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КОЗАКИ ШД ФРАНЦУЗЬКИМ ПРАПОРОМ 
У КУРУЦЬКІМ ПОВСТАННІ

Куруцьке повстання, як загально відомо, розпочалося на Карпат
ській Україні і було виявом незадоволення широких мас з австрій
ської окупації.

1664-го року цісар Леопольд І підписав з Туреччиною «Сенґотгард- 
ський мирний договір» і після того розташував сильні австрійські 
війська на «королівській» Мадярщині. Ці війська поводилися дуже 
свавільно і народ їх зненавидів. Проти цього австрійського свавілля 
мадярська шляхта поєдналася в так званій «Змові Вешеленія». Один 
з головних змовників, князь Франциск Ракоці І, навіть підготовляв 
на Закарпатті збройне повстання, яке однак через опозицію його мами 
покінчилося 1671-го року цілковитою невдачею. Змову розкрито, а 
головних змовників повішено.1

Решта шляхти скрилася на східньому Закарпатті, тобто в Мара- 
мороському комітаті, куди вже не сягала влада цісаря. Тут постав 
новий центр протигабсбурґських змовників, які тільки чекали на 
відповідну хвилину, щоб організувати нове повстання проти імпера
тора. З  другої сторони, віденська цісарська канцелярія сильно бояла
ся цих змовників і нагромадила багато австрійського війська в коро
лівських комітатах Ужу, Берега, Угочі й Сатмару та тримала ціле 
західне Закарпаття під постійним окупаційним наглядом. На основі 
цього окупаційного нагляду і також під приводом статаріяльного 
права австрійське військо робило, що хотіло з цивільним населенням. 
Убивства і грабунки були на денному порядку й ніхто не був певний 
ні за свої маєтки, ні за своє життя.2

Жорстокість цісарських військ одначе не могла втримати порядку 
на цій території. Незадоволення населення з Марамороського комітату 
разом із змовниками почало організувати партизанську війну проти

1 Homan В. — Szekfii Gy., Magyar tor tenet, Budapest 1933—36, vol. V, p. 343— 
94; Marczali H., Magyarorszag tortenete, Budapest/Atheneum 1912, vol. II, p. 493—94; 
Kosary D. G., A history of Hungary, Cleveland—New York/В. Franklin Soc. 1941, 
p. 130—131.

2 Мицкхк О., Нариси соціяльно-господарської історії Підкарпатської 
Руси, Прага, Грдлічка 1938і т. II, отор. 21.
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окупантів. Ця партизанщина спочатку мала льокальний характер, 
але в 1676-ім році вона перемінилася у відкрите повстання «куруців».5

Уся початкова партизанщина як також і куруцьке повстання були 
очолювані змовниками Вешеленія, але вони рекрутували своє війська
з місцевого населення і таким чином велику частину цієї повстанської 
армії творили карпатські українці, які, воюючи проти цісарських 
військ, боронили існування своїх родин.4

Та не тільки карпатські українці, але і козаки з Правобережної 
України стали активними учасниками цього куруцького повстання, 
їхня участь одначе мала свою специфічну історію. Змовники під про
водом Михайла Телекія бачили, що з льокальними військами не змо
жуть погромити цісарської армії й тому звернулися за поміччю до 
французького короля. Людовик XIV скоро відізвався на просьбу ку- 
руців і вислав на Закарпаття свого здібного воєнного стратега Кристофа 
Богена з Алланди з тим, щоб цей зорганізував там за французькі гро
ші 8000-ну наємну армію, з якою б можна значно посилити і підтри
мати мадярську революцію.5

Боген на весні 1677-го року, шукаючи за наємними військами, 
звернувся до козаків. Козаки радо відгукнулися на його поклик і 
поволі малими групами переходили Карпати і приставали до фран
цузької служби. Але про цю організацію французько-козацької армії 
довідалися і австрійці. Вони не могли виступити проти генерала Бо
гена , бо Мараморош належав до Семигородського князівства, а цісар 
не хотів нової війни з Семигородом. Тому цісарська канцелярія нати
снула на польського короля, щоб цей заборонив та перешкодив фран
цузькому генералові набирати наемне військо на польській території. 
Король Ян Собеський, хоч спочатку не вірив у серйозність справи, 
заборонив набір та перехід козацького війська через Карпати й на
казав польному маршалку Станіславу Любомірському, щоб сторо
жив всі переходи на Закарпаття. Любомірський старався виконати 
своє завдання і розбивав козацькі загони, що переходили кордон, 
але не зважаючи на це коло 5000 козаків і 2000 польських жолднерів 
пристало до генерала Богена і воювало під французьким прапором 
в куруцькім повстанні.

Про ці події ми довідалися з новоопулікованих листів польських 
та віденських нунціїв, що їх останньо опублікував о. А. Г. Великий в  
своїм ХІІІ-ім томі нунціятурських документів.

