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подвижник «СТОРІЇ 

Видатний історик XIX ст. Микола Іванович Костомаров 
(1X17 — 1885 рр., літературний псевдонім ієремія Галка) 
протягом майже півстоліття уособлював своєю діяльністю 
іііл>' історичну епоху. Історик, поет, драматург, етнограф, 
:ір.\сограф, професор Київського і Петербурзького універ-
1II ісгів, член-кореспондент Академії наук відіграв значну роль 
І', науковому, культурному і громадському житті. 

Вклад М.І.Костомарова в історичну науку був величезний. 
\ і 14 досі немає наукової біографії вченого та неупередженої і 
іч ебічноїоцтки його історичних праць, можемо зробити деякі 
і'.іісііовки. Його наукова заслуга іюлягає в тому, що він 
•к кравою гюстановкою різних проблем збуджував роботу 
ии іідпицької думки незалежно від того, чи вона спрямову-

і!.і ілсь на пода,тьший розвиток висловлених ним положень 
•111 ма їх критику і спростування'. Яскраву оцінку творчосі і 
\І І Кос гомарова зробив визначний історик та політичний діяч 
\ \ СІ. М.С.І рушевський, називаючи його трибуном, агігаго-
1">\і І а полемістом. Історичний критицизм вченого "з особли-
г.і !!• І іірисмністю звертався на скидання з місць старих каноні-
•"іміпіх (|)егишів: псевдонаукових догм, загшіьно визнаних 
І і пікчіальних легенд, офіційно освячених героїв. З не .меншим 

М-. ;я І гям... він розбивав ідеологічні підстави старорежимної 
и.і|н і.ічоїРосії—розвінчану офіційною тріадою "православия, 
• лмп.ісржавия и народности'" Миколаївську Росію..."-. Голов-
ним споїм завданням історик вважав розкриття "народної 

II :,-і:гііти'р А. Костомаров Ннко.'іай Ипаиовіїм //Зицик.'іОіїслмческпм 
І на -І.р. Л. 11 И.Гранат и •— М , б/г. — Т.ХХУ. — С.285 — 

//•1 іііі-іи і.кіій ,\І С. З ііуб.'ііиіісгичіїих писань Костомарова/ / Мауконо-
ні і полемічні ннсанн.ч Костомароїш. — К.: ДВУ. 1928. — С.1І1. 



історіТ' на противагу іс г()ріїдс|г/кавтіці>кій. Сіюю т о ч к у ю р у 
з цього г і тамия Ммк-ола Інапоиич відсіоіоиав принципово і 
бсзкомпрсімісио. Гак, у робої і "О козачсстве. Ответ "Вилсн-
скому вссгіїику" вчсит і писав: "Мьі вовсе пс стьідимся нн 
1 ІавлкмчЧів, пи І Іа.іииаск. пи Кармслюков, ниТараненок: напро-
гив, ссли )іи люди являлись в дикой варварской форме — 
іісс-1 акп 14) оі.іли люди, проявлявшие собою (хотя пеудачно) 
иі.і|іа>іа'ітс гою. ч го бьіло затаєно в пародном сердце — нет, 
.\п.і ис СІ мдимся бсзусловно зтих людей, в каком бьі ужасном 
виде (ЧІП ііс і ірсдсгавлялись"\ 

І'ііі |)()бивтп вперше багато питань із історії козаччини, 
М.І. Ічос іомаров виступив проти ультрадержавпицьких по-
I ія 1111 ( ' .МСоловйова , продовжених потім 1'І.О.Кулішем па 
мч:іччііп\ як елемент руйнівний, протигромадський і проти-
іср.каиїтіі, що не хотів працювати, а бажав жити за чужий 

ра\\ ііок. Микола Іванович доводить, що українська козаччина 
це > країпсі.киіі народ, і її не можна відірвати від народу'. 

Вчсппіі-па їріотсвоїми дослідженнями вперше підняв завісу 
над Гіага гіліа істо|)ичппми фактами і явищами іс торії України, 
і'.исвіїлпв героїчну боротьбу українського народу проти 
рс.ііїїііпок), національного і соціально-економічного гніту 
іііляхсісі.кої Польщі. Вчений громадянин відстоював право 
на ісіі\ наппя української мови і лі гера іури\ за виховання дітей, 
іиїдаїїіія науково-популярних книг і переклад Євангелії рідною 
мовою". 

\1.і.і\(к іомаров вперше в вітчизняній історіографіїобгрун-
і\і',ав і с і ав широко використовувати в своїх працях такі 
важливі історичні джерела як пісні, перекази, легенди'. Саме 
і'.чііп с гають течюю йоіо другої магістерської дисертаці ї ' 'Об 

к'іісиіоиарог: IIII. О коза' іссгнс. О і и с г "Вімсіїск-ом} ііссі нику" // 
I І.і\ і,.ми)-іі\о.іііиісгіічііі іііи;;тіія К'ястомарона. - - К.: ДВУ. 1928. — С.59 --
(,()' 

•к'ін'іпіпі,:/>(),: IIII. Замс'кіііис !іа сі аі і.к) г.Со.кіиі.сиа'Л'Іа. 'юроссийскос 
і-(і 1,1'кч' І ио ,1(1 Ііоі лаїїа Хмелі.ііпіікого" // ІЧссміс иноролим. — М.: Чарли, 
!')')(! С. І'),. 

І\іп ііііі\і(ііі(>і: ІІ.ІІ. ( )б іорсочі і ] і і ; іт і і . ііисаііііьіх на малороссийском ял.ікс 
І І,і\ м)іи)-пуОлііии.'11ГПІІ... - - С.41 13. 

Імії їіііпііііки: 11.11 .\Іа;і()р\сская лигсраїлра 7 1 Іа\'М)ііо-іі\-б.ііиііс™чііі... 
С . М і ) 217 

"І\іігіііі>\і(і/>і)і: / / . / / . О ирсполанаїїии на южіюрческо.м я л.ікс // К'аіаки. 
.\І Чар іи . -С'..379 — 383. 

Іми ііііппі/іаі; П П () проію.чаиаііііи па маролпо.м ЯІЬІКС її ІОжпон Руси. 
Г\іч К1К- мікірч іці.і С'.199 — 505. 

і.пі тіпч. іііі И І ІІіікч.іаіі І 'Інапоіиіч Косто.марои — п с і о р н к // 
II II і.ін ш м а р п и . І Іс. лиричсскис ііроігліслоіпія. Лі ігооиография. — К.: КІ'У. 
І'Ж') ( (>Ь(і. 



историческом значеним русской народмой поззии". Працюючи 
в багатьох вітчизняних і зарубіжних архівах та книгосховищах, 
вчений виявив і ввів до наукового обігу величезну кількість 
документів. Чи не першим із вітчизняних істориків Микола 
Іванович висловив сумнів в достовірності літописів, піддав їх 
критичному розгляду, вказуючи на їх легендарність, суб'єк-
тивізм та упередженість при висвітлені деяких подій. М.І.Кос-
томаров проголосив російське самодержавство продуктом 
монголо-татарського поневолення, яке засвоїли московські 
князі і стали його насаджувати на східнослов'янський грунт. 
Історик доводив, що централістичне самодержавство було 
огидне і чуже народному життю**. 

Історичні погляди М.І.Костомарова за жиггя і після смерті 
не раз зазнавали різких нападків'. Вчеіюго звинувачували в 
поверховому використанні джерел, упередженості та одно-
бокості в працях з української історії, хоч це всього-на-всього 
була природна реакція дослідника на ще більш однобоку та 
упере;іжену позицію державницької історіографії. В.О.Мякотін 
стверджує, що М.І.Костомаров мав величезний вплив на 
становлення та розвиток вітчизняної та російської історіогра(1)ії. 
Історик вперше запровадив і наполегливо проводив в усіх своїх 
історичних дослідженнях ідею, що творцем і головним носієм 
історії є народ. М.І.Костомаров також є засновником поло-
ження про необхідність вивчення племінних особливостей і 
с творення місцевої регіона;М)НОЇ історі'Г"". 

О.О.Кізеветтср виділяє в творчості М.І.Костомарова 
іскілька напрямків. В більшості історичних досліджень увага 
юссреджена на вивченні гюбуїу народних мас та спрямована 
про ги пе|5ебільшсння історичної ролі окремих діячів, зокрема 
I ( ' \саніна та Д.Донського". Майбільш значні Д О С Л І Д Ж Є Е І Н Я 

н іорика присвячені подіям та епохам, в яких на першому 
II ілііі сгояли масові народні рухи — "Богдан Хмельницкий", 

І'мііі.Г', "Мазепа", "Гетмансгво Виговского", "Гетманство 
И і|ііія Хмельницкого", "Смутное время Московского государ-
• іі'.Г'. "1>\ пт Стеньки Разина" та ін. Ці праці та їхня ідейна 
' мрямовані^ть викликали і^арячу полеміку з М.ГІ.Погодіним, 
І ' ілисліним та С.М.Соіювйовим. Великог о значення Микола 

/ /ч ііігіиі.іап) М.( • і ііуб.ііцисі ичі{мх писані.... — С.ІІ1. 
'./ :і.,чіііііі /)' 1\іі(. иімарої! І І.И. // ' ) і іцііклопслігісский с;юмрі>: Брокі'ах з 

І'Ітпії СІІЙ , - КІ1..31. — С.404. 
І їм .І.Г 

"/.:гі:,-ііііііі ' і ' А. І\ііі. и)мар()іі І Імкоіїаіі Ииаі 101)114 //Зііішклоііслнчсскиіі 
І и:, І.р. Л и ІІ.І рамат и К'". — М.. б/г. — Т. ХХУ. — С .285 — 



Іванович надавав фсде |хтів і іим мочагкам народної свідо-
мості та самос гійному ро яиі і ку окремих областей та окраїн. 
Не всі теореї ичні положення вченого витримали випробуван-
ня часом іа ісго|пічну крпіику (теорія литовського поход-
ження І\усн, введення кріпосного права Б.Годуновим, татарсь-
к(іго вн^нIву на виникнення державних органів і т.д.). 

Ііпхід II І 870 |). в Москві книги Г.Карпова з промовистою 
начкоіо •'Г.Кое іомаров как историк Малороссии" викликала 
рішучу відповідь щодо допущених автором помилок у 
вневі глсііііі деяких ніггань історії України 

I>^пIскучу оіннку творчості М.І.Костомарова дав його 
відомиїі дореволюційний історик В.О.Ключевський: 

•"Гуеекля пегория бьіла для него музеєм, наполнснньїм 
коллекцнеіі редких или обьїкновенпьіх предмегов. Он 
рлвіїодуиніо нроходил мимо последних и остапавливался 
исі)ед нері!і,ь\иі, долго и внимательно любовался ими. Чрез 
нееко^м,к^) времепи читающая публика получала прекрасную 
моиог|хи|)ню в одном или двух томах и прочитьівала ее с 
наслаждением, отнимавщим всякую охоту спращивать, как 
н Ні каких материалов построена зта привлекательная 
н о в е с г ь . Іак пакопился ряд и с т о р и ч е с к и х о б р а з о в , 
оіорванпьіх от исторического прошедшего и связавщихся 
ііе|іа ірі,івпо с их автором. Мьі говорим: зто костомаровский 
І Іван І розпьій, костомаровский Богдан Хмельницкий , 
косіомаровский Стенька Разин..."' ' 

Добрі слова про вченого-подвижника історії сказали його 
віг'.пачні сучасники М.Г.Чернищевський, Д.Л.Мордовцев, 
().М.І ІНПІН, В.І.Семевський. Роботи історика високо цінили 
().І.Ге|-)цен, К . М а р к с , Ф . І . П и с а р є в , С . М . С т е п н я к -
К'равчннський. В .М.ФІгнер , В . і .Ленін , Г .В.Плехапов , 
().М.Горі>кий, А.В.Луначарський. 

Ісіорнчні праці М.І.Костомарова були добре знані за 
кордоном - в Англії, Франції, Німеччині. 

Радянсі.ка історіографія про М.І.Костомарова незначна. 
I Іаііііагомініа і виважена оцінка життя і творчості вченого 
;рі)Г)лснл В.О.Замлинським'' ' . 

і • 11 іоі ра(1)ічна та фольклорна діяльність вченого висвітлена 

''Іміі-ііііпиі/іос II.II. '^АМСГКА по гіоволу иілаїїі ія » МОСКІІС к и т и : 
І кін іііма|нт как исіорик Малороссии""//І'усскис иморолиьі. — М.: Чарли, 

('..МО .^1.1. 
' 'к'іі<ічі-і:і-і:иіі И.О. І І.И.Косгомарої)// ГІсомублик-опаїїиі.іс ИрОИЗІІСЛСИИЯ. 

М Пачка . С-.177 - - 1 7 8 . 
" ііпгпіііі кіііі ІІ..І. І Іиколаіі Иианоііим Костомаров — ис іорик // 

II II Ксн к і м а р о и . 1 к і о р и ч с с к и с и р о и ч в с л с і ї и я . Л в т о б и о і р а ф и я . — К.: КГУ, 
І'Ж') ( (Л.' 17,4. 



І', ряді робіт. Найголовнішими із них є праці О.М.Пипіна'^ та 
11.М.Попова'". 

Художні твори (поезії, драми, переклади і т.д.) ними не 
розілядаються. 

М.1. Костомаров народився 4 (16)травня 1817 р. в с.ІОра-
сінці Ольховатськоіо району Воронезької області в родині 
рікійського поміщика і українки-кріпачки. 

Згодом вчений пишався своїм походженням від підне-
іїілі>)іої матері'''. Сім'я була дивною. Батько — колишній 
с \ворівський офіцер, поклонник Ж.Даламбера, Д.Дідро, 
«І'.Вольтера, який пропагував їх погляди серед своїх кріпаків. 
Пізніше Микола Іванович залишив яскраві спогади: "В 
ііо:пітических и социальньїх понятиях моего покойїюго 
родителя господствовала какая-то смесь либерализма и 
лемократизма с прадедовским барством. Он любил толко-
иагь всем и каждому, чго все люди равньї. что огличия по 
мороде єсть предрассудок, что все должньї жить как братья: 
по •)го не метало ему при случае показать над подчинеиньїми 
II господскую палку или дать затрещину'"'^ Дворові добре 
іасноїли ідеї французьких просвітителів. В 1828 р. вони вбили 
І пограбували свого вчигеля-папа''\ 

Відстоюючи свої принципи, відставний капітан не хотів 
родичатись із дворянськими родина.ми. Задумавши ожсни-
11ІСЯ, він звернув уваг у па українську дівчину-кріпачку: від-
ііраііив її в 1812 р. в Москву па навчання та виховання. Вступ 
і|)рапцузів в місто змусило поміщика забрати вихованку, яка 
'.І одом ста^па його дружиною. 

М'яка, любляча і релігійна мати була прямою проти-
ісжііістю крутого і суворого батька, вона мала величезний 

ч іаготворний вплив на сина-'. Через три місяці після народ-
'ксіііія Миколи поміщик одружився зі своєю кріпачкою. Мати 
І сіяна Петрівна автоматично стала вільною, а син, народ-
'Ксмий кріпачкою, за юридичними нормами того часу зали-

'Ч/і,ітііі А.И. П . И . К о с і о . м а р о в / / И с т о р и я р у с с к о й з г п о г р а ф и и . 
І МИРІ р.и1)іія малорусская. — СГІб., 1891. — Т. 14. — С.151 — 187. 

" ПоїитІІ.М. М.І.Косто.маров як фольклорист і етогра ( | ) . — К.: 1 Іаукопа 
і ,мк:і, 1 9 6 8 . - - - 1 1 3 с. 

'•'Попов П.М. М.І. Костомаров. . . — С . 8 . 
"Костомаров И.И. Автобиогра( |)ия // Историчсскис гіроизведеиия. 
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іпався кріпаком, /(о 10 років хлопчик чалипіався в маєтку. 
Його вп.ховаипям чаіїмався оагі.кчі, мамаї аіочисі) загартл вати 
органічм лпііі і іи, иіипічаючи чиїаги і бути близьким до 
прирсідп. И 1827 1). Г>лп.к(і ніліав сипа в приватний пансіон 
вик.чалачл (|)ііаііц> п.кої мови Московського університету-^ 
'Іраї ічпа смсрп, пліі.кл іміпилажиїтя пансіонера. На маєток 
покіііпоіо іл5пііі:т прсісігіії двоюрідні брати, які зовсім не 
ібирлііися члмі іііііі,п\ Миколі. Внаслідок складних переговорів 
і '.іілчпих млісріллі.ппх витрат мати звільнила сина від кріпаць-
кої (ліа-Аііосі і ()і римавши на руки документ про вихід на 
іиьііч сііпл. \ілі и і|ілз>' ж влаштовує його в Воронежі в приват-
пиіі плмсіон для продовження навчання. Провівши два з 
ПСІ іоічіпоіо роки І! с гінах цього закритого навчального закладу 
І п п II.ким рівнем викладання, хлопчик залишає його. 

І І,і\ чи па ',ус гріч слізним проханням сина, Тетяна Петрівна 
і'.і 1.чл іл Миколу навчатися у третій клас чотирирічної Воро-
ік'ч.ічої ііміїліії. Закінчивши її в 1833 р., юнак вступає на 
І. кіиссіїпп, згодом історико-філологічний факультет Харків-
с. іЛчої о \ іііисрсигету, який мав тоді трирічний термін навчан-
ня '. 111 іс І падцятирічний студент з захопленням вивчає 
ілпіпську, (|)ранцузьку та ітатійську мови, захоплюється музи-

кою І л ііос ііс іо. Професор М.М.Лунін пробудив у юнака вели-
чг иіпіі іпгсрссію історії. Ще більше захопився він цією наукою 
піч члс квлр: ируванпя у професора російської історії, відо-
мою \ країпського поета П.П.Гулака-Артемовського. В 1836 р. 
Микола ілкіпчус університет із званням дійсного студента. В 
І ічпі І 837 р., склавши додатковий екзамен, він отримує ступінь 
клплидл і а. ІЦо ж робити далі? Чому присвятити своє життя? 
Ііііпускппк університету із ступенем кандидата потрапляє в 
іпплпі.киіі полон примарного блиску офіцерських еполет та 
малинового дзвону шіюр і вступає юнкером в Кінбурнський 
І - і і дрлі упськнй полк"^, який розмішувався в м.Острогозьку. 
І лк і|)лпплось, що замість стройової мупітри він засів за 
іітічеіиія архіву Острогозького слобідського іюлку-'". Перша 
іуі іріч і знайомство із архівними джерелами справили на 
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кчіісера незабутнє враження і снонукалн його залишіпн 
військову службу і присвятити своє жи ггя історії. 

Відчуваючи в своїй освіті прогалини, Микола Іванович во-
'. сни 1837 р. приїздить до Харкова, слухає лекції, багато чи гає. 
1с горія захопила і примусила задуматись: "Отчего зто во вссх 
: іс гориях толкуют О вьідающихся государственньїх деятелях, 
тюі"да о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают 
/ктгінью народной массьі? Бедньїй мужик, земледелец, 
! руженик как будто не существует для истории; отчего исто-
I пя не говорит нам ничего о его бьіте, о его духовной жизни, 
> сго чувствованиях, способе проявлення его радостей и печа-
ІСІІ? Скоро я нришел к убеждению, что историю можно изу-

•іагь не голько по мертвьім летописям н запискам, а й в живом 
;иі|юдс"-^. Зауважимо, що до таких надзвичайно важливих, 
Раніше б сказали революційних, висновків, самостійно нрий-
і!іі)в 20-річний юнак,тільки вибираючи свій життєвий шлях. 

М.І.Костомаров вивчає з^Тниси українських народних 
пісснь М.О.Максимовича, близько сходиться із І.І.Срсзнев-
I І.ким та Л.Л.Метлинським, читає твори Г.Ф.Квітки-Осно-
г. яііенка. Бажаючи ближче познайомитись із жиїтям простого 
ІІИД}' шляхом особистого спілкування, молодий історик 
і'.иї/кджає в навколишні села та шинки. Про це він пізніше писав: 

>і слушал речь и разговорьі, запись:вал с;юва и вьіражения, 
г.-їсипівался в беседьі, расспраніивал о народном житье-
иі,т>е, записьівал сообщасмьіе мне извсстия и заставлял 
І сГ)с петь песни. І Іа все зто я не жалел денег и если не давал 
и \ 1ІІ5Я\Ю в руки, то кормил и поил своих собеседников"'-^ 

Микола Іванович вивчає історію України, пише вірші, 
' іп'гднані в збірник "Українські балади", драму "Сава Чалий", 
і'.і сііою 1838 р. він виїжджає до Москви і впродовж кількох 
МІСЯЦІВ слухає лекції в університеті, маючи намір держати 
І к '.амени на магістра російської словесності, інтенсивно вив-
'і.и німецьку мову, читає в оригіналі твори І.Гете та Ф.ІПил-
к рл, перекладає твори останнього. 

І Іоіісрнувшись на зиму до Харкова, М.І.Костомаров зай-
\і.іі п.ся друкуванням своїх творів, вивчає польську та че-
' І.1Л мови, перекладає "Краєдворський рукопис". Після цен-

і ч т \ митарств "Українські балади" і "Сава Чалий" побачили 
• I II II 1839 р. під псевдонімом Ієремія Галка. В 1840 р. 
і ичо пііь із друку другий поетичний збірник українською 
и.і.ітг-|5ігка". Інтенсивні заняття протягом літа й осені закін-

•игіисі, складанням магістерських екзаменів і дозволом писа-

кі'гт<ім(}ров 11.11. Лігюбиография... — С.446. 
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т дисертацію ча власіїокі гсмоіо: "І Іію іі|)ичини і характер 
унії в Західній РосіГ', ири чиачеиоіодо чахисіу 2 квітня 1842 р. 
Та до цього цс дііііііло. За висловом М.С.Грушевського, 
"Праіюслаима іикиіиіція в особі "вмсокопреосвященного" 
Інокен гія... часудпла дцссргацію за легковажний відзив про 
пі^авослатиіх паг|ііярхів, владиків, духовенство..." Дисерта-
цію 1ІІІІІЦІІЛ1І '. Дсіцо інакше цю справу висвітлюс академік 
().М.1 Іііпін: "І Іроі нв нсго возбудил протест извсстньїй иерарх 
илухоїіііі.ііі ііпсаіслі. Иніюкентий Борисов. Книгабьіла посла-
ііа на с \ л іі Мнннсгерство народного просвсіцсния: вследст-
і'.пс (и іьіиа Ус ірялова книгу велено бьіло остаїювить и нре-
л ; т . со/ічжсмию все екземпляри , а Костомарову "цредо-
(. іаігк іїо" бі.іло написать другую диссертацню"'". 

І к'іос і а.ча нраця"Про історичне значення руської народної 
і и к- іі Г". Ук|іаїі іа до останніх днів життя вчеіюго займала значне 
місцс в л\пі і і творах історика". Обгрунтування теми дав 
лі'.кір в иіс\цпівому визнанні: "Любовь к малорусскому слову 
по :сс II болсс увлекала меня; мне бьіло досадно, что такой 
іірск|)асііі,ііі я іьїкостается без всякой литерат>'ріюй обработки 
II сисіїх гого подвергается совершенно незаслуженному 
прсзрсіїию. >1 новсюду сльїшал грубьіс вьіходки и насмешки 
пал хохлами не только от великороссов, но даже и от мало-
россов вьісіпсго класса, считавших дозволенньїм глумиться 
над мужиком и его способом вьіражения. Такое отношение к 
ііарод)' и его речи мне казалось унижением человеческого 
л о с к і т іс гва и чем чаще встрсчал я подобньїе вьіходки, тем 
силміес нрнстращался к малороссийской народности"'^ В 
лііссріації більше половини обсягу присвячено вивченню 
> країцсі.кої народної поезії. Захист відбувся 24 січня 1844 р. 
Ч а с т і ї а ц|кі(|)ЄСорів хотіла запропонувати новоспсченому 
магіс I ііу ка(|)едру російської історії Харківського університету, 
і і іт і чапсрсчували. їм луже не подобалися етнографічні 
(.•ічснсдиції суб-іііспектора університету та викладача історії 
и іірииагіїїіх учбових закладах міста ІМиколи Івановича по 
ічміах, Гіаза|іах і шинках. Багатьом це здавшюся настільки 
л м т т м і незвичним, що деякі вчені і поважні люди навіть 
т'.л/калм його якц\юсь блаженним". 
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Весною 1843 р., подавши в Харківський університет на 
чахист дисертацію, Микола Іванович розпочинає роботу над 
історією Визвольної війни 1648— 1657 рр. і вивченням життя 
і діяльності її головних героїв. Ця тема стане найванаїивішою 
І! його житті. Дослідника вабить Богдан Хмельницький. Перші 
розвідки з оцінкою його діяльності зроблені в знищеній 
дисертації. Обмеженість джерел та їх специфіка наклали 
певний відбиток на характеристику славіюго гетьмана, яка з 
іюзширенням джерельної бази постійно змінювалася, все 
більше наближаючись до історично виваженої. Перші ж на-
черки життєпису політичного, державного та військового діяча 
і національного героя України вийшли різко негативними: на-
родні домагання про незалежність Хмельницький не виконав, 
хоч міг це зробити, проводячи більш "ловкую политику" із 
кримським ханом і рішучою переможною битвою відкрити 
собі шлях в середину беззахисної Польщі. Зборівський мир 
1649 р. "Хмельницкий заключил. . . вопреки народному 
іребованию и обстоятельствам" ' ' ' , "Хмельницкий бьіл 
іолько велик на словах, мал на деле"". Блискуча перемога 
II ід Зборовом призвеладо зазнайства, "Хмельницкий, пьішньїй 
І с і'ман, перестал бьіть славньїм Богданом'"''. Це відвернуло 
ііід нього серця народу. 

Тема Визвольної війни і долі в ній Б.Хмельницького пройде 
чс|5ез все життя вченого, буде постійно розроблятись, допов-
нюватись, змінюватись. Це буде згодом. А поки що молодий 
нмсний намагається побувати на місцях, де розгорілося полу-
м"я народного гніву, де сходились в смертельних битвах 
\ ічраїнські козачо-селянські полки і горді шляхетські хоругви, 
і ілковані в броню найманці чи не з усієїЄвропи. В Криму він 
побував на колишньому печально відомому невільничому рин-

І! Кафі — Феодосії, оглянув кам'яниці Чуфут-Кале, де пере-
п\ кав заручником у хана син Б.Хмельницького Тиміш. В 
І.ахчисараїукраїнський гетьман обговорював з Іслам-Гіреєм 
III спільні плани боротьби з Польщею. Микола Іваїювич вивчає 
іі.іяииі в Харкові друковані польською, російською та латин-
' і.кою мовами джерела, придбав рукописні літописи Григорія 
І рабянки. Самовидця та Олександра Рігельмана, "Краткое 
"иіісание о козацком малороссийском народе..." П.І.Симо-
мі и'.сі.кого, "Описаниео Малой России и Украине" С.Заруль-

"Кпсіиомарпа / / . / / . О причинах и характере унии н Заиадиой России 
І І.і\ і>іто-пуб;іІцисгичііі і колегіальні писампя Костомарона. — К.: ДВУ, 
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«.'ькогота інші. І іотрапні! до нього і |;)укчіііисііий список "Исто-
|5ия Русов". Маючи у своєму рс)!ііо|іялжепііі таку незначну і 
своєрідну лі гсрагуру і а джерела, іс іорнксів описувати епоху 
Б.Хме:и.ннці.кч)т. І Іі '.нііііе на схилі лі г він згадував: "Работа 
увлекла меня в си.п.иоіі сгененн, и, вспомнная зто время, я 
мої'у на іна її. его одним нч нриятиейшнх в жизни'" ' . Уривки 
іч кнні н про І і.Хмелі.нищ.кого викликають захоплення у знайо-
мих і голог.ноїо кришка І.І.Срезневського. У М.1.Костомарова 
виннкас КІС І ра І:.)І реба на власні очі побачити місця опису-
і і а и и х п о д і й . И іи і в е р і асгься до помічника Харківського учбо-
вою окрм у тдомоі о українського етнографа князя М.Л.Цер-
і с л с в л 1 проханням звернутись до свого київського колеги 
н а д а н і вче і і ом> .\нсце вчителя, особливо підкресливши наукову 
іісоохіднісі І. гакого переводу. 

/ ( І')) жовгня 1844 р. Микола Іванович виїхав до Кисва, 
оіримавії ї і і посаду старшого вчителя історії в гі^н1азії 
м Рівного Волинської губернії. В Києві відбулося знайомство 
М.І.Коси)ма|юва з ГІ.О.Кулішем та М.О.Максимовичем. На 
Иолніїі існірик оглядає всі місця, пов'язані з подіями із епохи 
І) ,Хмельницького''^: в Корціта Острозі розвалини старовинних 
іамків, вивчає околиці Рівного, відвідує заснований князем 
І\ .І\ .( )с ірозьким Дерманський монастир з його старовинною 
лр\ карнеіо, архівом та бібліотекою. Настоятелем %юнастиря 
о\ в і інсьменник, церковний та культурний діяч Мслетій 
с'мої рнні.кин. Певний час в ньому жив Григорій Отреп'єв. 
11(ібував вчений і в Гош,і, де в аріапській інколі навчався наз-
ваний Дмні рій чи Самозванець, і в Пересопниці, колишній сто-
іп іці удільного князівства і відомого своїм знаменитим Єван-
I с іісм, на якому зараз складають присягу Президенти Украї-
ни Иссікмо 1845 р. дослідник оглянув старожитності Кремен-
ця, Помасва Виніневця із чудовою картинною галереєю 
р о ч о в и . ч норгретів князів Вишневеньких, бібліотеку з рукопи-
сами і величезною кількістю старовинних речей та картин із 
/кміїя С а м о з в а н ц я . Власник замку граф Мнішек запросив 
в ч е н о ю (ібідатн і показав йому портрет Б.Хмельницького. 
Микола І в а н о і ї и ч також побував і вусипальниці князів Виш-
ік-віці.кнх, де серед іншихлемсав і прах сумнозвісного Яреми 
Иіііііік всці.кчіго. 11а місці знаменитої Берестецькоїбитви 1651р. 
М І К'ос ю.маїкмі в ідшукав сліди гюльських і козацьких 
мчріііік ні,, с гавку кримського хана та інші пам'ятні місця. 

Иссиоіо 1845 р. Микола Іванович переводиться вчителем 

"иі'гііі:пііі/іііі; II II. Лігіобиограіітя.. . — С.460. 
'•'ІІ,•111/1,11: IIII І. )чсрки мсіории украиііской лнгсрагурьі XIX столстия. 
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і! Першу Київську гімназію, везучи величезний зібраний фак-
тичний матеріал про Б.Хмельницького та записи пісень, 
і'ореказів, оповідей. Згодом цей етнографічний матеріал опуб-
.'ікував Д.Л.Мордовцев в його "Малорусском литературном 
•борнике'". виданому в 1859 р. в Саратові. В Києві вчений 
міайомиться із близькими по духу та уподобаннями предс гав-
'іиками української інтелігенції. Часті зустрічі і розмови друзів 
О І Л Ь П І Є всьоготорка.лися ідей слов'янської взасмносгі. Пізніше 
Микола Іванович згадував: "Взаимность славянских пародов 
г. нашем воображении не ограничивалась уже сферою науки 
;і поззии. но стала представляться в образах, в которьіх, как 
нам казалось, она должна бьіла воплотиться для будущей 
іістории. Мимо нашей воли стал нам представляться федера-
ивньїй строй как самое счастливое течение жизни славян-

1 ких наций... Бо всех частях ())едерации предполагались 
'минаковьіе основньїе закопьі и права, равенство веса, мер и 
\и)нетьі, отсутствие таможни и свобода торговли, всеобн^ее 
; пичтожение крепостного права и рабства в каком бьі то пи 
'':>!ію виде, єдиная центральная власть, заведуюніая сноше-
міія.ми вне союза, войском и флотом, но полная автономия 
каждой части по отношению к внутренпим учреждениям, 
:'.!іутреннему управленню, судопроизводству и народному об-
і л юванию"'' '. З метою розповсюдження цих програмних ідей 
ір\жний гурток перетворився в товариство, яке одержало 

;:;ізву Кирило-Мефодіївського, заснованого в травні 1 846 р. 
В другій половині квітня'^", за іншими даними в травні 

' р . " , М.І.Костомаров познайомився із Т.Г.ІПевченком. 
стріч справила сильне враження на історика. Вони часго 
с грічалися, засиджуючись до глибокої іючі, чи гаючи ще не 

іч;убліковані твори Кобзаря. Вчений згадував: "Меня обдало 
I ірахом... Я увидел, что муза Шевченко раздирала завесу 
мііродной жизни... Сильное зрение, крепкие нервьі нужно 
іімсіь, чтоб неослепнуть или неупастьбез чувстваотвнезап-
іичо света истиньї... Горе дерзкому позту! Он забьівает, что 
<41 человек. 

Засновниками товариства стали чиновник М.І.Гулак, 
М І Костомаров, студент Київського університету М.В.Біло-
.1 рський. До товариства приєдналися Т.Г.Шевчепко. вчителі 
II ().Куліш і Д.П.Пильчиков, ст>'денти університету О.О.Нав-

' ' 

' Костомаров И.И. Лілобиография.. . — С.474 
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іюцький, О.В.Марковим, І.Я.І Іосяда, 1 'Л.Ліідрузький і О.Д.Ту-
луб, поміщик М.І.Саііич. І^лизько 100 осіб підтримували друж-
ні взаємини із членами юиарисгва" . 

28 травня (10 чс|івня) 1 846 р.вчена рада Київського універ-
ситету одноголосно обирає М.І.Костомарова ад'юнкт-профе-
сором ка(|)ел|ін російської ісгорії. Вчений знаходить нові дже-
рела І а лііс|іагуру дсі історії Визвольної війни і продовжує 
нраціоваї II над мсміоі рафісю нро Б.Хмельницького. Він стає 
членом Гнмчасоиої археографічної комісії і береться за ви-
дання чоі іііііі іомікіго літопису С.Величка з додатками. 

И бере іні 1 817 р. напередодні вінчання Микола Іванович 
б\ II (арстіонанпііза приналежність до Кирило-Мефодіївського 
іоііарис І па і дос ґавлений в Петербург для допитів в НІ від-
чі іеіміі. 26 іравня 1847 р. шеф жандармів граф О.Ф.Орлов 
ниіс Миколі 1 свої пропозиції щодо покарання учасників: 
' Імгі к-жскокі асессора Костомарова... придумавшего кольца 
II ііл і і їа і і і іе обіцеству св.Кирилла и Мефодия, давшего ход 
іірссіміиой рукописи "Закон божий" и хотя вноеледствии 
о і к | ) о и с і і і і о созпавшегося, по гем более виповного, что оп 
іімл сіарее всех по летам, а по званню профессора обязан 
т. іл огвраіцать молодьіх людей от дурного направлення, 
іакліочт і, в крепость па один год и после того отправить в 
оліі\ Н і (гідаленпьіх великороссийских губерний на службу, 
по іііікак не по ученой части е учреждением за ним стро-
/каіііііего надзора' '". Імператор затвердив вирок, дописавши 
'.пок\- олівцем "В Вятскую губернию". Історику також забо-
ронялось друкування власних творів•^^ вже опубліковані 
'"\'к|і;іїнсі.кі балади" і "Вітка" були заборонені і вилучені із 
Гіібліоіек учплиіцта гімназій"''. 

1 Іісля ии.ходу із Олексіївського равеліну Петропавлівської 
([кірісці Миколі Івановичу заслання замість Вятки призначили 
( л р а к т . Прірва, яка лягла між його ідеями і дійсністю, не 
і'.чіі.'ііі и ньому ні ідеалізму, пі енергії, ні здатності до роботи. 
И ( .іраіові засланця призначили на посаду перекладача гу-
14 рікі.кого правління. Оскільки націй посаді не було роботи, 
I \оері іа іор до|5учив йому завідування спочатку карним, а 
ііоіім сек|)сгііим столом, який відав переважно розкольни-
цькими справами. Перед дослідником розкрилась нова, досі 
мг і'.ідома сторінка історії. Завдяки регулярному отриманню 

польського вченого графа Свідзинського вчений 
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продовжує вивчати епоху Б.Хмельницького. Нові джерела і 
література дозволили йому завершити цей твір. Історик здій-
снює етнографічні поїздки по Саратовщині, записує російські 
народні пісні, перекази, збирає матеріали з історії та статис-
I ики краю, працює в архівах, продовжує розпочаті і пише нові 
роботи: "Очерк домашней жизни и нравов великврусского 
парода в XVI и XVII столетиях", "Бунт Стеньки Разина", 
трагедію із часів Риму "Кремцький Кард". Микола Іванович 
користується великою популярністю. Всі знали вченого 
дивака, поважаючи його талант і співчуваючи долі. В Саратові 
історик познайомився і близько зійшовся з М.І.Чернишев-
ським та О.М.Пипіним. Освічений і порядний губернатор 
сприяв полегшенню поліцейського нагляду і створював йому 
сприятливі умови для праці і творчості"". 

