, а особливо А. Кисіль, поділяли 
погляди канцлера й вірили у можливість порозуміння з Хмельницьким70. 

В процесі обговорення змісту інструкції до переговорів литовський 
канцлер А. С. Радзивіл звернув увагу присутніх на необхідність подбати 
про збереження територіальної цілісності Речі Посполитої, пам’ятаючи 
приклади Голландії та Неаполітанського повстання71. Цю думку підтри-
мав Є. Оссолінський, який закликав протидіяти можливим домаганням 
Війська Запорозького відірвати «від тіла Речі Посполитої провінції чи 
якогось володіння»72. Такі застереження робилися з єдиною метою – не 
допустити утворення автономної козацької України. На нашу ж думку, ви-
знання за козацьким регіоном права хоча б на автономію, відкрило б шлях 
для вироблення тих чи інших принципів її перебування в структурі Речі 
Посполитої і дало б можливість (в умовах першої половини 1648 р., коли 
ще не було сформульовано ідеї створення незалежної української держа-
ви) уникнути виснажливої і кровопролитної війни. 

Нарешті 29 липня, після тривалого обговорення, комісарам було ви-
дано інструкції, аналіз змісту яких дозволяє з’ясувати сутність поступок 
козацькій старшині та Війську Запорозькому. Так, комісари «повинні були 
намагатися укласти з козаками такий договір, який був підписаний на 
Кумейківській комісії». Але, якщо б «не вдалося досягти таких результа-
тів, тоді мали наполягати на Переяславській угоді*»73. Існувала також чітка 
вимога, яка передбачала недопущення за будь-яких обставин втрати влади 
Корони над козацькими володіннями – «козаки повинні були жити розки-
дано в наданих їм містах і колишніх полкових резиденціях, щоб їх не було 
в шляхетських і церковних маєтностях»74. До компетенції членів комісії 
входила також можливість розгляду ними козацьких скарг: козакам потріб-
но було повернути «все, що у них відібрано насильно і не по праву»75. 

Важливо з’ясувати також умови («пункти спокути»), висунуті пе-
ред Військом Запорозьким і прийняття яких мали домагатися комісари. 
Насамперед, козаки повинні були звільнити «усіх полонених, які тільки у 
них знаходяться», повернути захоплену артилерію, відмовитися «від усіх 
договорів, які були укладені між ними і ордою», зберегти в недоторканнос-

* Передбачала збільшення козацького реєстру до 8 тисяч осіб.
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ті Кодак, видати «ватажків цих безпорядків, котрим комісари частково там, 
для прикладу, призначать покарання, частково залишать для покарання тут, 
в Варшаві». Крім того, козаки повинні були присягнути на вірність «тільки 
Речі Посполитій» та не приєднуватися «ні до якого союзу, як зовнішнього, 
так і внутрішнього»76. Загалом, комісарам надавалися повноваження діяти 
щодо козаків так, «як тільки зможуть вчинити», аби тільки «якомога швидше 
припинити війну»77. Як бачимо, такі вимоги означали не що інше, як бажання 
керівництва Речі Посполитої повернути козацтво до становища, в якому воно 
було до 1648 року. Проте, вважаємо, що враховуючи розмах національно-
визвольної боротьби на теренах козацької України станом на липень-серпень, 
це зробити було уже неможливо. Відтак, прагнення польської сторони (ще й 
на основі таких вимог) були позбавлені будь-якого реалізму. 

2 серпня А. Кисіль разом з комісарами вирушили до табору україн-
ського гетьмана. По мірі просування територією України в брацлавського 
воєводи почали виникати побоювання з приводу того, чи відбудуться пере-
говори взагалі. Вони були спричинені фактами масового влиття до україн-
ського війська селян і міщан – «гультяйства», яке «заступало дорогу» комі-
сарам78. 9 серпня в листі до канцлера А. Кисіль висловлював сумніви в тому, 
«чи захоче Хмельницький і чи допустить його плебс (який різко виступав 
проти переговорів з Річчю Посполитою) мати переговори зі мною, чи ні»79. 

