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В статье выясняется отношение польской политической эли-
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У перипетіях дипломатичних переговорів, у складі різноманіт-
них посольств Речі Посполитої середини – другої половини XVII ст. 
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Бєнєвского, якого тоді небезпідставно вважали найкращим фа-
хівцем в українських справах. Відзначимо, що саме в середи-
ні XVII ст. в європейських міждержавних відносинах відбувалося 
утвердження нових принципів (значною мірою це було зумовлене 
формуванням Вестфальської системи, що постала після завершен-
ня Тридцятилітньої війни), які передбачали пріоритет національних 
інтересів та пошук компромісів заради їх забезпечення. У цей час 
з’являється ціла плеяда дипломатів, які своєю діяльністю фактич-
но заклали основи сучасних європейських міжнародних відносин. 
Безумовно серед таких можна назвати й Станіслава Бєнєвского. 

Як довела тогочасна дипломатична практика, результат пере-
говорів, перспективність міждержавних угод часто залежали від 
того, хто очолював посольства й у своїх руках тримав канву пе-
реговорів. Переважно посли наділялися особливими повноважен-
нями, які звісно не виходили за межі виробленої урядами страте-
гії, проте вибір тактики для досягнення бажаних цілей покладався 
саме на послів. За таких умов задля здійснення аналізу особливос-
тей тогочасної дипломатії вельми важливо акцентувати увагу на 
самих очільниках посольств, їх політичних поглядах, яким чином 
вони впливали на результат дипломатичних місій. Саме тому вва-
жаємо за доцільне приділити увагу постаті Бєнєвского.

Попри доволі значну його роль в різноманітних зовнішньопо-
літичних комбінаціях польського уряду, діяльність Бєнєвского не 
знайшла належної оцінки в історіографії. Виключенням може слу-
гувати лише праця польського історика Ф.Равіти-Гавроньского1.

Метою даної статті є визначення ролі Станіслава Казімєжа 
Бєнєвского в процесі налагодження польсько-українських диплома-
тичних відносин в другій половині 50-х – початку 60-х рр. XVII ст.

З початку 1657 р. після майже десятилітнього протистоян-
ня окреслилися перспективи налагодження польсько-українського 
політичного діалогу. Цьому сприяла низка чинників. По-перше, 
Варшаву до пошуку порозуміння з Чигирином спонукала критич-
на ситуація, яка склалася у перебігу війни з Москвою, що розпоча-
лася в 1654 р. і призвела до захоплення росіянами значної части-
ни Великого князівства Литовського. Водночас, укладене в 1656 р. 
Віленське перемир’я не вирішувало проблем Речі Посполитої. 
Небажання польської політичної еліти передати корону динас-
тії Романових, що фактично передбачалося умовами Віленського 
договору, ставило Річ Посполиту перед загрозою відновлення вій-
ни з Росією. По-друге, власне українські землі як Варшавою, так 
і Москвою розглядалися в якості головного козиря в боротьбі за 
першість в регіоні Центрально-Східної Європи. Численні спроби 
в 1648-1655 рр. силовими методами придушити в Україні анти-
польське повстання не увінчалися успіхом і лише поглибили роз-
кол між українцями та поляками. Відтак, на черзі постала необ-
хідність пошуку мирних методів розв’язання конфлікту. По-третє, 
в середовищі польської еліти певного впливу набули представни-
ки так званої “партії миру”, які вважали за можливе піти на пев-
ні компроміси з гетьманським урядом. Серед останніх фігурував 
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познанський воєвода Ян Лєщінскій, а також Станіслав Казімєж 
Бєнєвскій. Четвертим чинником було загострення стосунків між 
Богданом Хмельницьким та московським керівництвом внаслідок 
укладення російсько-польського Віленського перемир’я. Окрім того 
в оточенні гетьмана зріс вплив людей, яких у Варшаві розглядали 
як лояльно налаштованих до Речі Посполитої та схильних до дипло-
матичного вирішення польсько-українського конфлікту. Серед та-
ких називалися Іван Виговський та Павло Тетеря.