Восени 1855 р. Микола Іванович з дозволу губернатора 
• ііриїжджає в Петербург вирішувати матеріальні справи матері, 
працює чотири місяці в Публічній бібліотеці, робить виписки 
і і книг, рукописівта документів для монографії про Б.Хмель-
ницького. З урахуванням нових матеріалів вчений на початку 
1856 р. завершує цю роботу. Віддавши один примірник руко-
пису цензору, автор несподівано дізнався про секретну забо-
рону Миколи І публікувати свої твори. Вчений звертається 
'.а допомогою до шефа III відділення. Л.В.Дубельт посприяв. 
Дозвіл Петербурзького цензуріюго комітету на друкування 
книги "Век царя Ллексея Михайловича" (так первісно нази-
вався "Богдан Хмельницький") було одержано 27 жовтня (9 
іистопада) 1856 р. після вилучення 120 сторінок тексту ' І Не-
інажаючи на цензурні перешкоди, зловживання і наругу над 
іскстом і авторською позицією, рукопис "Богдана Хмельни-
цького" передали в "Отсчественньїе записки", де він в 1857 р. 
ічісрше побачив світ. "Очерки торговли Московского госу-
іарства в XVII столетии" були надруковані в "Современнике" 

І вийшли окремим виданням. 
З приходом на престол Олександра II М.І.Костомаров в 

числі багатьох інших одержав амністію. На початку 1856 р. 
т .ого зняли поліцейський нагляд і дозволили друкувати свої 

I і'.ори. Одначе "Распоряжение в Бозе почившего императора 
II мсдозволении ему служить по ученой части,- оставалось во 
г.ссГі силе". Поява "Богдана Хмельницького" зразу ж вису-
іі\ла дослідника в число найавторитетніших істориків сучас-
I КІС гі. Ще більше закріпили його позицію вихід із друку "Бунта 

"ІІьітін Л.И. История русской зтноі рафии... — С. 154. 
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С'теньки РазииіГ', "Очсрки жичии и ііравон пеликорусского 
ііарода". "Ссвср(і-русск(іе IIар(V^оправсгIиV^ "Смутное врсмя 
Московскот ічісударсіна в ііачалс ХУІІ века", "Последние 
годьі Речи 1 Ісісіїо'тічііі", " І 'ут іа" . "Мачепа"'. "Мазепинцьі" 
та ііі. До и)п> А" ці каїїііалліі ііраці ІІС раз перевидава,тися. 
1 Іад св(іїм уліоПіїсіпім д т я м ісгорик працював до кінця життя, 
доік івтоіочи і ік-рс|іопляіочи "Богдана Хмельницького". 
Чи,1411(1 іісрсроокчіс друге видання вийшло в 1859 р. вдвох 
ишач Чаноіиі мерсрсіблсна і доповнена [ія праця знов}, з 'яви-
іася на І іорінках "4>гечественньіх записок" під назвою '"ІОж-

мая ІЧч і. II ісачачесіво до восстания Богдана Хмельницкого" 
и І К /О І І о чі ж вийшла окремо в трьох томах під назвою 

Іхч іам Хмелі,нпцкнй". Останнє четверте видання також 
IIк- ія иерерооки і доповнень побачило світ в і 884 р. 

!,іо(ір(чіа "служить поученой части"зводила нанівець да-
!м.ііаіі\ свободу. 'Іому в 1 857 р. М.І.Костомаров виїжджає за 
мір іои, перебуваючи у Швеції. Німеччині. Франції. 1та^ і̂ї і 
.Лі'.с І ріІ більше восьми місяців. В липні і 858 р. він прибуває в 
І к іс|ібурі, працює вбібліотеці, відвідуєТ.Г.ІЛевченка. Поет 
рч '.мишківаїіся, заплакав і став обнімати і цілувати побратима 
МІС ІЯ ІІ-річпої розлуки. В квітні 1859 р. вчений отримує 
'.чмроіііеіііія від І етербурзького університету зайняти кафедру 
рі'сііісі.кої ісіорії після відставки професора М.Г.Устрялова. 
( аме чавдяки Йому 17 років назад була знищена перша 
пксріація Миколи Івановича. Радості не було меж. Друзі і 

1, і,:иіл>мці організували ІЧ-І.і.Костомарову урочисті проводи 
I ( ' а р а ю в а . Міністр народної освіти С.ГІ.Ковалевський с тав 
к іоііоіаіпсь прозня-ггязаборони цар» '847 р. і затвердження 
ми посаді піюфесора Петербурзького універсиїеіу. Літо прой-
і:і іо іі щоденних заняттях в Публічній бібліотеці. В жовтні 

р асі перешкоди були подолані. 2 грудня того ж року 
Мііко к; Іванович в присутності багатьох слухачів блискуче 
причт аіі ис і упну лекцію під оплески присутніх. Сіуліенти на 
р\ ка\ і'.ітссли професора ізаудиторіїдоекіпажу. 'Іріумф вче-
ні ч о іросгав. В своїй "Автобіографії" він згадував: "'Стечение 
іі\о ПІКИ не іолько не умалялось, нос каждою лекциею возра-
> іа іо: аудпкірия моя всегда бьіла битком набита лицами вся-
кої 11 ііі.ііпія, іі между ними бьіло множествоженщин и девиц". 

Про іалаїгг М.І.Костомарова-лектора збереглося багато 
І і'.і.ччгіи, очевидців. Відомий критик і історик літератури 
() М ( кабичсвський писав: "Обладая от природьі нервньїм 
им ік |).чмсі! гом II богатой фантазией, до.ходившей до галлю-
ц і і і і а ц т і , с ірасіньїй любитель музьїки и всех искусств, 
П П їм к І (імароіі І юс гоянно обнаруживал наклонность к худо-

І ін ііііому гвоі)чесіву. Художественности его лекций много 
іиімоїл і;і дикцня, ненодражаемое умение читать истори-



ческие памятники, вьіражая самьім тоном голоса дух их. В 
\ стах Костомарова архаический, мертвьій язьік памятииков 
словно как бьі воскресал и делался живой, вьіразительной, 
художес гвенио-живописной разговорной речью... Зта живо-
ііисность чтений Костомарова и привлекала на лекнии его 
пссметную толпу слушателей, заставляя современников ста-
вить его имя наряду с имемами Прескотта, Маколея и Тьери"'''\ 

В 1860 р. відбувся публічний диспут М.І.Костомарова із 
іахисником нормальної теорії походження Русі М.П.Погоді-
піім. Хоч опоненти і залишились при своїх поглядах, але 
дискусія сколихнула наукову і громадську думку, перекинулась 
на сторінки газет і журналів. Вчений обирається членом 
і'осійського географічног о товариства та Археографічної ко-
місії. Виявлені нові архівні матеріали друкувалися в "Актах 
І'Імнераторской Археогра(1)ической комиссии", слугували ба-
зою для подальшого розроблення історії України; зокрема 
" Гетьманство Виговського'" та "О козачестве". Автор дає 
своє трактування цього своєрідного явища і відкидає тверд-
ження деяких авторів про козацтво як антидержавні і анархічні 
елементи. 

Кримська війна і нове царювання збудили приспані сили 
суспільства, стали поштовхом до майбутньої епохи великих 
пс(|)орм. Петербург стає центром українського руху. Ставлен-
ня офіційних властей до української \юви бу;ю досить спів-
'!} гливе. Красію.\ювним свідченням цього є такі факти. Мані-
(|)сст 19 лютого 1861 р. про ліквідацію кріпосного права та 
'1 іол-оження" за розпорядженням Олександра 11 перекладено 
українською мовою. Нею в службовій діяльності користу-
валися подекуди губернатори. Так, київський губернатор Гессе 
видавав свої промови до народу з каї оди маніфесту російсь-
кою і українською мовами. Ще далі пішов катеринославський 
цивільний губернатор дійсний статський радник граф О.К.Сі-
исрс. За його розгюрядженням видано матеріали про реформу 
1 86 і р. українською мовою^". 

"Катеринославські губернські відомості" в неофіційній 
частині друкують народною мовою етнографічні матеріали 
! ..Л.Залюбовського. Інтереси української мови відстоював і 
попечитель київського учбового округу М.І.Пирогов. Все це 
іоіволило з 'явитися в Петербурзі двомовному журналу 
; )снова", засновниками якого виступили В.М.Білозерський, 

ЛІ.І.Костомаров і П.О.Куліш. На сторінках часопису вчений 

"Скабичевский Л.М. История иовейшей русской литературьі. 1848 — 
І гг. — СПб„ 1897. — С.344 — 345. 

'"Сфремов С.О. Історія українського пнсьмсиства. — К.: Рет іпа , 1995. 
(•.386. 



опублікував "О фсдеративиом начало дрсвней Руси", "Двс 
русские наролносі и", "Чсргьі пародіюй іожнорусской исто-
рии". ЕЗ "(Зспові" Гявилося більше 70 творів Т.Г.Шевчен-
ка,С.В.І'удпіісі.к(іг()Л.1 Глібова, М.О.Максимовича, О.М.Ла-
зарспського та ін. 

І т с р с с д о іс г(іріїУк|-)аїііи, скептицизм відносно історичних 
оцінок деяких осіб І а ікідій викликали не тільки наукові дис-
кусії, але і прямі нападки на Миколу Івановича офіційної істо-
ріогра<|)ії га іиіінувачення в "українофільстві". Студентські 
бсчп(ірядкп 1862 р., закриття "Основи", принциповість у від-
сіоіоііаииі наукових та людських ідеалів, вихід у відставку з 
ііоі алп иро(|)ссора, незаслужені докори і плітки боляче ранили 
л\ ііі\. і ісрсд вченим знову постало питання вибору подальшого 
іііпяху. ( умпівів не було—тільки творча праця, тільки служін-
ня ісіорії, тільки продовження улюбленої справи. Микола 
Іиановіїч папруженопрацює. Так, за період з 1861 по 1885 рр. 
піп написав і видав більше 200 робіт. Важко назвати іншого 
пі: чизняного історика, який би за такий період створив таку 
кі.ім.кіс гі, капітальних досліджень. 

'іалимшвши кафедру Петербурзького університету, Мико-
ла Іванович до кінця своїх днів працював в Археографічній 
комісії. За його редакцією вийшло 12 томів "Лктов, отмося-
іцихся к истории ІОжной и Западной России". В травні 1864 р. 
рада Київського університету надала М.І.Костомарову вчений 
с і у н і н ь доктора історичних наук. Визнанням заслуг вченого 
с і а ; т неодноразові запрошення Казанського, Київського і 
•Хаіікіисі.кого університетів зайняти кафедру^'. В силу різних 
(ібсгавин він запрошення не прийняв. В 1872 р. Петербурзька 
Лкадс.мія наук присудила історику малу премію, а в 1876 р. 
обрала членом-корреспондентом". 

Вчений продовжує оглядати місця, на яких розгорталися 
ііодіїїіичвольиоївійни 1648— 1657 рр. та Коліївщини: Корсунь, 
Чиї ирин, Лебсдинський і Мотронинський монастирі, Жаботин, 
( б о г і в . В кінці липня 1873 р. М.1.Костомаров на запрошення 
І\> п.жиііських приїхав до Катеринослава. Проживши тиждень 
II .чисі і іі ог лянувши за звичкою всі його визначні місця, вчений 
иирммив "для обозрения порогов и берегов". Історик не 
!і:іл>' И110 відвідини фортеці в с.Старих Кодаках, яка роз-
I атоіілііа над пертим порогом і в якій не раз бував Б.Хмель-
і т и м ч н і і . 1)еч сумніву, він тут побував. Пороги вразили дос-
ііілтікл. Дніпро та його береги виявилися більш мальовничими 
і:і иосіичними, ніж їх раніше малювала уява. Незабутнє 

' К і і | т і(і-М(.-(|]і)ліііісі.кс гонарпсгію... — С.469. 
" і 'ч / іиги И Г К'осіомирон ІІнколай Иванович // Слапяііовсдспис в 

ісі|и іиі'іі(>ііиіііііиііі І'сичии. М.: 1 Іаука, 1979. — С.192. 



ііражеиня на мандрівника справив Ненаситець та маєток 
Синельникових на його правому березі. Пошуки кобзарів та 
бандуристів успіху не мали. Старий сліпий бандурист Архип 
ізс.Микільського, зараз Микільське-на-Дніпрі Солонянського 
району Дніпропетровської області, знавець багатьох козацьких 
дум та історичних пісень поїхав в Новомосковськ. Етнограф 
відмітив, що правий берег Дніпра населяли українці, які 
відрізнялись від жителів інших регіонів більш чистою мовою, 
охайністю та носінням борід. 

Вчений з цікавістю придивляється до островів, порогів та 
забор, побував на Хортиці та Томаківці, місцях Запорозьких 
Січей. Саме на Томаківці переховувався Б . Х М Є Л Ь М И Е І Ь К И Й ІЗ 

сином Тимофієм та найближчими соратниками від польськог-о 
переслідування. Саме тут гуртувалися сили для весняного 
виступу на волость. Зараз острів Томаківка з'єднався з пра-
вим берегом Дніпра в околицях м.Марганця Дніпропе тровської 
обл.^' Микола Іванович відвідав Нікополь, в районі якого в 
1638— 1652 рр. розмішувалася МикитинськаСіч.де Б.Хме-
льницького обрали гетьманом, історик побував вс.Капулівці 
і иа залишках знаменитої Чортомлицької, чи Старої, Січі (1652 

- 1 709 рр.)та могилі кошового отамана І.Д.Сірка, а в с.Пок-
ровському — останній І Іовій, або Підпільнянській Січі (1734 
— 1775 рр.) відвідав церкву в пошуках запорозьких старо-

житіюстей. По дорозі назад в Капулівці оглянув побудований 
загюрожцями курінь і ще раз могилу І.Д.Сірка. Повернувшись 
в Катеринослав і провівши ще тиждень в гостинній сім' ї 
ічульжинських, М.і.Костомаров відплив пароплавом до Києва. 
1 Іоїздка по місцях Запорозьких Січей збагатила історика вра-
женнями, які в поєднанні з архівними матеріалами дозволили 
іісхму створити достовірний опис подій часів українських виз-
вольних змагань при останньому, четвертому перевиданні 
"Ьогдана Хмельницького". 

Дослідник продовжує працювати над "Русской историей'' 
ч т е більшим запалом та натхненням. Цьому в значній мірі 
сп|)ияло покращення стану очей. Вчений вже міг самостійно 
чи тати і писати. Весною 1874 р. відбулася зустріч із колиш-
ньою нареченою, тепер вже вдовою Аліною Леонтіївною 
Кисіль, в дівоцтві Крагельською, спочатку в Києві, а потім і в 
їїмаєтку на Полтавщині. 1875 рік приніс важку хворобу, смерть 
маїсрі і одруження із Аліною Леонті ївною. Саме за її 
наполяганням Микола Іванович продиктував їй свою "Авто-
чі()графію'\ 

7(19) квітня 1885 р. подвижник історії помер і був похований 

"Го.'іобуїікпії В.А. Заіюрожскос казачсстію. — К., 1957. — С.68. 



;;а ••Літературних місіках" Ио.іконоіо кладовмпіа в Петер-
бурзі. Згідно із заповітом їіого унікальна бібліоіека передана 
Київськ 'ому у н і в е р с и ге і\'. де і'.ін іи іе і і тс з і й ш о в на 
про(])есорсі.ку ка(1)елр>' і чалиіітв її не чі свосї волі. 

і?е;нічеіна ісгорнчнл сікідпиіна М.І.Костомарова сучас-
по.му чнга'іеиі н р л к т ч п и невідома. Останнє, друге видання 
•"^обрання сомннснніі. і І стрические моног рафии и исследо-
вання в восі.мп кніїї а.\ 2 1 іомі вніішло в 1903 — 1906 рр. Тоді 
;к мк додліок до -лчрнал}' '"Неделя. Вестник знання" вийшло 
(>с іапп( видання і а|-іно ілюстрованої"Русской истории". 

і'.гіянсі.ка ісіоріографія в 30-х роках XX сг. оголосила 
і'.млаї ної о ісіорика "українським буржуазним націоналістом". 
І. .Хмелі.нііні.киіі буіі затаврований як "предатель и ярий враг 
і'.псі і;іі'.тсиі Мч-раинского крестьянства""''. Цькування вче-
ікчії 1 рііі'.алп дссягки років. Навіть трете видання '•Украин-
I КІЧІ ^ ІЧ' .СІСКОІІ )пцик.-іонедии"(К., 1978 — 1985)характеризує 
іи ч (1 яі, "йур/к-уачно-.іиберального исторнка". Бібліографічний 
г ічг.ииіч- '"Слаияноведсние в дореволіоциоініой России", 
141 і:іт:іі в Міккііі 1979 р. у вндавніїцгві ""Ма\ ка" звинувачує 
вченою и ""идсіі.чпстическоіі конценции... нреувеличенни 
м.іііиічіа.м.ііьіх и рслипіозньїх и недооненке социально-зконо-
. \тчсск;і \ факторов в историческом процсссе, необоснован-
П.1Я к|лігнка нсісоторьіхдеятелей русской псторни нанионали-
сііічссічая існденция в характерисгике }краинского народа 
II 1 II.""" І справа зовсі.м не в особі авто|5а. Такою була 
г к ' о . к ч ічііа лінія КПРС. Зрозуміло, що з такими оцінками 
і'. іадп марі 10 бу;ю сподіватися на вихід у світ історичних творів 
и іорика. Винятком стало видання в 1928 р. Академією наук 
; передмовою акаде.міка М.С.Груїі.ісвського його праць під 
мап'.ои. '"ІІауково-П}-бліцистичпі і полемічн і писання 
КІЧ іимарона". Через 61 рік видавництво Київського держав-
іич п уиіисрсигету започаткувало серію "Пам'ятки історичної 
і\мкіі України" виданням праць М.і.Костомарова. 

Ми на іюро чі видання нових книг видатного історика. Вихід 
11 (.11 і І моііогра(|)ії "Когдан Хме;п>нпцький", яку за легендою 
ми еііравжпьоіо подією, заповів покласти собі під голову в 
І р\ н> її авіор, стане визначним явищем вітчизняної історіо-
I р;п|)ії і свя том не тільки для істориків, але й широкого кола 
ЧИ! ачіїї. 

Володимир МОРО'І. і с і о р і ї к . 

з а с . і \ ж с і і і і і і і і |х іцішіі ік К > . І І , Іури Україні ! 
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П К Р К Д М О В А 

Важливе значення епохи Ііогдана Хмельнипького в нашііі 
ісюрії безсумнівне. У сім'ї слов'янських народів Польща і 
!'\ сь з'явилися із самостійним ісгориммим життям у норів-
ііяині з іншими народами того ж племені, які або рано підпали 
і\>ісій владі і чужом>' виливу, або виявляли своє історичне 

існування тільки протидією ч \жоплемінним натискам 
Державний і суспільний лад. історичний рух і иародииГі 
характер Польщі та Русі хоча й виходили з поодиноких 
племінних засад, але там і іл г набули не лище різного, а 
І іроі илежного і ворожого одне одно.му сп|5ямування. Упродов/і; 
иагатьох віків Польща і Русь вели між собою безнастанну, 
гліергу, послідовну борогьбу. Довго перевага була на боці 
І іо іьщі: загарбавши Червону Русь, об'єднавшись із Литвою 
І іавоіюдівши значною частиною руських* земель, Польща 
І ічслідовно. крок за кроком вступана в середину руського світ\ 
І м;і початку XVII ст. мало не заволоділа ним остагочію. 
І и(іха Богдана Хмельницького повернула старовинну су-
перечку в протилежний бік. З тої пори у звитязі двох народ -
іич гей стали переважати руси. Епоха Богдана Хмельницького 
рігіпочала й підготувала те, що повинно було, за перебігом 
ь іоричіиі.х обставин, збутися в майбутніх поколіннях з усім^ 
їмслідками для слов'янського світу, мо>іаіиво, ще не зваже-
ними долею. 

• І \ г і далі термін " р у с ь к и й " поласться у значенні "український" . 



В С Т У П 

К О { . Л И Т В О д о Б О Г Д А Н А Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О 
І І И ) Г О С Т А В Л Е Н Н Я Д О Р Е Ч І П О С П О Л И Т О Ї 

І І і і і л е ї т о р у с ь к и ґ і н а р о д . — Лмтовськ- і і і і п е р і о д . — 
Ч а ї м у и і і т і я к о з а ц т в а . — Н о г о р а н н я д о л я . — Ного 
н о і т і р е к н я . — Унія . — П е р е р о д ж е н н я р о с і й с ь к о ю 
диорямстиа . — Морськ і ноходн козак ів . — Ворожнеча зі 
ін . іяхегсгвом. — П о в с т а н н я Ж м а н л а . — Курак івськ і ї і і 
договір . — П о в с т а н н я Т а р а с а . — О б р а н н я Владнслава . 

- В і д н о в . і е н н я п р а в о с л а в н о ї і єрарх і ї . — П о в с т а н н я 
Паїі . ' іюка. — Б н т в я під К у м е н к а м н . — БоровнцькнГ і 
догов ір . — П о в с т а н н я О с т р я н н н а і Гуні. — Пнтва на 
( ' І армці. — Д о г о в і р на Маслово.му Броді. — П р и н и ж е н н я 

козацтва . — П р и г н о б л е н н я руського народу. 

ІІ;і|К)л, який населяє більшу частиііу Галичини й Буко-
т і т і . Люблінську губернію царства Польського, губернії 
Російської імперії; Подольську, Волинську, Київську, частину 
І роднсіїськоїта Мінської, Чернігівську, Полтавську, Харків-
i. і,к\-, Кагсринославську, землю війська Кубанського, складає 
ііілчіїу часгииу народонаселення в губерніях: Воронезькій, 
К\ рсі.кііі, Херсонській, має свої поселення в губерніях: Сара-
ИЧ1І. І.КІІІ, Лст|-)аханській, Самарській, Оренбурзькій та землі 
і'.ііісі.ка Донського, народ, котрий називають малоросами, 
\ країиця\пі, черкасами, хохлами, русинами і просто рускими, 
\ I X С І., ча сиідченнями наших літописців, був розбитим на 
ірііиіі ііа|К)лці. Мешканці західної Волині називатися дулебами, 

ііп 1,м у жилн бужани, '"опісля ж велиняни"' по Дністру — 

'Иі- МІ (і7,/<.) - ііс.'иікиіі (>• •.ібі.іьпіуііальїіо.м)' с.ммслі). ГІобут>г в 
імрц II іг.міі.і к'і і.'іі.іл про їс , щ о » і і іилсіїмо-за.чілній і'усі к о л и с і . ж и в н а р о д 
іп и ми І ІСІІИ1 ; і т , яким \ І Ірок-оііія та Й о р л а н а називаються с л о в ' я н с ь к і 
ii,і|мі III чм \к'ііік;і.іп II краї, л с і і срсголом .МИ з а с т а с м о п і в л с и и о р у с ь к и й 
м,і|іоі \і.іг 11111 і.мни к-/І; іиа'їсіімя. 



гиверці, нижче до моря — уличі, або угличі, а в Галичині — 
хорвати. До них, певне, слід віднести й лучан, про яких згадує 
Константин ГІорфирородний: місце їхнього мешкання було в 
нинішній Гродненській губернії. 

На схід від дулебів і велинян жили древляни в нинішньому 
Поліссі, суличі — на берегах Сули, сіверяни — в нинішній 
Чернігівській губернії. 

Древній літописець наш вказує на цю останню східну гру-
пу як на переселенців з Дунаю, але не говорить того ж про 
західну групу, з чого можна зробити висновок, що останню 
вважали більш давніми мешканцями краю, ніж східну групу. 

Частина південноруського племені (ймовірно, східної 
І рупи) після якихось переворотів з прадавнини була відки-
нута далеко на північ до озера Ільменю і там заснувала Нов-
город. Колонія ця, що виникла гюсеред народу чудського 
ііле'мені, мала назву слов'ян, а потім новгородців. Між новго-
родцями й південнорусам^^ по Дніпру, Двіні та Німану, їхніх 
притоках жило інше і до того, ймовірно, досить численне 
плем'я — кривичі (їхнє ж видове, місцеве прізвисько — гюло-
чани) — родоначальники нинішніх білорусів. На схід од них, 
по Сожу й Оці та їхніх притоках, було ще одне слов'янське 
плем'я ляської або лехитськоївітки, що ділилося на два наро-
ди — радимичів і в'ятичів. Далі на схід простір нинішнього 
російського материка було заселено народами неслов'янсь-
кого походження, проіе слов'яни проникали туди вже з глибо-
кої давнини, просуваючись із заходу на схід і підкоряючи 
собі фінські та фінсько-тюркські племена. 

Всередині IX ст. руські слов'яни почали об'єднуватися в 
і)іиіу державу під верховенством князів, яким перегодом 
приписували варязьке походження. Київ, місто землі полян, 
сгав столицею цієї держави. С І Ю В ' Я Н С Ь К І племена до певіюї 
міри захищали свою окремішність, але не могли утримати її 
Іі ііизнали владу Києва. Полянська, тобто руська (в тісному 
'.наченні цього слова), земля стала провідною з-поміж земель 
ПІШИХ слов'янських пле.мен, які мешкали на просторі ниніш-
ш,ої Росії, і всі вони отримали назву руських, руського народу, 
і перебігом часу дрібні народці злилися йутворилитри гілки 

південноруську, білоруську та великоруську. Остання 
і'.ітикла із суміші півдепіюрусів, які переселилися й просу-
и;ьчися на схід, — відгалуження останніх, рано від них відір-
і'.:тих іювгородців, білорусів, слов'ян лехитського відділу (ра-
т^нIчів та в'ятичів) та ослов'янених народів фінсько-тюрк-

I ілчЧ)го племені. Держава, заснована в Києві, не могла утрима-
іися як монархія і невдовзі набула федеративного устрою, 
іі>Г)го розбилася на декілька земель з князівствами, об'єд-



наних Є Д Н І С Т Ю К І І Я Лвсі,кого роду і і верховенством великою 
князя. Цс єднання, одначе, було слабким для того, щоб утри-
мати федсрагивниіі лад; набаг ато си;м,нііііим і міннішим був 
внутр ітн ій 'ів"яч(м< єдиної ві|)и, єдиної церковної та книж-
ної мови, усвідомлсінія єдносі і походження, втіленого у 
спільній для всіх начві і^уських. Із другої половини XII ст. 
Південна І'усі. починає вже мало-помалу жити окремо від 
північної га східної. Вона сама була поділена па декілька 
кпязіовані., кеіюванпх народними сходами (вічами), і кня-

коїрі, хоча й належали до одного роду, але підносилися 
іі •іміиіова.іінся часі іпіс не за правом спадкоємності, а за прим-
хою в ійськовою стану. Крім слов 'янських поселенців, у 
1 Іііідсниу Р\ сь вюнінилися тюркські племена під назвоютор-
І ч і и , берендеїв, печенігів, чорних клобуків; згодом вони до 
НСІ1ИОЇ міри увійшли до складу південноруської народності і 
т і с с ; т в неї азіатську стихію. 

Монгольське нашестя збезлюднило руську, або київську, 
(смліо. і загалом східна частина південноруської землі, де 
І цс у XII СІ', існувала назва Україна, надовго стала пустою 
або. в крайньому разі, надзвичайно малолюдною. Народона-
селення ігуїцуваїюся на заході — на Волині і в Червоній Русі: 
і \ди іі було перенесено центр політичної діяльності. При 
князях Романі та його сипі Данилі бачимо спроби утвердити 
іі об 'єдпаги південноруський народ, але внутрішні незгоди, 
мсвлат говапості і втручання сусідів (поляків та угорців) не 
лопусі и^т цього. У XIV ст. західна частина Південної Руси, 
іопіо Червона Русь, об 'єдналася з Польщею, ата , що лежала 
мл сході від неї. увійшла до складу новоствореної держави 
руської нід владою князів литовського роду, від чоі о й нази-
валася вона Великим Князівством Литовським. 

І Іс^п.ща довго і постійно прагла до того, щоб приєднати 
чо себе що державу, і досягла цієї мсти, обираючи на іюль-
ч.мііі нрссіол русько-литовських князів. Один з них. Казимир 
/ І І С Ч . І О П О В Н Ч , у 1476 році знищив удільне Київське князівство 
и ',:і,\пніііі його па воєводство: в Русі вводився запозичений із 
11(411.щі ) сі|іііі. Встановлені чини воєвод, каштелянів, старост, 
.іароиаііі р\ ському дворянству права польського дворянства, 
іа польським зразком вільні міста, містечка, села роздавалися 

^ ілрчсіам у пожіптєве володіння, що неминуче вбивало 
іргі'.ііі ііічскс громадське салюунравління. То був перший 

И.ІЛчіІІІІіті К|10К до того тісного зближення руського дворян-
1 І II,1 І І ( > : і І , С І . К И \ Н І звичаями, яке, зрештою, призвело його до 
і і ї и м і т і і о ю ополячення й відділення від решти народу. 

1 її іічіжчі, слідом ча цим. з 'явилися козаки, котрим з пере-
пік їм часу с>'діїлося сга ги борцями за руську народність нро-



ти Польщі, охоронцями православної віри, проводарями 
свободи, незалежності та єднання руського народу. 

Козсирпво — безперечно татарського ноходження, як і 
сама назва козак, що татарською означає мандрьоха, вільний 
воїн, вершник. Після заснування кримського царства й загар-
бання ордами чорноморських країн татарські вершники стшиї 
ііепокоїти мешканців обох тодішніх держав — Московської 
та Литовської. Вони рушали на воєнні подвиги по своїй охогі, 
без наказу і часто без дозволу своїх старших. Таких називали 
козаками. З XVI сг. у нас залишилося декілька свідчень про 
татарських козаків. Так, Василь Іванович, великий князь мос-
ковський, скаржився турецькому падишахові, що азовські й 
білгородські татарські козаки непокоять кордони Московської 
держави, допомагаючи Литві, котра тоді воювала з Моск-
вою'. 

У 1510 році великий князь литовський Сигізмупд І скар-
жився кримському ханові, ию на лігговські області нападають 
ііерекопські козаки, а 1516 року кримський хан Махмет-Гірей 
пояснив тому ж литовському правителю, ию й перед цим 
напад на Україну скоьти свавільні татари, білгоі^одські козаки^ 
Трохи пізніше, при Сигізмунді Августі були відомі козаки 
гатарські: у грамоті 1561 року, писаній черкаському старості, 
цей великий князь литовський повідомляє, пю нерекопський 
І иір писав до нього про 24 козаків білгородських, які побажали 
стати на службу литовському государеві. Додані до цієї гра-
моти імена 24 козаків — всі т атарськ і \ Руси, змушені 
відбивати татарські набіги, мимоволі мали засвоювати і ті 
способи та прийоми війни, які застосовували їхні вороги, і, 
таким чином, у русів з 'явилося таке ж козацтво, як у татар. 
Виникли і російські козаки. Але ця назва у XVI ст. ще не 
обмежувалася значенням військових людей: в Московській 
державі на далекій півночі (1564 року) були (ккіосиі й 
сс.іяиські козаки; їх називали так на відміну від земських 
іюдей і вони не платили, як останні, тягла по обожа.х (по-
ісмельна одиниця), мали свої садиби, коней та .худобу, 
чаймалися промислами й торгівлею. Вони не були воїнами: з 
інших, дещо пізніших актів видно, що вони возили сіль і мали 
деякі виняткові права завдяки цьому заня ітю. А в інших краях 
тієї ж Московської держави, на нижній Волзі, козаками 

' Д е л а к р ь і м с к и с . М о с к . і ірхив и і іостраші ї . і х лс.'і. 
-^-супосіш К. П\\а Іаіа сІ7.ісі\\\ па52\хіі. 1646 — 1648. — 1865. — Т.!. 

- 5 . 4 1 . 
^Актьі. от іюся іцисся к псгорип ЮЖ1ЮЙ и іаііа .иіоП Россим. собраі іиьіс 

іі п і л а н н ь ї е ар.хеографичсскою комисснсю. — СІ 16.. 186.3. — 'Г. 2. — С. 157. 
11! ііолальїла.му іюси.іаі іпя і і а ц е д ж е р е л о ііолаюті.ся скорочено: .Лкіьі іо.^і 
^ 1'). 



називали (1582 рік) вільних робі т и к і в па суднах, опісля їх 
пойменували бу/паками. І Іаіімаїочисі. до судновласника, вони 
називались йог о кочака\пі. Іі тому ж п|іиволзькому краї о тій 
порі козака\пі юпікаіпі і пііісі.ковпх людей, тільки не бродя-
чих, гуляппіх, иі^п.ниx, а іаких, що починали складати під 
ппм найменням особливпіі служивий військовий стан нарівні 
чі с трільця,\т. І5ІДМІПНІСІ ь гих і інших козаків явно зазнача-
ється в актах к ік і часу: нанриютад. козаків із купецьких суден 
чабоїкіпясі ься б|-)аі п в козаки ("'а козаков бьі есте с судов у 
них І! с і рсіп.щ,! п козаки не имали"). 

() і /кс, слово коіаку XVI ст. мало дуже широке значення і 
заі алом виражало в широкому змісті те, що інакше назива-
лося І ул>мца людина, тобто не зв'язана тяглом. Це значення 
підходи і ь до того, яке й тепер у багатьох місцях Великої Росії 
дакїі ь слоїку "козак", виражаючи ним вільного, часто бездом-
ної о |іобі гпика. 

И І'усі, яка в XVI ст. належала до Литовської держави, 
назва ""козак" означала воїна, одначе цей воїн займався 
про\післами і торгівлею; так і в грамоті, даній 1499 року київ-
сі.кпм міщанам, йдеться про козаків, які плавали вниз по 
Дпіпііу по рибу і привозили їїдо Києва па продаж. При Сигіз-
.мупді 1 і Сигізмунді Августі було два різновиди козаків: одних 
паб111)а̂ п-I старости з королівських містечок і воіюстей; другі 
збиралися у вільні ватаги й самі обирали проводарів. Перші 
називалися від імені свого старости й ватажка, як у Москов-
сі.кііі державі козаків, які працювали на суднах, називали 
іменем судновласника. Так, під 1503 роком зустрічаємо 
чсіікаських Княж-/^митрових козаків'. 

З П(ічастітанням і посиленням татарських набігів розви-
иалосі. і посилювалося руське козацтво. 1516 рік позначається 
іс іорика\ні як період вже значіюї діяльїюсті козаків. Найго-
л()вніііт.\иі ваіажками й засновниками козацтва були: хмель-
іінцькпіі сіароста Предслав Ландскоронський, черкаський і 
капівсі.кпй старосіа Євстахій Дашкович, котрому припису-

перше улаш тування козаків як військового стану, і князь 
Дми тро Вишневецький, знаменитий перегодом своїми зама-
хами на Крим іа Молдавію і своєю трагічною кончиною в 
Парегіїаді. >1дром козацтва сіаіпі Черкаси й Канів з їхніми 
волос•тя^пI, що грива;тй час перебували під старостинеькою 
владою Євс тахія /(ашковича, якому польські історики дають 
ти іул "знаменитого козака". 

'Лрмпі іоі о-чаїкшиой России, их'иінасмьій временною комиссиею для 
разбора лрсшіих аісгоь. — Ч.11.1. Льггьі о козаках. 1500 — 1648. — К., 1863. 
— 'Г.і. — С . І . (В пола.іьіпому г іосилат ія на це д ж е р е л о подаються 
с к о р о ' ї с и о : Л р х и н ІОТО-І . І ' . ) . 



Козаки мали обов'язок воювати з татарами, але вони не 
оули єдиними воїнами в краї. Необхідність військової сили в 
Україні спонукала уряд тримати загалом мешканців міст на 
ііійськовій нозі. Так, у стат)'тній грамоті київським міщанам 
ставилося в обов'язок на конях і зі зброєю ходити в погоню 
за татарами'. Не будучи, таким чином, воїнами, подібно коза-
кам, міщани до того ж несли повинність у відповідності зі 
своїм званням; козаки ж, як люди винятково військового 
стану, звільнялися від усіляких відбутків, опріч військового. 
Що для козаків було привілеєм, те для міщан було тягарем. 
До того ж міста, окрім тягот, покладених законам на міщан-
ський стан, потерпали ще від насилля старост і воєвод, тому 
міщани особливо молоді й бідні, котрих вигоди та симпатії 
мало прив'язували до міщанства, втікали самовільно в козаки; 
за ними й холопи з поселень стали також прориватися в козац-
I во, полишаючи свої тяглові обов'язки. З них і утворилося 
інше козацтво — вільне, не підпорядковане законному управ-
. іінню. Ядром цього вільного козацтва стала Запорозька Січ. 

Коли власне виникла ця славна згодом громада, немає 
точних вказівок. 1527 року, ймовірно, не існувало за порогами 
постійного козацького населення: кримський хан Саїп-Гірей 
нарікає на козаків — черкаських та канівських, які ставали 
під улусами татарськими на Дніпрі й нападали на татар^ З 
цього приводу він погрожував напасти на Черкаси і Канів, 
але не говорив ні про яке козацьке гніздо нижче по Дніпру, а 
про нього він мав би згадати передусім, якби воно на той час 
існувало. 1533 року Євстахій Дашкович на Піотрковському 
сеймі заявляв про необхідність тримати постійну козацьку 
е і орожу у дві тисячі чоловік на дніпровських островах і, крім 
ки о, декілька сотень кінних для доставки їм продовольства. 
Іегорик Більський говорить, що на сеймі щодо цього нічого 
не було зроблено. Таким чином, і цього року, мабуть, ще не 
пу.по Січі. 

У шостому десятилітті XVI ст. князь Дмитро Вишневець-
мііі побудував місто (укріплення) на острові Хортиця і посе-
іпи там козаків'. Поява козацького поселення на дніпров-

' і.ких островах поблизу татарських кордонів була татарам 
ме до шмиги; сам хан ходив здобувати це містечко і виганяти 
ч еіиіго сусідства козаків. Невдовзі після того козаки, затверд-
' ІЧЄИИЯМ Нільського, мали вже за порогами постійне укріп-
и іііія на острові Томаківці. То була славна перегодом Запо-

ре'л.ка Січ. В актах, наскільки нам відомо, про її існування 
'Лкіі.і ю. и 3. І>. — Т І , — С . 1 2 8 . 
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вперше з'являються вказівки у г рамоті Снгізмуида Авгусіа 
під 1568 роком, де і о в о р т і.ся вже, що козаки в пониззі Дніпра 
не тільки ходять, як раніше бувало, а псремешкують^ тобто 
живуть'. 

