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Військова кампанія 1649 року стала логічним продовженням
воєнних дій 1648 року. Козацько-селянське повстання, очолене
Богданом Хмельницьким, потрясло Річ Посполиту, яка до
цього
насолоджувалася
десятирічним
спокоєм,
була
могутньою державою і стовпом католицизму у Європі. В свою
чергу український народ після майже десятирічної перерви
знову взявся за зброю, щоб здобути волю. Проте, не зважаючи
на гучні перемоги під Жовтими Водами, Корсунем і
Пилявцями, Богдан Хмельницький не зміг в 1648 році
остаточно перемогти Річ Посполиту.

Збаразько-Зборівська кампанія .
У лютому 1649 р. на переговорах
між польськими комісарами та Б.
Хмельницьким було досягнуто угоди про
перемир’я. Однак уряд Речі Посполитої
розробив новий план завдати козацькій
Україні удару об’єднаними силами
польської та литовської армій. 20 травня
1649 р. поляки порушили перемир’я,
переправилися через Горинь, вторглися
до південно-східної Волині і дійшли до
Староконстянтинова.
Довідавшись про відновлення воєнних дій, Хмельницький
рушив свої полки на Волинь. Уже 16 червня гетьман зупинився
під Пилявцями. Раптова поява гетьмана спричинила відступ
поляків під захист мурів Збаразького замку.
Польські війська зупинилися у Збаражі й перейшли в
оборону. Почалася семитижнева облога. Переповнений поляками
Збараж, не мав достатньої кількості продовольства для тривалого
перебування в облозі. Знаючи це, Богдан Хмельницький не став
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штурмувати місто, зберігаючи своїх солдатів, а взяв його в
облогу. Він оточив місто окопами, а напроти воріт улаштував
редути з артилерією. Поляки опинилися в мишоловці. У
польському таборі почався голод, епідемія шигельозу (від неї
померла найбільша частина оточених). Шансів прорвати оточення
в них не було.
Під стінами Збаразького замку
за час облоги відбулося 17 кінних
битв, 27 штурмів, близько 80
бойових вилазок козаків.
Від розвідки Хмельницький та
Іслам-Гірей дізналися, що на
виручку обложеним рухається з 35тисячним військом король Ян
Казимир. Було вирішено не дати
полякам об’єднатися й розбити
королівське військо на марші. У ніч із 3 на 4 серпня майже 40 тис.
козаків і 20 тис. татар, очолюваних гетьманом і ханом, рушили
назустріч королю в напрямку Зборова.
15 серпня 1649 – під Зборовом (тепер Тернопільська
область)
об’єднане
військо
козацької
армії
Богдана
Хмельницького і татар хана Іслам-Гірея ІІІ розбило польське
королівське військо Яна ІІ Казимира (Зборівська битва). Вранці 16
серпня королівська армія, якою командував Ян ІІ Казимир,
опинилася в катастрофічному становищі, тому після обіду король
пішов на таємні переговори з кримським ханом Іслам-Гіреєм ІІІ.
Він пообіцяв татарам велику грошову винагороду, дозвіл брати
ясир і грабувати українські землі на шляху до Криму. Хан
спокусився і зажадав, щоб Б. Хмельницький припинив битву. Не
маючи сил на одночасну війну проти поляків і татар, гетьман
змушений був розпочати переговори та 20 серпня укласти
невигідний для України Зборівський договір. За його умовами, під
владу гетьмана переходили Брацлавське, Київське та Чернігівське
воєводства. Із цієї території виводилися польські війська.

4

Кількість
козацького
реєстру обмежувалася
40 тис. осіб, а не
включені
до
нього
козаки поверталися під
владу
панів.
Підтверджувалися давні
права і привілеї Війська
Запорозького.
На
землях, що переходили
під владу гетьмана, польський уряд зобов’язувався призначати на
адміністративні посади лише православних шляхтичів.
Усім учасникам війни оголошувалася амністія. Шляхта,
маєтки якої були розташовані на підвладній гетьману території,
мала право повернутися до них, а її піддані повинні були
виконувати всі ті повинності, що й раніше. Київському
православному митрополиту було обіцяно місце в сенаті. Питання
про ліквідацію церковної унії та повернення православній церкві
її майна повинне було вирішитись на найближчому сеймі. У
володіння гетьмана переходив Чигирин.
Зборівський договір не задовольняв жодну із сторін і тому
був чинним лише до початку 1651 року, коли війна спалахнула з
новою силою. Але це був той мінімум, на який погоджувалася
козацька старшина у подальшому ході Визвольної війни: під час
битви під Берестечком, і після битви під Батогом, і в ході боїв під
Жванцем. Остаточно Зборівський договір втратив юридичну силу
після підписання Березневих статей 1654 року. Проте і після цього
він ліг в основу Гадяцького (1659) і Чуднівського (1660)
договорів. Таким чином, Зборівську битву і Зборівський договір
можна справедливо назвати тим рубіжним каменем, що заклав
нову епоху в історії України і процесах її державотворення: епоху
існування Української козацької держави-Гетьманщини.
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