Отже, за таких умов і розпочався польсько-український діа-
лог, який завершився укладенням Гадяцького договору 6 (16) ве-
ресня 1658 р.

Перша місія Бєнєвского в Україні розпочалася в березні 
1657 р. На думку М. Грушевського, саме відомості про наступ ко-
зацьких полків разом з Ракоці на Варшаву змусили поляків акти-
візувати свою дипломатичну діяльність в бік козацької України2. 
Вважаємо, що цьому сприяла також інформація стосовно протиріч 
між царським урядом і Богданом Хмельницьким, а також стосовно 
активізації українсько-шведських та українсько-трансільванських 
контактів. Саме за таких умов відбувається спроба налагодження 
польсько-українських взаємин. Це завдання покладається на чер-
нігівського воєводу Станіслава Казімєжа Бєнєвского, який зареко-
мендував себе знавцем “настроїв козацьких”3. 

Бєнєвскій отримав чіткі доручення: мав переконати укра-
їнського гетьмана у необхідності повернення Війська Запо розь-
кого до складу Речі Посполитої і тим самим розірвати російсько-
український союз. Також стояло завдання розірвати українсько-
трансільванський союз і змусити гетьмана відкликати корпус 
Антона Ждановича з Польщі4. 

Польський посол мав переконати гетьмана Хмельницького, 
що його тактика пошуку різних протекцій є помилковою. Зокрема, 
мав звернути увагу на антиукраїнську поведінку московського ке-
рівництва, нагадати про епізод, коли до переговорів у Вільні не 
були допущені гетьманські посли. “Взагалі все вести до того, щоб 
він (Хмельницький) запевнився в ласці короля і Речі Посполитої”5.

10 (20) березня 1657 р. Бєнєвскій прибув до Чигирина. Відз на-
чи мо, що місія відразу наразилася на труднощі, коли посли потрапи-
ли під варту і протягом трьох тижнів гетьман не виявляв жодного до 
них інтересу6. Коли ж справа все ж дійшла до переговорів, то яки-
хось конкретних домовленостей не було досягнуто. Проте, все ж вони 
окреслили перспективи просування в справі польсько-українського 
порозуміння. Гетьман направив листи до короля, в яких задеклару-
вав бажання і можливість діалогу між Річчю Посполитою та козаць-
кою Україною, що викликало захоплення у Варшаві7.

Після повернення Бєнєвского, приймається рішення про його 
повторну місію8. Згідно з новою інструкцією від 3 (13) черв  ня 
1657 р. її метою було відновлення союзу між Військом Запорозьким 
та Річчю Посполитою, що мало стати дієвим чинником тиску на 
Москву для найшвидшого укладення відповідно вже польсько-
московського договору9.

На момент прибуття Бєнєвского до Чигирина Хмельницький 
уже був важко хворим. Через це польський посол змушений був 
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розмовляти переважно з генеральним писарем й переконати остан-
нього в тому, що Варшава готова йти на діалог та значні поступ-
ки в “українському питанні”. Мова йшла про можливість утворен-
ня “осібного князівства” на території козацької України, з такими 
ж правами, що й у Великого князівства Литовського10. Очевидно, 
розмови з Іваном Виговським були значно пліднішими, ніж з геть-
маном. Відтак, смерть Богдана Хмельницького 27 липня (6 серп-
ня) 1657 р. у Варшаві сприйняли з надією на остаточне вирішення 
“українського питання” на користь Польщі. Там сподівалися на стар-
шинське угруповання, очолюване Іваном Виговським та Павлом 
Тетерею11. Відомо, що як Виговський, який в жовтні 1657 р. посів 
посаду гетьмана Війська Запорозького, так і Тетеря, який і за геть-
манства Богдана Хмельницького, і тепер зберігав значний вплив в 
середовищі українського козацтва, мали давні особисті контакти 
з Бєнєвскім. Ще до 1648 р. всі троє служили у луцькій міській кан-
целярії. Останній займав на той час посаду писаря. Відтак, врахо-
вуючи цю обставину, а також ті успіхи, яких було досягнуто на по-
передніх переговорах з керівництвом Війська Запорозького, вкот-
ре провідна роль у діалозі з Військом Запорозьким була відведе-
на саме Станіславу Бєнєвскому12. Проводячи консультації з Іваном 
Виговським, на цьому етапі польсько-українського політичного ді-
алогу він зумів досягти конкретних домовленостей. По-перше, було 
узгоджено питання стосовно початку мирних переговорів, місцем 
яких було визначено район межиріччя Случі та Горині. По-друге, 
сторони домовилися про припинення будь-яких військових акцій 
до Зелених свят (11 (21) квітня 1658 р.). На цей час лінія розмежу-
вання між українськими та польськими військами мала проходи-
ти на Волині по ріках Случ і Горинь13.