Вірогідно, Січ у і корилася не рап том, а поступово виникла 
з рибалок га чніроловіи, к-от|)і, як свідчать акти кінця XV — 
почаїку XVI ст., спрадавна мали звичай рушати повесні до 
порогів, а восени поверталися в Україну і в українських 
місіах пр()дава^т свіжу і просольну рибу та звірині шкури. 
Умови п>сіеіп,ного краю, куди вирушали ці промисловики, 
були іакн\пі, іцо вопи мимоволі ставали воїнами. Займаючись 
лоїііпням і солінням риби, вони щомиті могли очікувати напа-
ду іаїлр, і тому повсякчас мусили бути готовими відбивати 
їх. І аке С І аповипіе робило їх бадьорими, хоробрими і сприт-
ними. Долання дніпровських порогів було справою важкою 
і псбс інечпою, привчало їх бути відважними мореплавцями. 
1 ( про.\післового товариства неминуче мало утворитися 
.піна|ісі,ке. Стаючи ходити за пороги на острови і в поле не 
мине по рибу і звіра, а й за військовою здобиччю, нападали 

па І агарські улуси, захоплювали худобу, коней, забирали у 
переможених кінську збрую та озброєння. Була ще й інша 
іірнмапка для відчайдухів ходити в пониззя. З Туреччини 
через Очаків пролягав торговий шлях у Московську державу: 
ци.м шляхом прямували купецькі каравани з товарами. Козаки 
паїкии^ні на них і грабували багатства. Повертаючись з ними 
додо.му, вони спокушали й інших па такий промисел. 
Ук|5аїпським поселенцям припали до вподоби такі гюходи. 
І Іовссні кількість мандрівничих у пониззя июроку зростала. 
Гі, кому подобалося самітне бурлацьке жи ття, залишалися в 
побудованому укріпленні зимувати; то була так звана сірома, 
и>бто сіра голота, якій ні про що було шкодувати на батьків-
щині і для якої життя коштувало копійку за всякого часу. 

Інші повертшіися в Україну, але вже пе хотіли бути такими, 
як і і \ т їм судилося бути досі, тобто сновпяти міщанські та 
нільські повинності; вони залишалися й самі себе називали 
ічО !ака,\пі: за тодішніми поняттями, хто був воїном і безпе-
рссіаііку наражав себе па небезпеку війни, той ставив себе 
цим вище іііших і не бажав сповняти відбутків, які ма;ш пада-
іи іиіняіково па мирне народонаселення нібито в нагороду 
ІЛ охорону своєї оселі від небезпек. Невдоволення, ідо існу-
ил іо мо^п•ж міпщп у і у пору, не підоягас сумніву і доводиться 
січлрі л\пі міииіп па воєвод і старост. Гак, 1523 року київські 
МІМІ, на свого воєводу Андрія Немировича, що 
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і!ін сам чинить їм різні несправедливості, змушує ходити з 
ним у похід пішими, віднімає у них коней та зброю і роздає 
своїм служивим, наказує міщанам стерегти полонених татар 
і карає їх у випадку, коли полонений втече, хоча б міщанин і 
не мав наміру випустити його, тоді як по закону в таких випад-
ках міщанина не повинні карати; воєвода до того ж привлас-
нює міщанські дворища та угіддя, посилає міщан на чорні 
роботи, які тим не напежить С П О В І І Я Т Н . На таку скаргу не було 
від великого князя нічого, крім настанови воєводі, щоб він 
наперед так не чинив і не привласнював собі суду над міща-
нами, яких судити мають війт, бурмистр і радці'. 

У Черкасах по смерті Євстахія Дашковича з'явилися один 
',а одним нові старости: проти одного з них, Тишкевича, збун-
іувалися міщани; під час слідства впала підозра в підбурю-
і'.анні до бунту на якогось Пенко, котрий, одначе, виправ-
лався^ Потім Пенко став старостою, і черкаські міщани скар-
жилися, що цей новий староста примушує їх на себе працю-
иати, возити дрова і сіно, не дозволяє возити до Києва на 
продаж мед, не дає ловити рибу і бобрів, віднімає дніпров-
сі>кий поріг Дзвопець, який здавна належав міщанам, збирає 
i них подвійні коляди на свято Різдва Христового й обтяжує 
ї\ постачанням підвод. Міщанські відбутки під його егідою 
пули такйми важкими, що деякі міщани йшли до нього в 
прислужники, аби звільнитися від повинностей, які через 
їмсншення кількості тяглових не ставали легшими для тих, 
\ і о залишався в міщанстві. По цій скарзі київський воєвода 
І Ісмирович,той, на якого нарікали київські міщани, провадив 
ii '.пання з двома королівськими дворянами і визнав старосту 

іісііинним. Вже цих прикладів достатньо, щоб бачити, як 
иідішнє становище міст сприяло тому, що міщани виходили 
'.і свого звання і вступали до козацтва. За міщанами сільські 
мешканці чинили так само, коли були невдоволені своїми 
іілиами або поставленими від них для управління особами, 
ілнорожжя наповнювалося втікачами. Побувавши в пониззі 
І повернувшись в Україну, ці втікачі примножували собою 
міісло людей, які називали себе вільними козаками і не хотіли 
мірптися колишнім своїм властям. 

Простота життя, готовність до всякої небезпеки, благо-
•кч ія, цнота, досконале братерство між собою й сувора покір-
ик І ь іюлі начальства — це були моральні вимоги запорозь-
і.оіо братства, що наближали його, за винятком військового 
і.ііія і ія, до монастирського. Запорожці збиралися на раду — 
1 \пдку, подібну до старовинного віча. На раді обиралися 
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начальники. Головним був отаман — коїповий, а вся запорозь-
ка громада, в урядовому смислі, називалася Кошем — слово 
татарського походження, що означало стан. Кіш ділився на 
курені, в кожному з яких обирали курінноіо отамана, підпо-
рядкованого копіоііо.му. Крім цих керівних осіб, радою оби-
ралися: нолковиіі писа]) (знався на письмовому діловодстві) 
та осавули (розпорядники). Коли готувалась якась експедиція 
з обмеженої кілі.косгі запорожців, то начальником над ними 
був нсілковник, на|іочито обраний для такоїоборудки. Кошо-
вніі мав безумовну владу над Кошем, проте по закінченні 
рсіку і римав зві г в управі, й у випадку зловживань міг бути 
сі рачснніі. З цією метою, щоб він не зазнавався, здійснювався 
обряд; новообраіюму кошовому мазали обличчя грязюкою. 
Іжсіо запорожців, — говорить український літописець', — 
було жи гне квашене тісто, рідко зварене, — так звана соло-
маха. а більш святковою стравою — рибна юшка — щерба. 
Иоин жили в куренях, осіб по сто п'ятдесят в одному; напри-
кінці XVI ст. це були сплетені із хмизу і вкриті віддошу кінсь-
кими шкурами курені; сварки між собою суворо забороняли-
ся; суворі й жорстокі на війні, запорожці карали на смерть 
своїх товаришів, котрі чинили насилля та розбій у мирних 
хрисі иянських поселеннях. За крадіжку карали повішенням; 
'"за сдино путо вешают на древе". До товариства всіупали і 
холості, й жонаті, але за приведення жінки в Січ страчували. 
За розпусність жорстоко карали киями. Запорожець, прий-
шовши до Січі, присягав воювати за християнську віру і 
бн гися проти її ворогів. Він мав дотримуватися постів та обря-
дів за статутом східної церкви. На перших порах існування 
Січі ніде немає згадки про ге, ию там був храм, як було вже 
перегодом. Ймовірно, його тоді не було, в крайньому разі як 
нос гійної будівлі для богослужіння, бо й певного місця для 
Січі довго не було; ми зустрічаємо її то на Хортиці, то на 
Гомаківці, то в Микитиному Розі, то на Базавлуку... Вже 
пізніше, коли місце Січі визначилося в гирлі Чортомлика, 
вона стала начебто постійним містом; до того часу це був 
військовий стан, який часто переносили з місця на місце, 
мешканці його здебільшого складалися в тимчасових відвіду-
ііачів — промисловиків. 

' І к тормя о лейстіінях іірсзс.іьііой II ог начала іюляков, крпавшой 
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КР IX и іа лет лссять по смерть Хмельнмцкого нсоконченпой, з разньїх 
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Так жили за описом, переданим українськими літописами, 
перші запорожці, які залишалися в Січі на більш-менш 
тривалий час. Значна частина відважних козаків, яким 
судилося не загинути і не потрапити на війні в полон, 
поверталися восени додому, збагатившись здобиччю, 
декілька разів потім у наступні роки повторювали свої походи 
в пониззя, або ж із них утворювалися козацькі ватаги, котрі 
обирали гетьманів, тинялися по Південній Русі і нападали 
на чужі землі, або ж, скуштувавши козацького життя-буття, 
ставали під прввід якогось пана, який, в такому випадку, 
називаючись їхнім гетьманом, поводився з ними як із 
вільними людьми. Такі вільні козаки служили у князів 
Вишневеньких та Ружинських. Єдиного начальника над усіма 
українськими козаками іде не було. Крайня рівність панувала 
у їхньому побуті. Чи шляхтич, чи князь, міщанин чи сільський 
холоп ішов у козаки — він був нарівні з товаришами. Спершу 
вільне козацтво поповнювалося мішанами, а потім більшість 
у ньому складалася із селян, які не хотіли коритися своїм 
панам. Вік Сиг ізмунда Лвгуста був епохою значного 
ополячення руського дворянства. Воно набувало польського 
способу жиїтя, засвоювало гюльську \юраль і польську мову, 
що мало-помалу заступала руську. Разом з тим пани руські 
стали жити розк ішніше: потреби їхні ускладнилися і 
вимагали посилення доходів, а через це стаїювище холопів 
стало ще тяжчим, а тим часом з'явилася велика спокуса — 
можливість утікати від панів. І вони втікали у козацтво. Не 
лише з Південної Руси, а й із Литви та Польщі приходили 
шукачі свободи. Місце мешкання козаків не обмежувалося 
Черкасами й Каневом, як буію на початку. По всьому простору 
нинішніх губерній: Київській, Полтавській та півдеініій 
частині Подільської проживали козаки, люди вільні, які не 
хотіли підкорятися встановленим властям і пов 'язані з 
центром козацької вольниці — Запорозькою Січчю. Один з 
\ країнських літописів говорить, що цар турецький запитав: 
"Скільки в Україні козаків? Йому відповіли: "У нас де крак 
(купі), там козак, а де байрак, там сто козаків". Козацькі 
мо.чоди не обмежувалися вже сутичками з татарами в степах 
і розбиванням купців: на своїх чайках — так називалися їхні 
чоііни — обшитих очеретом, десь із 60 чоловіками на борту 
козаки пускалися у відкрите море, проникали в Румелію, 
.Анатолію, нападали на мусульманські міста; визволяли із 
і алерта в'язниць християнських бранців, з'являлися навіть 
під стінами столиці падишаха. [Іовертаючись додому зі 
'.лобиччю, дехто з бідняків ставав багатієм і своїм приюіадом 
приваблював інших на козацькі подвиги. 



Польський з ряд не підтримував ііриміюжснмя козацтва: 
він не міг не бачити в т>ому підриву існуючого порядку, 
оскільки козацтво поповнювалося вгікачами від повиннос-
тей; до того ж він боявся, що козацькі набіги на Крим і Туреч-
чину спричинягимуть неприязні дії проти Польщі з боку 
мусульманських сусідів, з якими він не хотів воювати. Поль-
ському і ^иг^оиськ(1му правителям видавалося за краще пла-
тити кримським ханам / іанину, яку вони з благопристойності 
називали жалуванням. І атари потрібні були їм у нескінченній 
боротьбі Лні ііи з Москвою, щоб при нагоді можна було напус-
каги на землі останньої союзні орди. Уряд одначе не бажав 
цілкчівнтого знпщеппя козаків, але хотів, щоб їх було небагато, 
як н|іпкордонна сторожа для оберігання польських кордонів 
від свавілі.них татарських козаків. 

>1ким би ворожим не ставало козацтво до шляхетства, 
іюновніоючись переважно з панських холопів, але поки що 
самі пани і шляхта сприяли його розвитку. 1540 року Сигіз-
м\ нд Лвгуст надіслав і аку догану "справці" київського 
восводс тва князю Коширському: "Неодноразово раніше писа-
.'ні . \т іобі, обнадіюючи тебе нашою милістю і погрожуючи 
ка|іою, та наказували, щоб ти пильно спостерігав і не 
ДОН) екав нападів тамтешніх козаків на •гатарсі)КІ улуси; ви ж 
ніко:иі не чинили згід^юз нашим господарським іювелінням 
і не і ільки не стри.мували козаків, а заради своєї вигоди самі 
давали їм дозвіл і через таку необачність наїла держава не 
мої.'іа перебувати в спокої і зазнавала великої шкоди від 
татарського іюганства". Перелічуючи потім С К О С Е І І перед Т И М 

свавілля козаків над татарами, грамота ця говорить: "Поси-
лає,\ю дворянина нашого Стрета Солтовича; ми веліли йому 
всіх київських козаків переписати в реєстр і доставити нам 
цей реєстр. Наказую тобі, щоб ти велів усім козакам неод-
міпііо записатися до реєстру і після того ніяким чином не 
ні)рут> ііатн наших наказів, а хто насмілиться в подальшому 
нападати па татарські з'луси, тих хапати і страчувати або до 
пас одсплаїн. Якщо ж перекопський цар за збитки, завдані 
ііотсі підданим, нападе на нашу державу або пошле на неї 
сііої.х лкідсй, к) ніяка твоя від^ювка прийнята не буде, і ми 
без усякої о \ П І Л О С С | ) Д Я с тягнемо із твоїх маєтностей і з тебе 
самого школу, завдану ііапиїм господарським та земським 
скарбам"'. 

У 1 557 році С'иі ізмупд Лвгуст похвалив Дмитра Вишне-
веці.кого за ііого хоробрі звитяги проти татар, але не пого-
дився виконати того, що він пропонував, — тримати гарнізон 

'Лк -т і . і і о . и і.І>. — Т . 1 . — С . І І О . 



\ іілаштованому ним замку на дніпровському острові. Сіігіз-
\і\ мд Август, навпаки, покладав на нього обов'язок — пиль-
м\вати, щоб козаки ні в якому разі не чинили нападів на 
оо.іасті турецького імператора, з яким, як і з кримським ца-
рем, було укладено вічний мир' . 1558 року, коли вже утво-
рилася Запорозька Січ, Сигізмунд Август в універсалі до 
козаків писав: , 

"Ми довідалися, що ви, самовільно виїхавщи з нащих 
\країнських замків і міст, проживаєте на Низу по Дніпру в 
ііо.іях та по інших входах, і чините шкоду та грабунок під-
і ;тнм іурсцького царя, також чабанам і татарам нерекоп-

п.кого царя, тим самим наражаючи кордони наших держав 
іі;і небезпеку від ворога. Наказуємо вам повернутися в наші 
'.;і\іки й міста, з поля, з Низу, з усіх входів, не вируїлатн іуди 
І амовільно і не турбувати татарських улусів; якщо ж .\іо не 
п а н е коритися цьому нашому Еіаказу, тим українські наші 
І іарости чинитимуть жорстоку покару"-. 

і 'озпорядження ці не мали сили. Січ не знищувалась, нав-
паки. міцніла; козацькі наскоки не тільки не припинялись, а 
••ічльшувалися. Спроба з 'ясувати склад козацтва шляхом 
|к і сгрування і тим самим перепинити шлях припливу 
І іі.іових людей не Еадалась, проте старости, бачачи змен-
іік ііия своєї влади й прибутків, стали утискувати й обтяжу-
иа III козаків, які мешкали у Ї Х Е І І Х с іароствах, іак пю осгаині 
.каржилися уряду. В осіаниій рік свого царювання (1572) 
< ПІ і 'ліунд Август доручив коронно.му гетьман} Язловець-
i іі\і> провести в козацтві перебір і, обмеживши козаків 
мгіаиж) кількістю, забрати їх з-під влади старост під свою 
| і \к \ , призначивши їм річне жалуваїшя. Тоді, наскі.іьки 
і'і или). вперше поставлено старшого над усіма козака\иі з 
и|і.ии)м суду над ними, під головним нача;юм короніюго гсть-
-і.ніа 1 |,пм старшим був якийсь Ян Бадовський, шляхетського 
ii 'чп (жсння. Відтоді над козаками сстарпіі, визнані урядом\ 

І іім часом сталася велика подія. Сигізмунд Авіуст, який 
І ' І .кіігія гют>'рав полякам, влаштував,з величезним.одначе, 

м І ія\і, об 'єднання Великого Князівства Литовського з 
І1"іі.сіа<им королівством. Вся земля південноруська, саме 
' І і'аіііа ( ю б т о нинішні Київська і Полтавська губернії), 
І '" МІНІ, і Поділля на всезагальному сеймі були відділені од 
І1М іаі І приєдналися безпосередньо до Польщі. Руси, як було 

• І .1 .ІІИ1 и акті, з'є;иіалися з поляками як рівні з рівни\иі і 
I I пан иільними. Руські дворяни вперто чинили опір цьому 
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об'єднанню, проте погодилися, заспокоєні клятвеиими стверд-
женнями вічної недоторканності своєї віри, мови, законів, — 
одне слово, цілковитої цілісності своєї паціопа^'іьності'. Але 
того, що писалося ма папері, не можна було зберегти 
насправді. Руське дворянство надто поріднилося з польським 
жи п ям, достатньо псрсіімалося духом польської освіченості, 
стояло вже на шляху ополячення і повноїзізади тієї народності, 
яку ще офіційно визнавало за собою. Це вело до того, що 
руське дворянсгв(і повинно було стати чужим для народу, 
котрий, заіиїтаїочись все ще руським, перебував під його 
владою і насиллям, тим паче необмеженим і обгяяспивим, 
чи.\і білі.ше руські дворяни ставали с.хожими на поляків. 
Козаки, будучи за походженням переважно з простого народу 
і залишаючись руськими, були його діяльною силою, атому 
пемипуче мусили стати у ворожі взаємини до дворянства. 

Спадкоємець Сигізмунда Августа Стефап Баторій мав 
намір злити Південну Русь із Польщею воєдино. Король хотів 
послабити і мало-помачу довести до знищення козаків, тому 
пю вони були оплотом руської народіюсті і головною пере-
поною до зіиі п я Руси з Польиісю. Україна тільки на папері 
належала По^п>ському королівству; дворяни служили в ко-
зацькому війську, не запитуючи на ге дозволу ні в кого, а 
козаки, яких було багато в кожному міс ті чи містечку, обирали 
гетьманів, воювали, мирились, давали свої розпорядження, 
не радячись з урядом-. 

Стефап почав свою справу утискуванням козаків захо-
дами, либонь, сприятливими для козацтва. Він надіслав ніби-
то на знак милості й прихильності козацькому гетьману Федо-
ру Богданку бунчук, булаву, печатку із зображевіням воїна, 
прапор із королівським гербом і підтвердження в достоїнстві 
як гетьмана, так і старшин\ Він запровадив серед козацтва 
особливий стан під назвою реєстрових на зразок прикордонної 
} горської сторожі, так званих гайдуків. Нарочи го засіювана 
комісія зобов'язана була в певний час набирати із мешканців 
коронних маєтків Південної Руси реєстрових козаків і вести 

Міро іс іорі їо о б ' г л и а ї т я Литви з Польщею лив. у іцолениику 
Ліобліисі.коіо ссііму. ііилаиому Лрхсографімною комісією. 
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їм списої^. їх мало бути тільки шість тисяч і вони складали 
шість полків: Черкаський, Канівський, Білоцерківський, 
Корсунський, Переяславський і Чигиринський. Кожен полк 
під началом полковника та його помічника осавула ділився на 
десять сотень, на чолі кожної сотні були сотник і його помічник 
согснний осавул. Гетьману, головному начальнику над усіма 
ко-заками, давалося для резиденції місто Трехтемирів із 
і.імком і монастирем. При гетьмані були генеральні чини; 
псавул, суддя і писар. Усім козакам призначалася платня по 
мсрвонцю на рік і кожух кожному. Засипаючи в такий спосіб 
милостями козаків, король показував їм, що вважає їх своїми 
ііі;иіаними і має право верховного начальства над ними. Засну-
ііііиням у козацькому стані реєстрових король роз 'єднав 
к( паків; він мав на увазі, щоб із часом ці шість тисяч, записані 
10 реєстру, залишилися козаками, а інші потроху ввійшли до 

ччладу посполитих: вони всі, нарівні з іншими, підпали під владу 
•ііюрян; нарешті і шість тисяч реєстрових, отримуючи платню 
ііч солдати, підкорялися розпорядженням головнокомандувача 
польськими військами і повинні були стати тільки одним із 
і'.іхчілів польської армії. Федір Богданко подякував за пода-
|і\ мки, а про підпорядкованість не думав, і т>'тже без дозволу 
короля пішов воювати з турками. Його спадкоємець Ян 
І Іідкова заволодів Молдавією. Оттоманська Порта для його 
іі|іііборканмя попрохала сприяння Польщі; Стефан наказав 
міірощами захопити його і стратити. Козаки обрали геть-
м:том друга Підкови Шаха і почали мстити за Підкову'. Тоді 
11 рочіючалася столітня ворожнеча південнорусів з поляками, 
іп якої належить епоха Хмельницького і смутна пора після 

мої о смерті. 
І Мах першим висловив думку силами козаків звільнити 

ІІІІ-, ісііиу Русь від об'єднання з Польщею. Він виганяв шлях-
І'., які оселялися на Поділлі з часу приєднання її до Польщі 

'.І .їмом 1569 року-; король хотів рішуче винищити козацтво, 
.1 и- ис встиг, і сказав незадовго до смерті: "З тих лотрів 
І іі мічіи мала бути вільна Річ Посполита, якою вже є й тепер, 

•.іі.імсиита й добре споряджена"*. 
ІІісля смерті Стефана, при Сигізмунді Ні, сейм почав 
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видавати постанови, що утискували козацтво. Річ Посполита 
вважала за необхідне перепинити втечі з України на 
Запорожжя і скупчення там вільних ватаг, які вчиняли морські 
набіги на турецькі області, а це вороже налаштовувало 
турецький двір до Польїці. Було ухвалено спорудити па Дніпрі 
місто і тримати там гарнізон. За Конституцією 1590 року 
козаки мали перебувати під владою коронного гетьмана, який 
призначатиме їм ст аріиих. Ні полковники, ні сотники не мали 
права приймаги до козацького стану нових осіб без свого 
старшого, а старший — без волі коронного гетьмана, і в 
останнього мав бути список усіх козаків. Щоб завадити 
переходу в козацтво міщанам і холопам, зобов'язали старост 
в коронних маєтках, а в земських — власників пильнувати, 
щоб ніхто не полишав свого місця проживання і не ходив на 
Низ, у Січ та в поле. Було суворо заборонено продавати про-
столюддю порох, селітру, зброю та всіляку військову здобич. 
Винних у недотриманні цих правил засуджували до смертної 
кари. Те ж загрожувало неслухняним та недбалим урядникам, 
а власники маєтків, де виявляли непослух, зазнавали судових 
переслідувань, якщо потурали безлад,цю. Всі козацькі началь-
ники мали призначатися коронним гетьманом і неодмінно із 
шля.хти. Впровад>ісували двох чиновників під назвою дозорців, 
також із шляхетського звання: їхнім обов'язком було спо-
стерігати, чи не виявляється де свавілля, чи не збирається 
козацька ватага, чи не пориваються холопи виходити з покори 
дворянству, і про все доносити гетьману. Це ще більше драту-
ваію козаків і спричинило нові повстання; поляки ж ніскільки 
не досягли мети. Козаки були такими сильними, що визна-
чення сейму не мали на них впливу; до того ж польські дворя-
ни, самі того не знаючи, сприяли збільшенню й посиленню 
козацького стану. Займаючи в Україні, особливо на лівобе-
режжі Дніпра, привільні, але малонаселені землі, вони запро-
шували до себе переселенців, обіцяючи їм вигоди; це назива-
лося "закликати на слободи". Руси втікали до них із Волині й 
Червоної Руси, де не було козаків і народ перебував під вели-
ким гнобленням влас}іиків. Ці новосельці часто приходили в 
слободу і тут же втікали до козаків; а іішіі, якщо й займалися 
землеробе і вом у маєтку пана, то завжди могли втечею позбу-
тися обов'язків підданства, а в разі повстання козаків проти 
влади готові були погювнити козацьке військо'. Отже, козаки 
вже були наташтовані проти Польщі, і ці настрої посилювались. 
Думка про відторгпеїшя Руси виникла, і провідниками її 
ставали козаки. У 1593 році спалахнуло повстання під 

'1 Пкіогіа ЬсПІ созассо-роіоііісі . . .— 1789. — Р . 22. 



проводом Криштофа Косинського. Невідомо, коли і як він 
потрапив до козацтва і якими козаками він спершу верховодив, 
проте до нього одна за одною пристали вільні козацькі ватаги, 
І іісі визнали його козацьким гетьманом. Повстання під його 
'.ііаменом поширилося натри воєводства: Київське, Брацлав-
сі.ке і Волинське. Старости в Київському воєводстві зібрали 
і вислали проти непокірних козаків загін, але козаки його 
розбили і стали то тут, то там нападати на панські й шляхет-
ські маєтки. Разом зі сріблом та золотом вони забирали неод-
мінно пергаментні документи дворян і знищували їх; козаки 
ілявляли себе ворогами всякого писаного закону, всякого 
іс горичного родового права: на те у них вільність, рівність; 
ненавиділи вони все, шо підтримувалося привілеями, — 
походження і влада дворянства надлюдьми. В панських маст-
ких і в староствах холопи, відчувши, що можна скинути з себе 
яр,\ю, приставали до козаків і гюповнювали їхні лави. Здається, 
пю суворі заходи, котрими хотіли позбавити козаків можли-
і'.чсті вириватися за межі держави, сприяли розширенню 
ко іацтва: воно прагло захопити для себе якомога більше поля 
І', королівстві та зламати протилежні собі засади шляхетського 
і;ілу, на якому трималася Польська держава. Такий лад зава-

/к;ів козацтву жити, і козацтво заважало жити йому своїм розро-
I. іапням. 

У 1592 році, ще до повстання Косинського, півдснпоруський 
народ так сильно хвилювався, що король призначив комісію 
іпс.іідити: що спричиняє ці заворушення і хто підбурює народ. 

1 Ія комісія нічого не зробила. Косинський, ставши козацьким 
г.аіажком, невдовзі вже мав такі сили, шо першого ж року 
гг.ою самозваного гетьманства оволодів Києвом та Білою 
І К'рквою завдяки тому, що там були занедбані укріплення. 
!л цими містами стали підкорятися й інші українські містечка. 
Кисітський став явно показувати задум відторгнення Руси 
14 І Польщі. Козаки брали не лише панські маєтності, а й 
королівські замки та міста, забирали там артилерію й 
і'.іч исііальні снаряди, приневолювали мешкаїщів до присяги 
. "чі. Таким чином це повстання було водночас і соціальним, 
' мрямованим проти привілейованого класу, і політичним — 
ироііі королівської влади й цілісності Речі Посіюлитої. Король 
і'п іав ун іверсал , що з о б о в ' я з у в а в ш л я х е т с ь к и й стан 
І ПІНСЬКОГО, Б р а ц л а в с ь к о г о і Волинського воєводств 
"ііоччіггися для приборкання свавілля; в цьому універсалі 
п.ііо іот)'валося, що Косинський не тільки грабує та вбиває, 

о найважливіше, змушує до присяги та послушенства 
' "їм ііолей шляхетського і міщанського звання і тим самим 
.1 ічаг на гідність короля, всезагальний спокій і цілісність 
н рлчлви. ПІляхстство квапилося захищати і свої маєтності, і 



свої станові переваги. Шляхетське ополчення зібралося під 
Костянтиновом на Волині. Начальство над ним узяв князь 
Януш Острозький, син славного Костянтина, який через 
глибоку старість не міг взяти участі в цій справі особисто і 
доручив усе синові. Історик Лубенський говорить, що в 
Януша військова сила сюїадалася з натовпу мужиків і тільки 
шістсот кінних списоносців або гусарів було в нього відбірного 
війська. Відбулося декілька сутичок з козаками в різних 
місцях: перемагали козаки. Та коли Косинський почав облогу 
міста П'яток, там на нього напав князь Януш Острозький. І 
цього разу спершу поталанило Косинському: козаки розігнали 
острожаві, але Януш кинув на них своїх списоносців на міцних 
конях, озброєних довгими списами. Вони врізалися в козацькі 
лави і розладнали їх. Тоді був глибокий сніг, і козацькі коні 
були слабші шляхетських. Козаки не могли швидко втекти: їх 
розбили. Кажуть, того дня їх загинуло три тисячі; відняли у 
них двадцять гармат. Тоді козаки стали просити миру, 
принесли каяття князю Острозькому: зобов'язалися змінити 
Косинського, не спустошувати маєтків князів Острозьких, 
Вишневецьких та інших панів, які брали участь в ополченні 
проти Косинського, й повернути як гармати, взяті в королів-
ських замках, гак і всі речі, награбовані в панських садибах. 
Косинський на виконання цих умов сам присягнув і О березня. 
Та повернувшись із Волині в Україну, він не тільки не зрікся 
начальства над козаками, а й задумав провчити тих, хто допо-
магав князеві Янушу Острозькому, і особливо злився на старо-
сту черкаського Олександра Вишневецького. Із загоном з 
400 чи 350 своїх однодумців він зненацька ввійшов у Черкаси 
й очікував слідом велику кількість козаків. Однак люди князя 
Вишневецького попередили появу всієї козацької ватаги, вбили 
п'яного Косинського в тому домі, де він спинився, й винищили 
весь прибулий з ним загін. 

Невдале гювстання Косинського, показавши такі широкі 
й небезпечні для поляків задуми, викликало нові обтяжішві 
заходи проти козацтва. Сеймовою конституцією було оголо-
шено, що ті люди, які насміляться самовільно збиратися в 
"купи" для того, щоб потім чинити наїзди на чужі держави й 
безчинствувати всередині свого королівства, заздалегідь вва-
жаються ворогами вітчизни, і кварцяне військо, без особ-
ливого припису чи судового вироку, може приборкувати їх 
зброєю, а старости й державці (дідичі) мають право громити 
і зниніувати їх у зв'язку з охороною своїх маєтностей і не 
відповідають за вбитих. З наміром зупинити приплив холопів 
до козацьких лав було ухвалено, що кожен, хто спіймає втіка-
ча-слугу, чийого б то не було, мав право закувати його в 



к.ііідани І приневолити працювати на свою користь з тим, 
що коли пан вимагатиме втікача, то передержувач зобов'я-
•лиий іювернутн останнього власникові, отримавши від пана 
І г р о ш і в . Такі суворості не припиняли свавілля. Не бажаючи 
коритися своїм панам, холопи вважали себе козаками-охот-
ііііками поза належним реєстром, інші втікали в пониззя при-
пііпровськоїпустелі ітам ховалися, готові на перший поклик 

іл іггу з 'явитися в Україні. 
Виникла церковна унія, або поєднання грецької церкви з 

І'іімською. Римські первосвященики здавна звертали погляд 
іі.і руську церкву. їхні спроби упродовж віків залишалися 
мирними. Та наприкінці X V I ст. обставини були для них 
' мриятливішими, ніж будь-коли. В їхньому розпорядженні 
' А и орден єзуїтів, введений у Польщі при Сигізмунді Августі; 
'.І короткий час він оволодів і урядом, і розумом дворянства, 
І і'.ііхованням юнацтва. Сигізмунд ІІ1 був палким католиком і 
пчопим на все на догоду папі. До того ж прагнення польської 
ми іі і ики сприяли намірам римського двору: цілковите зли їтя 
І'\ сіі з Польщею видавалося не легкоздійсненним, поки не 
іл ІIII н}ть похитнути віру руського народу. Виникла унія ми-
. иці.ки. Не торкаючись, певне, прав Руси, урочисто освя-
'іі ііііх корінним законом об 'єднання русів з поляками, не 

явного наміру підкорити русів римсько-католиць-
I і:: церкві, обмежувались лише тим. що руси повинні визнати 
і'-м миіичість р и м с ь к о - к а т о л и ц ь к о г о спов іда їп ія з усім 
г.'іі ііііям західної церкви, нарівні з грецьким, і іюшаноЕіувати 

I хілмі обряди такими ж святими, як і східні; а римська церква 
і п;ііавала святість всього набутку східного правосляв 'я . 
І .иччіо була видима сутність унії. 

< іюсіб її введення також був прикритий личиною спра-
І ііівості: католики зовсім не нав'язували русам унії. Знай-

III іися особи духовного звання, яких можна було використати 
І м.і іаіи справі такого вигляду, нібито церква православна в 

' "І лу.ховних представників добровільно пропонує брат-
і.і І ібЧднання з західною церквою для блага всього христи-

111' іі'.а. /і,еякі єпископи захопилися оманою; їх переконали 
іисатися на бланках, на яких потім написали зовсім не 

и !ііо їм обіцяли, а буцімто вони всі бажають визнати 
и' і'іік-ііство римського апостольського престолу'. Цей акт був 

II г.срлжений папою, а потім поляки перебрали на себе право 
І' 1 ііііапі всіляких явних заходів до знищення руської віри в 

І і.кііі землі, гадаючи, іцо корінний закон об'єднання русів з 

т а міїїи; Кисііософіійского собора и исгория кііспской исрарміи. — 
( , М 4 ( ) . 



поляками, як рівних з рівними і вільних '5 вільними, аж ніяк не 
порушено. Унію вигадали тільки для прос того народу: дворян 
ма;іи намір наверну ї и ирямо до ка го;пііпва. 

Дворянство південнор}сі,ке при появі унії заипміло: ви-
і т к л и брагс гвп. коп(|)едераиії ч мстою чахисту батьківської 
віри'. Втім, років черсі тридцять з гаком французький інже-
нер Бонлап. якиіі служив у Польщі, писав: "Шляхта поміж 
ни.\ні дуже нсбагаточнсленна, наслідує польській і. с.хоже. 
соромиться того, ню належить до іншої, аніж римська, віри, 
щоденно пе|)еходячи до неї, хоча вся знать і всі ті. що 
тіпулуїоться КНЯ'ЗЯМИ, вийшли з грецької віри"*. 

Баг а то руських дворян, маючи походження від св.Володи-
мира чи І едиміна, переважали польське дворянство знат-
піс тю роду; маючи багатства і беручи участь у сеймах, могли 
бути рушіями державного управління. Воїш полюбили цю 
роль, проміняли тісні терени на обтішрні і З В И К Л И до думки, 
що їхня батьківщина — ціла Річ Посполита, а не приєднана 
до неї Південна Русь. Прийнявши з необхідності польську 
\юву. вживану при дворі й на сеймі, вони скоро змінили і 
віру, бо це вивільняло їх від певиї ідного погляду на них рим-
сько-католицького духовенства, такоі о сильного о тій норі в 
католицькій По.чьщі, і відкривало їм шлях до придбання 
старосгв; до тог о ж підбадьорювали ласки короля й двору та 
всезагаіиліі похва;и>би шляхетського стану. 

Інші втратили віру і народність через шлюби з польками; 
а якщо самі переймали від дружип тільки мову, то майже 
завжди діти слухалися матерів у переконаннях щодо віри. В 
такий спосіб перероджувалися цілі роди. 

1]Де більше вплш5а;ю па перероджеппя руської шля.хти 
виховання. Діти руських дворян навчаініся в К|:)акові, у 
Львові, Ярославлі та інших містах внутрішніх країн Речі 
Посполитої, деякі за кордоном, в Авст|іії, (І)ранції, Іспанії, 
І талії; єзуїти скрізь ово;юдіва:т тоді вихованням. Як тільки 
прибуде в училище юний р}снн, на нього спрямовувалася 
вся увага; йому прищеплюють відразу до віри батьків, 
огп-ісують її єрессю, виставляють доі'мати римсько-като-
лиці>кої церкви істинними, а обряди її стараються показати 
в привабішвому вигляді. Молоде почуття піддається пере-

Ч)ііііс;тііс 1\исііОсо(1)иіісі<(по собора її искірпя кіісііск'оіі исрирхии. — 
К., 1825. С.М'). 

* 1)(>іі:і(ііі І'.Л.ді'. Опис України, кі.іі.кох и р о п і т и и Короліистиа 
По.чьського. іио і"яі іі\ гься піл корлопіи Москоиіїло і рапиць Грамсі.іьианії. 
р а і с і м і їхніми лііі 'кіямм. способом ж и т і я і вслсиня носи /Пер. з фр, 
Я.І.Кранця. 3.11.Ьорисіок. — К.: Наук. л>мк-а: Кембрілж: Укр. иаук.іп-т. 
1990. — С.32. (В иола.'п.иіому і іосилаиия на цс пилаїмія полаються 
скорочено). 



ЛІНЯМ наставник ів : русин п р и и м а є р и м с ь к о - к а т о л и ц ь к с 
мпр.і чаїїня, повертається на батьківіцин>— і все в мій здаєть-

• І іиліу варварським. Він затикає вуха, чуючи мову півдеи-
м"|)\ сі.ку; на пі;шаиого свого дивиться не тільки як на нікчем-

І) раба, а як на істоту, якої відцурався Бог, позбавлену 
11" к'і ііісння своєї гі|5кої долі й на тім світі. 

Ііа|ісіі]ті, багато дворян, живучи на батьківщині, були 
імимсні переконаннями єзуїтів, котрі розсипалися тоді по 

г.. III Південній Русі і різними шляха.ми виганя;н-і й прини-
I \пали православних духовників, яких поляки навмисно 

п.і'.паиляли засобів на освіїт. аби вони не мали змоги спсре-
•і.іі ііся з |:)имсі>ко-каголицькими духовниками і заперечувати 
ї м Понад двадцять років після введення унії більпіість 
м|міи)славних єпископських кафедр залишалась незайнятою; 
мін і'.ячепня священиків супроводжувалося ускладненнями. 
Іі.і'ряни бачили навколо себе католиків га уніатів, які були 

і'.ічспішими православних. До того ж польська шля.хта з 
І >і-кіііі.м роком все більше і більше розселялася ио Русі. Сила 
• і'.ички велика: руські дворяни непомітно схилялися до від-
• I \ ііііицтва. 

І Іплі.ське право надавало власникам беззастережну владу 
М.1 І підданими; не тільки не було ніяких правил, котрі б 
г.іі •.||лча^и| взаємини підпорядкованості селянина; поміиіик 
III сі'.авільно стратити його, ні перед ки.м не відповідаючи. 
\ і/кс шля.хтич, убивши простолюдина, який йому зовсім не 

11.1 к /кав, найчастіше уникав покарання, бо для звинувачення 
о по грібні були докази, що їх рідко \гожна зустріти. "Не.має 

І' р/каии, — говорив у своїх проповідях єзуїт Скарга, — де б 
їм пані й землероби були такі пригноблені, як у нас під 
І" '.моїсною владою шляхти. Розгніваний землевласник або 
І м|іп іівський староста не лише відніме у бідного холопа все. 