Серйозною перешкодою для переговорного процесу стала також і 
«нещирість» представників політичної еліти Корони, що не було таємни-
цею для українського гетьмана. Так, 8 серпня в листі до хотмизького воє-
води Семена Болховського Б. Хмельницький відзначав, що поляки «до нас 
присилают о мир просячи, але ми їм до конца не вірим, яко хитрим людєм, 
бо вони нас так миром і присягою своєю не раз зражают… Там оттул (звід-
ти – Авт.), с Пулщі пишут до нас, просячи о мир і о вгоду (згоду – Авт.), 
а тут по ближних городах, где наша Рус православниї християне живут, 
імаючи стинают і розмаїтиї муки задают і попув духовних наших на паль 
збивают…». Виходячи з цього гетьман сумнівався, щоб «за таким їх ділом 
муг бити мир межи нами …»80. 

Проте, 19 серпня А. Кисіль отримав листа Б. Хмельницького, в 
якому він повідомляв про свою згоду зустрітися для переговорів «під 
Костянтиновим, де зблизька ми порадимося і домовимося між собою»81. 
Повідомивши про це канцлера, він просив «щоб військо наше від всяких 
роз’їздів утрималося і не дражнило Хмельницького»82. Здавалося перего-
ворам уже ніщо не завадить і вони обов’язково відбудуться, що залишало 
надію на можливість вирішення «козацької проблеми» мирним шляхом. 
Але сталося так, що така «зовнішня» згода з обох боків не засвідчувала 
переконливого «внутрішнього» прагнення до миру. Крім того, не варто за-
бувати, з якими вимогами їхали польські комісари. Чи могли вони бути 
прийнятні для української сторони? Вагомою перепоною для переговорів 
була також позиція представників радикального угруповання, які вважа-
ли, що «єдиний засіб затримання того свавільства – показати неприятелю 
шаблю»83. Виходячи з цього, А. Кисіль мав усі підстави згодом константу-
вати, що «комісії ніхто не хотів допомагати»84. Як писав в своєму листі до 
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М. Потоцького М. Собеський «комісія під сумнівом, тому що всі хочуть 
битися»85. За таких обставин, на початку вересня переговори між поль-
ським і українськими урядами припиняються і стає зрозуміло, що воєнно-
го зіткнення не уникнути. 

Відзначимо, що факт зриву переговорного процесу засвідчив невдачу 
поміркованих сил. Перевагу отримала політика їхніх радикальних опонен-
тів з партії «непримиренних». Проте, навіть в умовах вересневої військо-
вої напруги окремі представники поміркованого угруповання продовжу-
вали відстоювати політичну концепцію, спрямовану на мирне вирішення 
конфлікту. Так, у листі галицького стольника А. М’ясков сь ко го від 23 ве-
ресня знаходимо свідчення того, що «воєвода брацлавський (А. Кисіль – 
Авт.) ще обнадіював на рахунок переговорів і миру й обіцяв між військами 
посередничати»86. Він стояв на тому, щоб «радою безумства вгамувати, і 
без пролиття крові тріумфувати над завзятістю хлопською»87. Подібних 
поглядів дотримувався Добєслав Ціклінський, каштелян чеховський («ко-
лега воєводи брацлавського по комісії»), який також вважав за необхід-
не «радою наміри бунтівників ламати, а не рукою (силою зброї – Авт.)»88. 
Переваги ж радикальної політики щодо козацтва, прихильники якої зроби-
ли ставку на війну, виявилися короткочасними. Неспроможність військо-
вого керівництва – «уповноважених Речі Посполитої – 7 воєвод, 5 каште-
лянів, 16 старост», переступити через свої амбіції (прагнення до першо-
сті) та досягнувши згоди між собою, «об’єд на ни ми силами вдарити на 
козаків»89, призвела країну до чергової військової поразки. Становище Речі 
Посполитої ускладнювалося також даними про наміри Б. Хмельницького 
«відняти польські володіння до Вісли …»90. Такий розвиток подій аж ніяк 
не відповідав інтересам правлячої еліти Корони. 