Перший раз про ці події читаємо в листі варшавського нунція з 
30-го червня 1677-го року, де він описує протест австрійського посла, 
який обвинувачував Польщу, що вона помагає мадярським повстан
цям. «Цісарський представник, як було вже писано, останніми часами 
презентував протест королеві про правдоподібні дії з цього королів
ства, щоб дати підйом і поміч повстанцям у Мадярщині й дістав від

3 Там ж е.
4 Там ж е.
5 Dusanek J., Chust v Marmorosi, Chust, Okr. Vibor 1937, p. 75.
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повідь, що ці обвинувачення марні, хоч може бути, що ці реформу- 
вані вояки могли шукати за хлібом там, де його могли знайти, так 
само, як деякі говорили, що вони пішли служити москалям на Ук
раїні».6

З цього документу ясно видно, що тут розходиться про козаків, 
бо тільки вони могли на Україні пристати до московської служби. 
Так само термін «реформовані» означає не державне військо, але 
приватні загони, якими були козаки в польській державі.

Наступний документ є з 7-го листопада 1677-го року, де вже не
двозначно говориться про козаків. Того дня віденський нунцій, Фран
циск Бонвізіо, пише до римського секретаря стану, що «Післанець з 
Польщі приносить вістку, що 1000 козаків знову прийшло на поміч 
мадярським повстанцям».7

Ця нова вістка і поразка цісарського генерала Шміда близько Ко
ролева (10-го жовтня) сильно затрівожили віденську імператорську 
канцелярію, так, що сам цісар просив польського короля, щоб не до
пустив дальших козаків на Мадярщину. Польський король у відпо
відь, як ми вже згадали, дійсно видав наказ на береження кордонів 
проти переходу козаків і як пише варшавський нунцій 27-го травня 
1678-го року, «Палатин Руси, польний маршалок, на наказ короля 
примусив вернутися 500 козакам, що були в службі цієї республіки, 
вони взяли жолд і йшли на поміч мадярським повстанцям. Його Екс- 
целенція (маршалок) залишився на Підкамінні в близькості Стрия
з десятьма хоругвами, щоб уважати на переходи, щоб звідси жадні 
люди не пішли на поміч згаданим повстанцям».8

Врешті нунцій, перебуваючи в Львові, свою вістку доповнив і ви
яснив 3-го червня того самого року: «Як довідався в Львові, Палатин 
Руси повернув і розбив деяких козаків і сторожив всі переходи в 
близькості Стрия, про що я  останньою поштою повідомив Монсіньйо- 
ра Бонвізія, щоб дав це знати цісареві. Зрештою король сказав, що 
не тільки сторожать переходи, але він написав до всіх сенаторів,

6 Welykyj A., Litterае Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae lllustrantes, 
Romae Basiliani 1959—69, vol. XIII, p. 111. „II Residente Cesareo che come si scrisse 
haveva ultimamente rappresentato al Re le supposte pratiche per dare da questo Regno 
fomento et aiuto a ribelli d’ Ungheria, ha havuto risposta esser vani і sospetti, ancorche 
potesse darsi caso che questi soldati riformati cercassero il pane dove lo potessero tro- 
vare, si come s’era detto che alcuni fussero andati a servire і Moscoviti in Ukraina. . . ”

7 Там же, стор. 128. „Staffetta venuta di Polonia, per quanto si dice, porta 
avviso. . .  E che 1000 Cosacchi fossero di nuovo passati in soccorso de ribelli d’Unghe- 
ria.”

8 Там же, стор. 143—44. „II Palatino di Russia, Generale di campagna, d’ordine 
del Re ha fatti tornare indietro cinquecento Cosacchi gia stipendiati da questa Re- 
publica, che havevano preso il soldo e marciavano per PUngheria in aiuto di quei 
ribelli. E Suo Eccellenza si trattiene a Podkaminia ne’ contorni di Stry, eon dieci 
bandiere facendo guardare i passi affinche di qua non traghetti altra gente in soccorso 
de’ ribelli sudetti.”
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щоб у своїх палатинатах не позволили ні на збирання, ні на перехід 
вояків до Мадярщини».9

Але намагання польного маршалка Станіслава Любомирського та 
накази польського короля багато не помагали, бо козаки різними до
рогами дальше переходили до куруців. На основі віденської вістки з  
початку липня 1678-го року варшавський нунцій писав, що « . . .  пи
салося з Відня, що після тих 500 козаків, які були розбиті на наказ 
Палатина Руси, багато більше число перейшло кордони, так коза
ків, як інших національностей з Польщі, що повстанці, які не мали 
більше ніж 5 000 чоловіків, зросли на більше чим 12 000 і вже напали 
на передмістя Кошиць . . .  ».10