пі.ого є, а й салюго вб'є, коли захоче і як захоче, і за це ні 
I I І мііо с.'юва поганого не почує". 

і часів унії, як по.мітили, пан готовий був чинити без-
I .1 ік іііше з селянином, чужим йому і мовою, і вірою. Слід 
І" МІ 11, пю водночас між дворянством Речі Посполитої поши-

я ігадмірна розкіш та марнотратство, що потребувало 
иі і іпсзних витрат. За переказом Боплана, "...їхні звичайні 

'.ііачио перевершують пишнотою наші урочисті бен-
I • ІII Цс дає можливість, поміркувавши, уявити, на що вони 
' і.іміі, к(»пі влаштовують бенкети у тих випадках,які вважа-
і-и. N рочистими'"*. Срібний і позолочений посуд, безліч 
• і|і.іи, іноземні вина, на той час дорогі, музика при столі і 
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натовпи служок — неодмінні умови тодішнього обіду. Такс 
ж марнотратство було і в одязі. Бережливість вважалася 
ганебною; тоді мали за гарний тон, коли лакеї витирали .масні 
тарілки рукавами панських кунтушів, вишиваних золотом по 
коштовному оксамиту. "У давнину, — говорить сучасний 
викривач Старовольський, — королі ходили в баранячих 
кожухах, а гепер машталір покриває собі кожуха червоною 
матерісю, хоче вирізнитися з-поміж простого люду, щоб не 
гюмітили на ньому овчини. Раніше, буваію, шляхтич їздив 
простим возом, зрідка в колебці на ланцюгах, а тепер котить 
ніестериком у кареті, оббитій шовковою тканиною зі сріб-
ними прикрасами. Ран і ніс, бувало, пили добре домашнє пи^50, 
а тепер не те що погреби — і конюшні пропахли угорським. 
Раніше, бувало чотирирічного угорського барило на сто 
і-арнців.коштувало десять злотих, а тепер за бочку на шістсот 
гарнців платять 150, 200, 400 злотих і дорожче. Всі гроші 
йдуть на заморські вина, на солодощі, на тістечка й паштети, 
а на викуп полонених та о.хорону Вітчизни у нас грошей 
немає. Від сенатора до ремісника — всі пропивають своє 
багатство, потім влазять у неоплагні борги. Ніхто не хоче 
жити працею, кожен силкується захопити чуже; легко діста-
ється воно, легко й витрачається; кожен міркує тільки про 
те, щоб на широку губу погуляти (ериіагіхрІепсЛсіс)\ заробітки 
убогих людей, зідрані з їхніми сльозами, а то й зі шкірою, 
вони знищують, як гарпії чи сарана: одна особа з'їдає за день 
стільки, скільки багато бідняків зароблять за тривалий час, 
все йде у драний мішок — черево. Сміються над поляками, 
що в них пух має таку властивіс ть, ию на ньому можуть спати 
спокійно (без докорів совісті)". Пани утримували при дворах 
натовпи шляхтичів, які існували за їхній кошт і нічого не 
робили. Точно так і знатні пани оточували себе юрмою 
шляхтянок. Таких дармоїдів у деяких будинках було по 
декілька тисяч. Все це падало на селянський клас. 

"Тутешні селяни заслуговують співчуття. Вони мусять 
працювати власноручно і зі своїми кіньми три дні натиждень 
на користь свого пана, а також сплачувати йому залежно від 
наділу, який тримають, певну кількість буасо' зерна, багато 
каплунів, курей, гусей і курчат перед Великоднем, Трійцею і 
Різдвом. Крім того, [повинні] возити дрова для потреб свого 
пана та виконувати тисячі інших повиниостей, яких би й не 
повинні були робити, не кажучи про гроші, яких пани від 
них вимагають, а також [забирають] десятину з баранів, 
свиней, меду, всіляких плодів, а кожного третього року — 
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І рсгьоі о пола. Одним словом, селяни змушені ві;шавати своїм 
ітмам усе, чого ті захочуть, так що немає нічого дивного, 
ко їн ці нещасні ніколи нічого не відкладають для себе, пере-
11\ паючн у тяжких умовах залежності. Ллє і це ще не найваж-
ітііпіе, оскільки пани мають необмежену владу не тільки 

іі.іл їхнім майном, але й над їхнім життям; ось яка велика 
I і'.обода польської щляхти (яка живе неначе в раю, а селяни 

ніби перебувають в чистилищі)"*. Поміщик брав на дво-
|нту службу дітей, не полегшуючи повинностей родини; з 
кожного вулика бралося мито під назвою очкового, за кожного 
і'.ікіа — під назвою рогатого-, за право ловити рибу селянин 
II іаі ив ставіціту, на право насти худобу — спасіїе, за право 
•І чіраги жолуді — жо:іудііе, за ловіння риби і звірів — деся-
ііпіи\\ за помел борошна — сухоме.'іьгіііпіу\ Селянам не 
іп іиолялося не тільки готувати вдома напої, а навіть купувати 

и ііііішму місці, крім панської корчми, відданої зазвичай 
к І мові в оренду, а там продавали холопам таке пиво, мед і 
мірілку, ию й худобина пити не стане. "А якщо, — говорить 
І іаровольський^ — холоп не схоче труїтися цією бурдою, 
и> пан велить нести їїдоньогоудвір, ата.м хоч на гній виливай, 
.1 к' чаїїлати за неї"". Трапиться у пана якась радість — його 
ііі ічаним печаль: треба давати вітальне {\\'ііапе)\ якню пан 
іи) юдіс містечком, крамарі мусять нести йому тканини, 
м испик — м'ясо, шинкарі — напої. По селах холопи мали 
і:іі'.аі и "стацію" його гайдукам і козакам. Іде пан на сеймик 

'їм на богомілля у Ченстохово, чи на весілля до сусіда — на 
іічіо пілтданих накладається завше якийсь новий тягар. Де 
ііг іі|к>їде пан зі своїм свавільним почтом, там істинна покара 
І ія підіюго холопа: панські слуги шляхетського походження 

піи.ииають на полях хліб, забирають у селянина курей, 
І м|іліііи, масло, ковбаси, "а піде холоп скаржитися панові, — 
І "гпріп ь Старовольський,—так йому за це по вухах надають: 

непокоїти його милість, тим паче, ию сам пан звик 
• іиїт іп , як його слуги. Набере в купця товарів, зробить 
І"мк ііикові замовлення — ні тому, ні іншому не платить". 
І.імпі був панський звичай. Не вміючи або ледачкуючи 
І' |і\ п а т маєтком, пани віддавали як родові, так і коронні, 
і.і|іііііапі їм у пожиттєве володіння маєтності на оренди 
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жидам', а самі або жили й веселилися в своїх палацах, або 
виїжджали за кордон і там показували перед іноземцями блиск 
польської аристократії. Жиди вигадували нові здирства, які 
тільки могли прийти в голову користолюбній ощадливості. 
Якщо народжувалося в селянина дитя, він не міг охрестити 
його, не заплативпіи панові так званого дудка {скісіску, якщо 
селянин одружував сивіа чи дочку, то заздалегідь мав запла-
тити іюсміїїіпііу-. Жид вимагав із .чолопа ще більше того, 
скільки було призначено; і якщо селянин не міг заплатити, 
то дитина була нехрещеною кілька років, нерідко й помирала 
без таїнства, а молоді люди змушені були сходитися без 
пінчаїпія'. Крім того, майно, життя селянина, честь і жиггя 
дружини та дітей були в безумовному розпорядженні жида-
орсида]5я. Всручи в оренду маєток, жид отримував від влас-
ника право судити селян, брати з них гротові пені й карати 
на смерть'. У коронних маєтках становище холопів було ще 
жахливішим, ніжу родових, дарма иютам піддані мали право 
скаржитися на зловживання. '"Старости й державці , — 
говорнті, Старово:и>ський\ — не зважають ні на королівські 
декрети, ні на ко.\нсії. хай на них нарікаюгь: у них завше знай-
дуться покровителі виніс; звипувачениіі буде правий, а 
холопів лають і залякують так, що вони кидають справу і 
\ювчать. Якщо ж знайдеться такий сміливець, що не підко-
риться і не облишить позову, так його уб'ють чи втоплять, а 
майно віддадуть іншим — угодникам панським. Вбитого зви-
нуватять — нібито сам бунтівник хотів утекти в опричники, 
на кордоні прокрався і т.п. Двоє старост, — продовжує той 
же Старовольський, — судились за тс, ню один з них посилав 
своїх слуг кинути з мосту у воду гюдорожніх, пограбувавши 
їхнє майію, а інший брав з купців на ярмарку незаконні 
побори цілими шматками блавагшіх тканин та діжка\иі мал-
вазії. 1 ию ж? їх відпустили і виправда.'ш, а позов перевели 
на їхніх слуг, дарма що за одним старостою вже й раніше 
були відомі подібні справи". 
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ІІ1С дивно, що старости чинили так: за свідченнями сучас-
іімкіп. привілей на староство виклопотати коштувало дорож-
'іг, між староство давало річного прибутку. 

"У нас, — говорить тоіі же Старовольський, — в канце-
г.іріяч завелися нечувамі досі побори — подарунки асесорам 

І і > ддям; скрізь підкупи; війти, лавники, бурмистри — всі на 
III ік\ні, а про донощиків, як вони підводять невинних людей, 
I т в о р и т и важко: спіймають багатого, залякають, кинуть до 
г. я 'ліиці і тягнуть над ним слідство, а з нього висмок'г>'Ють 
114чарунки та хабарі. Так звані екзатори — збирачі податей у 
\ік І а \ та коронних маєтках, також були грабіжника\т . 

"ІІЮДІ, — говорить Старовольський, — за квитанцію візь-
м> більше, ніж поборів зберуть. Знаю я такого збирача; 

ичму місто гюдарувало за кви танцію сто талерів — він кинув 
і\ сіолу і ногалги топтав, і не видав квитанцію, поки йому не 
\ 1 \ кали сто червінців. Інший по Русі їздив збира ти недоїмки 
Ігс. ' іа в село і скрізь брав собі стації — м'ясо, сир, масло, 
імт.і 11, рогат)' хуіюбу за ним і пали чередою. Крім бе і.межноі о 
іі.к іі.іля старости або жида підс тарости, які не жаліли людей. 
1111 т.опи становили багатство власника гі;и>ки до його смерті, 
г. кііронних магтках квартирували війська, які вирізнялися в 
ІЬі іі.щі неса\ювігтістю й бенікегами. "Наш жовнір, — про-
иіі'.ж\с Старовольський, — не знаг пі віри, ні вітчизни: от-

|іііма( від Речі І Іосіюлптоїжалування і проп'сзаодип вечір, а 
ІІ1 и і\і роздобуде собі одяг, упряж і продовольство від )'боі ИХ 
пч ісіі. награбує у них всякої всячини і везе в обоз, а там 

| і іиктіе ятку і продає крадене, потім кричить па гетьмана, 
імрікає. ви.магає. пюб військо відпустили на зи\юві квартири, 
II к |іж)'є платню по чвертях і не пам'ятає, ню отримав тіе в 

І іік ',а чве|уть. Жовніри створюють К0н(|)едера[іії, розписують 
• .імііі'.ілі,но квартири, збирають па себе королівські до.чоди і 
І II- іі\і чином той, хто зобов'язаний захипіати вітчизн}', стає її 

тііиіпіком. Чи на війну йдуть жовніри — обдирактгьбідних 
11.1 і.ііі, чи з війни повертаються — тс ж саме; одна хоругва 

м|іті (с в село, грабує його, за нею друга, третя, і нема іакого 
• 1 1.1, іс б не побували тридцять, сорок хоі^угв. Люди плачуть, 
І |іігі;і ть, розбігаються". 

І.аі а то нам розповідають про турецьке рабство, — гово-
і'іі 11, г. іншому місці той же письменник, — але це стосується 
І ПІ. і.коіииіолонених, а не тих, що живуть у турків під владою, 
• '|и 11 гіяють землю ЧИ займаються торгівлею. Останні, запла-
піі піи річн)'данину або завершивши необхідну роботу, вільні 
І и, ік ие вільний у нас жоден шляхтич. У нас втому свобода, 

іиі/кііому можна робити те, ию заманеться, тому й ви.чо-
т м . , що иайбідніший і найслабший стає невільником 



багатого і сильного, сильний завдає слабкому безкарно всяких 
несираведливостей, яких тільки заманегься. В Туреччині не 
може того заподіяти найсквернішому мужику, інакше попла-
титься головою; а в московитів думний пан чи найперпіиіі 
боярин, і в татар мурза чи високий улан не сміють так обра-
жати простого холопа, навіть іновірця; ніхто й не подумас 
про це: кожен знає, що його можуть повісити перед оселею 
ображеного. Ті^и,ки в нас у Польщі вільно все роботи в міс-
течках і поселеннях. Азіатські деспоти за все життя не заму-
чать стільки людей, скільки їх замучать щороку у вільній Речі 
Посполигій". 

Поряд з утиском народу йшла наруга над православною 
вірою. До смерті короля Владислава, з часів введення унії, 
польський уряд видав 'десять конституцій, які забезпечили 
спокій послідовникам греко-руського сповідання'; але, по-
нсрше, духовні отці вважали, що мають право не послухатися 
ніяких копстту'цій па тій підставі, що церква вище держави; 
а, по-друге, ці консти'іупії за правами іюльськими стосу-
валися тільки дворянського стану. Дворянин православної 
віри міг у свос.му мастку чи старостві побудувати церкву, 
монастир, під гримувати духівників, втім, ризикуючи зазнати 
нападу якогось сусіда, нацьковаїюго каго;тцьким духовен-
ством; але гам, де власник католик і сприяє віротерпи.\юсті, 
там подібні конституції пе могли мати аж ніякої закінченої 
сили, бо совість, як честь і житгя холопів, залежали від свавіл-
ля папа. Та оскільки панів католицької віри з кожним днем 
ставало більше, ніж православних, то значить ці констиіуції 
давалися в повній впевненості, що вони пе можуть зупинити 
прагнення позбавити русів своєї народності. Власники 
захоплювали церковні маєтки, приписані до тих храмів чи 
монастирів, які знаходились на землі їхніх вотчин або 
староств-; насильно перетворюва;ні православні церкви в 
уніатські'; нерідко натовп шляхтичів, які жили у пана, ври-
вався до монастиря, розганяв і мучив чепців, змушуючи їх 
до унії: заковували в кайдани, виривали волосся, мучили 
голодом, інколи ж топили або вішали. Тоді жиди, змірку-
вавши, що в новому порядку речей можна для себе здобути 
нові вигоди, переконали панів віддавати в їхнє розпоряд-
ження, разом із маєтками, і церкви переслідуваного віроспо-
відання''. Жид брав собі ключі від храму і за кожне богослу-

'Историчсское известне о иозникшей в Польїііе уиии. •— М., 1805. — 
С.85 — 8 9 . 101 — 110. 

-Там же. — С.70. 
Ч^І51о^іа Ьеііі созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 24. 
ТІа.мятіїики, изд. Кнепскою комиссисіо... — Т. 1 — 4.2. — С.99. 



і.ііиія стягував ІЗ прихожаи мито', не заоуваючн при цьому 
іі'жл іа ги всіляке нахабство і зневагу до релігії, за яку нікому 

НІ заступитися. Часто люди, виснажені роботою і здирст-
імми. не в змозі були платити, а священики, не отримуючи 
II кііні й зазнаючи кривд від жидів, розбігалися; тоді приход 
іі|чіітсували до уніатської церкви; православна церква, якщо 
Ні чуло потреби навертати її в уніатську, знищувалася, а вся 

і.игиня переходила в руки жидів . Римсько-католицькі 
і \човні отці віддавали православні церкви на поталу, 

' ііщіваючись цим скоріше схилити народ до унії. 
V містах лише каголиків обирали на посади^і, як членам 

мк і.кого начальства, потурали римсько-католицькому духо-
і-.і іісіиу, допускали розпорядження, щоутнскувіь'іи правосла-
I'. -.І И ЧерЕЮній Русі, землі, спрадавна приєднаній до Польщі, 
іі|міи>славні ще доупіїзазнава.'іп>тисків; а з часу уніїу Лі.вові 
•..і'юронялося православним не тільки брати участь у право-
' і.іі'.ііій раді, а навіть торгувати й записуватися в ремісничі 
II' \ і ґ . Не дозволялося ховати православних за християн-
• І.МІМИ обрядами; священик не смів іти до хворого з дарами; 
М . І Ч Л П С І В О львівськи.х каголиків доходило до того, що натовпи 
і'|чіі',;ілпся в церкву ПІД час богослужіння. 

.'І\ цьку 1634 року учні (;з}тгського колегіуму та польські 
іимісіїпки. підбадьорювані ксьондзами, кину;піся на .мопас-
I іі|і православного хрестовоздвиженського братства, побили 
II іііичллічили палицями й камінням ченців, учителів, учнів, 
І' цраків. які мешкали в богадільні, пограбували скарбницю 

"І "11 с I на, тоді з благословіння сзуїтів руйнували б>динки, зну-
III.І іііся з господарів і кількох чоловік забили до смерті; 
І" ппою, залишившись без покари за своївчшіки, вихваля-
нь я (. воїми подвигами, називаючи їх богоугодними"*. 

^ Києві насильїю навернули значну частину це|жов до 
ііі.іи і.кпх, в тім числі св.Софію і Видубицький монастир. 
ІІІ чліілівський .\юнастир довго залишався в занепаді'. По 

І • ПІ І'\ сі в судах і трибуналах скупчилося годі безліч релігій-
'111 . іі|Н)цесів. Єзуїти налаштовували католиківта уніатів по-
мі іііі на православних доноси, що звинувачували їх у 

'І'.іти.'іііікі (.іо раііо\уапіа2уцтііпіа 111, \¥1ас1ух1а\уа IV і іапа Кагітісг/.а. 
і. І ..|'і -"иі иусіаі К. \\'1. \\ 'оісіскі. — \Уаг.ч/а\уа, 1846. — 8. 254. 
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ганьбленні римсько-католицької віри. Обвинувачуваних зако-
вували в кайдани, мучили тортурами, під якими дехто поми-
рав, і майже завжди, якщо звинуваченому вдавалося стерпі і и 
знущання і просидіти кілька років у жахливій тюрмі, його 
піддавали конфіскації майна й інфамії— позбавляли грома-
дянської честі'. 

Якби не було козаків, поляки, можливо, й досягли б своєї 
мети. Руське дворянство легко підпадало під польський вплин 
і втрачало народність, а заодне і віру пращурів. Простий 
народ, уярмлений дворянством, показував би й далі пасивну 
протидію, нарікав би на долю, зітхав би про віру батьків своїх, 
та зрештою, під силою всезгладного часу, поступився б гніїу 
обставин і забув би старовину, так само, як колись після 
введення християнства він довго зітхав про своє язичництво 
і тайкома звертався до своїх колишніх божеств, а час робив 
своє і мало-по.малу народ зріднився з новою вірою і став 
чужим язичницькій старовині своїй. За загальїюлюдськими 
законами, ге ж, якщо не відразу, то з перебігом певного часу, 
.ма.'ю статися з православ'ям і з руським життям. Все іювинно 
було ополячитися й окато.пичитися, якби, на біду польс[>ким 
і римсько-католицьким витівкам, не постало проти них козац-
т в о — озброєне, міцне, цвіт і матеріальна сила руського наро-
ду. Поповнюючись останнім часом, як було сказано, із прос-
того народу, воно готове було захищати зброєю те, що було 
дороге простому народові. Холоп, який утік в козацтво від 
влади й насилля старости або дідича, приносив іуди сердечну, 
глибоку ненависть до всього панського, піляхетського, і разом 
з тим до всього лядського, адже ненависний пан був або став 
ляхом; заодне з усім панським стала йому огидною та воро-
жою римсько-католицька віра; ще мерзенніиюю була для 
нього унія як віра, котру, на довершення своєї сваволі над 
холопом, насильно нав'язував пан останньому па совість. 
Таким шляхом стали козаки єдини.ми борцями за православну 
віру і руську народність. 

При самому введенні унії спалахнуло козацьке повстання 
Наливайка і Лободи. Наливайко, особа надзвичайно велика 
в історії боротьби між південноруською та польською націо-
нальностями, був уродженцем міста Острога, де жила його 
родина і де його старший брат Даміан був придворним 
священиком у князя Костянтина Костянтиновича Острозь-
кого, користувався поваїою як один із вчених захисників 
православ'я. Сам Северин Наливайко, брат священика, був 

' У н и в с р с а л П е т р а Могильї . — С.11; И с т о р и ч с с к о е и з в с с т и с о 
иозникіпей іі Польпіс умии. — М., 1805. — С.79. 



іі:і службі у князя Острозького і воював проти Косинського 
І,-І ііого козаків. Всі обставини життя цієї людини, здавалося 
и. міцно прив'язували до шляхетства. Крім брата Даміана, в 
І >с І розі жили його батьки, сестра і менший брат. Але сталася 
подія, що повернула його діяльність в інший бік. У батька 
й о т був грунт (земельний наділ) в Гусятині. Власник цього 
\іісгачка пан Калиновський забрав цей грунт і самого 
ічсподаря так гюбивза його протест, що той помер від іюбоїв. 
Наливайко, озлоблений панським насиллям, став неприми-
ік ипим ворогом всього шляхетства і задумав продовжувати 
І праву Косинського. Він, щоб зійтися і примиритися із 
'..ііюрожцями, іюдарував їм табун коней, відбитих у татар, 
піїизився й потоваришував із Григорієм Лободою, котрий 

"І римав звання козацького гетьмана після Косинського, став 
"іаманом ватаги нестройових козаків, приєднався з нею до 
Іпбоди і разом з ним, на поклик імператора Рудольфа, 

ііііруїиив у Седмиградську землю, воював у румунському краї, 
іг годі обидва господарі пробували вивільнитися від 
грецького панування. Після невдалих спроб Наливайко 
ІII тсрнувся в Україну 1595 року і тут разом з Лободою підняв 
14 ікрите повстання проти Польської Корони. 

І'о був час, коли руські архієреї, надумавши віддати руську 
церкву римському папі, збиралися їхати до Риму; скрізь 
іичіїирилися чутки про їхній намір. Ще небагато б}'ло за 
іиніовведення, інші палко повставали; князь Острозький 
рп ісилав повсюди свої послання проти уніатського заміру, 
. к іадені з участю Иаливайкового брата Даміана. Злість 
м 1 '.аків до знатних і багатих приваблювала до них все дрібне 
п пригноблене: тепер вони могли сподіватися на більше 
' пп(чуітя до себе народу, коли самі могли прикривати свої 
ікч'.сіання знаменням віри. Сам князь Острозький, якщо й 
ііг схвалював бунту, то дивився на нього крізь пальці, у 
І ранньому разі настільки повстанці могли лякати відсг>'п-

православної віри. Наливайко напав зі своєю ватагою 
М І Муцьк, єпископське місто, де були прибічники й слуга 
• тіскопа Кирила Терлецького, одного з призвідців унії. Па 
піі\ іиіхлюпнулася козацька злість. І в інших волинських 
іи І л\ і Іаливайко знаходив собі друзів. Поява козаків піднес-
I I І', містах та в їхніх околицях дух непокори. Наливайко 
1.1 к пікав до себе охочих; збиралися нові козацькі ватаги, ді-
111 іпся на сотні, обиралися сотники й отамани. 

іоільшивши свої козацькі полки, Наливайко рушив на 
мііііііч до Білорусії. І там повстання знайшло співчуття в 
іі.і|іичі; панські холопи збігалися в козацьке ополчення. 

І Іаливайко напав на Слуцьк і так несподівано, що власник 



Слуцька Ісроиім Ходкевич не встиг зайияти оборону. Нали-
вайко взяв місто і наклав на міщан п'ять тисяч кіп литовських 
на свою користь, забрав у Слуцькому замку 80 гаківниць і 70 
р у п т и ц ь та повернув до Могилсва. ЗО .чистопада 1595 року 
козаки взяли його приступом. Але г^'т литовський гетьман 
Криштоф Радзивілл. дізнавшись про повстання, сповістив 
по литовськи.ч повітах, щоб шляхетство збиралося приборку-
вати буи'гівпиків. Сам Радзивілл пішов до ІМогилсва з деяки-
ми папами, в яких були ополчення, зібрані з волостей. Шляхта 
оточила І Іаливайка в Могилеві. Спалахнула пожежа. Зі слів 
самого Наливайка в його листі до короля, шляхта підпалила 
Могилев, щоб у ньому знищити козаків, а за свідченням істо-
рика Нільського, його підпалили самі могилевські міщани, 
щоб не допустити Наливайка захищатися в стінах міста і 
примусити Гюго скоріше відступити. Наіиівайко ухилився від 
зіткнення з литовським гетьманом, зупинився в Рсчиці і звідти 
надіс.чав листа королеві, прохав відвести козакам пусту землю 
для поселепия між Бугом і Дністром на просторі нижче 
Врацлава па 20 \пі.п,, з тим, що козаки зобов 'язувалися 
допомагаги Речі І Іосполи і ій у війнах, добувати язики й утри-
муваї и варгу па свій кошт. 'І\і це, здасться, робилося тільки 
про людське око. Наливайко, не діждавшисі. відповіді па свій 
проект, продовжував повстання, взяв Ніпськ, забрав ризницю 
й документи пінського владики, який також був серед укла-
дачів унії, пограбував мастки Яроша Терлецького, брата луць-
кого владики, номстившись на братові останньому за унію, і 
став біля Острополя. 

Тим часом його спільник Лобода збирав козацьке опол-
чення на Во/піні, го'Г)ючись діяти разом з Наливайком. Ллє 
іуг король для приборкання буптл' викликав кварцяне військо, 
що перебувало в Молдавії, і воно нід началом польського 
гетьмапа Жолкевського р у ш т ю до Кременця на Волинь. 
Козаки, не очікуючи його, пішли на схід. Лобода став роз-
ганяти шляхт>' в Київському воєводстві і сам зупинився в 
містечку Погребищі, а Наливайко, ухиляючись зіткнення з 
польським гетьманом, рушив до Брацлава, а потім повернув 
через річку Соб в дикий уманський степ, тоді ще зовсім не 
заселену південну частину нинішньої Київської губернії. 
Зважаючи на гарячковість, з якою переслідував його Жолкев-
ський, Наливайко сподівався, що польський гетьман туди за 
ним поженеться, і тоді успіх був би на боці козаків. Польсь-
кому війську було б страшно увійти в безлюдну пустелю, без 
продовольства, взимку, виснажуючись переходами з яру в яр, 
з нетрів у нетрі, до того ж не знаючи степових прикмет; козаки 
ж степ знали і навчилися терпіти ті знегоди, які були немож-



іііііі для всякого іншого війська. Тут Наливайко не став би 
і'.і ікаги від польського війська, асам би змусив його вступити 
І', ои гву, щоб покласти в снігах на здобич звірям. 

Проте Жолкевський був не з тих, кого можна було ошу-
к;іі и. Він не відважився йти за козаками в засніжену пустелю, 
.1 розташував своє військо в поселеннях по рубежу степу. Це 
г.ііісько чинило таке свавілля, що князь Острозький у листі 
1 і'.осму виражався, що бідні поселяни потерпали від жовнірів 
иі п.іпе, ніж від козаків. Сам Жолкевський стояв у Пікові. 
Кічаки стояли за Синіми Водами в пустелі; коней годували 
мру ггям і торішньою травою з-під талого снігу, а самі пере-
тіпалися кониною. В такому скрутному становищі Наливайко 
іі.ічіслав до Брацлава старості Струсю прохання іюмирити 
мі '.ацтво з коронним гетьманом та урядом. Жолкевський не 
іч'.ажав Наливайка старшиною козацьким, тільки отаманом 
і'.иі іадково набраної свавільної ватаги, а звернувся до Лободи 
ік визнаного законно старшим над усім козацтвом. Ллє Лобо-
і:і відправив польського гінця без відповіді, а сам зі своїм 

імйсі.ком із Погребища рушив на схід до Києва. Наливайко, 
•ікиіі звернувся до Струся лише для того, щоб приховати від 
ііч іяків свої подальші просування, пройшов через степ в 
\країнські поселення і розташувався біля Трипілля. 

В погоню за відступаючим Лободою рушив князь Рожин-
I і.кіііі, який щойно прибув зі своїм загоном до польського 
ічіісі.ка. Лобода встиг уже піти до Києва, а Рожинський зайняв 
Іи і> І І,еркву і послав запросити до нього Жолкевського. Був 
кінець березня 1595 року. За розрахунком Жолкевського 
І Н І юхідпо було дочекатися повної весни і нросухи,та Рожин-
' і.ічпіі квапив його, і польський гетьман виступив раніше, ніж 
І .маїі. 

І Ісребуваючи біля Трипілля, 1 Іаливайко дізнався про зай-
ігімя Рожинським Білої іДеркви і рушив туди. До нього 
іі|ііі( дііався ще один козацький ватажок Савула, який ходив 
МГ|)СЛ гнм до Литви. 

Уі'.счсрі 2 квітня Наливайко став табором проти однієї з 
'і|ілм білоцерківських. Рожинський наступної іючі хотів зро-
с т и вилазку на козацький табір. Однак білоцерківські 
• іііпаїїи були заодно з козаками, дали знати Наливайку, і вночі, 
М ІМ поляки вийшли з брами на козацький табір, міщани 

|ч-; другу браму впустили в місто Наливайка. Козаки 
п. м |):іо) іиині всі приміщення поляків і виступили з Білої 
II' |ікии, пюб напасти на поляків. Тим часом Савула, зали-

НІЙ І! габорі, коли Наливайко рушив до міста, полишив 
І м .і|і, щоб полякам здалося, що він цілковито спустів, а потім, 
••'ПІ поляки, не зустрівши нікого в таборі, вийшли знову, 



Савула псжериувся, і таким чином поляків можна було нри 
пе|зтн з двох протилежних боків від міста і від козацького 
табору. Ллє Рожинський збив свос військо в тісну купку, 
пробився крізь козаків і вло\иівся в білоцерківський замок'. 
Там він замкнувся. І І О І П . С Ь К И Й гетьман Жолкевський був уже 
недалеко. Наливайко і Савула рушили цілим табором до 
Києва. Жолкевськиіі наздогнав їх. Сталася битва. Коронне 
військо зазнало втрат. Наших, свідчить сучасник, полягло до 
трьохсот. Битися перестали, коли настала ніч. Козаки пішли 
до Трипілля. 

Тут обидва козацькі ополчення І Іаливайка та Лободи з'сд-
наініся, і І іаливайкова ватага, за щось ним невдоволена, змі-
нила його, визнавши своїм начальником Лободу. 

Жолкевський не тільки поправився від невдачі, а й поси-
іиїв свос військо: до нього привів свіжі сили кам'янецький 
с тароста Нотоцькнй і приніс звістку, що й ли товське військо, 
аби помститнся за набіги 11а;нівайка та Савули, вступило в 
Україну. І іотім слідом прибув із загоном до >Колксвського із 
;нітовського віііська Карл Ходкевич. майбутній гетьман, тоді 
ще юнак. Жолкевський послав його вперед до Канева. давши 
декілька рот із свого коронного війська. 1 і квітня, в перший 
день Великодня, Ходкевич розбив козацького полковника 
Кремпського і доставив Жолкевському звістку, що козаки 
збираються перейти на лівий берег Дніпра. Потрібно було 
квапитися за ними з іюгонсю: Жоіжевський рушив зі своїм 
військом до Києва. 

Козаки випередили його: встигли переправитися на лівий 
берег, а за собою спалили всі човни і плоти. Жолкевський 
змушений був стати табором під ІІечерським \юнастирем і 
дочекатися, доки виготовлять все необхідне для переправи 
війська. Послали збирати човни на Прип'ять та гю інших 
дніпровських притоках, а мешканці Києва тим часом робили 
плоти й човни за наказом гетьмана. Лобода стояв на лівому 
березі Дніпра і пильнував за діяннями ворога. Козаки поста-
вили біля самого берега гармати, щоб стріляти в поляків, коли 
вони почнуть переправлятися. Козаки очікували свіжих сил 
із Загюрожжя. Але Жолкевський дізнався про це і розставив 
по березі гармати. Отаман Підвисоцькнй плив із Запорожжя 
своїм на підмогу: у нього була сотня чспюк. Вже звук сурм і 
бій литавр відлунював довколишніми горами. Раптом подув 
верховий вітер. Поляки почали стріляти по козацьких чайках. 
Важко було козакам керувати веслами проти вітру. Не встигли 
вони пропливти під ворожими пострілами. Декілька чайок 
було розбито і потоплено. Підвисоцький з рештою повернув 
назад. 



Тоді Лобода, побачивши, що нічого сподіватися на свіжі 
І мли із Запорожжя, пустив по Дніпру колоду, ввіткнув у неї 
т с І а, в якому прохав миру. Жолксвський, прочитавши листа, 

послав до козаків сказати: видайте свою артилерію, гармати 
І '.мамсна, які вам подарували чужі власті, видайте І іаливайка 
і;і інших призві/шів бунт>'. 

Козаки відповіли, ідо не згодні і все ж знову попрохали 
міірЗ'. Тим часом Жолксвський розраховував чи, можливо, 
іі іпався, що козаки за;шшили в Переяславі сім'ї, перевезені 

І ; М І С Ц Ь їхнього проживання на правому боці Дніпра, і 
ііі|)учив кам'янецькому старості Потоцькому переправитися 

нижче Києва. Нарочито опівдні, щоб усім козакам було видно, 
11\. 10 споряджено валку возів, на які гюклали човни. З'явились 
перебіжчики і сказали, що Жолксвський відправляє частину 
і'.іііська до Трипілля, щоб там переправитися через Дніпро і 
напасти на Переяслав. Козаки сполоніилися і побігли захи-
іцаїи переправу біля Трипілля. За ітшплись Лобода і Пали-
г.лйко, а з ними не більше 150 козаків. Спробували було 
'.ііігпся з поляками. Лобода виплив на човні на середину 
Дніпра і кликав до себе Стр)'ся. Та угоди не відбулося. Решта 
кч'.аків і самі ватажки пішли під Переяслав. Дніпровський 
І к рсі" опустів. Польське військо вільно переправилося через 
Дніпро. Козаки притьмом взяли в Переяславі своїх дружин 
1.1 ді іей, відігнали худобу і вирішили просунутися в степу на 
1 \ід, іадаючи, іію поляки за ии.ми не будуть гнатися, їх було 
НІ іі до десяти тисяч. Вони потягнулися до Лубен. Жолкев-
> І,КИЙ об'єднався спершу із загоном Богдана Огінського, який 
ніііов із півночі, потім із загоном кам'янецького старости 
І Ічюцького, що переправився через Дніпро біля Трипілля, і 
НІ іііініов до Переяслава. Але він застав його вже іюрожнім і 
і.нііувся в поіоню за козаками до Лубен. Вперед виїхали 
І ір\сь, князь Михашю Вишневсцький і князь Рожинський. 
І Ігрсііиювши Сулу біля Горошина за татарським звичаєм на 
н инах із зв'язаного очерету через нестачу рибальських чов-
нн:, (, т р> сь зайшов за Лубни і став у тилу козацького війська 
ілк, т о козаки цього не знали. Жолкевський наддав ходи і 
ниіои прялю. Козаки, забачивши, що поляки наближаються, 
І ініулпся ламати міст через річку Сулу, але начальник пере-
міиїї варти Білецький дав по них залп, і вони відбігли від 
Міч іу. Білецький увірвався по мосіу в місто Лубни; за ним 

і'.сс військо Жолкевського. Козаки вийшли з Лубен і розта-
не ііллпся за сім верст в урочищі Солонині. Не помічений 
ними С трусь вже стояв у них в тилу і послав до Жолкевського 
І .ті іііати, що пора починати напад. Вони вже раніше домо-

пігніся: як тільки Струсь почує постріл Жолкевського. тут 



же вискочить із засідки і кинеться на козаків. Жолкевськиіі, 
переправивіиись через Сулу по мосту, пішов, не зупиняючисі., 
на козацький табір і ще на підступах до нього, наказав вис трі-
лити з гармати. Загін Струся за цим сигналом поскакав па 
козацький табір. Тут козаки побачили, що їх узяли в два вогні. 
Зібралися на раду і стали міркувати, що їм робити — чи ві і-
кати далі в степ і тут на місці відбиватися. Вирішили зали-
шитися і спробувати увійти з поляка\иі в переговори та закін-
чити війну миром. Лобода послав до Струся прохання не 
нападати і розночаги переговори, але іут підступив Жолкен-
ський... і як побачили козаки велике вороже військо, то хоч 
би й хотіли відступити, та було вже нікуди. Коронне військо 
огочило козацький табір з трьох сторін, а з четвертої було 
велике болото. Козаки обгородилися возами в чотири ряди, 
весь табір обкопали валом, вирили рів, у валу зробили ворота, 
при воротах — гірки, а на них поставили гармати. Всередині 
табору спорудили дерев'яні зруби, засипані землею, на них 
також ноставіь'иі гармати. Упродовж двох тижнів козакті 
стріляли по польському війсі.ку, поляки робили приступи, 
але невдало, і бачили, ню взяти козаків неможливо інакше, 
як тільки виморттти голодом. Козаки зі своїх валів з.мушсні 
були виходити насти коней і .х>добу. і тут відбувалися безпе-
рервні бійки, але тоді й обложникам, і обложеним діставалося 
однаково. Вискочивши вночі, козаки в полі копа.ми ями і за-
повзали туди піші з рушницями; звідти вони при кожній 
•',р) чній і і а і оді вискакували і стім;ія;ш по ворогах. 2 6 травня 
натовп козаків напав на обоз Стр)'ся; з обох сторін було баї ато 
поранених і вбитих. Поляки взяли в полон двох козаків і 
привселюдно одного посадили на палю , другого четверту-
вали. Так бу;п-і вони розлючені на козаків за їхню впертість. 
Козаки не давали полякам спокою пі вдень, ні вночі. Завше 
треба було триматися напоготові; так і дивись, пю вискочать 
з обозу і мападуї ь. 