Якою ж була позиція представників поміркованого угруповання в си-
туації, що склалася та які варіанти виходу з вкрай важкого становища краї-
ни вони пропонували? Насамперед відзначимо, що поразка в Пилявецькій 
битві, яка засвідчила невдачу «військового» угруповання, водночас надала 
актуальності політичній концепції поміркованого крила польської еліти, 
що виступало за примирення з Військом Запорозьким. Одна з перших про-
позицій полягала в якнайшвидшому припиненні «безкоролів’я» і обрання 
нового короля. Як писав М. Кисіль 14 жовтня в листі до брата А. Киселя, 
«якщо Річчю Посполитою не буде швидко знайдений вихід під час обран-
ня короля, то козаки досягнуть всього, чого хотять»91. Отже, подальший 
розвиток польсько-українських відносин залежав від результатів елекції.

Помірковані сили робили ставку на Яна Казимира. Згідно повідом-
лень Г. Кунакова, королевич через свого довіреного Юрія Єрмоловича 
обіцяв Хмельницькому, що в разі обрання його королем, «він з ним 
тую війну заспокоїть (припинить – Авт.) і надалі йому і всьому Війську 
Запорозькому мстити не буде, і вільності їх Черкаські (козацькі) підкрі-
пить краще попереднього»92. Припускаємо, що до таких обіцянок Яна 
Казимира могли підштовхнути представники поміркованого крила, зокре-
ма Є. Оссолінський та А. Кисіль, які «знову радили переговори, але вже 
від імені королевичів»93. 
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17 листопада сейм обрав Яна Казимира королем. 19 листопада в лис-
ті вже до обраного короля Мокрський писав, що «Хмельницький готовий 
швидше загинути в війську, ніж розпустити його, не добившись вирішення 
питання. Поки це не буде зроблено, він не піде з цих володінь»94 (західного 
регіону України – Авт.). Тому просив «якнайшвидше відповісти (гетьма-
ну – Авт.) і як-небудь задобрити його, щоб він з цієї території швидше 
пішов», оскільки «він скаржився, що не має надії на позитивне вирішення 
питання»95. Тому, за ініціативи Яна Казимира, з підтримки поміркованого 
угруповання та зі згоди Б. Хмельницького шлях до переговорів, а відтак до 
мирного вирішення конфлікту, було відкрито. Наскільки ж вдало ця мож-
ливість була реалізована на практиці?

Насамперед зазначимо, що вітчизняні дослідники відзначають над-
звичайну поміркованість, зважаючи на вражаючі успіхи українського вій-
ська восени 1648 р., висунених через посольство від 15 листопада політич-
них вимог до польського уряду. Їх зміст з’ясований в історіографії96, тому 
не має потреби детально на них зупинятися. Погоджуємось з висловленими 
в історіографії міркуваннями, що скромність вимог була обумовлена їх так-
тичною метою – обрання королем Яна Казимира і укладення перемир’я97. 
Справа в тому, що в умовах приходу до влади нового короля для гетьма-
на відкривалася можливість розпочати політичну боротьбу за досягнення 
для України політичного рівноправ’я з Польщею та Литвою у складі Речі 
Посполитої. Реалізувати такий задум можна було лише при умові запро-
вадження в державі міцної королівської влади. Саме тому Б. Хмельницький 
звертав увагу Яна Казимира на те, щоб він «зволив бути самодержцем, як і 
інші королі…, а не як святої пам’яті їх милості предки Вашої королівської 
милості власне в неволі (у шляхти та магнатів – Авт.) були»98. Як зазначає 
Я. Качмарчик, Б. Хмельницький був зацікавлений у посиленні позицій ко-
роля в державі, до чого прагнув і канцлер Є. Оссолінський99, якому, до речі, 
Ян Казимир завдячував значною мірою своєю короною. Саме канцлер зро-
бив усе можливе, щоб провести елекцію перед присягою кандидата щодо 
pacta conventa*. Отже, на момент обрання король був вільний від будь-яких 
зобов’язань перед шляхтою. А це був перший крок на шляху зміцнення сво-
єї влади. Крім того, саме Оссолінський використав (і напевно підштовхнув 
до цього Яна Казимира) в елекційній боротьбі підтримку Б. Хмельницького. 
Про це свідчать рядки одного з численних пасквілів того часу: 