Подальша реалізація цих домовленостей знову була покладе-
на на Бєнєвского. Він представляє позицію короля на перегово-
рах в Гощі, які розпочалися навесні 1658 р. Партнером на пере-
говорах стає його давній знайомий Павло Тетеря. 

Відзначимо, що перемовини розпочалися у вкрай складних 
умовах. Саме в цей час відбулося різке загострення ситуації в ра-
йоні згаданої лінії розмежування, яке загрожувало відновленням 
військових дій. 

Саме в цей час у Польщі активізувалася так звана “пар-
тія війни” в середовищі польської еліти, яку складали противни-
ки ідеї вирішення “українського питання” дипломатичним шля-
хом, ті, які віддавали перевагу застосуванню силових методів 
у стосунках з українцями. Серед таких були коронний гетьман 
Станіслав Потоцкій та маршалок Єжі Любомірскій. Останній в 
листі до С. Бєнєвского від 6 (16) травня 1658 р. виказував недо-
віру до українського гетьмана. Він вважав головною ціллю поль-
ського уряду укладення миру зі Швецією, що мало б дати можли-
вість сконцентрувати усі сили на Україні та, скориставшись з по-
літичної кризи у Війську Запорозькому, змусити гетьмана Івана 
Виговського до визнання влади короля: “…укріпити зброєю все 
те, що до цих пір зроблено в Україні благорозумними переговора-
ми”14. Перемогу над козаками як єдиний метод повернення втра-
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чених воєводств розглядав і Потоцкій15. Дійшло навіть до того, що 
коли Павло Тетеря в другій половині травня 1658 р. дещо запіз-
нився на зустріч з Бєнєвскім, коронний гетьман, який намагався 
подати це як вияв зміни курсу українського уряду, який “…зра-
див своїм намірам та обманув наші сподівання”16, видав наказ 
військам рушити в напрямку козацької лінії17.

Також вкрай ускладнювали переговори дії представників литов-
ської політичної еліти, серед яких найбільш агресивну позицію сто-
совно козацької України демонстрували литовські гетьмани Павєл 
Сапєга та Вінцент Корвін Госєвскій, литовський канцлер Кшиштоф 
Пац та підканцлер литовський Алєксандер Нарушевіч. Насамперед, 
литовців турбувало те, що такі дії можуть призвести до чергового за-
гострення в стосунках з Москвою, а відтак – ще більше ускладнить 
становище власне Литви. Практичним виявом такої позиції литов-
ських керманичів стала активізація дій підрозділів П. Сапєги, які 
спровокували зіткнення з козаками в районі р. Горині та Случі та 
здійснили спроби витіснити українські гарнізони з Пінського пові-
ту18, що й поставило під загрозу польсько-українське перемир’я. Про 
це, зокрема, писав до литовського гетьмана С. Бєнєвскій19. 