У козацькому таборі було скрутно; і в польському відчу-
ва.'іася нестача. Особливо пити було нічого воїнам: пили теплу 
мутну воду, а спека була нестерпна. В козацькому таборі до 
того ж почався розлад. Наливайко не ладнав з Лободою; з 
його намови, зрсш тою, козаки збун^ува^^ися проти свого геть-
мана, звинуватили у прихильності до коронного війська, 
позбавили звання начальтіика, а потім відрубали йому голову. 
На його місце обрали в гетьмани не І Іаливайка, а канівського 
підполковника Кремпського. 

Після нового обрання козаки стали відчайдушніше й час-
тіше робити вилазки. Мало не щогодини вночі і вдень непо-
коїли вони своїх ворогів. А в козацькому обозі тривав розбрат. 



Наливайко зі своїм загоном хотів утекти. Поляки дізналися 
про це і підступили ближче до козацького табору. Цілий 
І иждеиь, говорить сучасний польський письменник, вони не 
члазили з коней, день і ніч пантрували рухи ворогів, але 
і'кічили, що з тиЛіи силами, які у них були в наявності, 
неможливо було взяти козацький табір. Жолкевський послав 
чо Києва по гармати. 4 червня привезли великі гармати і 
іюставили на високих курганах, нарочито для цього наси-
ііапих з одного боку табору, тоді як з іншого стріляли польові 
ілрмати. Два дні били без упину в козацький табір; ядра 
іииівали козацьких дружин і дітей на очах чоловіків та бать-
ків: такі видовища гірше голоду і втоми віднімали і хороб-
ріс гь, і міць духу. На додачу вже козакам було важко виходити: 
не стало у них ні води, ні трави для коней. 

Після таких втомливих двох днів, протягом яких було 
които до двохсот чоловік, козаки захвилювались... 7 червня 
ндосвіта вони зібралися на раду, кричали, що всім кінець, 
іііірішили віддати полякам Наливайка й інших начальників, 
ііиі.ки б решту випустили на волю, Наливайко зібрав своїх 
іитзьких прихильників і хотів з ними втекти, але вискочити 
и(.'\южливо було інакше, хіба що віддавшись у руки ворогів. 
І Іілий день тривало сум'яття в таборі, а надвечір зав'язалося 
криваве побоїще. Наливайко відстрілювався від своїх побра-
I имів, захищаючи власне життя. Шум докотився до поляків. 
Дічиавшись, у чому річ, вони пішли на приступ. Раптом коза-
ки дають знати, що все буде, як поляки звелять. Наливайка 
ічолали, схопили і привели зв 'язаним до Жолкевського. 
Ічкронний гетьман цим не вдовольнився: він звелів козакам 
принести й інших заводіяк, ватажків, щоб віддали всі гармати 
п піамена. Козаки пообіцяли все виконати завтра, а натомість 
попросили тільки, щоб гетьман пообіцяв випустити решту 
і иіаці.кого війська. Гетьман на це не погодився. 

З-поміж вас є панські піддані, — сказав він. — Нехай 
і 'їжсіі пан забере свого холопа. 

Козакам видалася тяжкою така вимога: це означало більше 
им іоіиіии табору віддати на жорстоку розправу панам. Геть-
м,т с іояв на своєму. 

Ми краще всі загинемо тут до єдиного, — сказали 
І І М . І Ц І . К І повстанці. — Будемо оборонятися! 

Обороняйтесь! —сказав коронний гетьман. 
Ипі підпустив посланців. Слідом за цим поляки вдарили 

' і .ірмаї і так стрімко й несподівано пішли приступом, що 
и. і.пиі пс встигли схопитися за зброю чи зарядити гвинтівки. 
II" гімі перебили відразу їх так багато, що, за висловом 
и.і іід і.кіио історика, труп лежав на трупові. Тоді в загальному 



сум'ятті обраний після страти Лободи в гетьмани Кремгісі>кті 
утік; за ним юрмою пустились козаки, проте поляки зупинили 
більшість із них... Десь півтори тисячі встигли прорватися чи 
Кремпським і з ним пішли в Січ. Вцілілі від убивств кидали 
зброю, благали пощади... [видали ще шістьох ватажків, серед 
них і Савулу. Поляки забрали весь табір, 24 гармати і тьму 
тьмущу рушниць. Дісталися переможцям срібні литавіш, 
сурми і знамена, втім числі надіслані німецьким імператором, 
коли він хотів намовити козаків на турків. Пани могли взя гм 
своїх підданих і карати їх як заманеться.. Але козакам ко 
ронний гетьман оголосив пощаду з умовою, щоб у подалі, 
шому не сміли вони збиратися й озброюватися без волі короп 
ного гетьмана. Жолкевський негайно відправив Наливайк.і 
та інших ватажків до Варшави як свідчення завершеною 
приборкання козацького свавілля. Присланих ватажків, крім 
Наливайка, стратили відразу. Що ж до Наливайка, то панн 
були надто розлючені, щоб швидко знищити цього вороіа 
панського стану. Наливайка кину;и-і до в'язниці й мордували 
там з єзуїтською вигадливісі їо: біля нього стояли двоє тулум-
басників і, коли йому хотілося спати, били в литаври і цим 
мучили, не даючи заснути. Так його каїували під час зібрання 
сейму і тоді стратили. Про страту розгювідають по-різному. 
Історик Нільський свідчить, що йому зітнули голову, а потім 
четверіувала і шматки тіла іюрозвішували напоказ і поталу, 
інший сучасник, Янчинський, розповідає, що його посадили 
верхи на розпеченого залізного коня й увінчали розпеченим 
металевим обручем. Третя, найпоппірсніша легенда, що пе-
рейшла в українські літописи, запевняє, начебто його кинули 
в нарочито зроблену з міді фігуру вола, яку нагрівали на по-
вільному вогні, і з неї було чути крик Наливайка, а коли все 
СТИХІЮ, вогонь загасили і відчини:пі фігуру; тіло Наливайка 
обернулося на попіл. 

Після цих повстань поляки видали грізну постанову проти 
козаків. Всі низовці за їхнє свавілля визнавалися ворогами 
батьківщини, і кварцяне українське військо, захищаючи від 
них ніляхетські будинки та маєтки, могло винищити їх без 
суду і слідства. В козаків забирали всі їхні колишні права, 
грунти і даний їм Баторієм Трехтемирів. 

Ці постанови й нсреслідування не тільки не припинили 
козацьких свавіль, а ще більше дра тували козаків і спонукали 
до нападів у ще більшому розмірі. Марно доручалося панам 
та їхнім дозорцям ловити і заковувати гультяїв, які втікали ч 
королівськихта дідичних маєтків,та повертати їх на колишнє 
місце проживання, де їх люгли т^'т же скарати жорстокою 
смертю. Поки Запорожжя з усіма дніпровськими островами 



іа придніпровськими халупами не було під владою панів, 
неможливо було придушити козацтво. Втікачі від панів 
(находили собі перший притулок на Низу в козацтві. Самі 
ііани, гадаючи, що вони можуть чинити як заманеться, і но-
I ано розуміючи, що вони роблять, продовжували сприяти роз-
ростанню козацтва і позбавляли дії урядові розпорядження 
про припинення насильств в Україні. Холопи, утікши від 
якогось пана й побувавши раніше на Низу, а ііюді й скуш-
іувавши вільного життя, приставали до іншого пана, особ-
чиво такого, що заводив слободи і виставляв на шляху жерди-
ііп із певною кількістю набитих кілочків, що означало 
наявність пільгових місць для новопоселенців. У такого пана 
II слободу приймали не лише втікачів, а навіть розбійника, 
який рятувався від шибениці. Українські пани, як загалом і 
польські, не ладнали між собою. Сварки, наїзди один на 
одного стали звичними. Тому самі пани зараду насилля охоче 
приймали до себе козаків, людей вільних і норовистих, і з 
їхньою допомогою дошкуляли своїй братії. Такі козаки, од-
наче, при першому ж невдоволенні готові були вчинити зі 
сіюїм паном так само, як, по його намові, розправлялися з 
ііого сусідом. І шляхтичі, котрі жили в Україні в панів слу-
I також переймалися козацьким духом, товаришували з 
козаками і разом з ними грабували маєтки своїх панів. Вся 
І Іольща жила насиллям, проте в Україні, прикордонній і 
кі;иіаленій од зосередження влади та державного життя сва-
нілля набуло щонайширшого розмаху. В інших краях Речі 
І Іосполитої безчинствували тільки дворяни, але не смів так 
робити холоп — йому взагалі не дозволяли мати людської 
і'.плі; в Україні сваволив і холоп, не хотів коритися своєму 
к гальному безправ'ю: географічне положення України й 

к іоричні умови вказали йому вихід в козацтві. Сам уряд не 
іл іі послідовним у своїй суворості до козаків і 1601 року у 
п'.'язку з війною проти Швеції зняв свій драконівський вирок 
ііиїдо козацтва, винесений після приборкання Наливайка: він 
іо'.ііолив козакам воювати проти шведів, але сподівався 
'..Ічиститися від їхнього свавілля тим, що залишав їх у 
ис '.ііосередній залежності від коронного гетьмана і допускав 
нлГіір у козацтво не інакше як без шкоди старостам та діди-
•І.ім'. 

І Іайбільше допомогли розростанню козацтва українські 
и.іни: і^ишневецькі, Рожинські, Сапіги, Зборовські га інші, які 
пиі'.члили натовпи свавільних козаків до Московської держави. 
І її І прапорами самозванців у ватагах Лісовського й Сапіги, у 
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війську Сигізмунда під Смоленськом, і в земських ополчснмя.ч 
Ляпунова та Пожарського служили козаки. Деякі короткозорі 
пани були спершу задоволені, що свавільні люди всякоіо 
звання і стану полишають польські володіння і знаходять собі 
притулок в чужій державі. Вони швидко розчарувалися. 
Козацьке завзяття так розпросторилось, що обширна Мос-
ковщина не могла витягнути з України всього козацтва; в тоіі 
час, коли одні козаки то терзали Московську державу, го 
підлагоджували її, інші билися з татарами і ходили морем 
грабувати турків. Мшю який рік минав, щоб козаки не виру-
шали в море, хоча багато їхніх походів залишилися неві-
домими. Турки і татари безперестанку скаржилися поль-
ському урядові і вимагали приборкати козаків. Так, 1601 року 
головний радник кримського хана Ахмет-калга висловив послу 
Речі Посполитої Пясочинському претензію, що низові козаки 
нападають на Крим. Пясочинський пояснив, що козаки не 
піддані польського короля і він не може відповідати за 
свавільний народ, що живе в пустелі: серед них, щоправда, с 
й поляки, а.'іе ж г й москшіі, і волохи, і турки, і татари, і жиди, 
і люди різних мов; нехай татари винищують їх, коли захоплять 
у своїх межах. Наст>'пмого (1602) року ЗО чайок і одна каторга 
з ' явились на Чорному морі, билися з турецьким агою 
Гассаном і розбили його; потім благополучно відійшли до 
гирла Дніпра; поблизу Овидового озера козаки захопили 
турецький купецький корабель, що плив із Кафи: турки встигли 
втекти, а до греків козаки були милосердні — нікого з них не 
вбили, тільки пограбували. На турків ця подія справила таке 
враження, що вони хотіли взяти в полон гюльського посла, 
який прямував до Конст антинополя. Коли він приї.хав до місця 
призначення, на нього накинулися з докорами й погрозами. 
Відповідь польського посла була такою ж, як і татарам: козаки 
не піддані короля, вони вільні люди і так са\ю не послухаються 
поляків, як і турків, і не раз самі поляки мусили їх остерігатися. 

— Як? — обурилися турки. — Ви і оворите неправду, що 
вони вільні люди: це все піддаїн' польських панів Вишне-
вецьких, Збаразьких та інших. 

Турки перелічували навіть міста й поселення, з яких 
походили козаки. 

— Козаки, — говорив їм іюльський посол,,— цс збіго-
висько всякого народу, та с серед них і втікачі з польських 
володінь. Що ж? У вас в самому Константинополі, при вашій 
нильності, трапляються безпорядки, а на Біло.му морі Бураг-
Райза чинив розбої й погрожував самому імперагору. Так і в 
нас козаки .міста й волості розоряли, людей мучили... Та якби 



всі козаки були з Польської держави, їх можна було б при-
ооркати, а то вони збираються звідусіль. Король виступив 
своїм військом проти Наливайка-волоха, Лободи-московита 
і Косинського—нашого полісянина. Та козаки й моря не знали, 
доки ваші ж турки Райзи не показали себе і не навчили їх 
мореплавству, а тепер з ними вкупі вас воюють. Самі винні, 
що таких вчителів їм дали. Слід бити козаків, коли вони 
("являються у вас, та слід бити і вчителів, особливо тих, що 
/іаівуть коло Білгорода і на нас нападають. 

Такі перепалки повторювалися щороку В 1605 і 1607 роках 
іра[іляються подібні скарги турків. Козацькі набіги на 
мусульманські держави частішали разом із посиленням внут-
рішнього свавілля. Польський уряд повинен був приборкувати 
I :с, й інше. Міщани та холоїш, зрікаючись свого звання і 
привласнюючи собі наймення козаків, вирушати до Січі, звідки 
ходили воювати на суші і на морі, "заживати", як говорилося 
іоді,''лицарськоїслави", а, повернувшись на батьківщину, вже 
пі І П Щ О не хотіли підкорятися колишній владі, колишньому суду, 
і'.і'.ажаючи власністю свої грунти, що були дані їм тільки в 
міристування, а не у власність, не хотіли відбувати ніяких 
поііинностей, як вільні козаки-лицарі, а коли пани пробувати їх 
'.мусити, вони збиралися в так звані купи (ватаги) і 
розправлялися з ш л я х е т с ь к и м и д в о р и щ а м и . Міиіани 
ирлцлавські й корсунські привернули тоді до себе особливу 
\іі;ігу своїм свавіллям. Ці обставини, разом зі скаргами ту-
рецького падишаха і кримського хана, спонукали П О І И З С Ь К И Й 

ч-іім видати 1607 року сувору конституцію проти козаків і 
'..ТІ аіюм проти українського молодецтва. Всі козаки або названі 
кчіаками повинні були, за цією конституцією, підкорятися 
ічріісдикції панів: мешканці коронних маєтків — старост і 
II іде гарост, а в маєтках спадкових — дідичів. І ті, й інші мали 
ирлію страчувати козаків, надто коли вони як і раніїие на-

мають втікати у Запорои<жя і нападати на турецькі й 
і.паїкькі володіння. Що ця конституція не мала ніякої сили, 
іюкпіус інша, видана 1609 року, в якій говориться: "Незва-
і.ліочи на попередню конституцію, козаки продовжують сва-
іи) і т и , не визЕїають над собою влади старост і панів, мають 
' г.чї.ч гетьманів, своє судочинство, втручаються вуправління 
1.1 пто Україною, збираються в купи, нападають на міста і 
:.імки, вторгаються в сусідні держави". Сейм призначив тоді 
І чміеію для встановлення влади в бунтівній Україні; всіх 
1.1 ілкії! у волостях треба було неодмінно підкорити юрисдикції 
и \ правлінню старост і панів, а тим, що на Низу, слід дати 
. і' чі )л иіюго старшого, підпорядкованого коронному гетьману. 

І іе іабаром після цього війна Сигізмунда 111 з Московсь-



кою державою стала приводом для послаблення цих супори.ч 
заходів: потрібні були військові люди. Дозволили набирані 
охочих. Тоді під пристойним приводом допомоги королііі 
стали збиратися свавільні купи і -заміс ть того, щоб іти до Смо 
ленська, залишалися в Україні козаками і не хотіли кори г неп 
послам. Це сіюнукало сейм видати констиіуиію, яка за;иі 
иіала право збирання охочих тільки тим особам шляхетськот 
звання, які мали для цього нриновідні листи, а інших велено 
лякати зброєю і иовеї^тагн в гюкоі:)у старостам і панам. Україн 
ське населення, змеиміуючись від великих переходів і ВІС'І, 
невпинно поповнювалося новими прибульцями з Волині, 
Червоної Р}си, [іі.'юї Руси: вони прямували в Січ, в козаки; 
іті іих приваблювали пани, які засновували слободи, проте іі 
вони тут же переймалися духом козацької вольності. Козаки 
в Московській державі пройшли там добру школу і, повериук-
шись в Україну, ставали досвідченими наставниками в сва-
віллі: збирали ватаги, проводирі називалися козацькими пол-
ковннка.\пі: вони нападали на панські садиби і руйнували ї.\. 

"Козаки, -- писав в одному зі своїх листів і стьмаи Жолкев-
ськнй, — заволоділи всісіо кнївсі>кою Україною, панують у 
всьом\ нридніировсько.му краї, робляті>, ию заманеться". 

У 1612 році свавільний магнат Сгефан ГІотоцький вторг-
и}вся до Молдавії, підтримуючи скинутого Туреччиною 
господаря, був пере.\южений, взятий у полон і накликав на 
1 Іольшу с грах помсти з боку Туреччини. В іу пору й козаки, 
котрих, здається, тоді очолив знаменитий Петро Конашевич 
Сагаіідачний. иускаітся на морс. У 1613 році жовніри, які 
поверіплися з Московської держави, скла;иі кои(|)СДерацію, 
сіалн вимагати вигшати 78 мільйонів і після відмови уряду 
задовольнити їхні ви\юги нападали иа королівські маєтки, 
насильно збирали з них прибутки, а мешканці потерпали від 
невга\ювпого жовнірського насилля. І'Іольський сейм мусив 
змиритися перед ними і ряіувати вітчизну від подальшого 
розору тільки тим. июб відра.хувати потрібну їм су.му. При-
родно, т о й козацьке свавіл;ія |юзіграл(кя того року, тим паче, 
ию козакам не платили належного їм за законом жалування, 
та ще й ставили ї,\і за провин>', ию вони про це нагадували 
властям і цим зазвичай виправдовували свої іюходи ііроти 
т>'рків'. Запорозькі зухвальці двічі ходили на .море, грабували 
ири\юрські кримсі.кі міста і поверталися з величезною 
здобиччю. Звістка про це спричинила сум'яття в Констан-
тинополі. Звернулися до польського посла Андрія Горського, 

'.'ьіа/посіш к'. Іаіа сІ7.ісіо\\' пазгусії. 1646 — 1648. — 1865. — Т . І . 



який саме перебував у столиці падишаха, зі скаргою, іцо 
піддані Речі Посполитої нападають на підвладні падишаху 
володіння. 

— Ці козаки. — відгювів Горський, — розбійницьке збіго-
висько із різних народів; ніхто не розбере, якого вони нлемсні 

- хто русин, хто ^юсковит, хто волошин, а хто іюляк; вони 
івикли безчинствувати при першій же нагоді і не слухаються 
ні короля, ні Речі Посполитої. Якщо ви їх винищите, з нашого 
поку не буде ніякого невдоволення. 

Турецький уряд наказав румелійському беглебергу засту-
ииги козакам зворотний шлях до Дніпра й винищити їх. Та 
козаки Еіе лише уникли погрому, а ще вночі, наблизившись 
до того місця, де зупинилися турецькі галери, напали на них, 
т я л и шість і алсру іюлон і потопили декілька дрібних суден. 
І Іаст^'пного року,- підбадьорені цим успіхом, козаки вирушили 
па море ще більшою кількістю чайок. Во>кака\мі тоді в них 
пули колишні іурсцькі невільники, які зреклися іслам\'. певне, 
насильно їм пав'язаного. За Ї Х Н Ь О Е О вказівкою, козаки, пере-
іьнівши Чорне \юре, напали на Синон, найквітучіше місто 
\Іа;юї Азії, славне як своїми багатствами, так і чудовим міс-
цем розташування та здоровим кліматом, назване кучерявою 
мовою Сходу містом ко.ханців (мединет юльушшак). Козаки 
'.аноіюділи старим замком, перерізали гарнізон, іюг рабували 
й спалили арсенал, судна на присгаиі і всі мусульманські 
"удинки; чнма;ю мусульман винищили, звільнніш з неволі 
християнських бранців і відійшли, перш ніж мешкаїщі 
і \ с ідн іх поселень змогли зібратися, щоб дати їм відсіч'. 
( \ часники говорили, щоіурки зазнали збитків мільйонів на 
чірок. Звістка про це в Константинополі вик^чикала жах. Ще 
гідгоді. як іурки ово;юділи Синопом, він не бачив у своїх 
I іінах ворога. Падишах так розгнівався, що хотів тут же 
гіраїити свого великого візира Нассафх-иашу, але дружина 
II дочка випросили йому жіптя; надишах цього разу іюгам) -
і'.и'. свій гнів тим, іцо дав своєму візиру декілька ударів буз-
тчаном. Після такоі'о напучення ве^н1кий візир негайно 

І ііііув у ногопю за козаками Шакшака-Ібрагіма-нашу; він зі 
' г.чїми суднами встигзайти у гирло Дніпра раніше, ніж козаки 
і\ їм прибули. Іа козаки, дізнавшись, ідо їх пантрують турки 
II.І Ліііп|5І, висадилися в іншому місці, перетяпиі свої чайки 
' \чдолом, щоб (ютім пустити їх подніпровській воді вище 
и'і(і місця, де їх очікували т)'рки. Турки дізналися про це і 
І іііі\ іііся навперейми. Козаків було, як свідчать поляки, 
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близько двох тисяч; до двохсот з них загинуло, більшісії. 
втекла зі здобиччю, але довелося втратити і покидати у воду 
дещо з награбованого, а двадцять козаків потрапили в полом 
живими і були відправлені до Цареграда, де їх стратили к 
присутності мешканців Симопа, які прибули до падишаха іч 
сумною звісткою про розор свого міста'. 

Тоді турецький уряд знову звернувся до Польщі і поясним 
коронному гетьману, що оскільки польський посол в Констан-
тинополі оголосив, що поляки не завадять туркам пересліду-
вати й винищувати козаків, тому турецькі й татарські війська 
підуть на них у глибину козацької землі. Жолкевськиіі 
відписав, що такий похід в землі Речі Посполитої не може 
бути допущений, адже Польща перебуває в мирі з Туреч-
чиною, що він сам з польським військом піде приборкувати 
козаків, а турки нехай стережуть їх на Лимані, не пускають 
на море і знищують як завгодно тих, що їм попадуться. 

У ту пору в Україні козаки налаштовували проти себе по-
ляків й іншими вчинками: нещадні ватаги з холопів і мііцан, 
які називали себе козаками, розоряли в Ізрацлавщині власни-
ків, нападали на їхні садиби. Холопи, які добровільїю всту-
пили до козацтва, не тільки зрікалися покори панам, а й при-
власнювали грунти — земельні ділянки, які їм давалися від 
панів, а оскільки пани жадали змусити їх коритися і не давали 
їм грунтів, жорстоко карали неслухняних, коли вони попа-
дали їм у руки, то холопи почали діяти проти панів озброєною 
силою. Неможливо було розібрати, .хто справжній козак, а 
,\то сам називає себе цим найменням. Надходили королю 
скарги від панів на такі насильства. До того ж Жолкевськиіі 
дізнався, що в козаків з'явився якийсь самозванець, якого 
вони збиралися везти в Молдавію і посадити на господарство. 
Ще перед великим іюстом 1614 року Жолкевський гючав 
розганяти в Брацлавщині ватаги так званих козаків і очистив 
від них цс воєводство, послав у Переяслав до козаків, яких 
уряд визнавав у цьому званні, двох ротмістрів з вимогою 
припинити свавілля; вій сповіщав козакам, щодо них прибу-
дуть комісари для встановлення між ними порядку. Обіцяні 
комісари з'явилися вже восени, після повернення козаків із 
сиіюпського походу, і 15 жовтня під Житомиром уклали 
договір з козака\иі, зобов'язавши їх не нападати на сусідні 
держави, якпю у І'Іольщі немає з ними війни, не збирати і не 
приймати до свого товариства свавільних ватаг, які тиняються 
по Русі і нападають па шляхетські маєтки. Всім, хто був 
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раніше папськими підданими і самовільно називали сеое 
козаками та привласнювали дані їм від панів грунти, велено 
'.алишатися під владою панів і підкорятися їхній юрисдикції. 
Козакам під загрозою втрати їхніх прав заборонялося скли-
каги юрми народу під приводом ради і ніде не дозволялося 
й\ ги козацькій раді, крім наданого здавна козакам міста їрех -
I с.мирова. '1'і козаки, яких у цьому званні визнавав уряд, були 
икіов'язані як прикордонна варта перебувати під владою тих 
с І арших, яких дасть їм коронний гетьман, і за свою службу 
їм ііюрічпо належало на Різдвяні святки отримувати в Києві 
іссять тисяч золотих і сімсот сувоїв каразії (простого сукна). 

Це пе приборкало козаків. І Іаступного року вони подали 
прохання про зняття з них умов, покладених па них торіїїі-
III,ою угодою, але король повідомив їм універсалом', що, за 
і'.іі іначенням сейму, вони мусять залишатися у вказаних комі-
сією межах. їхня ескадра з 80 чайок з'явилася поблизу Кон-
I і аптиноіюля. Козаки спалили на околицях с голиці дві при-
I іапі, Мизевну й Лрхіоки, перелякали самого падишаха, який 
\ ближніх лісах утішався полюванням і несподівано побачив 
пожежі, скосні козаками. Сміливці, полякавши мусульман 
поблизу їхнього головного гнізда, повернули додому. Поблизу 
І іір.іа Дунаю їх наздогнала турецька ескадра, послана за ними 
І', погоню. Козаки вступили з іурками в бій, перемогли їх, 
••ахопили декілька суден, решту розігнали, взяли в полон 
ііа'ііьіьпика турецької ескадри, пораненого, який давав за себе 
П) 000 відкупу, але не встиг домовитися з переможцями і 
помер від ран. Козаки благополучно увійшли в Лиман, де під 
()чаковом спалили взяті турецькі судна. Наступного, 1616 року 
с амі пани знову дали їм привід для вчинків, які не схвалював 
N ряд. Магнати Корецький та Вишневецький вчинили набіг на 
Молдавію, запросивши з собою козаків. Ім не пощастило, 
І\о|-)сцького взяли в неволю. Козаки зі своїм гетьманом 
Негром Конашевичем Сагайдачним розбили турецьку 
ескадру, вислану в Лиман, заволоділи значною кількістю 
І \ рецьких галер і сотнею човнів, потім попливли до берегів 
Криму, зруйнували і спалили Кафу, здавна ненависний всім 
\ І )і іс гиянам невільничий ринок на чорноморському побережжі, 
.1 незабаром того ж року вони перепливли впоперек Чорне 
.море% напали наТрапезонт, пограбували це місто та розбили 
пашу Цикалу (родом генуезця), потопивши у нього три судна^ 
И Константинополі ця звістка викликала страшну тривогу. 

'Лр.чив юго-з.Р. — Т.З. — 4.1. — С. 192. 
'('(ікович К. Вирши на жалостньїй погрсб занного рьіцаря Петра 

Г ііімпісиича Сагайдачного.— 1622. 
'Рукописи Императорской Публичной Библиотски (И.П.Б.) отде;іа 

и.і п.ского. — Ф.ЛІ' 33. 



Візир Нассафх-паша не уникнув своєї долі: його задавили. 
Від падишаха та його нового візира знову надіслані до Польщі 
скарги, супроводжувані погрозами розорити козаньку землкі. 
Тим часом неслухняні холопи продовжували збиратися у 
ватаги і розоряти шляхетські мастки та садиби. "Попри всі 
наші колиіині заходи, — писав король Сигіз.мунд', — козацьке 
свавілля доходить до жа\;нівих крайнощів; громади козаків 
не дають Речі ГІоспоінітій спокою, шляхетство не \южс 
безпечно мсшка ги в своїх масі ка\,зазнас збитків і поневірянь; 
до того ж козаки продовжуїо і ь вриватися в с_\'сідні держави і 
наюнікають на Річ Посіюлиту небезпеку війни. Турецькиіі 
імператор і йоі о візир вимагають винищення козаків". 

Прагнучи помститися за морські по.ходи на Туреччину і 
наїзди козаків на татар, вчинені одночасно з морськими 
походами, кримський хан кинув численну орду в Україну і 
заподіяв значне снустоніення. потім, за звичаєм перебіль-
шуючи свої подвиги, писав польсько.му королю листа насміш-
куватим тоном: "Ми зібрали 180 тисяч татар, розорили 200 
паланок і кожно.му татарин}' дісталося по 70 полонених, а 
волів один Погзнас скільки. І Іам від батьків напіих заповідано 
завоіювувагп держави, а вам це зовсім ие йде, — зовсім не 
ваше діло, а коли хочете наїжджати і завоііовувати чужі дер-
жави, так треба вміти. Не знаємо, з вашого дозволу чи без 
вашого, козаки чинять наїзди, тільки ми цього так не обли-
шимо, а підемо до Кам'япця і накоїмо вам такого, що можна 
накоїти"^ 

Зваживши на такі погрози, зіюву призначили комісіюдля 
приборкання козаків та впорядкування )країнських справ, 
та іюки ця комісія склалася, козаки зіюву пустилися в море, 
до самого Константинополя, і поблизу столиці вчинили спу-
стошення. Падишах, як В И С Л О В І М О Є Т Ь С Я Жолкевський у своє-
му листі, не звикши терпіти ні від кого кривди, вкрай розгні-
вався, коли козаки, розоривши десятки іурсцьких міст, у вікна 
самого володаря замиготіли свої,\ні похідними вогнями. В 
турецькому дивані вирішили надіслати велике військо під 
начальством Скіндер-паші, щоб винищити козаків дотла і 
заселити Україну мусульманами. Цей захід був сам по собі 
викликом Польщі до війни. Скіндер-паша вирушив на Поділ. 
Жолкевський, не відважуючись піддавати Річ Посполиту 
випадковостям війни з Туреччиною, поспішив просити миру 
й уклав з турецьким проводирем угоду в Буші (26 вересня 
! 6! 7 року), зобов'язавшись, між іншим, приборкати козаків і 
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і'.иііітиіги їх, якщо вони не слухатимуться властей і знову 
Іі.і.міїимуть набіги на турецькі області. Через ,\нсяць після 
І.>11), 28 жовтня, уюіалн новий договір з козаками: їм знову 
І» 11.111 не ходити на море, не нападати на турків і татар, не 
іі|чііімаги в своє звання свавільних людей, тобто не допускати 
'41 п.імення свого стану' більше того, скільки дозволялося 
\ |ія;іпм. 

Ця комісія, як і попередні, не досягла своєї мети. Самі 
ип іі.ські власті порутувалите, що встановлювали. З приводу 
ічііми і ІУІосковською державою польський королевич Вла-
ііи :і;и! звернувся до козацького гетьмана Петра Конащевича 

І .11 .ііідачного і запросив іти разом на Московську державу. 
І, ія козацького завзятгя настало роздолля. 1 Іід виглядом зби-

|і.тмя козаків для по.ходу в Московщину стали складатися і 
іііікаї и по Р}сі свавільні зграї з утікачів — міщан та .холопів, 
'"пірали собі начальїиіків. які величали себе козацькими 

четниками, і вчиняли наїзди на шля.хетські дворища. Із 
• прав юго часу видно, що тоді на Русі вже дозріла і вста-
іич'.іі.чася люта ворожнеча між усім непь'іяхетським — міща-
іі.іми. .хоіюпами, козаками — з одного боку, і всім щляхет-
. І.МІМ, привілейованим, з іншого. Красномовно говорить про 
мг мііверсал короля Сигізмунда III: "Маєтності обивателів 
І.иіііського воєводства не тільки від чужозе\піих ворогів, а й 
і:і І внутрішнього свавілля майже знищені й доведені до 
І р іГті.ого стану.За все наше царювання ми старалися не 
М I I.ки звільнити коронні землі від ворожих вторгнень, а й 
\ І римати внутрішній сіюкій та приборкати свавілля окремих 

іі"і. які нестри.чпю прагли до всякого зла, але через якесь 
• и (іГі. іиве нещастя і людські гріхи ніщо не допомагає, навпаки, 
' іі.іі'.і іля все більше і більше посилюється"^ Король закликав 

і\ обивателів Київського воєводства , щоб вони всі 
" •.іі|нііовалися і, сприяючи коронному гетьману, розсіювали 
І міпц) вали ватаги самозваних козаків, що тинялися по Русі. 

( іідом за цим склалися обставини, коли і в інппіх межах 
ЦІЇ II,СІ.кому урядові стали гтотрібні козаки. Польща, підбу-
|и. >ііаііа австрійським двором, зіпсувала взаємини з Туреччи-
іпчм, шрутилась у молдавські справи, підтримавши обуре-
ної,) іурсцьким падишахом молдавського господаря Граціана, 
114 ікажилася на війну з Треччиїюю. Війна ця була нещасною 
І гі І Іольщі і 6 жовтня її військо було розбите під Цецорою, 

І' 11.мам Жолкевський загинув у бою. Багато панів було взято 
и імі ииі, У цій битві козаків було мало, всього, як кажуть, до 

ііісяч. Серед них був і чигиринський сотник Ми.хайло 
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Хмельницький, який загинув у битві. З ним був його сни 
Зиновій-Богдан, котрому перегодом судилося відіграіи 
важливу роль; а тоді його взяли в полон, і він пробув у неволі 
два роки, де навчився турецькій мові й ознайомився і 
турецькими звичаями'. Цей молодик отримав на той час добре 
ви.ховання: навчався в єзуїтів у Ярославлі, опанував латину, 
проте не став ні поляком, ні папістом, як траплялося і 
багатьма освіченими юнаками^ Рід його походив із шля.хіи 
Люблінського восводства, герба "Абданк", що перейшов и 
Україну. З перебігом часу, коли Богдан став знаменитою 
історичною особою; иоіо родовід виводили від Богданів, які 
владарювали в Молдавії у XV ст.' 

Війна з Туреччиною додала сміливості козацьким мор-
ським набігам, що на той час вже не вважалися злочином 
проти польського уряду. Козаки спустошили європейське по-
бережжя Туреччини на Чоріюму морі і взяли багате місто 
Варну. У вересні 1620 року гетьман Петро Конашевич Сагай-
дачний героїчно відзначився зі своїми козаками під Хотином, 
перебуваючи там разом із но.чьським військом. Саме козаки 
порятували тоді справу. Поляки уклали з Туреччиїюю мир, 
який залишав їхні відносини колиипіі\пі. Поляки обіцяли 
заступити шлях і\юрським набігам козаків на майбутнє. Сам 
Сагайдачний, невдоволений цим миром, отримавіїїи у битві 
тяжку рану, відбув до Києвобратського монастиря і там 
наступного року помер. 

Вже не раз і раніше козаки виступали за віру і в 1618 році 
утопили в Києві видубицького ігумена Грековича за ревну 
пропаганду унії^ 1620 року, скориставшись проїздом через 
Київ єрусалимського патріарха Феофана, гетьман Сагай-
дачний гюпрохав його посвятити в сан київського митропо-
лита іова Борецького, а потім були посвячені владики на всі 
руські єпархії. Ця подія була ударом для римсько-католиііької 
пропаганди, котра досі покладала головним чином надію на 
успіх в тому, що православні, або дизуніти, як їх охрестили 
папісти, не мали ієрархії. 

Тому Сигізмунд III оголосив новопоставлених архієреїв 

ЧакиЬа Місіюіом'.чкіе^^о «о і їк іс і їо ІиЬсІ.чкісцо. а руцпійі кая/.ісіап;і 
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Ілк1«іка І1Г. Мог5/Лупа, иуііаііа кіагапісіп і н а к к к і с т С.К. ип\'аг/.>;;і«'а 
паикспус^іо кгакотокісі 'о. — К1•ако\V, 1864. — - ^.461. 
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іи чаконними і наказав віддавати їх під суд, а папа Урбан VIII 
І ік )їми булами розпалював проти них фанатизм своєї пастви. 
1 а чавдяки тій же свободі, яка в Польщі дозволяла папістам 
чіуіцатися над православ'ям, — відновлена ієрархія утвер-
іилася під захистом козацької зброї. Сам гетьман Сагайдач-

іпііі тільки цим фактом показав свій протест польським нама-
і ат і ям . За послуги, які він надавав Польщі, цей гетьман 
ічіажав поляків боржниками козаків за допомогу королевичу 
Ііаадиславу під час його московського походу, але в самих 
І ііііівітчизників не мав надто хорошої слави в подальші часи, 
і>піт запекла ворожнеча до ляхів стала найпершою громадян-
I І,кою чеснотою, а дружба з ляхами — злочином. Один ук-
раїнський літопис висловився про нього, що він завжди з 
іяхами в мирі жив, а поспольство потерпало'. Як у той час 

І а-1 іоспольствобуію далеке від того, щоб подібно козацькому 
І ги,ману жити з ляхами в мирі, показує, між іншим, і те, що 
НІ Ч час Хотинської битви, коли запорожці виручили поляків, 
подільські холопи таємно служили туркам і ма^ю не встигли, 
іа намовою останніх, підпалити польський обоз: видно, іцо 
и/кс годі для руського холопа Польща не була вітчизною. 
< аі айдачний вважав її вітчизною і в цьому ставав урозріз із 
ііпсіюльством. Такий поділ частково перейшов на реєстрових 
іччаків, котрі, хоч і втратили зв'язок з народом, але при нагоді 
іл іи готові на мирову з ляхами, тоді як у посольстві з року в 
рік розвивалася шалена ненависть. Та як би там не було, 
о і і і аче с п р а в е д л и в і с т ь вимагає визнати за Петром 
Ічпііашевичем Сагайдачним величезну заслугу в боротьбі пра-
іинмавного руського народу з папізмом і польщизною — це 
іл по підновлення ієрархії. Саме з цих пір боротьба руського 
народу з ополяченим шляхетством визначеніше і точніше, 
ні,к |)аиіше, покривалася знаменом ображеної й приниженої 
православної віри. 

( упора заборона непокоїти турецькі кордони як одна з 
\ МОІ1 хотинського миру не мала серед козаків сили. Наступ-
ник > ж (1622) року, коли посол Речі Посполитої, пан конюший 
І Н І II, 'Збаразький був у столиці падишаха, козаки на своїх 
•мнках пчинили набіг'. Лист до кримського хана, припису-
и і и і п і (Уі аману Сірку*; перелічуючи морські походи козаків, 
иі і м о с н г ь цей похід до 1621 року і стверджує, що його 
1 т н іт і ! Ьогдан Хмельницький, і "багато кораблів та каторг 
п р с ц і а ч т і . х опанував та благополучно до Січі повернувся". 