В Україну їде він (Оссолінський) бунтувати козаків, 
Та вмирає Владислав, він проблему має
І до себе потаємно так він промовляє:
Вмер король та я живий, 
Що найкраще, як ніхто, всякі штучки знаю. 
Казимира оберуть, хоч не хочуть всюди, 
Бо ж за нього голосують бозна-які люди… 
Що вчинити, написати Хмельницькому листи, 
Щоб наблизився, а дійдуть про це сюди вісті, 
Полякаються всі зразу й елекцію скінчать100.

* Угода шляхти з новим королем.
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Зміцнення авторитету канцлера посилювало одночасно позиції по-
міркованого угруповання. 

Необхідно з’ясувати, якими були основні вимоги польського уря-
ду, поставлені перед Б. Хмельницьким. 1 грудня Ян Казимир відправив 
до гетьмана А. Мокрського з листом, в якому обіцяв надіслати Війську 
Запорозькому булаву та корогву, залишити козаків при «давніх рицарських 
вільностях», погоджувався з тим, щоб козаки безпосередньо підлягали 
його владі і прихильно поставився до прохання скасувати унію101. Також 
король наполягав, щоб гетьман повернувся зі своїм військом на «звиклі 
місця» (традиційний козацький регіон – південь Київського воєводства – 
Авт.), розпустив «згромаджене поспільство», відправив татар, «щоб далі 
не здійснювалось спустошення держав наших», прислав до Варшави своє 
посольство та очікував на прибуття королівських комісарів102. 

3 грудня (через день після від’їзду з листом А. Мокрського) до 
Варшави прибув Я. Смяровський, а з ним нове козацьке посольство. 
Посли повідомили, що Б. Хмельницький припинив облогу Замостя і ві-
діслав татар, а також просили, щоб комісію, яка мала вести переговори, 
знову очолив Адам Кисіль103. 21 грудня король відправив нового листа до 
гетьмана. В ньому він дякував за відведення війська з-під Замостя, «проба-
чав» Військо Запорозьке, запевняв, що надішле гетьманську булаву тільки 
Хмельницькому і нікому іншому, висловлював готовність задовольнити 
прохання про безпосередню підлеглість Війська Запорозького королів-
ській владі, а також про скасування унії104. Водночас він наказував геть-
манові відправити додому татарську орду, особливо наголосив на тому, 
щоб було розпущено до своїх домівок «поспільство», яке приєдналося до 
козацтва та розіслано суворі універсали до загонів повстанців в Україні з 
наказом припинити свою діяльність, а також відвести козацьке військо «на 
звиклі місця, в містах полкових поставивши»105. Щодо діяльності майбут-
ньої комісії, стверджував, що польські та литовські війська залишаться «на 
своїх місцях», щоб вона була «спокійно відправлена»106. Ще до відправ-
лення цього листа, 12 грудня король видав універсал до населення Речі 
Посполитої, в якому повідомлялося про закінчення «війни з козаками»107. 

Подальша доля польсько-українських відносин залежала від перего-
ворів (комісії), що наближалися, та прийнятих у їх результаті рішень. Ян 
Казимир обіцяв гетьманові, що все, «що на тій комісії буде обговорене, 
те за суплікою послів від Війська Запорозького, на коронаційному сеймі 
хочемо затвердити»108. 