За таких умов Бєнєвскому і Тетері все ж вдалося запобігти від-
новленню військових дій й залишити події в переговорному руслі. 
Безумовно, значною мірою цьому сприяла позиція саме Бєнєвского, 
який всіма силами намагався утримати польське і литовське вій-
ськове керівництво від вторгнення на території, зайняті козаками. 

Звичайно, причиною таких дій Бєнєвского не слід вважати 
якусь надзвичайну прихильність до українців та Війська Запо розь-
кого. Він керувався насамперед чисто прагматичними міркування-
ми. Безумовно, вдале завершення початої ним дипломатичної місії 
приносило власне йому значні дивіденди, покладаючи на нього лав-
ри того, хто відіграв чи не головну роль у вирішенні “українського 
питання”, проблеми яку досі не могли розв’язати ні визначні поль-
ські полководці, ні досвідчені дипломати. При цьому сам Бєнєвскій 
був далеким від лобіювання українських інтересів. Це яскраво проя-
вилося в тексті документів, вироблених під час переговорів з Павлом 
Тетерею (саме у Межиріччі П. Тетерею і С. Бєнєвскім було розпочато 
роботу над майбутніми Гадяцькими статтями20).

У результаті переговорів було вироблено документ, відомий 
під назвою “Пункти Тетері”, який з одного боку був наповненим 
компромісними рішеннями, але з другого – в ключових питаннях 
не допускав відходу від інтересів Речі Посполитої. Так, в угоді міс-
тилися положення щодо загальної амністії учасників українсько-
польської війни; про скасування всіх кадуків (конфіскатів) щодо 
козацтва й шляхти, що виступила проти Польщі. Значна увага 
приділялася гарантіям польського керівництва стосовно дотри-
мання прав православної церкви й повернення їй храмів і маєт-
ностей, захоплених уніатами. Гарантувалися права й вольності 
Війська Запорозького. Православне світське населення, особливо 
міщани, зрівнювалися в правах з католиками. В Україні створю-
валися умови для розвитку національної освіти. При цьому зазна-
чалося, що вона має бути вільною від впливу єзуїтів21. Воднораз, 
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на чому наголошував М. Грушевський, ці пункти не утримували-
ся навіть на рівні зборівського пакту, а спускалися до білоцерків-
ського. “Не тільки вичеркнено всяку “удільність” України, “в. кн. 
Руське”, але й вимежовання козацької території”22. 

Власне укладення Гадяцького договору, 6 (16) вересня 1658 р., 
відбулося знову таки в присутності та за активної участі Станіслава 
Бєнєвского23. Слід відзначити немаловажну роль у цьому саме ко-
ролівського посла. Зокрема, він виступив перед козаками і в над-
звичайно красномовній формі виразив думку про необхідність по-
вернення України до складу Речі Посполитої (“рідної домівки”). 
Бєнєвскій переконував у фальшивості московської тези про єдність 
релігії українського та московського народів, а також у тому, що Річ 
Посполита й Україна знаходяться в однаковій небезпеці (від Росії) і 
протистояти їй можуть лише разом24.

У наступні роки Бєнєвскій продовжував виконувати роль по-
середника між королівським та гетьманськими урядами. У 1659 р. 
гетьманом стає Юрій Хмельницький та відбувається відновлення 
українсько-московського союзу, польське керівництво намагається 
докласти всіх зусиль (як військового характеру, так і дипломатич-
них) для утримання України під своєю владою. У таких умовах вко-
тре робиться ставка на дипломатичний талант та дос від Бєнєвского. 
Наприкінці січня 1660 р. останній направив Ю. Хмельницькому 
листа, наповненого характерною Бєнєвскому красномовністю: 
“Коли б мій великий та любий приятель, батько вашої милості, во-
скрес та побачив одного зятя свого на гаку, доньку в полоні і в без-
честі; коли б побачив іншого зятя нечувано закатованого; коли б 
побачив тіло його, пошматоване батогами, пальці відрізані, очі ви-
йняті і сріблом залиті, вуха буравом просвердлені; коли б побачив 
іншу доньку, помираючою над тілом милого чоловіка; коли б по-
бачив сиріт малих, у яких батька так закатували, - якщо б Богдан 
Хмельницький побачив все це, то не лише взявся б за зброю, але 
й у вогонь кинувся б…”. Там же: “Бійся, пане гетьмане, не Польщі, 
бійся Москви, яка незабаром захоче прибутків малоросійських й 
обійдеться з вами, як з іншими”25. 