ч іииис о гстманах козацких аж до Богдана Хмельницкого (рукоііись). 
ІЧмчіиси И.ІІ.Б. — Ф . № 6 7 . 
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Звістка ця неправильна. По-перше, із сучасних справ видио, 
що похід цей був не 1621, а 1622 року; по-друге, Хмельни-
цький два роки був у полоні і ніяк не міг звершити похід у 
1621 році, а що 1622 року не він здійснив його, доводиться 
тим, що козаки перегодом вказували полякам, які особливо 
цей привід вважали злочинним, що вони віддали проводарів 
цієї морської ватаги до суду'. Важко припустити, щоб вину-
ватці цього походу, потрапивши до рук поляків, уціліли. 
Слідом за цим, за східними даними (1622 — 1623), 20 000 
війська вторгалось у Молдавію та Валахію. То були (як 
справедливо показав Сенковський) свавільні козаки. Па 
розплату за порушення миру в червні 1624 року Кентемир-
мурза, вийшовши з Молдавії з ЗО 000 буджацьких татар, 
спустошив вогнем і мечем садиби й села біля Ярослава, 
Березина, Красна, Мекдишева і взяв великий ясир. 

Щоб помститися, у липні того ж року козаки на ста чай-
ках спустилися в Чорне море. Турецький флот стояв тоді в 
Криму у Кафі, зайнятий приборканням тамтешніх чвар, в яких 
разом із ногаями брали участь і козаки проти турків . 
Кримський хан Мухаммсд-Гірей і його брат Шегін-Гірей 
збунтували проти турецькоіо владарювання. Козаки допо-
могли їм притиснути турецького Капудан-пашу, який прибув 
до Кафи з військовою силою для того, щоб на кримський 
престол посадити ханом Джаиібека-Гірея. З допомогою коза-
ків Мухаммед-Гірей змусив Капудан-пашу облишити цей 
намір і затвердити його, Мухаммеда-Гірея, в ханському 
достоїнстві". Козаки дійшли до околиць Константинополя на 
150 чайках: це були довгі судна, кожним з яких керували 20 
веслувальників і везли 50 воїнів, озброєних рушницями й 
шаблями. Ці судна простояли цілий день 18 ребіул-еввела(21 
липня) під скутою страхом столицею падишаха і повернулися 
назад, а через кілька днів з'явилися знову, але вже не пройшли 
через протоку, а тільки спалили маяк на Босфорі, іюграбували 
тамтешні поселення і відпливли'. 7 жовтня вони спустошили 
і частково спалили поселення Єнікіой на березі Констан-
тинопольської протоки і пішли благополучно, уникнувши погоні. 
Наступного року 300 чайок вирушили до Трапезонта і Синопа. 
В кожній чайці було 50 козаків — отже, всього 15 000. На-
чальник турецьких морських сил Реджид-паша з 43 галерами 
і гальйотами плавав вздовж європейського берега, очікуючи 
козаків, сподіваючись, що вони знову попрямують до Босфору. 

'Рукописи И.ГІ.В, — IV. — Ф . № 138. 
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1>|тецькі судна в ідступили на сім чи вісім миль від 
Кмрагармана, як раптом з висоти щогл побачили чайки з 
чубатими". Із цілої турецької ескадри тільки 21 судно було в 

іГюрі, інші через безвітря і втому веслярів відстали. Козаки 
ік самовито накинулися на турецькі галери: 20 і навіть ЗО чайок 
т о ч и л и кожну галеру. 

Сильно дісталося тоді адміральській галері -— баштарді, 
помітній здалеку по трьох ліхтарях на задній стороні. Козаки 
ш л и на її палубу і вже сягали головної щогли; веслярі на 
I ;і.'іерах були із полонених невільників і готові були разом із 
мпаками вдарити по мусульманах, але ноги їхні були в 
к.іііданах, і вони могли посприят^і козакам лише тим, що 
перестали працювати веслами. Й інші галери атакували 
кч іаки. Битва була надзвичайно кровопролитною і перемога 
мілилася явно на бік козаків. Уже мусульмани падали в відчаї 
ііиць і закликали нестямними криками до аллаха про допо-
могу з неба; на їхнє щастя піднявся сильний вітер, напнулись 
111 грила і галери стали вивільнятися від козаків, які забралися 
ііл них. Турки підбадьорилися, завзято стріляли з гармат в 
ііи 'л.кі козацькі чайки. Небавом морський простір покрився 
N ілмками розбитих чайок і безліччю трупів. Ледве ЗО чайок 
ис І игли пристати до берега і козаки з них порятувалися вте-
'ісіо. 170 чайок і 780 козаків на них дісталося туркам в полон 
II > іючисто відведено в Константинополь. Це була блискуча 
перемога, яку будь-коли отримували мусульмани над своїми 
непримиренними ворогами козаками'. Бранців засудили із 
і.ік> гими ногами працювати веслами на турецьких галерах. 
І оді турецький посол вирушив до польського короля зі 

1 к.трі ою й вимогою негайно покарати й приборкати козаків 
I.1 погрозами на випадок невиконання волі падишаха. 

Саме тоді козацтво роздратувало поляків своєю протидією 
іміім розпорядженням. Козацтво не хотіло знати встанов-
•іеїт.ч реєстрів; замість 6 000 їх було десятки тисяч. Весь 
II.ірод прагнув покозачитися і тим самим вирватися з-під влади 
1 І ;ірі)ст, панів і загалом польського ладу. "Козаки, — говорив 
1 N 'іііеиик Яків Собеський, — втратили свої давні запорозькі 
ті паї. Раніше вони мало знали сімейні зв'язки, не були знайомі 
.іоеіатком і нестриманням, крім зброї, нічого не відали. їхнє 

ипк і.ко складалося тоді ледве з кількох тисяч, а тепер маса 
I I ' • . . т ц п і а зростає щоденно; вже не мужність та заслуги дають 
іііп.ірсі.ке звання: втікачі від плуга й ремесел із руських 

ирі'і'.іі т ій наповнюють їхні лави; натовп невойовничих мужиків 
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впроваджується у права старих і заслужених воїнів; суперечки 
і розбрат зіпсували їхні давні звичаї; розсудливість змінилася 
грабунком, дисципл іна — шаленим буйством, покора 
начальству — свавіллям. Бродячі загони по Русі й Литві, у 
Київському і Брацлавському воєводствах грабують костьоли, 
коронні та дворянські маєтки. Коли вони йдуть у похід, їхні 
натовпи живуть розбоєм; повертаючись із походу, вони 
оселяються в коронних і дворянських маєтках, зрікаються 
всякої покори панам.. Небагато старих воїнів повертається 
до Січі; інші, збагачені здобиччю, займаються господарством, 
живуть із жінками й дітьми і, невдоволені бездіяльністю, 
втручаються у вуличні сварки і відправляють на сейми 
посольства, захищаючи права тих, хто сповідує грецьку віру, 
яка не визнає прав західної церкви". 

Із цього сучасного опису якнайясніше видно, що козацтво, 
поширюючись по Русі, було стражем руської народності, 
чинило перепону прийнятому громадянському порядку в 
Польщі. Полякам ще необхідніше було, якщо не цілковито 
знищити козацтво, то зупинити поширення цього войовни-
чого елемента на всю масу руського народонаселення, поста-
вити козаків в обмежене число, у значення винятково особли-
вого військового стану. 

У 1625 році козаки надіслали своїх депутатів з такими 
сміливими вимогами: 

"Забезпечити древню православну віру, відсторонити 
уніатів від церков та церковних маєтків, визнати законними 
духівників, посвячених єрусалимським патріархом, і знищити 
видані їм на шкоду універсали, дозволити козакам спокійно 
мешкати в усіх коронних і дідичних маєтках Київського 
воєводства, скасувати всі об.межувальні щодо них постанови 
(отже, дозволити повне розширення козацтва і можливість 
всьому народові Київського воєводства перейти в козацтво, 
атакож переходити туди мешканцям інших воєводств), дозво-
ляти козакам судитися самим між собою, не залежачи ні від 
яких інших урядів, а у випадку позову з міщанами вибирати 
порівну суддів од міщанського уряду і від козаків; дозволити 
козакам передавати своє майно кровним або кому схочуть за 
заповітом, а не уряду, як бажав уряд, надати право безпере-
шкодно ходити на рибні та звірині промисли (а отже, і в Січ, 
звідки вони могли рушати в морські походи), дозволити їм 
вступати на службу до іноземних государів, підвищити їм 
платню, не допускати жовнірів на квартири в Київському 
воєводстві, щодо військових товаришів у випадку злочину 
дати привілей на братство, засноване в Києві, і на школи для 
навчання юнацтва". 



До цього прохання було докладено перелік утисків, яких 
i.гіїїас: православна віра в Короні та Великому Князівстві. 
Іік.і іували, що в Полоцьку та Вітебську ні в жодній церкві 
ік- дозволялося проводити богослужіння, а священиків, як 
І іііі.ки покажуться в місті, саджають до в 'язниць; діти вми-
|МІОГЬ без хрещення, люди живуть без вінчання і відходять 
11,1 іой світ без сповіді і святого причастя, а полоцький владика 
ii.ікл іував викопувати із землі похованих на цвинтарі й вики-
і.ік па розтерзання собакам. "Ксьондз-митрополит Рутський 

\ Цільно взяв під варту віленських передміщан і вони досі 
І іі чя і ьза порукою під слідством; у Вільно і Полоцьку вигнали 
I \ ряду і рад міщан грецької релігії, позбавляють їх тих прав, 
'іміми вони досі користувались. Уряди навіть не хочуть прий-
м.іііі прохань про образи, завдані людям грецької віри від 
.11II іс І а гів, а тим часо.м непокоять мандатами і тягнуть до судів 
III іяму, яка переховує в себе священиків грецької релігії. В 
Мси іілсві, Орші, Мстиславлі, Вітебську, Дрисі та інших ли-
пині,ких містах Полоцької єпархії апостат Кунцевич запеча-
і.и'. церкви і чимало убивств учинив надлюдьми. У Пінську 
I.1II >сій Пінській єпархії апостат Шаховський відняв церкви 
II.1 > цію і людей ґвалтує. Також у Луцьку, Рівному та в усіх 
мк І ах Луцької єпархії відступник Почаївський відняв церкви 
II к и іа Іоанна Жема,тьського заради унії відправив у кайданах 
и (амостя. В Кременці, Бресті та інших містах Владимирської 
• мар.чії, в Буску, Белзі, Сокалі, Красноставі хелмський апос-
і.іі І іакоста, в Ярославлі апостат Крупицький, також у 
І її рсмишлі віднімають церкви, .мучать священиків і людей. У 
Мі.иічіі відсторонили руських від усяких церковних ремесел, 
иг киїускають православних бити у дзвони, ходити до хворих 
І 1 1 Г.>1 ЦІМ причастям, переносити через місто покійників ТО-
ПІМ \' 1\іісві апостат Рутський також учинив багато несправед-
I ти іс І сй людям древньої грецької релігіїта спустошив церкви. 

\ ііо цим не обмежили козаки оборону віри. Дізнавшись, 
Києві війт Федір Ходика, стараючись у поширенні унії. 

м'їмиж православні церкви, козаки вирушили туди, убили 
иіиі.і, іюірабували католицький монастир, вбили в ньому 
• іиііік і тка , відняли угіддя, що раніше належали православній 
II. |іі їм сіі.Василія, і судили в Києві справи по-своєму. Разом з 
І т і іииііі, порадившись ІЗ митрополитом Іовом, відправили 
і.. міч ічонського царя посольство З проханням прийняти 

І "1.1 ми під своє заступництво. Посольство взяв насебе луць-
іраиославний єпископ Ісаакій. Цестало відомо полякам. 

1111 іякп по могли пробачити козакам такого поводження. 
1. 11.м.III С іаніслав Конецпольський отримав наказ прибор-
I ми К( маків з б р о є ю . 



у жовтні гетьман зі своїм кварцяним військом ввійшов и 
Україну і сягнув Канева. 11 жовтня козаки прислали до нього 
депутатів із проханням, щоб він не йшов на них, поки не по-
вернеться з Запороиокя їхній гетьман Жмайло, а тим часом 
зібралися на раду. їхня рада не була згодна; поляки дізналися, 
що з цієї всезагальної ради 3000 козаків пішли з Канева. Геть 
ман Конецпольський послав за ними погоню; козаки, побив-
шись із ляхами, пішли до Черкас, а потім і решта з Канева гю-
далася туди ж. їх було, за польським донесенням, до 20 000, 
Конецпольський рушив за ними до Черкас. Козаки знову 
послали прохання, щоб поляки не наст>'пали на них, говорили, 
що їхній гетьман Жмайло вже вийшов із Запорожжя і скоро 
буде. Та поляки не прислухалися до їхніх прохань. Під 
містечком Боровицею 19 жовтня козаки втретє послали депу-
тацію з колишнім проханням, запевняючи, що гетьман ось-
ось прибуде і тоді будуть вести переговори. Поляки втрете 
не послухали їх. Козаки відійшли до Крилова, і поляки за 
ними. 25 жовтня з 'явились козацькі депутати і повідомили, 
що їхній гетьман нарешті прибув із Запорояокя з гарматами і 
сповіщав про це. 26 жовтня вирушили до козаків від гетьмана 
комісари з умовами, які мали поставити козаків в те скрутне 
становище, в якому бажала тримати його Річ Посполита. 
Козаки відіювіли, що про це в них буде рада. 1 ця рада відбу-
лася 26 жовтня; того ж дня 13 старших козаків з'явились до 
гетьмана й оголосили, що козаки не бажають прийняти жод-
ного пункту з умов, запропонованих їм. 

Конецпольський сказав їм: "Оскільки ви не хочете, як 
личить вірним під/даним, здобути милість його величності, 
то за ваш непослух і свавілля відчуєте на своїх шиях наших 
щабель, і пролита кров залишиться на ваших душах". Депу-
татів відпустили. Конецпольський одягнув на себе зброю і з 
високого пагорба розглядав у підзорну трубу козацький табір. 
Почалася битва. Козаки захищалися хоробро. Бій закінчився 
пізно. Наступного дня гетьман наказав готуватися до штурму 
козацького табору, який стояв за болотом і був оточений шан-
цями. Та один гайдук перебіг до козаків і сповістив, що поля-
ки задумують штурм. 

Тоді козаки, вважаючи місце недостатньо зручним для 
оборони, хотіли переправитися на другий берег Дніпра, але 
в цей час здійнялася буря і на річці були сильні хвилі. Декіль-
ка відважних човнів пустилися через Дніпро і потонули. 
Жмайло наказав здійматися з табору і повів своїх козаків 
нижче по течії Дніпра до урочища Старого Городища над 
Кураковим озером. 

Поляки переслідували їх. Кілька днів минуло в сутичках. 



ірсіптою козаки, дуже стиснуті, погодились підкоритися, але 
т іаіцо не хотіли видавати призвідців, посилаючись на те, 
іцо судитимуть їх за своїм військовим правом. Вони змістили 
1 ісїьманства Жмайла й обрали гетьманом Михайла Доро-
шенка. 

1 Іольські комісари, з 'їхавшись із козаками, стали їм пере-
ііч\вати провини. "Ви, — говорили вони, — отримали від 
І'счі Посполитої важливі права: хоча більшість із вас не шля-
\г І ського звання, однак ви за вільністю вашого жиггя і майно-
і ч іми правами майже зрівняні з вищими класами Речі Поспо-
іпіої. На подив цілого світу, Річ Посполита прощала вам те, 

ПІП, за всіма правами, заслуговувало кари, і багато разів 
I м'.орювалаз вами комісії, прагнучи припинити ваші насилля 
пі II,те переконаннями, ніж суворістю. І все ж ви скоїли де-
м II.ка злочинів: 1) ви здійснювали морські походи, які втягли 
І'їм Посполиту у війну з Туреччиною; особливо злочинний 
II ні ваш набіг, який було вчинено під час перебуваїпія в 
Ксчіс гантинополі посла Речі Посполитої пана конюшого Зба-

іі.кого, посланого для остаточного укладення миру; 2) ви 
' мі ік) валися з московським государем, з яким Річ Посгюлита 
іііг не встановила твердого миру, і визнавали за ним царський 
ІII1 \л, а також спілкувалися з кримським ханом Шегін-Гіресм 
І ичіомагали йому; 3) приймали до себе різних царьків, котрі 
іі.і'.иіиїлись то московськими, то волоськими государями, і 
і.іі'.:і:іи притулок різним підозрілим особам, які можуть заш-

ІЧ1ЧІІІ и Речі Посполитій; 4) ви самовільно поставили митро-
іиі іига, владик та архімандритів при житті тих осіб, які за 
ітііеііням уряду законно займають ці посади; 5) особи шля-

Н і,кого звання і власники безперестанку скаржаться, що 
іми ніячані виходять із покори і потім, називаючись козаками, 
• ".п|)о( ними купами наїжджають на їхні маєтки, загрожують 
ми ік), привласнюють грунти, забирають майно, не дають 
ччірлгн з їхніх садиб доходів; 6) козаки неодноразово напа-
і.і III на староства, а недавно увірвалися в місто Київ, убили 
І .1М і'.ііі га, добру людину, вашого ж єдиновірця, інших забрали 
и ін і'.оліо чи віддали на поруки і пограбували, напали на рим-
• I I " каголицький монастир, вбили священика, відняли в 

гиря грунт і завели на ньому хутір, образили намісника 
НІ пий ікідського І самому підвоєводі погрожували, накладали 
Н І \ік іа |іізні побори, брали на себе стації, привласнили собі 
і"ріи іикцію, забирали міське майно та різних осіб звання 
НІ гі\е І еі.кого, духівників, міщан і жидів замучили з не чува-
ним иариа|")ством". 

І Іа це козаки виправдовувались так: 
Ми, нриіюсячи покірність, самі відіслали на сейм тих 



ватажків, які ходили на море під час посольства пана Збара чь-
кого, подавши їх у гродськиі? суд, чому свідок підвоєводчиіі, 
а опісля ми ходили на море, бо нам не дали жалування, обі-
цяного під час колишніх комісій. Ми посилали в Москву не 
для якогось договору, а нагадати, щоб, за давнім звичаєм, не 
забули поповнити нашу скарбницю. З Шегін-Гіреєм так ста-
лося: товариші наші пішли по здобич на Дон, саме тоді Шегім-
Гірей посварився з Калгою, хвиля прибила наших товариші» 
до берега в Крим, голодних і обірваних; Шегін-Гірей прийняи 
їх до себе на службу, а оскільки вони йому служили чесно, 
то він, показуючи любов до польського короля, прислав у 
Запорожжя своїх послів просити, щоб ми не нападали на 
Крим, чого ми й не хотіли робити без волі королівської; тому 
що Шегін-Гірей зобов'язувався затвердити присягою мир від 
усієї орди з володіннями його величності короля, то нам зда-
лося справедливим укласти з ним угоду Про святійшого 
патріарха і про поставлених ним духовних отців його велич-
ність знає, і духівники вже пояснили цю справу. За інших 
царьків — московських, турецьких, волоських та інших неві-
домих осіб — ми не почуваємося винними: прихід на Запо-
рожжя і вихід звідти здавна був усім вільним. Хто з наших 
наїжджав на шляхетські садиби й ображав людей шляхет-
ського звання, тих вважаємо винними і готові вчинити над 
ними правосудця. Що стосується київської справи, то ми ба-
чимо в усій Короні і Великому Князівстві Литовському, в Білій 
Русі, на Волині й Поділлі великий утиск церквам Божим: не 
дозволяють священикам нашим вільно відправляти богослу-
жіння, виганяють їх із приходів, які віддають уніатам, і зага-
лом чинять велике насильство сумлінню )іашим християнам, 
а київський війт, за намовою того попа, поблизу нас у Києві 
опечатував церкви, віднімав спрадавна дані приходам прибут-
ки й образливими словами лаяв нашого київського митропо-
лита, — чого не міг стерпіти не тільки він, митрополит, а й 
простий чоловік, коли йдеться про його совість і честь. 
Віддаємося втому на мудрість ваших милостей. Про вбивство 
ченця та образу підвоєводчого не знаємо, а грунт, який ми 
відібрали, віддавна належить церкві св.Василія". 

Комісари запропонували їм умови. Козаки намагались 
пом'якшити їх, умовляли дозволити жити їм в усіх місце-
востях, судитися своїм судом, ходити на море для риболовлі, 
залишити за собою артилерію, а найбільше, — говорили вони, 
— просимо і благаємо, щоб наша грецька віра не зазнавала 
утисків, бо її спокій берегти присягав король. Та козаки му-
сили поступитися. Ті, що входили до реєстру і мали зали-
шатися в козацькому званні, відступили від громади тих, хто 



ЧИНІ! однакових з ними прав, тим паче, що поляки не лише 
ипіцяли справжнім козакам залишити їхні права, а ще й до-
мі и їм жалування. 6000 реєстрових козаків повинні були, як і 
рлііініе, складати військовиіі привілейований стан і отриму-
п:і т від держави платню: з них одна тисяча осіб, за призна-
•к ніїям коронного гетьмана, мала по черзі знаходитися в по-
ї т и ! за порогами, щоб не допускати ворога до переправ; 
|н і т а ж, перебуваючи у волостях, повинні були на вимогу 
мірсміпого гетьмана прибувати до нього на допомогу при по-
ірсбі. Козакам дозволялося займатися промислами, торгів-
к іо, |5ибними і звіриними ловами, проте без шкоди старост-

іі;ім. Суворо заборонялося ходити на море і розривати мир із 
І \ рсччиною та Кримом, а також нападати по сухопуттю на 

1 \ сідім' держави, і всі чайки, які були в козаків, належало спа-
IIIїм при комісарах Речі Посполитої. Заборонялося козакам 

14 р> чатися у які бто не були справи, що не стосуються війсь-
к.і, укладати з сусідніми державами угоди і вступати на іно-
имііу службу; заборонялося присвоювати неналежну їм 
юрисдикцію, зате дозволялося мати між собою власний суд. 

і'.ііііадку скарг на козаків людей інших відомств козацьке 
іілчії.іьство мало негайно чинити правосуддя. Тим козакам, 
чм жили в панських маєтках, дозволялося там бути тільки в 
іпму випадку, коли козак слухатиметься пана: інакше він 
іичіїїіісн протягом 12 тижнів вийти в коронний маєток. 
Иііісько перебуватиме під владою старшого, обраного ними, 
.1 к- затвердженого коронним гетьманом, й отримуватиме 
•ил і\ ііання в розмірі 60 000 злотих на рік. Усі, хто називав 
I гГіс козаками, але не увійшли до реєстру шеститисячного 
•іікла, мусять підкоритися своїм старостам і дідичним панам, 
іи і привласнені ними грунти та майно повинні бути віддані 
ііліі;і.\і;ті, хто таким чиїюм буде виписаний з реєстру, не будуть 
III рсслідуватися старостами і підстаростами зате , що вони 
рлміте були в козаках. Але в такий спосіб захищалися від 
11< іклрання за самовільне присвоєння козацького звання тільки 
II колишніх козаків, які належали прямо до коронних маєтків; 
іірч іих же, що приходили в козацтво з панських дідичних 
' .пііб. в угоді й не згадуваіюся, отже, їх віддавали на волю 
II І Л С І І І І К І В . 

15 такому дусі було складено угоду 6 листопада 1625 року 
І'. \ рочищі Ведмежі Лози при озері Кураковому. Новообраний 
М І І.май Михайло Дорошенко (через неписьменність якого 
III іііисався в договорі писар Савуй Бурчевський) присягнув 
II I і'лрііість і точне виконання угоди; за ним дали клятву й 
1ІІІІІІ козацькі чини'. 
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іи\і іатари, які захищали Мухаммеда, "уражені, — говорить 
М11І же історик, — жахливою думкою, що вони об 'єдналися 
•• іісиірними на пролиття мусульманської крові, згадавши, що 
•И рс ! це вони позбудуться благодіянь своєї віри й осуджують 
• гйс на вічне полум'я, кинули союзників і перейшли на бік 
Ч-клнібека-Гірея. Мухаммеда-Гірея знайшли мертвим. Голову 
іісмсілого в битві Дорошенка на списі виставили над стінами 
І-,и|).Г". 

Очевидно, угода на Ведмежих Лозах мало задовольняла 
I I1 '.аків, мало і полякам давала користі. Морські походи трива-
т >м< звичайно. 

У 1629 році козаки знову відвідали Босфор. Незважаючи 
їм 10, іцо 1626 року для отримання козацьких морських набі-
I іг. ііа вузькому місці Босфору іурки вже побудували укріп-
іі іііія- — замок Буюкдсре, козаки все ж встигли пробратися 

І '.а І5ИСЛ0В0М листа нібито отамана Сірка, ' 'мужньо торкну-
іііся й самих константинопольських стін, і, достатньо обку-
ічіиши їх мушкетним димом, посіяли султанові й усім царе-
I радським мешканцям превеликий страх та сум'яття"*. Вони 
І іі\ с гошили іюбережжя Чорного моря, захопили й розорили 
1 .іі'.аііі в Килії, Ізмаїлі, Бальчику, Варні, Сизеболі. Кеєнан-паша 
; ІО гіьіерами стежив за ними, коли 300 козацьких чайок сиді-
111 поблизу острова Монастиря, і лише вісім з них вст}'пили 

І', пііі. Сім чайок були взяті і приведені в Константинополь. 
Псі інші щасливо уникли небезпеки. Наступної весни сам 
І аііудан-паша, головний начальник флоту, який був до того 
масу на півдні в Середземному морі, з 'явився під Очаковом і 
г. іарпв по козаках, певне, підстерігши їх вихід у море: взяв 
' ' чайок і привів до Константинополя 800 полонених\ 

І Іачальники приморських країн Турецької імперії, Анато-
т І а Румелії, постійно скаржилися, що козаки безперестанку 

•ііпіяіь розбій; спіймані в полон запевняли турків, начебто 
і'.'Чіп пустилися на море не з власіюго бажання, а за наказом 
іи' п.ськогоуряду. Ці чутки козаки поширювали задля розпа-
пчиаііня війни між Польщею і Туреччиною, щоб, таким чи-

їй лі, і самим мати право на морські експедиції. І ось козаки 
' І а іп винуватцями перед своїм урядом не лише у свавіллі, а 
и \ (умисних намірах посварити Польщу з Туреччиною. 

І ісередині України угода на Ведмежих Лозах не встанови-

'' '(іііссіапеа 5еко\і'хкіе^о. Шоіпу 2 Окоп іапат і у. ро\Уосіи Когакои'. — 
\\іІііо. 8.186. 
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.N.71. 
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ла такого порядку, як того хотілося Польщі. З тих пір попіири 
лося в Україні наймення "виписників" — так стали називані 
тих, хто, як і раніше робилося, хотів самовільно стати К О І М 

ками; наймення це виникло тепер від того, що кураківськл 
комісія виключила (виписала) багато таких реєстрів, куди вони 
були занесені. Таким чином козацтво поділилося на два види 
— р е є с т р о в и х і виписник ів . Перші в к ількості 6000 
визнавалися в козацькому званні; другі .хотіли бути козаками 
і самі себе вважали у цьому званні на противагу волі уряду. 
Останніх було незрівнянно більше, ніж перших, і ніхто не II 
змозі був упильнувати за ними: то були, як і раніше, піддані 
коронних і дідичних маєтків, які не підкорилися своїм панам, 
назвали себе наперекір їм козаками, втікали в Січ або в Україні 
збиралися у свавільні купи і нападали на дворян. Здавна, як 
бачи.мо, велося це: низхідне покоління колишніх самозваних 
козаків — діти, онуки, небожі — всі вважали себе козаками, 
тоді як уряд не хотів визнавати їх у цьому званні. їм тепер 
особливо тяжким було цс невизнання, коли вони або їхні батьки 
вже були вписані до ресстру; при Сагайдачному сам уряд, 
маючи потребу у військовій силі, дозволяв більшу кількісті. 
козаків. Кураківська комісія їх вигнала, обернула на холопів. 
Проте холопи в Україні давно вже прагли стати козаками; 
тепер це жадання посилилося після того, як у масу холопів 
було повернуто багато таких, які, за своїми поняттями, вважшіи 
за собою якесь законне право бути козаками. Реєстрові козаки, 
зважаючи на обставини, готові були приборкувати їх за 
наказом коронного гетьмана, водночас були готові при нагоді, 
стати з ними заодне проти ляхів, надто, коли їх єднала ч 
руським народом релігія, котра потребувала захисту. 

Виписники, які були в Криму з Дорошенком, після його 
смерті зі свого середовища обрали гетьманом Тараса, якого 
коронний гетьман назвав нікчемним холопом, певне, тому, що 
він не належав до реєстрових. Частина реєстрових козаків 
визнала його, але більшість обрала ватажком Грицька Чор-
ного, людину, віддану поляка.м. Коронний гетьман затвердив 
його'. Грицько разом ізХмелецьким переміг татар під Бурш-
тином^ Він тримав своїх підлеглих у покорі уряду, не пускав 
на море, не дозволяв хо;юпам зараховуватися до козацького 
стану і суворо карав за непослух. Тарас залишався на 
Запорожжі; його сили зростали, втікачі з України збиралися 
довкола нього. Він розіслав універсал, в якому, називаючи себс 

'І'>'коііиси И.П.Ь. оглсла полі.ского. — Ф. № 241. 
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'.аконним ватажком козаків, наказував не підкорятися Г рицькові 
I не визнавати його старшим, бо Грнцько не був обраний 
ііільними голосами, за козацьким звичаєм, при арматі. Зі свого 
ікжу, Грицько надсилав на Запорожжя свої універсали, 
ілпроиіував підкоритися й обіцяв усім прощення. Тактрившіо 
півроку. Коли було доставлено належне козакам жалування, 
Грицько не став його роздавати, а спершу переглянув і 
упорядкував реєстр, виключив із нього тих, хто переметнувся 
40 Тараса на Запоролокя, і замінив іншими, на його думку, 
міідійними. Зрештою Тарас вийшов із запорожцями в Україну, 
іаі іорожці,—доповідав коронний гетьман, — вчинили хитро: 

"чібіцяли привезти армат)' і підкоритися. Грицько довіряв їм і 
не вжив застережних заходів: його раптово схопили, привели 
чо Тараса і жорстоко стратили: йому спершу відрубали руки, 
ікггім голову. Є^іані, що він прийняв унію, і за це його так 
мучили козаки. Його прибічники порятувалися втечею — хто 
II ліс, хто в степ, а більшість пристала до коронного війська. 
Годі Тарас сповістив універсалом, що кожен, хто хоче, може 
гати козаком, і закликав усіх підійматися на ляхів'. 

І ноблення православної віри зростало в міру того, як 
папізм здобував нових прозелітів з-поміж руських дворян; у 
мастках панів, які змінили релігію, православні храми 
'.а іпавали наруги; у містах скупчувалося все більше релігійних 
процесів; православні, звинувачені уніатами й католиками у 
іамьбленні західної церкви, знемагали у в'язницях. Митро-
ікілмт Іов, спираючись на рівність прав руського народу з 
польським, скликав собор з метою протидіяти насиллю, але 
І \ І і|хуги нього гриміли жахливі папські грамоти, що спонукали 
гарних синів намісника Петрового переслідувати тих, хто не 
іаі і н а є влади апостольського престолу та єдності церкви під 
і ш т верховенством. 

У такому становищі були церковні справи, коли польські 
i.нісі.ка, повернувшись із прусської війни, розташувалися в 
^'країні, до того ж на лівому березі Дніпра, де ще ніколи не 
міарі ирувало кварцяне військо. Тоді між русів поширилася 
'і\ І ка, пю польські жовніри прийшли знищувати православну 
і ір\ і ііссь південноруський народ, а батьківщину його заселити 
мп іяками. Захмелілі жовніри у розпалі ненависті проти схиз-
ма шків вихвалялися знищити всіх українців до кордонів 
Мін ічоіііцини. Духівники,зіставляючи папські грамоти іззло-
ii.міііаиііями жовнірів, які квартирували в Києві, вірили тим 
і им'.а іяиням і закликали православних до захисту віри й 
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життя' . Польські історики вказують на печерського архі' 
маидрита як на призвідця народного повстання: печерським 
архімандритом був тоді знаменитий Петро Могила^ Ймо 
вірно, і митрополит Іов Борецький був причетний до пробуд-
ження народу: його син Стефан був одним із козацьких стар-
шин, які підняли повстання\ Зміркувавши, певне, звідки йдугі, 
заклики до непокори, поляки умертвили в Києві митію-
поличого служку і з ним ще трьох осіб. 

Тарас надіслав вимогу, щоб жовніри забиралися геть і не 
займали квартир східніше Білої Церкви. Начальники відпи-
сали, що вони будуть квартирувати, там, де їм велів уряд. 
Тоді Тарас напав на польське військо, яке стояло поблиііу 
Корсуня разом із реєстровими козаками. Останні в кількості 
3000, залишившись без свого ватажка Грицька, пристали до 
Тараса. Поляки втекли'. 

Розтривожений універсалами Тараса й духовенством на-
род повстав і почав проганяти жовнірів. їх вигнання було для 
русівтим зручнішим, що гетьман Конецпольський, помічаючи 
в своєму війську дух непокори та побоюючись обурення за 
н е с п р а в н у виплату ж а л у в а н н я , старався попередити 
хвилювання, доки Річ Посполита на сеймі не призначиті. 
виплати, і розставив одну хоругву від іниюї на далекій від-
стані так, щоб не дати їм сходитися^ Заскочені зненацька, 
деякі поплатилися життям. Усі втекли, кинувши своє майно. 

Тарас відправив до коронного гетьмана посольство і 
вимагав: скасувати кураківську комісію, що обмежувала 
кількість козаків, і видати прибічників Грицька, які втекти од 
військового суду. Вбивство Грицька він визнавав справед-
ливою справою суду. Зрозуміло, ию коронний гетьман не міі' 
прийняти таких запропонованих йому умов. Готуючись іти на 
приборкання руських, Конецпольський послав поперед себе 
загін під начальством Самійла Лаща, коронного стражника 
(тобто охоронця порядку у прикордонних областях). За 
свідченням сучасника^ цей пан не боявся закону, не соро-
мився людей, наїжджав на шляхетські масгки й будинки, розо-
ряв, убивав людей, обрізав їм носи і вуха, насильно віддавав 
дівчат і вдів за людей свого війська, що складалося з різної 
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сполоти. Проти нього висунуто 236 баніцій і 37 інфамій за 
річні злочини. Обвинувальних вироків над ним було так багато, 
що він зробив з них одяг і вдягав як насмішку над безсиллям 
правосуддя. Та він завше мав захисника в особі Конецполь-
ського, котрий охороняв його військовими екземптами і таким 
'іипом потурав його свавільствам: хто б надумав позиватися 
; ним через суд, той мусив зректися дружини й дітей і ряту-
і'.;ігися втечею. Зате він був набожним і для очищення від 
І ріхів в останні дні масниці замикався в монастирі для духовних 
і'.прав. Цей Лащ у перший день Великодня 1630 року (ще, 
і.чається, до розправи Тараса з жовнірами під Корсупе.м) у 
містечку Лисянці вирізав поголовно все населення, не розби-
раючи ні статі, ні віку; мешканці шукали порятунку в церкві; 
/ісовніри увірвалися туди і перебили всіх. Інший такий же загін 
перерізав усіх мешканців у містечку Димері. По шляхах 
ловніри хапали україців і мучили. Народ юрмами втікав до 
І араса, і довкола нього згуртуваіюся декілька десятків тисяч; 
;ьіе це військо, за винятком запорожців і реєстрових, не було 
добре озброєне і навчене. Тарас переправився з ним на лівий 
Гісрег Дніпра і думав заманити за собою поляків, щоб потім 
підрізати їм сполучення з правим берегом Дніпра. 

Самійло Лащ, зачувши про переправу козаків, прибув до 
Києва й об'єднався із загоном Потоцького; вони очікували 
коронного гетьмана; з ними було до 2000 реєстрових, що не 
пристали до Тараса. Конецпольський прибув тільки перед 
І і^ійцею. Опісля він доповів сейму, що забарився він того, що 
іі;г/кко було дістати підводи і підводчиків. Домініканці (певне, 
київські) під час літургії гюклали у вівтарі його шаблю, після 
1 іоідні носили її урочисто навколо церкви і піднесли проводареві, 
щоб винищити нею поганих схизматиків. 

Козаки зосередили свої сили в Переяславі. Конецполь-
ч.кий вирушив за ними. На підступах до Переяслава Лащ 
помітив, що один козацький загін пробирається на допомогу 
І коїм, і кинувся відрізати його; козаки, яких було до п'ятисот, 
іали йому відсіч. Лащ, розміркувавши, що не зможе здолати 

щ.ого загону, послав до гетьмана просити підмоги. Гетьман 
І .їм. зібравши 2000 чоловік відбірного війська, поспішив на 
тд іримку, але козаки втекли. Поляки сталиїх переслідувати 
1 піддалилися від свого обозу, а тут, ніби для приманки, 
маї киулися на інший козацький загін, що прямував до Переяс-
іаііа.. В ньому було не більше 200 чоловік. Поляки оточили 

ипіо. Руси кинулися в сарай і там відчайдушно захищалися, 
мс лаючись ворогам живими. Всі загинули, крім пораненого 
' піііика, якого геть знесиленим узяли в неволю. Але в той 
'І.ІС, коли поляки втішалися винищенням цих двохсот молод-



ців, двоє гайдуків утекли до Переяслава і донесли Тарасопі. 
що в польському таборі немає коронного гетьмана. Кочамі 
висипали з міста. Начальство над поляками взяв Погоцькиіі. 
Почалася жорстока січа; 2000 чоловік полягло з обох сторін; 
козаки встигли захопити кілька гармат. В той же час друга 
частина козацького війська перетнула шлях гетьману, і 
Конецпольський,зниіцивти двісті чоловік і почувши гул би гии, 
помчав до свого обозу, козаки зав'язали з ним запеклу биту , 
щотривала шість годин підряд і припинилась тільки тому, піо 
пішов сильний ДОНІ, який завадив обом сторонам'. 