Отже, говорячи про позицію представників поміркованого угрупован-
ня еліти Корони Польської щодо подій національно-визвольної боротьби 
українців і про їх конкретні кроки на шляху пошуку варіантів розв’язання 
«козацької проблеми» протягом 1648 р., відзначимо: по-перше, їх почат-
кове сприйняття подій козацького повстання відзначалося, насамперед, 
упевненістю в тому, що воно спричинене виключно переслідуваннями уря-
довців Речі Посполитої та було пов’язане з підготовкою до чорноморської 
військової експедиції проти турків, а також ігноруванням небезпечної для 
Корони можливості укладення козацько-татарського союзу; по-друге, не 
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варто переоцінювати «миротворчу» діяльність представників зазначеного 
угруповання в плані поступок Війську Запорозькому, оскільки вони не від-
кидали можливості, за сприятливих умов, застосування сили для розгрому 
повстанців; по-третє, декларування ідеї віднайдення варіанта вирішення 
польсько-українського конфлікту (саме такого формату він набирає влітку 
1648 р.) шляхом переговорів часто свідчило не про щирість подібних намі-
рів, а, навпаки, приховувало дещо іншу мету – наприклад, використати час 
переговорів для формування боєздатного війська; по-четверте, факт зриву 
переговорного процесу між польським та українським урядами на початку 
вересня 1648 р. засвідчив невдачу поміркованого угруповання (тимчасо-
ву перевагу отримала політика їхніх радикальних опонентів з партії «не-
примиренних»); по-п’яте, обрання королем Яна Казимира, який засвідчив 
прихильне ставлення до Війська Запорозького (саме таким воно вигляда-
ло за зверненнями короля до українського гетьмана в листопаді – грудні 
1648 року) зміцнило позиції поміркованої частини еліти, що виступала за 
переговори як засіб припинення кровопролитної війни з одночасним збе-
реженням цілісності Корони Польської (недопущення утворення україн-
ського автономного регіону та задоволення вимог української сторони ви-
ключно шляхом відновлення козацьких прав та вільностей, і не більше). 
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В статье освещается реакция представителей умеренной группировки эли-

ты Короны Польской на начало и развертывание Украинской революции и ана-
лизируются предлагаемые ими варианты урегулирования польско-украин ско го 
конфликта в течение 1648 года.
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&rjp`Їmq|je ohŠ`mm“[ m` bPkemq|jhu oepecnbnp`u 1656 !.

У статті аналізується перебіг російсько-польських переговорів 1656 р. у 
Вільно, зокрема, в сенсі вирішення сторонами «українського питання» та пози-
ція Москви у відстоюванні інтересів Війська Запорозького. Розглядаються при-
чини та обставини недопущення до участі в переговорах української делегації, 
очолюваної сотником Романом Гапоненком.

Ключові слова: віленська комісія, з’їзд, посольство, «українське питання», 
перемир’я. 

В історії українсько-російських стосунків періоду національної ре-
волюції середини XVII ст. до сьогодні залишається чимало питань, які ви-
кликають гостру дискусію. Однією з проблем, яка, на перший погляд, є 
достатньо дослідженою через чималий науковий доробок як в російській і 
польській, так і в українській історіографії, яке, проте, залишає чимало пи-
тань, є проблема підготовки, укладення та наслідків Віленської російсько-
польської угоди 1656 р. 

Перемир’я, підписане наприкінці жовтня 1656 р. між польською і мос-
ковською делегацією у столиці Великого князівства Литовського (далі – ВКЛ) 
Вільно, фактично, завершило перший етап російсько-польської війни 1654-
1667 рр. Дана угода мала суттєвий вплив не лише на хід тогочасних російсько-
польських стосунків, а й помітно відобразилася на зовнішній політиці козаць-
кої України, зокрема, на її стосунках з Московською державою. 

Не можна не погодитися з думкою українського історика Ярослава 
Федорука, що «…у дипломатичній історії Хмельниччини післяпереяслав-
ського періоду немає важливішої події, ніж Віленське перемир’я, укладене 
3 листопада 1656 р.»1.

Відзначимо, що робота віленської комісії стала предметом вивчення як 
істориків минулого (С. Соловйов, М. Грушевський, Л. Кубаля)2, так і сучас-
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