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ласті), а потім почали рухатися в напрямку Бужина. тут 22 (12) серпня 
на них напали козаки Подільського полку і Брацлавського полку на чолі 
з Ю.Хмельницьким. Відступаючи до переправи через дніпро, російські 
війська були вщент розбиті козаками, яким на допомогу прибули татар-
ські загони селіма та мегмета Гіреїв. Від смерті й полону врятувалася 
лише незначна частина з майже 8-тисячного російського війська. од-
нак ця перемога не дала змоги Ю.Хмельницькому оволодіти складною 
військово-політичною ситуацією в україні, а тому на початку 1663 він 
відмовився від гетьманства.
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бУскевича дипломатична місія до тУреччини 1668. 
Після андрусівського договору (перемир’я) 1667 гетьман П.дорошенко і 
більшість правобережного козацтва переконалися у марності сподівань на 
рівноправні міждержавні відносини з річчю Посполитою та російською 
державою. цим були викликані пошуки нового союзника в особі туреч-
чини. у серпні П.дорошенко направив до султана мегмеда іV посоль-
ство на чолі з л. Бускевичем (генеральний писар 1667-68, подільський 
полковник 1671) та Г.Білогрудом (уманський полковник 1666-67, 1671-
72), яке прибуло до стамбула наприкінці листопада. Посли представили 
турецькій стороні проект договору з 17 статей. На цій підставі мав бути 
укладений військово-політичний союз Гетьманщини та османської імпе-
рії. За договором, султан мав стати формальним зверхником Гетьманщи-
ни, але не повинен був втручатися у внутрішні справи україни, будувати 
там мечетей тощо. Влада гетьмана ставала пожиттєвою. Передбачалося, 
що київський митрополит буде рукопокладатися константинопольським 
патріархом.

В цілому статті договору було прийнято, і в лютому 1669 Бускевич ра-
зом із турецькими послами (візир мухамед і делавер-паша) прибули до 
Чигирина (Г.Білогруда затримали в стамбулі). На корсунській раді (се-
редина березня 1669) більшість козаків підтримали перехід під турецький 
протекторат, але не присягали мегмеду іV. Після ради для уточнення умов 
договору 1669 в стамбул відбула дипломатична місія михайла радкевича-
Портянки. союз з османською імперією було укладено, однак послаблен-
ня Гетьманщини призвело до грубого порушення султаном попередніх до-
мовленостей.
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