Засвідченням як українських, так і польських джерел, ця 
битва дорого обійшлася полякам: за один день у Конецпоіп, 
ського загинуло більше воїнів, ніж під час усієї прусської війни 
з Густавом Лдольфом, іцо тривала три роки-. ІДя невдача 
полководця, який показав себе краще у війні із знаменитим 
полководцем свого часу, ніж із повсталим руським народом, 
залежала від зневаги поляків до таких війн, які вони називали 
холопськими. Проти Тараса Консцпольський взяв із собокі 
на все військо; він, між інпіим, залиніив на правому березі 
Дніпра одну роїу в окопі, другу — в монастирському сслі; 
руські напали на них і винищили; тоді умерівили вони і 
двадцятьох київських кугщів, які везли продовольство П О І И ) -

ському війську; тоді ж спалили поблизу Києва 50 байдаків і 
багато човнів, щоб позбавити поляків можливості прибувати 
на допомогу до свого коронного гетьмана. 

Про кінець цієї війни розповідають по-різному. Українські 
літописці говорять, нібито козаки перемогли поляків, а потім 
помирилися з ними. Польський літописець свідчить, ш,о коза-
ки видали заводіїв б у т у і присягнули вірно служити Речі 
Посполитій, підкорятися тому с таршому, якого дасть корон-
ний гетьман. У своїй реляції\ поданій на сейм, Конецполь-
ський, покладно розповідаючи про почаюк іювстання Тараса, 
обмежується кількома словами про закінчення війни. '"Кілька 
тижнів минуло в безперервних битвах, — говорить він. — 
Нарешті з Божого благословіння козаки гюбачили свої помил-
ки, іюпрохали милосердя й уклали угоду на основі кураків-
ської". Це небажання гетьмана поширюватися про свою 
справу показує, що йому не зовсім поталанило. Сучасні 
великоруські збирачі вістей у гюльських во.'юдінняхчули, пю 

'Львовская лстоііись. / /Жури. Міінистсрства народного мросвсілсиия. 
— 1838. — Апрель, 
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кращі козаки були тоді з Комецпольським, і хоча бунтівники 
і- іісршу мали успіх, але потім змінили свого гетьмана і виз-
нали даного їм іншого — Тимоху Орандаренка'. Що Тарас 
справді потрапив до рук полякам і був страчений, підтверд-
жують дані, які того ж року польський посланець Пясочии-
сіжий у Константинополі повідомив про те, що гетьман ко-
іацький зі своїм старшиною страчені за те, що насмілилися 
нападати на турецькі області^ Ймовірно, повстання Тараса 
аж ніяк не вплинуло на долю реєстрових козаків: вони зали-
ііпілися на умовах кураківської комісії. Це зрозуміло, бо пов-
сіання Тараса переважно було справою виписників, а не 
рссстрових; частина останніх (за Львівським літописом, 
І ретина від усієї кількості реєстрових) була з Конецпольським 
иі;і самого початку Тарасового повстання, а інші, що пристали 
до виписників і разом з ними виступили проти Конецполь-
сі.кого, згодилися відступити від своїх товаришів. 

у квітні 1632 року помер король Сигізмунд III. За поль-
ським звичаєм, по смерті короля відбулося два сейми: конво-
ічаційний та елекційний (виборчий). Конвокаційний був 
іаігжди важливим тому, що на ньому робився огляд поперед-
ні,ого царювання й подавалися думки та вимоги про різні 
поліпшення, які мав узяти до керівництва майбутній король. 

Тоді залишки православного дворянства подали голос на 
користь переслідуваного східного сповідання. Вони вимагали 
1ММІЦИТИ всілякі постанови, видані одними на шкоду іншим, 
ксі універсали, мандати, інтердикти, що забороняли право-
славним будувати церкви, брати участь у магістратах, всі 
секвестрації та віддачі на поруки в релігійних справах, всі 
мпорони на нерухоме майно за процесами такого штибу, при-
нипсння сили декретів, виданих із 1596 року на догоду уніа-
іам і на шкоду особам, які сповідують грецьку релігію, по-
исрпсння повної свободи богослужіння східної церкви не 
ииі.ки для тих, хто в ній твердо перебував, а й для тих, хто 
\оііи би повернутися в її лоно від унії, надаючи це право 
" інаковою мірою як духовним, так і світським у королівських 
1.1 папських маєтках. Повинні бути знищені всі трибунальні 
іскрсги, видані за останні роки, починаючи з 1627 по 1630 

рік, що обмежували права православних щодо свободи бого-
I і\/і< і пня, хрещення, шлюбу, влаштування шкіл та друкарень, 
I II іаіііія й читання книг, що не містили нічого образливого 
ііроіи короля і Речі Посполитої, — щоб ніхто з таких пред-
м е т ! не мав турбот і не притягувався до суду духовного або 

'і І.с і:І / \рх ива иI іостраї 111і.іх дсл. 
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світського під страхом покарань, і навпаки, щоб кожен, хш 
вчинить насилля церкві або протестуватиме проти зібраііііи 
православних людей, був покараний як поруїиник громадсі.кої и 
спокою. Вимагали, щоб за київським митрополитом було 
затверджене посвячення від патріарха згідно з древніми 
звичаями, щоб усі єпархії, колегії, друкарні, шпиталі з даними 
на їхнє утримання фоїщами, привласнені уніатами, були по 
вернуті православ'ю; всі церкви, ию стояли запечатаними, 
мають бути відчинені для православного богослужіння; ира 
вославні повинні мати право будувати нові церкви навігі, у 
місцевостях, 11Ю належать панам римсько-католицького сио 
відання, якщо там для католиків вже є костьол; всі метрики і 
публічні церковні акти, захоплені уніатами, слід повернуїи 
православному духовному відомству і щоб надалі, у випадках 
сварок римського духовенства з грецьким, справа розби 
ралася не в Римі, а в трибуналах, змішаним судом; право-
славні ремісники й купці в своїх заняттях повинні мати рівні 
права з римськими католиками їхнього звання; дворянспю 
православіюї віри не усувати від посад з огляду на релігію. 
Все це має бути занесене до присяги майбутнього короля. 
Ставилася вимога, щоб із Вільїю і Любліна були видалені 
єзуїтські колегії, тому що людям грецької віри немає змоги 
приходити до трибуналу, коли вони мають там справи: якби 
їх ішло б 50 чоловік — і тоді єзуїтських студентів набереться 
до тисячі; саме від єзуїтів скрізь непереливки церквам і 
людям; просили щоб у Короні і Великому Князівстві Л И Т О Е І -

ському було запроваджено по одному захисникові церковних 
прав і майна; за загальгюю довірою вони можуть ююпогати 
у випадку несправедливості і насилля, завданих церквам іа 
особам грецької віри; й оскільки кожній особі важко у релі-
гійних справах доступитися до короля, то повинен бути приз-
начений при королівській особі один із прихильників грецької 
віри, який міг би охороняти перед ним справу своєї церкви 
та своїх одновірців. Для більшої міцності всього цього право-
славні домагались, щоб духовні сенатори за свої діоцезії, 
гетьмани за військо і старости тих королівських маєтків, де с 
послідовники грецької релігії, — за свої староства, зобов'язані 
були присягнути в дотриманні прав грецької віри й тих, хто 
її сповідує. 

Того ж вимагали одночасно й дисиденти для себе. 
На запропоновані пункти папісти відповідали, ию вони 

згодні на все, чого вимагатиме збереження громадського 
спокою, а тому нехай всі некатолики, які неправильно ду-
мають про свят>' Трійцю, не зазнають ніяких переслідувань, 
конфіскації майна, тюремних ув'язнень; таким же чином — 



нехай знищуються трибунальні декрети, якщо вони супе-
речать законам; але вони не дозволять тим, хто розходиться 
! римською церквою у вірі, відправляти богослужіння в тих 
королівських містах, де до сьогодні цього не було. Всі духів-
ники, спіймані на злочині, будуть віддані духовному суду; 
слідство через інквізитора в подібних випадках пройдуть і 
міністри дисидентів. Духовні сановники сенату підписалися 
під цією відповіддю в такій формі: АгсИіері^сориа або 
сріхсориз (ім 'я) хиЬасгіЬо хаіуіх іигіЬш геїі^іопіх еі Ессіезіае 
гаї/юіісае еі ге^пі. 

Православні та дисиденти не могли бути задоволені такою 
ііідповідщю і побачили в ній сильний відбиток єзуїтського 
\тсгецтва — сказати так, щоб потім можна бу;ю перетлу-
мачити сказане не в тому змісті, в якому з перщого разу могли 
ірозуміти справу ті, кому говорилося. Православні та диси-

денти написали на цю відповідь репліку, в якій викривали 
виверти своїх супротивників: "Вельми дивуємося непри-
хильністю до себе духівників, які хочуть ті рани, від яких 
с і раждаємо ми вже півстоліття, гоїти ліками — гірще самих 
ран; до того ж вони відіювідають на прохання наші не по 
пунктах окремо, а на всі разом, так що ми не можемо розіб-
рати: що ми в них випросили і в чому вони нам відмовили". 
Дисиденти говорили в своїй репліці: "Ви, панове духівники, 
не згадуєте зовсім про дворянство грецької віри, але ми не 
хочемо цілковито відділятися від нього в правах на свободу 
совісті. З іншого боку, ми не думаємо відділяти від себе і так 
'наних еретиків та вважаємо несправедливим вислів, що 
сиобода надається тим, хто думає про святу Трійцю правиль-
ні): таку відмінність можна зробити лише в колі релігії, а в 
мьіі [юлітичної свободи цього недостатньо. Якби ми на це 
погодились, то втратили б наші древні права і дозволили б 
собі порушувати обов'язки батьків наших, віру, честь і сум-
•і і і іия; тоді б ми самі подали приклад порушення того, чого 
ми домагаємося від папістів. Допущення такого роду відмін-
ні ісіей у справі віри повело б до інквізиції: людська підступ-
ніс 11> знайде собі лазівку; отак древню г рецьку релігію звину-
иачувати, що вона неправильно вчить про св.Трійцю, а хто 
1 л е суддею в такій справі, хто провадитиме слідство? Кож-
ному некатолику доведеться доводити, що він не єретик, и;об 
\ никнути переслідування за єресь. Тоді справа повертається 
і.ііч, буцімто католики погоджуються на надання свободи 
рі іновірцям лише на час "каптурів" (на час безкоролів'я вста-
ншіліовалися суди, названі капгуровими) до сходження на 
нрссюл нового короля, заради громадського спокою, і тим 
' . І \НІМ не зобов'язуЕОть себе ні до чого тривалого, непоруш-



ного. Що це таке? Нам дають охорону заради громадського 
спокою? Це означає тільки, що нас не вбиватимуть. Але такою 
охороною користуються й холопи, і корчмарі, і всі чужоземні 
— жиди й татари. Нам потрібне право вільного сповіданим 
своїй релігії, а про це пани духівники зумисно відгукнулися 
глухо; нам потрібно спокою почесного, відповідного наїиим 
шляхетським правам; та й людям інших станів потрібен такиіі 
же спокій. Необхідно назавжди покласти край всіляким 
вигнанням, конфіскації у великому й малому вигляді. Про 
декрети сказано також глухо і теж із заміром так висловлю -
ються. Нам кажу ть, що згодні знищити силу лише таких де-
кретів, які суперечать закону; виходить, ще треба розібратися, 
який декрет відповідає закону, а який — ні; і виявлять, що 
деякі з них, хоча для нас обтяжливі, але не суперечать закону 
і залишать їх у силі. Заборона явного богослужіння в коро-
лівських містах, де його перед цим не було, призведе до про-
довження всіх колишніх насильств і утисків, а вилучення 
духівників від світського суду призведе до того, що від нього 
вивільнятимуться студенти й учні — ніибеники, які, одягнуи-
шись у вбрання духовного звання, чинять всілякі неподоб-
ства. Нарешті, підпис їх милостей сенаторів духовного сану 
знищує і те, що нам тепер дається. Хто робить гюступки ч 
обмеженнями, той — загалом або частково — залишає за 
собою щось із того, чим нібито поступається". 

Ці енергійні заяви не змінили фанатизму протилежної 
сторони; та коли доводилося підписувати "каптур" (тобто 
стан Речі Посполитої під час безкоролів'я до обрання нового 
государя), то православні та дисиденти вперлися й не хотіли 
ні за що підписувати, доки не отримають поступок у їхній 
релігійній справі. Після довгих суперечок примас Як Венжик 
першим поступився, а за ним і більшість єпископів: замість 
ла/у/і' іш'іЬш СасИоІісае Ессіехіае вони підписали свою 
відповідь на вимоги некатоликів з іншою обмовкою: .чаїуіх 
іигіЬих с/іоесехіае іііеае. По суті, звісно, це мало змінювало 
питання. Православні і дисиденти звернулися до Владислава 
і під його впливом було складено меморіал про примирення 
уніатів з неуніатами на таких умовах: "Віддати неуніатам 
Київську митрополію з усіма церквами і монастирями, крім 
Софійського собору та Видубицького монастиря, Львівську 
єпархію з усіма тими церквами і монастирями, які ще не були 
навернені в унію, єпархії Луцьку й Перемишльську після 
смерті осіб, які займали ці єпархії, архімандритії Печерську 
та Жидачівську; в Литві — д в і єпархії. Пінську і Мстислав-
ську; оголосити вільне богослужіння у воєводствах Київсь-
кому, Брацлавському, Подільському, у землях Львівській, 



1 алицькій, Литичівській; залишити недоторканими братства, 
школи, шпиталі, семінаріїз правом заводити їх знову; допус-
кати неуніатів до міських посад; дати неуніатам у Могилеві 
чотири, в Орші дві церкви, а в Вільно дозволити добудувати 
церкву св.Духа; припинити всі релігійні процеси, і втих міс-
цях, де священик прийняв унію, а прихожани не бажають її 
приймати, церкву віддавати прихожанам". Православні не 
пули задоволені на цей раз і бажали, щоб ці поступки, склав-
ііім основу на майбутнє, стали початком великих поступок, 
але католики кричали: "Панове неуніати й дисиденти хочуть, 
щоб у "каптурТ' обумовили зобов'язати новообраного короля 
(берегти все це: ні, не слід змушувати до цього нового ко-
роля". 

Все це не обіцяло нічого певного. Поки ще існували в 
І іольщі православні дворяни, можна було, в крайньому разі, 
сіюдіватися, що за православ'я будуть шуміти і кричати, але 
1 переходом у папізм решти дворян — що неминуче мало 
с І атися — православ'я не мало ніякого законного голосу. Ба 
т м у ж сеймі з'явилися козацькі посли (Лаврентій Пашков-
сі.кий, Герасим Кізка, Дорош Кузкевич і Федір Пух), подали 
від імені гетьмана Івана Петрижицького з усім військом Запо-
розьким листа до примаса від 23 червня. Козаки висловили 
і.цівчуття щодо смерті короля і прохали налаштувати панів 
(ОТОГО, щоб королевич Владислав став польським королем. 
Під щасливим його правлінням, — писали козаки, — ми 

сіюдіваємося повернення і примноження наших прав і 
іюльностей. Вашому преосвященству достеменно відомо, як 
І исій державі, та й до всіх народів дійшли чутки про те, що 
ми за царювання покійного короля зазнавали великих неспра-
исдливостей, нечуваних образ і були дуже засмучені від того, 
що уніати вступають у наші права й вольності, користуючись 
'.ас іупництвом деяких знатних осіб, чинять багато утисків 
мам, козакам, і всьому руському народу: вони відняли мона-
I І ирі з належним до них майном, знищили святі церкви, усу-
іі\аи від міських посад добровільних міщан і засмутили сіль-
1 іааїх людей: діти залишаються нехрещеними, дорослі жи-
і'.\ І ь разом без шлюбного обряду і багато хто йде з життя, не 
111 іїимавши перед смертю святого причастя. Не згадуємо про 
ПІШІ збентеження й нелади, що стаються з часу появи унії. 
Іпму якнайнижче і якнайпокірніше просимо вас, превелеб-
іиііі у Христі отче і милостивий пане, нехай ця нововигадана 
\ іия і усім безладдям, спричиненим нею, буде знищена тепер 
'М- до коронації майбутнього государя, а ми, вірний і добро-
'іі'ьпівий вітчизні народ, будемо заспокоєні та задоволені; 
шлаіі пани уніати повернуть захоплене ними багатство тим, 



в кого воно перебувало раніше, тобто духовенству 
грецької церкви, яка перебуває в послушенстві в констам і т ш 
польського патріарха, за що ми з усім народом руським гокт і 
покласти живота за цілісність любої вітчизни. Якщо 
боронь Боже, сталося б інакше, то ми змушені будемо щук.нп 
інших заходів задоволення, а ми того не бажаємо, бо впсимсчіі. 
що ваше преосвященство як милостивий отець і пан зверіїси 
на це увагу". 

Прохання це не сподобалося на сеймі. Пани вважали чу ^ 
вальством те, що козаки насмілюються вказувати сейму п.і 
особу, яку слід обирати в королі; ще огидніше було рсиїїим 
католикам чути вимогу про знищення унії. Не менше дрміу 
вала поляків подана козацькими послами інструкція, в якім 
козацтво доручало їм домагатися допущення козаків як лмц;і 
рів Речі Посполитої до обрання нового короля. Шляхта вважії 
ла винятково тільки себе повноправною в такій важлииііі 
справі і з обуренням зустріла спробу нешляхетського стану 
присвоїти собі те, ию досі належало одній шляхті. "Козаки 
називають себе членами Речі Посполитої, — говорили тоді м 
посольській хаті. — Правда, вони члени, але такі, як ніггі іі 
волосся, які обрізають". 17 липня примас Яи Венжик від 
правив козацьких послів досить ввічливо, але зауважив їм 
недоречність бажання користуватися шляхетським правом 
обрання короля, тоді як їхній обов'язок підкорятися тому 
королю, якого обере шляхта, та не давати приводу до розриву 
з турецьким імператором, Кримом та іншими. Давши їм пм 
словах таке напучення, примас вручив їм письмову відповіді, 
за підписами своїм і маршала посольського кола Криштофа 
Радзивілла. Ця відповідь була такого змісту: "З Божого 
благословіння шляхетський стан Речі Посполитої, котрому 
єдино, а не комусь іншому, належить обрання короля, за 
правами і древніми звичаями обере такого государя, який 
примножуватиме славу, честь і достаток Польської Корони, 
берегтиме вольності кожного та відзначати заслуги військ 
Речі Посполитої; тоді сенатори і чини обох народів (польсь-
кого і литовського) представлять королю про вірність, відда-
ність та постійну службу Запорозького війська, аби король 
благоволив ушанувати його своєю милістю і привабити 
прихильністю до нових послуг вітчизні, чого вимагають і 
тепер пани сенатори од війська Запорозького". Що стосується 
грецької віри, то пани сенатори вже порадилися з цього пи-
тання з послами воєводств та земель Корони Польської і 
Великого Князівства Литовського, які мали право участі в 
публічних нарадах. "Вони зуміють знайти правильні засоби 
для заспокоєння непорозумінь і задоволення послідовників 



ірецької релігії. Бог дасть, на маіібутні часи при сприянні 
нового государя ці непорозуміння цілковито припиняться з 
дотриманням прав, належних кожному; до цього і пани 
сенатори з панами послами обох народів не забаряться зі 
С1ЮГО боку показати старання, засвідчуючи свою доброзич-
ливість старшому нині' війська Запорозького і всьому війсь-
ку, зичимо, щоб військо Запорозьке справляло належну служ-
бу, разом з коронним військом чинило відсіч всіляким воро-
/ким зазіханням і карало тих, хто своїми походами на море 
порушує мир із сусідніми державами". 

Така відповідь надзвичайно не сподобалася козакам, 
попри її ввічливий тон. їх заманювали такими обіцянками, 
які вони вже чули безліч разів і раніше та які, як вони знали, 
ніколи не виконувались. Посли козацькі, повернувшись із 
Маршави, накликали на себе злість війська: їх мало нестрати-
ііа. Втім, у ту пору сталася якась важлива переміна в козацтві: 
іамість гетьмана Петрижицького у вересні на елекційний 
сейм від гетьмана Андрія Гавриловича були обрані нові 
козацькі посли — Федір Козминський, Федір Пралич та 
І5асиль Онушкевич. 

"Ми аж ніяк не гадали, — було сказано в даній їм інст-
рукції, — щоб після таких кривавих послуг, які ми надаємо у 
межах Речі Посполитої, зберігаючи цілісність вітчизни, поли-
і'.аіочи землю своєю кров 'ю і встеляючи її своїми головами, 
їх милості пани, як нам донесли посли наші, прогнівались 
на нас за те, що ми в своїх інструкціях, даних їм від нас, 
ккажаючи себе членами Речі Посполитої, прохали не відда-
чяти нас від участі в обранні короля. Якщо це не подобається 
їх милостям — нехай буде по їхній волі; сподіваємося, ию 
иопи оберуть такого государя, який утвердить нас у наших 
правах, свободі та вольностях, придбаних нашими предками 
І іагверджених присягою королів". 

"Яка не прикра для нас та обставина, що нас усувають 
иід виборності, та ще прикріше те, що ось вже більше ЗО 
рі жів кожен сейм благаємо і слізно просимо про спокій, згідно 

и|іисягою покійних польських королів та останнього короля, 
н.іімій древній грецькій церкві, що перебуває в послушенстві 
1 і'.я і ійшого константинопольського патріарха і стривожена 
моїіовигаданими уніатами; але нас водили, відкладали вирі-
нк иия справи від сейму до сейму донині і, нарешті, на остан-
ньому сеймі, перед відходом зі світу цього покійного короля, 
ІЛ ІМ обіцянку, що його величність утихомирить тих, хто сіє 

' .\г> іу між народами, і заспокоїть нас і наш руський народ 

' І(іГ> і () тій особі, яка в той час займала посаду старшого над козаками. 



щодо його вольностей та релігії. Якби не кончина його пслііч 
пості, ми б сподівалися отримати втіху в усіх наших іісмик' і ш 
як для себе, так і для всього руського народу. Тепер, кони 
настав час і випала нагода кожному подавати голос і доми 
гатися своїх прав, ми винесли наше якнайпокірніше прохаипи 
до всіх чинів держави на конвокаційпий сейм і слізно нросшт 
ваших милостей, щоб наш руський народ і нашедуховсіїс іми 
не страждали більше від несправедливостей та образ ноті.ч і 
раніше нечуваних уніатів. Але замість виправлення помилок, 
на противагу правам і привілеям, які наш руський народ її 
своїм ду.човенством подав його величності шведському 
королю, панам-сенаторам і панам-послам, викриваючи упіаііп 
протестаціями та реляціями, ми не були настільки щаслииі, 
июб отримати задоволення наших безперервних прохань, и 
ще більше відчули скорботу и страждання від того, що нам, 
о б р а ж е н и м , велять в ідмовитися від свого. Тепер, ІІІІ 
нинішньому елекційному сеймі, ми доручаємо нашим послам 
слізно просити Річ Посполиту і посилено домагатися, що(і 
наш руський народ залишався при своїх правах і свободі, її 
наші благовірні духівники, знаходячись при своїх церквах, 
єпархіях і належному їм майні, з правом вільїюго богослужіння 
вже більше не зазнавали утисків від цих нестерпних уніатів". 

Крім цього прохання про віру (складене, очевидно, духов-
ною особою, а не козаком), запорожці для свого стану проха-
ли виправлень у справах, ию стосуються їхніх вольностсіі, 
підвищення жалування, що дається їм від уряду, і визначеного 
місця для козацької артилерії. На закінчення вони скаржи-
лися, що українські пани, згідно з кураківською комісією, не 
хочуть тримати на проживанні у своїх маєтках козаків, але іі 
не допускають їхнього виходу з цих маєтків, забороняючи 
своїм підданим купувати в них будинки і майно, принево-
люючи в такий спосіб козаків самим ставати підданими. Пе-
редбачаючи, ию не ,\тось інший, а Владислав, який мав по 
смерті батька титул шведського короля за правом спадкоєм-
ності, буде обраний польським королем козаки надіслали 
йому зі своїми послами листа і, висловлюючи надію і впев-
неність мати його своїм государем, заздалегідь просили його 
бути прихильним та милостивим до козаків, послуги яких він 
уже оцінив. "Якщо ж, — було сказано в козацькому посланні 
до нього, — боронь Боже, хтось заважатиме вашій величності 
отримати престол отця вашого, то ми зобов'язуємося офіру-
вати своїм добробутом і життям за вашу величність". 

Такі виверти козаків знову дратували шляхетство. Маршал 
посольської хати відповів козацьким послам так: "Відомі нам 
ваші лицарські діяння та послуги, які надали Речі Посполитій 



і ваші пращури і ви самі. Сподіваємося, що й па майбутнє ви 
не втомитеся у вапіій готовності служити вітчизні. Але див-
иим здається нам, що ващі посли після повернення з коиво-
кації накликали на себе таку ненависть і мало не поплатилися 
життям". Він давав козакам пораду на прийдешні часи бути 
обачнішими і розсудливішими, називав їхню останню інст-
рукцію незвичайною, а вислови в ній нешанобливими й об-
разливими для шляхетства. Що с іосується прохань, з якими 
козаки звернулися до сейму, то маршал оголосив їм у загаль-
них рисах, що про все це на сеймі буде міркування в свій час. 

Суперечка про релігії між шляхетськими послами сейму 
інову спалахнула з відкриттям елекційного сейму. ІЦе перед 
цим луцький архієпископ Гроховськнй на сеймику в Бресті 
подав протестацію; деякі поважні особи того часу пристали 
до нього заодне: Лев Сапіга — віденський воєвода, троцький 
кастелян Альбрехт-Владислав Радзивілл, брестський касте-
іян Мосальський, Олександр-Ліодовик Радзивілл, литов-

ський хорунжий Микола Сапіга. їхня протестація вважала 
\ хвалу конвокаційного сей.му щодо дизунітів та дисидсіггів 
песумісною з честю римсько-каголицькоїрелігії. Сам уюіадач 
протестації — львівський архієпископ не з'явився на сейм 
під приводом хвороби, але пустив свою ііггригу в хід, сіюді-
ііаючись, що інші, спираючись на його протестацію, завадять 
с іати незмінним закоіюм тимчасовому компромісу, влашто-
ваному конвокаційним сей\юм тільки на час безкоролів'я. 
1 і,е дало привід жвавим і довгим суперечкам. Справу право-
слав'я захищали тоді головним чином Кисіль, Древинський 
іа Воронич; уніатів відстоював Тризна. /Іисидентство тоді 
і'.і,щілилося від православ'я. Стараннями впливового пана 
іпіовського канцлера Радзивілла дисиденти погодилися на 

і'.. іашт>'вання депутації [іаполовину із дисидентів і католиків, 
яка мала встановити правила для свободи віри дисидентів. 
І іравославні, маючи на увазі, що в такому випадку розпоч-
іі\ гься богословські та церковні диспути, які нічим не закін-
'іаіься, а тільки призупинять справу, не погоджувались на 
дсіізтацію. "Наша справа, — говорив Кисіль, — не бого-
словська, а політична; йдеться не про віру, а про міру (тобто 
|ііі',поправність)". Пани, які підписали протестацію львів-
11.коїо архієпископа, вигадали інший викрутас. "Всі привілеї 
пгіунітам, — говорили вони, — давались і затверджувались 

королями, отже, це справа короля, а не дворянства, і тому 
І іскційний сейм, будучи без короля, не може цим займатися 
І іірмймати будь-які постанови; слід відкласти це до коро-
м.іціііноі-о сейму". Православні збагнули, що це говоршюся 
І ія гого, июб послабити силу тих пільг, які могли одержати 



ііраіюславмі від короля; тоді кожен міг дивитися па сирия піти 
заходи щодо православ'я далеко не так, як па закопополо/кіч міч 
вільної Речі Посполитої. Древипський доводив, т о Іір.ІИ.І 
грецької релігії в Речі Посполитій грунтуються на її дреиної І І 
а не на якихось королівських привілеях. 

— Справді, — скачав Радзивілл, — справі грецької ніри 
ніяких су;щів бути не може; треба закінчити все но-браі сі.мі 
одностайним визнанням свободи. 

Оскільки православні оголосили, що не хочуть ні н|)о яіи 
справи ні говорити, ні слухати, доки не владнається снрап.і 
про їхню релігію, то, зрсінтою, вирішили, що неуніати й у н і а т 
звернуться до обраного ними посередника (іііесііипі) чи 
третьої особи, незацікавленої в їхній справі. Таким третім Пуп 
шведський король Владислав, кандидат у польські королі 
Обрані від обох сторін — уніатів і неуніатів вирушили про 
си ги Владислава. Останній, взявши на себе рольтретейськош 
судді в суперечці між унісю і православ'ям обрав для ро ї 
гляду справи двох осіб від сснагу: познанського спискчим 
1 Іоводворського і бслзького восводу Лсіцинського, а з лица|) 
ського кола чотирьох — Оссолінського, Криштофа Радзи 
вілла. Мартина Рея та Дидінського. Ця депутація зробил;і 
доповідь, за якою Владислав визнав остаточно законними 11 
пост>'пки, які були означені в меморіалі, прийнятому на конио 
каційному сеймі. Рішення Владислава було затверджені-
виборчим сеймом і листопада, до великої досади католиків і 
папського нунція. Нічого не поробиш. Згодившись натретсіі 
ськс рішення, виборчий сей.м заздалегідь зв'язав собі руки. 
Отаким чином православні домоглися легального визнання 
своєї релігії. 

Після обрання Владислава повнії К0|50ль дав п|5авослав-
ним диплом, у якому ясно і беззастережно, ,чо гого ж новимн 
розширеннями була висловлена свобода православного віро-
сповідання. Кожному дозволено було переходити із правсі-
слав'я в умію, а з унії до православ'я; православним надава-
лося право обирати митрополита, висвячуваного константино-
польським патріархом; Луцька єпархія віддавалася пра-
вославному єпископу негайно, а Перемишльська та Львівська 
після смерті чи переміщення уніатського єпископа; в Литві 
засновувались єпархії Мстиславська, Оршанська та Могилев-
ська; всі процеси про віру припинялися; додатково до ноступок 
по меморіалу православним, київському православному 
митрополиту віддавався і Софійський собор'. 

'Рчкоііпсм И.ГІ.Б. отдсла ікі. іьского. — Ф.Лі' 25. 27. 93; отлс.іа 
ралюязі.ічмого. — Ф.Хі; 28. 



Обрання Владислава було надзвичайно важливою енохою 
для православ'я, але переважно для козаків. Відновлення 
православної ієрархії було їхньою справою; воно було здійс-
нене ними на противагу тодішньому уряду і всій шляхетській 
нації і, попри все, ця нація мусила визнати їхню сміливу справу 
иіконною. Новий король мав тоді в них іютребу, бо вже 
починалася війна з Московською дс|:)жавою. тож показав до 
них найприхильнішу увагу'. Відпускаючи козацьких послів 18 
пістопада, він дав їм таке послання до війська Запорозького: 
"Оголошуємо нашу королівську милість сгарнюму. отаманам 
! всім молодцям війська Запорозького . ИДс при житті 
олаженної пам'яті нашого родителя ми бачи;ні від пан:их 
милосгей прихильність до наніої особи; в |-)ізннх місцях ви 
/ксргвували за нас життям, і тепер, по смерті родителя ігашого, 
іі|зодовжусте бути такими ж і виявляєте нам незмінну 
ііідданість. Ми приймаємо це із вдячністю й обіцяємо при 
іісякій нагоді зберігати в своїй пам'яті вашу мужність і при-
хильність до нас. Оскільки ми за згодою чинів Корони Поль-
ської та Великого Князівства Литовського обрані, з волі 
Ііожої, королем, чого бажали і ви, то впевнені, іію, радіючи 
цьому, ви будете нам вірні та слухняні, будеге старатися 
нашою службою і лицарськими гюдвигами. коли надійде від 
пас повеління, заслужити нашу милість, і за нинішніх обста-
і'.ин Речі Посполитої, як тільки покличе вас коронний гетьман 
проти нашого ворога, що не дотримується присяги й миру, 
по станете зволікати, а поспішите, за вказівкою, до послуг 
нам і Речі Посполитій. Ви вже відчули нашу королівську 
милість у зрівнянні прав отців духовних вашої грецької віри 
! отцями уніатами, і на майбутні часи ми будемо це підтри-
мувати, а вас за труди ваші обіцяємо винагородити. Інцгі 
прохання, винесені ваніими послами перед коронацією, ми 
'.а.чишаємо, згідно з посполитим правом, на майбутні часи і 
по\п'ркуємо п р о т е з панами — сенаторами. І Іаскільки дозво-
іи гь закон і справедливість, ви не будете забуті милістю на-

пкпо. Посли ваші докладніше розкажуть про все, а ми, запев-
няючи вас у незмінній нашій милості, зичимо вам від Бога 
іоброго здоров'я". 

Видно, що Владислав у цей час зрозумів, яке важливе 
'.мачення можуть мати козаки для королівської влади. Але 
к()|к)лівська прихильність не могла їх захистити од ворожості 
1(1 них всього дворянства, й останнім часом вона все посилю-

г..і!іася: на козаків дивилися як на стихію, небезпечну для 
інч публіканської свободи шляхетства, таку стихію, якою 

'ІЧ коимсії И.П.Б. оглсла разіїоязьічпого. — IV. — Ф.̂ Ч̂ ^ 22. 



легко міг скористатися монархізм; його ж дуже боялося 
шляхетство. Козацтво виграло в тому, що Річ ГІосполиіа 
визнала відновлену їм православну іє рархію, але воно не мої -
ло бути задоволене і з цього боку. Домагання козаків бу і іі 
учасниками сей.мів було відкинуте, і їм важко було йоі о по-
новлювати. Сама свобода грецької релігії мала іспуваїн 
більше на папері, ніж насправді. Владислав надавав рівну 
свободу як уніатам, так і православним: здавалося б, що могло 
бути снраведливіанім? Ллє виявлялося, що за уніагів було 
м а ; Ю не все двоі:)янсгво Речі П О С П О І Н І Т О Ї , а за православ'я, 
крім безсловесної, іюнсволеної громади простого народ_\, 
невелика частка дворянства, яке ще не встиідо втратити віри 
батьків своїх, та козаки, тобго ті з парод\', що нрагли вирватися 
з гюневолення, освячеьюго законом, і, отже, стати на борогьб}' 
з законом, владою, державою. Доки унія — джерело розбра ту, 
що роздвоїло народ руський, не була знищена, всі пільги іа 
привілеї не могли мати великої си.чи. Оскільки сейм носга-
новив одні цеі^кви віддаїи православним, а іниіі уніатам, го 
потрібна була піе комісія для розбору; які церкви повипиі 
бути правос^киіннми і які уніаіськими. Разо.м із церквами 
йіилося і про церковне майно. Ц,е призвело до суперечок, у 
яких та сторона, за котру була сила шля.хетської більшості, 
завше брана гору. Після чолобитної, як свідчить український 
літописець, руси ніякого полегшення не отримали'. В лютому 
1633 року, під час коронації, примас, покладаючи коропу на 
Владислава, нагадав йому, що, отримуючи корону і помазання 
від римсько-католицької церкви, король повинен охороняти й 
поширювати римсько-католицьку віру і не вважати всена-
родним правом тих посіупок, які він, для всезагального 
спокою, обіцяв єретикамі І Де показувало, що тим, хто не нале-
жить до римсько-католицького сгювідання, слід було очіку-
вати всілякої протидії з боку ду.ховенства, пю не вважало 
цивільні постанови обов'язковими для церкви. В останній день 
коронаційного сейму було прочитано диплом, який король 
давав на користь православних; для заспокоєння католиків 
було сказано, що ця свобода їм дається до наступного сейму 
і тільки тоді, якщо королівський посол випросить на це дозвіл 
папи. Незважаючи на такі умови, католики зустріли це з 
обуренням. Треба було канцлеру прикласти до диплома 
печатку: коронний канцлер, сам будучи духовною особою, 
відмовив; король звернувся до литовського канцлера Альб-
рехта Радзивілла. Цей пан вважав за потрібне порадитися зі 

'Летопись Самовидиа. — М., 1846. — С.4. 
-Раїпісіпікі сіо рапо\уапіа2у8типІа III, \УІасіу5Іа\уаІУ і і апаКаг іт і егга . 
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своїм духовним вітцем, а потім, будучи серед запрошених 
королем, сказав, що не може цього зробити, бо духовний отець 
не дозволяє йому. 

— Ваш духовний отець, — сказав йому Владислав, — 
здатний лише поправляти годинники (цим точно вирізнявся 
духівник Радзивілла), а не його справа втручатися в те, що 
може непокоїти Річ Посполиту. 

— Я, — відповів Радзивілл після си;п.иих домагань коро-
ля, — в усьому підкоряюсь вашій величності, а там, де йдеть-
ся про святу римсько-католицьку віру, не можу піти проти 
совісті ніяким чином. 

— я вам нічого не дам, — сказав виведений із терпіння 
король. 

— Як звелить ваша величність, — сказав Радзивілл і сів 
у своє крісло. 

— Коли, — сказав короін., — станс вакаипіоіо печатка 
коронна або литовська, віддам її єретику. 

Це дуже уразило ревних католиків. 
Але примас, хоча духовна особа, а за ним спископн, догод-

жаючи новому королю, брали на свої душі гріх видачі дип-
;юма і вблагали литовського підканцлсра прикласти печатку 
.цодипіюма; за ними погодився і великий литовський канцлер 
Радзивілл, але для збереження своєї католицької репутації 
заніс у краківські міські книги маніфестацію, що він вчинив 
так тільки як міністр, а не за власним переконанням, і ще 
додав обмовку, що диплом цей може бути дійсним єдино за 
папської згоди. 

На наступному сеймі (1634) дозволено "схизматикам" 
ііільїю відправляти богослужіння'. Католики-фанатики були 
дуже невдоволені. Але найбільше позбавляло сили всі 
сеймові та королівські розпорядження те, що дворянство 
руське продовжувало полишати віру батьків і руську народ-
ність. Захист православ'я, виявлений на сеймі дворянством, 
пс був міцним, навіть діти тих, хто стояв за православ'я тоді 
іі навіть ті самі особи, ию були православними, перейшли в 
католицтво. Та, між іншим, православна церква зазнала ве-
іикої втрати, коли відст}'пив від неї князь Ярема Вишневе-

нький, володар безмежних просторів і численних поселень у 
иівденноруському краї. Не дивно, ню цю втрату глибоко 
і'.ідчули поборники православного благочестя. До нас дійшов 
іисг, інісаний з цього приводу київським митрополитом 

Ісаіісіо, сповнений прикрощів: "Ми;юстивий князю! — за-
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кликав він до відступника. — Серця всіх нас, духівників і всього 
християнства, сповнилися скорботою, коли ми побачили, що 
ваша княжа милість, жадана утіха наша, зрікаєтесь древньої 
грецької релігії, релігії ваших пращурів та батьків. Плаче йтужить 
церква Божа, мати наша, бо ваша княжа милість зволитс 
зневажати її. Ми з великим сподіванням очікували жаданої 
втіхи, а отримали, попри все, печаль... 