Польський король, здивований новою вісткою,11 видав ще гостріші 
накази щодо стереження кордонів і в Галичині розпочато пряме пере
слідування козацьких військ та організаторів нових наборів. Це го
нения ясно видно з акції польського капітана Ґолейовського проти 
козаків Іскрицького, що її нунцій досить яскраво описує: «В суботу
16-го липня король дістав вістку в Яворові, що один великий відділ 
козаків, зібраний якимсь Іскрицьким, їхнім вождем, в селі Бабинці 
в сусідстві Самбора і в близькості мадярської границі, хотів піти на 
поміч повстанцям. Вони (козаки) були (розбиті капітаном Ґолейов- 
ським, який з них 1200 відігнав і взяв багато до полону, між ними і 20 
офіцерів, сильно поранених. Деяким відтято голову, іншим .покладено 
(на руки і ноги кайдани, а Ґолейоескі між тим іпіш-ов шукати за Іск
рицьким з надією, що його також може ув’язнити і видати на суд».12 
Але полковника Іскрицького не знайдено і він правдоподібно з най

9 Там же, стор. 146. „Che іо poi havevo inteso in Leopoli con mio sommo con-
tento qualmente il Sig. Palatino di Russia, d’ordine di Sua Maesta haveva fatto
tornar indietro, e disperso alcuni Cosacchi e faceva guardare i passi ne і contorni di 
Stry, e che appunto coll’ultima posta ne havevo dato raguaglio a Mons. Buonvisi, 
affinche lo facesse intendere alia Maesta di Cesare. Mi rispose il Re che non solo si 
tenevano guardati і passi, ma che di piu haveva scritto alii Senatori che ne’ i loro 
Palatinati impedissero le leve e la marcia de’ soldati in Ungheria.”

10 Там же, стор. 154—55. „ . . .  passato alia sfilata molto maggior numero di sol
dati tanto Cosacchi quanto d’aitre nazioni radunati in Polonia, in modo che і ribelli 
che non havevano piu di cinque mila huomini s’erano accreschm oltre dodicimila, et 
havevano assaliti gl’stessi borghi di Cassovia.”

11 Там же, „Мі rispose la Maesta Sua che non sapeva ne credeva che di
qua fusse potuto passare in Ungheria tanto numero die soldatesche.”

12 Там же, стор. 156. „Sabbato 16 del corrente mese di Luglio la Maesta del
Re hebbe avviso in Javarova che un agrossa partita di Cosacchi radunati da un tale
Ischriski, loro capo, alia villa di Babincze, in vicinanza di Samboria ne’i confini di 
questo P̂ egno coli’ Ungheria, mentre voleva passare in aiuto di quei ribelli, era stata 
disfatta dal Capitano Goleiowski, il quale ne haveva prostrati da mille duecento, e 
n’haveva fatti molti prigioni, tra i qua) i venti de’ prinoipali, malamente feriti, et ad 
alcuni di essi erano state fatte tagliare le teste, et a gPaltri erano stati posti i ferri 
a piiedi et alle mani, mentre il medesimo Goleiowski andava in traccia dell* Ischriski 
con speranza d’havere anch’esso prigione, e di consegnarlo poi nelle mani della 
giustizia.”
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ближчими співпрацівниками перейшов на Закарпаття. Щодо особи Ґо- 
лейовського, то треба сказати, що це була людина дуже зрадлива і не
певна. Він працював на обидві сторони і звичайно фаворизував того, 
від кого більше міг зискати. Нунцій писав в одному листі, що він від 
французів взяв гроші, щоб перепускати козаків до Мадярщини. Ось 
слова нунція: «(козаків) цей згаданий офіцер побив і взяв їх в полон, 
перед тим прийняв від французів гроші, щоб їх перепустити».13

Але французько-козацька армія вже і так мала понад 8000 осіб. 
Повстання також було успішне. Тим часом провідником повстання та 
найвищим полководцем ікуруців став талановитий мадярський магнат 
Бмерик Текелі, який з 20 000-ною армією в жовтні 1678-іго року з Му
качівського замку рушив походом проти австгрійських військ. За 
один місяць здобув такі міста на західній Словаччині як Баїньську 
Бистрицю, Зволень, Баньську Щавницю і Кремінне. А до кінця року 
опанував цілу словацьку територію аж до Вагу.14

На початку 1679-го року вже й ці'сар зрозумів, що не може побити 
Текелія і думав з ним переговорювати. Текелі також чувся сильним 
і вже не потребував інаємної армії Богена. Таким чином французько- 
козацька армія залишила куруцьке повстання. Про точну дату тієї 
події довідуємося :з листа варшавського нунція, який 17-го травня 
писав до Риму, що «передучора генерал Боген вернувся з Мадярщини 
і з ним також і багато офіцерів та вояків, що воювали в тих части
нах».15

13 Там же, стор. 155. „ .. . Tufficiale ivi nominato gli haveva battuti e fatti 
prigioni, nonostante che havesse gia presi danari da Francesi per lasciarli passare.”

14 Dulanek J., Chust v Marmarosiy p. 75—76.
15 Welykyj A., crop. 186. „Hieri Paltro fece qui ritorno d’Hungheria il Generale 

di Bohan, con mold offiziali e soldati, che havevano militato in quelle parti.”