Після переможної для Польщі Чуднівської кампанії 1660 р. зно-
ву в Україні з’являється Бєнєвскій. 10-12 (20-22) листопада 1660 р. 
в Корсуні відбулася козацька рада, на якій досвідчений поль-
ський дипломат спромігся переконати й старшину, й рядове ко-
зацтво, й самого Хмельницького, який після чуднівських подій ви-
являв бажання скласти з себе гетьманські повноваження, що саме 
він має залишитися гетьманом, “…по-перше, утримати булаву при 
Хмельницькому; по-друге, звести пана Тетерю у звання писаря”26. 

Підсумовуючи даний матеріал, слід відзначити, що розвиток 
подій в козацькій Україні кінця 50-х – початку 60-х рр. XVII ст. та 
динаміка українсько-польських та українсько-російських стосун-
ків значною мірою визначалися діяльністю польської дипломатії. 
У цьому сенсі вагомою була роль Станіслава Казімєжа Бєнєвского, 
яскравого представника “партії миру” в середовищі польської елі-
ти та визнаного фахівця в українських справах. У своїй діяльнос-
ті Бєнєвскій намагався використати українсько-московські про-
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тиріччя, особисті контакти з впливовими представниками ко-
зацької старшини, а також страх козацького загалу перед загро-
зою насадження в Україні московського самодержавства.
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В статье оценивается роль польского дипломата середины – 
второй половины 50-х гг. XVII в. черниговского воеводы Станислава 
Казимежа Беневского, который стоял у истоков польско-украинского 
диалога, завершившегося подписанием Гадяцкого договора 1658 г.
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ШАФАРИК ЯК ДІЯЧ СЛОВ’ЯНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ

Праця присвячена дослідженню діяльності відомого словацько-
го і чеського лідера національного відродження Шафарика. Його ко-
пітка діяльність стала вагомим внеском у справу етнічного від-
родження словацького народу. Саме результативна діяльність 
Шафарика та інших словацьких будителів призвела до масштаб-
них культурних зрушень. 

Ключові слова: Шафарик, Словаччина, культура, мова, буди-
тель, етнос, нація, відродження, патріотизм, свідомість.

Актуальність дослідження обумовлюється низкою обставин. 
Насамперед, Шафарик є центральною фігурою історії Словаччини 
XIX століття. Він був ідеологом словацького національного відроджен-
ня. Під його керівництвом і за його безпосередньою участю були за-
кладені теоретичні основи словацького національного руху. Шафарик 
став одним з найбільш яскравих представників слов’янського відро-
дження, а у практиці національно-культурного руху західних слов’ян 
міцно закріпилося поняття “нація”, яке він привносив до західного 
слов’янства з європейської гуманістичної думки.

Предметом дослідження у роботі є наукова і суспільно-
політична діяльність Шафарика періоду словацького відродження. 
Об’єктом дослідження стало слов’янське відродження і така його 
складова частина, як словацьке відродження, що відбувалося на 
тлі загальної європейської національно-культурної модернізації. 

Метою і завданням дослідження є необхідність відтворен-
ня діяльності Шафарика, як видатного словацького будителя і на-
ціонального патріота. Для досягнення поставленої мети необхід-
но вирішити наступні завдання: розглянути внесок Шафарика у 
справу національного словацького пробудження та надати оцін-
ку суспільно-політичній діяльності будителя.

Рівень дослідження теми. Перші публікації, присвяче-
ні життю і діяльності Шафарика, побачили світ ще у ХІХ ст. Ста-
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