Всім нам відомо, милостивий князю, якими страшними 
клятвами, умовами, обов 'язками приневолила вас щодо 
зелігії матінка вашої княжої милості, відходячи зі світу цього. 
[̂а чию душу впаде гріх, те Господь відас. Але ми знаємо, 

що батьківська клятва висушує, а материнська викорінює. 
Яку втіху, яку користь отримують ті, хто задля суєти цього 
нікчемного світу, відступають од своєї древньої релігії? Хіба 
не бачимо цього очима своїми? Що у нас робиться? Спитав 
би я всіх: навіщо відрікаються древньої грецької віри, навіщо 
зневажають її? Якщо для мудрості світу цього, то мудрість 
світу є глупотою перед Боїом, зі слів апостола. Якщо гадаюті, 
уникнути омани, то з М И І Ю С Т І Б О Ж О Ї у церкві Христовій ще 
не знайдено омани і не може вона знайтись; скорше там вона 
знайдеться, де щороку нюсь додадут ь чи віднімуть. Якщо ж 
для слави світу цього, — то цс ма^юважлива справа!" Нага-
давши відступникові пращурів його, яким грецька релігія не 
завадила бути славними в історії, митрополит торкнувся тієї 
спонуки, котра, впливаючи на легковажних, найбільше 
навертала руських дворян до відступництва. "Недоброзичливі 
наші супротивники, — веде далі митрополит, — говорять, 
що грецька віра є віра холопська. Якщо насправді це так, то 
й апостоли та патріархи і всі святі отці східної церкви, яких 
ми пошановуємо великими, були холопської віри". На за-
кінчення митрополит від імені всієї церкви благає князя 
повернутися до віри батьків своїх і втішити всіх; він пророкує 
йому в такому разі під захистком батьківського благосіювіння 
благополуччя в земному житті і вічне життя по смерті. Але 
то був голос волаючого в пустелі. Ярема не тільки не повер-
нувся до віри своїх пращурів, а ще й став її лютим пере-
слідувачем. І ніхто з відступників — руських дворян не по-
вергався назад. Православна церква втрачала рід за родом, і, 
в міру того, як руські дворяни ставали зрадниками і переслі-
дувачами східного православ'я, козаки залишалися його 
єдиними захисниками й месниками. 

Отій порі в надрах руського православ'я з'явилася енергій-
на особистість. То був Петро Могила. Митрополит Ісайя Ко-
пинський (який із архімандритів Густинського монастиря 
прийняв цей сан по смерті Іова Борецького в 1631 році) послав 
цього чоловіка, який мав сан печерського архімандрита, на 



ссіім клопотати про свободу віри. Вчений, гарячий, він володів 
лмром переконання так само добре, як раніше, коли служив у 
иійську, володів мечем, вкрадливий і хитрий, нащадок 
молдавських князів і, отже, аристократ від народження, цей 
чоловік під час сейму заволодів умами своїх єдиновірців 
ліюрян, давав їм поради, налаштовував на настирність, і так 
їх -зачарував, що всі бачили в ньому запоруку врятування віри. 
Старий Ісайя здався усім нездатним більше нести пастир-
ський тягар; вирішили усунути його й обрали Петра митро-
политом. Король затвердив його. Тоді Петро послав ректора 
київських шкіл Ісайю Трофимовича до Константинополя за 
ііагріаршим благословінням, а сам рушив до Львова, і гам 
иолоський митрополит з патріаршого зволення посвятив його 
у сан київського митрополита. Петро випрохав у короля 
мривілей на перетворення київської школи при Братському 
монастирі в колегію і, приїхавши до Києва, усунув Ісайю 
Ічопинського і відправив його на смиренне перебування в 
1 Ісчерському монастирі'. Сучасний літописець Єрлич" опові-
дне, що це було зроблено дуже грубо й жорстоко. "Старого й 
недужого Ісайю, — говорить цей православний, але опо-
іячсний дворянин, — схопили водній волосяниці, поклали на 

коня, ніби якийсь мішок, повезли в Печерський монастир, де 
піп у злигоднях і приниженні сумно провів залишок життя: 
і;ік учинено з ним задля того, щоб він не іурбував Петра 
.VI(1гили духовним і світським судом і не шукав прав своїх". 
іі слів того ж літописця, Петро Могила був людиною жа-
чіоіюю, жорстокою і катував киями ченців Миколаївського 
монастиря, допитуючись у них, де сховані монастирські гроші. 
Деякі через його знущання переходили в унію. Проте відо-
мосіі Срлича, якщо можуть бути справедливими як спів-
иі ді іосні з духом тодішніх польських звичаїв, однаковою мірою 
можуть бути хибними або перебільше)іими, тому що сам 
імоиисець загалом мало дотримувався критики у поводженні 
1 пім, що до нього доходило в його час, та, крім того, ще й 
І ому, пюЄрличякдворянин не любив козаків, а Петро Могила 
о\ II до них прихильний і постійно перебував з ними у приязних 
и і.ігміїїіах. ТойжеЄрлич розповідає, що митрополит відправив 
ю козаків печерського ченця Пикодима Силича, звинуватив-
пііі ііоі о в прихильності до унії, а козаки в себе влаштували 
си .ому чсіщеві козацьке напучення, протримавши 16 тижнів 

'І )міі(.іиіис Кнефософийского собораи история кисвской исрархии. — 
І І.ч.>\ с;. 170. 

І ліоріхісс .Ісгіісга аІЬо кгопіс^ка гекоріїїіпі \\усіаі К. \Уоісіскі. — 
І'. і. г.Ьип', 185.1. — С. 56. 



біля гармат, тоді відпустили. Зі слів Грондського', незадовго 
перед смертю Петро Могила підбивав козаків до повстання. 
Було це точно так чин і — в усякому разі видно, що сучасне 
дворянство вважало його покровителем козаків; цього було 
достатньо, щоб очорнити його ім'я. Безперечно, Петро вельми 
п р и с л у ж и в с я п р а в о с л а в ' ю . Він укр іпив древні стіни 
Софійського храму, відкрив підмурівок Десятинної церкви й 
відновив її, схилив благочестя до предметів поклоніння 
прадавній святині, надрукував декілька потрібних для 
православ'я книг; та найважливішою його заслугою було 
відкриття колегі ї— першого вищого навчального закладу в 
Руській землі, що мав неоціненний вплив на розвиток 
розумової освіти руського народу на прийдешні часи-. 

Після сходження на престол Владислава розпочалася 
війна з Московською державою. Козаки брали в ній участь. 

Серед лицарів, які заслужили похвалу від короля, як свід-
чить один з українських літописів\ був Богдан Хмельниць-
кий. Він одержав від короля шаблю за хоробрість: через 21 
рік після гої о ВІЕ1 зазначив, що "шабля ця порочить Богдана". 
Але в той же час, коли одні козаки воювали проти московитів, 
інші їхні брати вирушили на Чорне море. Верховодив у цій 
експедиції Сулима. Козаки плавали по Азовському морю, 
повернули в Чорне, пограбували при гирлі Дністра Акерман, 
Килію та Ізмаїл на гирлі Дунаю, грабували й розоряли села"*. 
Не відомо, чи ця подія знову підняла турків проти Польщі, 
чи вона не передувала набігу турків і татар на польські воло-
діння; проте полякам вона давала привід виправдатися в по-
рушенні миру. Польське військо воювало в Московії; на 
південних кордонах стояв Конецпольський з невеликим заго-
ном: ця обставина обіцяла туркам великі вигоди. Абаз-паша, 
правитель Бессарабії, родом русин, ренегаг, вгоргся з тата-
рами в польські області; це полчище пограбувало і зруйнувало 
околиці Кам'янця і пішло в Молдавію. Конецпольський з 

'І Ііхіогіа Ьеііі сойассо-роіопісі... — 1789. — Р. 51. 
-Памятиикм, изл.Кнсвскою комиссиею. — К., 1846. — Т.2. — Ч. 1. — 

С.103. 
•"Сказамис о гсімаїїа.х козацких аж до Воі'лапа Хмельмнцк-ого (рукопись). 
•"Летопнсіїое попсстііопаннс о Малой 1'оссіін м ся народе и о козаках 
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киарцяним військом, який стояв поблизу Бара, погнався за 
іпіми: в його війську були й козаки, які скрізь встигали 
иоювати. Орда була розсіяна. Конецпольський став біля 
К'ам'янця. 

У жовтні 1633 року Абаз-паша атакував його і, зустрівши 
мужній опір, відступив і почав спонукати турецький уряд до 
иійни з Польщею. 

Тим часом московський уряд шукав сприяння з Туреччини 
іі|)0ти Польщі'. Польський посол Тржебинський приїхав для 
пояснень до Константинополя і був прийнятий сухо. Двір 
скаржився на порушення ми|)у, вказуючи на нові козацькі розбої 
по морю. Падишах вимагав від поляків данину. 

— Між нами не може бути миру інакше, — сказав послові 
султан, — х і б а що платитимете нам данину, зруйнуєте споруд-
жені вами фортеці по берегах Дніпра й викоріните козаків. 

— Вже краще війна, ніж такі принизливі умови, — сказав 
Т|гжебинський. 

Мурад схопився за шаблю і мовив: 
— Хіба ти не відаєш, що я владика, перед мечем якого 

ірсмтять усі народи? Я зі своїм незчисленним воїнством 
кіпіищу всю Польщу вогнем і мечем! 

— Це в твоїй волі, але за ким перемога буде, те у волі 
І)Ожій. Мій король Владислав добуде сам свого меча і дові-
ри гься тому щастю, яке послужило під Хотином. 

Мурад оцінив цю сміливість і зауважив своїм набли-
/ксним: 

— Ось такими вірними слугами і ви мені будьте^ 
зик, Н І Щ О не могло 
евірним відмовили в 

"Одначе, — говорить турецький істо 
\ І римати падишаха од ведення війни. Ь 
міі|)і і лише з великодушності польському послу дозволили 
іитсрнутися додому'" . В Адріанополі падишах уже призна-
'ііііі іпегріара (головнокомандувача) на майбутню війну. Одна-
че кійни цього разу не було. 

1 І О Л Я К И поквапилися помиритися з Московською держа-
І'.111(1. 1 іолянівський договір припинив війну. Польські істори-
кіі іоіюрять, що падишах тоді погодився на мир тому, що не 
І подівався більше на союз із Московською державою**. 

Східні письменники датують цю подію 1633 роком і ка-
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жуть, що 28 шевала (13 квітня) падишах отримав звістку, що 
ляхи, зайняті війною з московитами, бажають віддатися з 
покірністю на волю падишаха'; але це повідомлення неправ-
диве, бо війна поляків з московитами розпочалася тільки у 
жовтні 1633 року. Польські історики датують цю подію 1634 
роком. Стоячи в Адріанополі, падишах, перш ніж розпочати 
воєнні дії, послав Шагін-агу до Польщі для вияснення; 
останній прибув до Варшави у липні 1634 року^. За східними 
джерелами", польський король дав згоду підкоритися волі 
падишаха, а польський історик свідчить, що турецький посол 
пояснив, що напад Абаз-паші скоєно без волі падишаха і 
разом з тим нарікав на козацькі розбоУ. Вирішили, що 
падишах покарає Абаз-пашу, а поляки утихомирять козаків; 
на цих умовах уклали мирний договір. З боку Оттомамської 
Порти дано обіцянку стримувати татар від нападів на Польщу 
і карати їх; польський же уряд зобов'язався цілковито вигнати 
козаків із дніпровських островів^. 

Султан справді наказав стратити Абаз-пашу, але не як ви-
нуватця розбрату, а в нападі шаленого самодурства, чим під 
час свого царювання відзначався султан Мурад ІУ^. 

Полякам належало тепер вжити дійових заходів до при-
пинення козацьких морських походів для взаємного спокою 
як Польщі, так і Туреччини. Власне турбота про перепинення 
шляху козакам із Дніпра в Чорне море падала не на поляків, 
а на турків, бо вони володіли гирлом Дніпра. Давно вже була 
побудована фортеця Очаків з сусідніми укріпленнями для 
того, щоб можна було обстрілювати гирло Дніпра і не до-
пускати козаків виходити в море. Але на початку XVII ст. від 
поганої підтримки ці укріплення розсипались. В 1626 році 
турецький уряд зайнявся відновленням тих споруд; намічали 
побудувати дві фортеці з обох боків Дніпра'. Зі слів Боплана, 
який бачив це місце 1635 року, Очаків "...є стоянкою для 
галер, які охороняють гирло Борисфена, щоб перешкодити 
виходу козаків у Чорне море. Порту тут немає, є лише добра 
якірна стоянка. Під замком лежать два міста, розташованих 
поруч на одному зі схилів гори, а другий — урвище... У місті 
може бути до двох тисяч жителів. На південь від цих міст є 
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іце один невеликий замок на зразок артилерійської платформи, 
де розміщено кілька гармат, щоб стріляти через річку на 
протилежний берег Борисфена (лиман має добре льє). Там 
с гоїть вежа, де турки тримають сторожу, яка здалеку помічає 
козаків на морі, щоб подавати звідтіля сигнал галерам. Однак 
козаки з цього кепкують, бо уміють проходити туди й назад 
непоміченими..."* 

Підвівши флотилію із чайок до самого гирла, козаки 
ховалися в очеретах верст за двадцять (три або чотири милі) 
від турецьких галер, чекали темних ночей перед молодиком 
і тоді прокрадалися серед турецьких галер. Іноді вони рубали 
і овсті дерева і пускали з сучками по воді прямо на ланцюги, 
протягнуті через річку, а самі кричали; турки, нічого не бачачи 
ііночі, але помічаючи, що ланцюги смикаються, гадали, що 
це козацькі чайки на них наткнулися, і стріляли по них 
старанно, а козаки тим часом пропливали, звиваючись поміж 
іпхерами'.їхні грабунки й руйнування не минали дарма; 
турецькі галери часто кидалися за ними в гюгоню, іноді 
іідавалося козакам уникнути небезпеки і потім напасти 
(менацька й отримати гору, але часто вони зазнавали поразки. 
Повертаючись назад, уміли безпечно сягнути Дніпра -
Славути, як вони поетично називалю цю річку. "Козаки 
причалюють у затоці, яка знаходиться за З — 4 льє на схід від 
Очакова. В цьому місці за чверть льє від Великого моря у 
напрямку до Борисфена тягнеться майже на З льє дуже низька 
долина, яка інколи заливається на півстопи водою. Звідси 
козаки по 200 — 300 чоловік починають перетягати волоком 
один за одним свої човни, і [в такий спосіб] протягом двох — 
трьох днів д істаються до Борисфена з ус ією здобиччю. 
()сь так вони рятуються і уникають бою з галерами, що 
ст ережуть гирло-навпроти Очакова"**. Щоб справді при-
Гюркати козацькі розбої, треба було перепинити доступ 
14ткачам з України в Запорожжя, і для того доводилося 
іііпіищувати народонаселення п івденно-дніпровського 
к|)аю. Це падало на поляків. 

З цією метою коронний гетьман Конецпольський 1635 року 
і.тклав на Дніпрі фортецю Кодак; це було доручено фран-
цучЕ.кому офіцеру Гійому Левассеру де Боплану, авторові 
цікавого опису України. Місце було вибрано вище порогів, 
нижче Самари і Князевого острова***. У новозбудованій 

• Иошши і:Л. де. Опис України... — К,, 1990. — С.47 — 48. 
' І Іс іописное повествование о Малой России.. . Л .Ригсльмана . — 

М 17X5. — С.48. 
* Читлст Г.Л. де. Опис України... — К.,1990. — С. 73 — 74. 
• • • Т а м же, — С . 3 9 . 



фортеці поставлено гарнізон під начальством француза іюл 
ковника Маріона'. 

Він не пускав козаків не тільки воювати, а навіть рибалиш 
і тримав у фортеці чоловік 20 схоплених молодців. 

У серпні того ж року з морського походу повертався Сули-
ма. Козаки побачили небувалий замок. Судима кинувся на 
нього зненацька; козаки перебили весь гарнізон, не помилу-
вавши й командира. 

Ваишиві події готувалися в Україні; їм передувала, як 
зазначив український літописець, велика веселка на заході". 

Донесли Конецпольському про вчинок Сулими. Підій-
малось нове повстання. Судима стояв десь в окопах, певне, 
за звичаєм усіх бунтівних гетьманів, скликаючи до себе юрми. 
До нього прийшли реєстрові козаки. їхній посланець з'явився 
до ватажка повстання. 

•—Ляхи хочуть усіх нас винищити. Прийміть нас до себе: 
будемо захищатися разом! — говорив він. 

Відтоді, як поляки почали проводити різку межу між реєст-
ровими і нереєстровими, і тільки перших у невеликій кількості 
вважали законним станом, а інших свавільними, між козаками 
виникла недовіра. і-1ереєстровці були з простолюду і козаками 
ставали з доброї волі. Реєстровці часто об'єднувалися з ними, 
але це завжди накликало на них невдоволення й утиски уряду. 
"Присягніть нам, що у вас немає злого наміру", — сказали 
нереєстрові. 

Реєстрові присягнули. їхній озброєний натовп, набагато 
чисельніший за той, що був під начальством Сулими, ввійшов 
в окопи\ Вони були підіслані Конецпольським*. Щоб уник-
нути кровопролиття, хоча б і згубного для нереєстрових, але 
все-таки не без шкоди і для реєстрових, останні вдруге по-
клялися, що старшинам нічого не загрожує. Але потім Судиму 
з п'ятьма старшинами закували в кайдани. Восени їх відпра-
вили до Варшави на сейм, що відбувався у листопаді 1635 року. 
Грецький і татарський посланці вже перебували у Варшаві і 
скаржилися на козаків. "Якщо не хочете миру з нами, — 
говорили вони, — швидше вчиніть суд і розправу над зло-
чинцями; нинішнього року вже п'ять разів ходили на море!" 
Шістьох старшин засудили до страти. Львівський літопис 

'Льіюпская лсгопись / /Журм. Мимистерстпа народного просвеніення. 
— 1838. — Лпрсль. 
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І оіюрить, що чотирьом зітнули голови'. Литовський канцлер 
І'лдзивілл у своїх нотатках зазначає', їло Сулиму обезглавили, 
І оді розрубали тіло на чотири частини і розвісили в чотирьох 
кіпцях міста. Перед стратою він попрохав поховати з ним 
іолотий образ, який папа Павло V колись надіслав йому за 
1 е. що він, розбивіпи турецьку галеру, надіслав у дарунок папі 
гриста полонених турків. Радзивілл говорить, що Сулима 
прийняв католицтво, але це не допомогло йому, і його чекала 
і;і ж доля, що і його товаришів — православних. 

Реєстровці отримали похвалу від короля за тс, що не 
иристали до Сулими і видали непокірних. Як милість по-
с І аіювили збільшити козацький стан па одну тисячу, іьіе, крім 
іпіх. не дозволяли називатися козаками ніко.му і всіх випи-
саних із реєстрів суворо зобов'язували ііідкоі^ятися панам, в 
маєтках яких вони жили. Тоді наїпі жорстоко карали за 
найменшу ознаку ненослу.ху. Гстьмап Копсцпольський отри-
мав припис розставити кварцянс військо в Україні, і польські 
-ковніри поводилися з руським народом грубо й свавільно. 
•\1и-сь-мо люд лицарський. — кричали українці. — то.му-сь-

не звикли; то нам не звичай!" 
'і"а і реєстрові козаки недуже вдово^и>нилися похвалами: 

їм не платили жалування, а тільки годували обіцянка\иі. до 
юго ж хотіли тримати в руках. Кварцянс військо за наказом 
коронного гетьмана зайняло Корсунь, який за старим звичаєм 
" \ в .місцем для козацької армати (артилерії). Один із на-
чальників польських загонів, син подільського воєводи, ввій-
мк)и у Корсунь, розтаїиував свій загін і челядь у будинках 
мешканців, які здавна вважали себе козаками, та насильно 
ічиїлодів .містечками Бузином, Вороне, Нивами й Лозами, що 
ними споконвіку володів Київський Миколаївський монастир. 
І Іс обурило реєстрових: зв 'язок із виписниками і загалом із 
І'хським народом не міг бути пригнічений становими інте-
рі-сами до такої міри, щоб невдоволення народт' не знаходили 
14 іголосся в рестрових козаків. 

V 1636 році козаки звернулися зі скаргами до короля; їхні.ми 
п п с а а і щ я м и були с о т н и к и : ч е р к а с ь к и й — Б а р а б а ш і 
'іііі иринський — Зиновій-Богдан Хмельницький. 

І оді посередником між козаками й урядом виступив Адам 
І III і.іь. оратор за православ'я на сеймах. Він вважав себе 
м ик іеі^ним дипломатом. Говорячи з козаками, він запевняв 
і\ \ сііоїй прихильності, призначав їм строки для виплати 
1 .1 іміанпя, а коли ці терміни минали, призначав інші, а тим 

•|';ітісіпікіЛ1Ьг)'сНіа8іапІ5Іа\уаХ. Кікі/І\\ і11а капсісг/аху. кя. ЬіІси-.чкісд,о. 
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часом завів між ними шпигунів, пересварив старшин, підку 
повував дарунками і, в такий спосіб, зволікав' час. Прос 11 
козаки мали намір зібрати чернецьку (тобто без старшим, і і 
черні) раду, а за такими радами серед козаків здіймалося 
обурення. Кисіль усіляко стримував їх від цього і все розсимаи 
обіцянки. Старшим, як титулували його поляки, або геть-
маном, як величали самі козаки, був у них тоді Василь Томи-
ленко, патріот, прямодушний простак, яким крутив лукавиіі 
писар його Онушкевич, ставленик Киселя й панів. Дочекав-
шись свята св.Іллі — терміну, вказаного Кисілем для виплат и 
козакам жалування, і не отримавши нічого, козаки не наважу-
валися збирати, як погрожували, чернецької ради, в якііі 
могли брати участь вже й не козаки, а невизначена кількістт. 
поспольства. Вони змусили свого старшого скликати на річці 
Русаві вальну (генеральну) раду, в якій, при старшинах, брали 
участь всі прості (поспольство), не тільки реєстрові козаки. 
Кисіль, дізнавшись про це, вирушив туди сам. 

Те було на початку серпня 1636 року. 
"Нам обіцяли гроші в травні, — говорили козаки, — а не 

везуть і в серпні; ми багато втратили, зостаючись без грошей. 
На море нам ходити не дозволяють, а ми звідти отримували 
собі харч; ми і побратимів своїх воювали, і непокірних видали 
під меч його величності, і за це тепер від уряду й підстарост-
терпимо утиски й образи; і грошей нам не дають". Старшини 
марно намагалися присмирити обурення. Одні кричали: 
ходімо на Запорожжя, а звідти на море! Інші кричали: ходімо 
на міста, на уряди (владу), які нас кривдять! Вирвали з рук 
Томиленка очеретину й хоругву, кричали: збираймо чер-
нецьку раду! Але це шуміли виписники, які затесалися на 
раду; реєстрові були стриманіші; після декількох годин ґвалту 
Киселю вдалося умовити їх почекати до свята Різдва Богоро-
диці. 

"Ще почекаємо, — сказали нарешті реєстрові, — та якщо 
нам не заплатять і тоді нашого жалування і не задовольнять 
за скоєні владою образи, ми заберемо армату і підемо на Запо-
рожжя". 

Після того минув ще місяць. Грошей не було. "З козаками, 
— писав тоді Кисіль коронному гетьману, — можуть вдатися 
три способи: вони шанують духівників грецької релігії і 
люблять богослужіння, хоча самі більше схожі на татар, ніж 
на християн; по-друге, на них діє страх королівського імені; 
по-третє, вони люблять взят и там, де можна дістати. Згідно з 
цим я застосував до них ці три способи". Кисіль обдаровував 
старшин й обіцяв їх нащадкам різні блага і права, потім 
переконав митрополита послати до козаків двох ігуменів, і ті 



вмовляли лицарів іменем православної віри не підійматися з-
ча користі на Річ Посполиту і не накликати біди на церкву, 
матір свою. Нарешті, Кисіль склав фальшивого листа від 
короля до себе і надіслав його Томиленку, роблячи вигляд, 
що чинить це не з обов'язку, а з прихильності до козацької 
сгаршини. У цьому листі від імені короля висловлювалися 
докори козакам за те, що вони, пе довіряючи королівській 
обіцянці, збиралися влаштовувати чернецьку раду і втікати 
па Запорожжя; потім ішли запевнення в неодмінній виплаті 
грошей; а після цього погрози на випадок непокори й непо-
слуху. Надсилаючи копію з такого листа, Кисіль радив коза-
кам відправити депутатів на майбут ній сейм і просити захисіу 
від образ, збереження своїх прав і справної виплати жалу-
вання. 

Але ці виверти не відвернули хвилювань. Восени, не 
дочекавшись жалування, Чигиринський полк збунтувавсь і 
виступив до Крилова, інші полки ще колившіись. З усіх полків 
збиралися охочі на Запоро>юкя, щоб звідти випливти на море; 
внписники натовпами приставали до ресстрових і передавали 
їм бунтівний дух. Козаки знову встановилися в Корсуні, коли 
їм було це заборонено; їхня армата була перенесена до Черкас 
іа наказом коронного гетьмана — козаки захопили чотири 
київські гармати, забрали всі з Черкас і перевезли до Крилова. 

Планований морський похід цього року не відбувся: 
обмежилися виходом кількох чайок. Настала осінь; час був 
незручний для плавання по Чорному морю. До того ж козаки 
плекали надію воювати і з дозволу уряду. Кримський хан вою-
вав з буджацькими татарами, котрі, перебуваючи під началь-
с: вом мурз Кентемирів, не підкорялися ханові і водночас були 
ворогами Польщі, безперестанку нападаючи на польські 
області. У зв'язку з цим кримський хан увійшов із Польщею 
в дружні відносини й уряд дозволив козакам надати йому 
іоіюмогу. Посланець Речі Посполитої Дзершек повіз ханові 
івимайні дарунки і по дорозі прибув до козаків, яким було 
вс.іено провести його. Спершу його прийняли не дуже 
чоброзичливо. "Не годиться, — говорив йому Томиленко, 
щоб ваша милість віз дари ханові, коли ще не виплачене 
/калування козакам: для хана у вас є гроші, а для козаків не-
м:і(!" Одначе Дзершека відпустили, коли козакам майнула 
І ПІДІМ на війну; натовп завзятців вирушив іїа допомогу ханові: 
111 були все виписники і запорожці, їх очолив Карно Павлович 
І \ д з а н , якого козаки прозивали Павлюком і під цим 
иргівиськом він знаний в історії. В одному українському 
топі їс і говориться, що його кликали також Павлюк Баюн і 

І Іо.іурус, бо він був хрещений турок. За даними сучасного 



віршувальника-історика, цей хоробрий козак служив раніше у 
кримського хана і допомагав йому проти донських козакіи 
при взятті Азова. Він був побратимом Сулими і, на прохання 
канцлера, був звільнений від страти. З цим ватажком рушили 
до хана такі ж звитяжці. Але деякі пішли на війну не допо-
магати ханові, а розоряти його підданих, користуючись тим, 
т о з Криму вийшла з ханом військова сила. 

Ці обставини стримали козаків і від походу на море, і від 
повстання на певний час. Тих, хто був сумирніший і зали-
шився вдома, старшини умовили почекати і відправили на 
сейм прохання через тих же сотників, що й раніше: черкась-
кого Івана Барабаша та чигиринського Зиновія-Богдана 
Хмельницького . 

Вимоги у цьому проханні були помірні і стосувалися біль-
ше одного реєстрового стану. Підкоряючись ухвалі кураків-
ської комісії, завше нестерпній для козаків, лицарі просили 
тільки, щоб їм віддали затримане, за їхніми підрахунками, 
за чотири роки жалування, щоб комісія, котра приїде для 
перегляду реєстру, вписувала на місце вибулих товаришів 
інших за бажанням козаків, щоб армата їхня утримувалася 
за казенний кошт і їм вільно було посилати на селітряні заводи 
за порохом та в рудні по залізо для ладнання гармат. Про свої 
утиски від панів вони писали так; "Недостатньо того, що ви-
ганяють нас із шляхетських маєтків, — не допускають меш-
кати і в маєтках вашої величності, і Бог відає, скільки вже 
козаків пішло із жінками та дітьми в Бєлгород й оселилось 
на московській землі. Проганяють з безчестям послів наших, 
не надають нам правосуддя, не дозволяють мати садиб і житла 
в містах, забороняють продавати і купувати горілку, пиво, 
мед, навіть на весілля та хрестини не можна нам приготувати 
напоїв, та ще пани старости між собоЕО сваряться, один на 
одного наїжджають, а нам, козакам, перепадає: нас б'ють; 
дворища, що залишилися після померлих на службі його 
величності козаків, хоча й повинні мати козацькі права, але 
— свідок пан підкоморій чернігівський, — як тільки не стане 
на світі якогось товариша, так тут же старости й підстарости 
розграбують його майно, а вдову виженуть з дому, і старих, 
які через дряхлість непридатні до служби, не поважають, 
оббирають і кривдять". 

На таке прохання козаки отримали дуже неприємну від-
повідь. Вважаючи, що козакам жалування належить тільки 
за три роки, а не за чотири, їм від імені короля відмовляли: в 
дозволі брати з заводів запаси для артилерії, у праві купувати 
в містах ділянки для поселення і заради збереження вигод 
власників — в праві готувати собі напої; оголошували, що 



до козацьких реєстрів у майбутньому будуть записуватися 
тільки ті, кого вподобають старости — за поданням останніх, 
л пс за бажанням самих козаків, — а всі, хто не ввіііде до 
реєстру, повинні служити панам беззастережно. Разом з тим, 
оголошуючи козакам догану за самовільне вторгнення у 
Корсунь, за невдоволення, що поширилися у війську, і суворо 
п ідтверджувалося , щоб жодна чайка не насмілювалась 
потикатися на море. 

У квітні 1637 року прибули до козаків комісари: Станіслав 
1 ІогоцькийтаЛдам Кисіль разом зі скарбовим писарем, який 
привіз жалування козацькому війську. Коли зібрали раду, то 
нідразу побачили, що на неї зібрались, замість числа ресст-
рі)вих, більше 10 000 чоловік. Зазначили до того ж, що гроші 
пс заспокоять козаків, що їхні прохання про жалування були 
побільш як приводом до невдоволення, що мшю інші витоки. 
І Іотрібно було виключити зайвих — зробити випис, але 
комісари не наважилися приступити до цього, боячись, щоб 
цс не спричинило відкритого бунту. Провели тільки потіс, 
іобто запис до реєстру 7000 осіб; це тривало кілька днів 
підряд. 

І Іарсшті З травня знову зібрали всі полки на вальну раду. 
Козаки зчинили гамір, вимагали повернути їм Корсунь для 
:ірмати, не хотіли віддавати назад чотирьох захоплених ними 
міївських гармат. Комісарам не під силу було їх заспокоїти і 
I ільки дали їм пораду знову звернутися до короля з проханням 
про це, а самі одмовлялися тим, що мусять буквально 
виконувати дану їм інструкцію. Нарешті козакам велено було 
присягнути. 

- Навіщо нас примушують присягати? — закричали 
ко іаки, — ми вже раніше присягали і бережемо присягу. 

Тут Потоцький звернувся до них з такою енергійною 
мро\ювою: 

- Марно хвилюєтесь, пани молодці; якби Речі Посполитій 
1ОІІСЛ0СЯ повернути меча проти вас, вона поверне його і 
II ілдить саме ім'я ваше. Нехай на цих теренах живуть дикі 
чіірі 1! пустелях замість бунтівного народу! Ви підете на Запо-
рчлчжя! Що ж із цього? Дружин і дітей своїх ви залишите 
і \ І; іож муситимете повернутися, і тоді доведеться схилити 
І " І011И під меч Речі Посполитої. Якщо ж ви лякаєте нас, що 
МІ КІС кудись далі — на Дон, приміром, то це неправда. Дніпро 

илиіа батьківщина. Іншого Дніпра не.має на світі. Дон не 
М'ькиа порівняти з Дніпром. Там неволя, тут — свобода. Як 
І'ипі ііс можна жити без води, так козакові без Дніпра, — чий 
Мміііро, ю г о козаки! Тепер прощавайте, ми їдемо до його 
І' ііімііос'і і і скажемо, що ви бунтуєте. 



Деякі козаки так розчулилися, що пустили сльозу. Іоми 
ленко поклав свою булаву й очеретину і сказав: 

— Чолою б 'ю всьому війську Запорозькому. Поверііікі 
уряд свій. 

З цими словами він полишив раду. 
Козаки стояли розгублені і не знали, що їм робити: чи 

обирати нового старшого, чи прохати колишнього прийня ги 
знову своє достоїнство. Прихильники Томиленка отримали 
гору. Козаки покликали свого гетьмана і переконали його не 
полишати уряду. 

— Не хочемо зрадити його величності і Речі Посполигііі, 
— сказали вони, — але нехай раніше пан коронний гетьман 
присягне. 

— Пан коронний гетьман раніше вас присягати не буде, 
— відповіли ко.місари. 

Сум'яття тривало до вечора; нарешті козаки, піднявиш 
пальці догори, присягнули на підставі кураківського договору. 
Якогось Грибовського, який кричав найвідважніше,Томиленкс) 
наказав прикувати до гармати. Він потім утік із війська на 
Запорожжя. 

Після цісїради Кисіль писав коронному гетьману, що для 
того, аби тримати козаків у покорі, найкращий засіб — маї и 
в козацькому війську шпигунів і, знаючи все, що у них коїться, 
підкуповувати при потребі старшин, але постійно сварити ї.\ 
між собою, щоб не допустити між козаками єдності й згоди. 
Через декілька тижнів виявилось, що такі заходи не завжди 
бувають дійовими. 

Павлюк повернувся з війни, в якій, з його слів, козаки 
малими силами перемогли і на порох обернула численного 
ворога. Почувши, що діється в Україні, він із натовпом 
сміливців налетів на Черкаси, забрав там гармати і відвіз на 
Запорожжя. "Тут їм належить бути!" — сказав він. 

Томиленко вагався. Душею він був прихшн.ний до козаць-
кої свободи і схильний був пристати до Павлюка; але, як 
людина літня, не сподівався на успіх; реєстрові козаки диви-
лися на повстання двозначно; тільки найвідважніші та молоді 
не приховувшш співчуття до вчинку виписників. Томиленко 
повідомив коронному гетьманові про дії Павлюка і вважав 
пристойним у своєму донесенні з прикрістю відгукнутися про 
пана канцлера, з милості якого Павлюк залишився живим. 
Томиленко не приховував, що з реєстровим військом легко 
було відбити армаїу в Павлюка, який налетів на неї з двох-
сотенним загоном, але виправдався тим, що слухався наказів 
коронного гетьмана, котрий заборонив козакам сваритися між 
собою. До того ж Томиленко відправив до Павлюка двох 
козаків із порадою підкоритися й повернути взяті гармати. 



16 червня Павлюк відповів Томиленку з Микитиного Рогу, 
де була тоді Запорозька Січ; він писав, що козаків засмутило 
оозчестя, завдане козацькій арматі, й козаки, з милості Божої, 
не образивши нікого, перенесли її на пристойне для неї місце 

- в Запорожжя, де їхні пращури прославилися своїми под-
ііигами; до того ж перебування армати у волостях потребує її 
> і римання, котре падає на бідних жителів, й без того обтя-
жсних постоєм кварцяного війська наперекір кураківській 
комісії, тому що жовнірам не слід займати квартир далі Білої 
І Іеркви. "Зізнайтесь, — писав Павлюк, — коли армата наша 
с юяла у волостях, то і виписи були часті, із шляхетських маєт-
к ііі виганяли або підкоряли панській юрисдикції наших това-
рт і і ів та вдів козацьких, а ледь якийсь наш козацький това-
риш прогрішиться, паїш зводять наклеп на ціле військо перед 
коронним гетьманом, а той — перед його величністю". 
I Іавлюк відмовлявся повернути гармати, кажучи, що покій-
ника з могили назад не виносять, і запроінував. навпаки, всіх 
рссстрових прибути до них з рештою гармат. "Боронь Боже, 

додавав Павлюк, — якщо ви захочете бути нашими воію-
і;:ми і разом із жовнірами підіймете руки на дружин і дітей 
матих та на майно наше: ваші дружини йдіти, і майно діста-
іі\ гься нам у руки раніше, ніж наші — вам; але ми цього 
'.оисім не хочемо; у нас і у вас одна рідна земля, і краще нам 
/МІ ги заодне в братстві". 

І'азом з тим Павлюк розіслав по Україні універсал, яким 
'..ікликав весь народ у козацтво. "Всякого, хто побажає бути 
к(чаком, — йшлося в ньому, — не гювинні змушувати до 
підданства панам". Такі запрошення були саме до серця 
р\ і. і>кому народові в Україні; багато хто, зачувши їх, тут же 
і'.іскли в Запорожжя. Томиленко все ще перебував у нерішу-
•шс I і, не відправляв назад павлюкових ^юсла^щів, прибулих із 
II к- г(ім, і повідомив коронному гетьманові про універсал, яким 
I Іаиліок бунтує народ. 

липня Павлюк написав Томиленку другого листа, вима-
і.іг. монернення своїх посланців, як і раніше, переконував 
рг( (. І рових приєднатися до виписників, июб столицею козац-
II I г гала Січ: там би перебувала козацька армата, там би жили 
> іаріпіпіи, а козаки можуть жити, де кому заманеться, — чи 
и ' і'іі, чи в Україні, в селах і хуторах зі своїми родинами. 

іимаиічись господарством. В усякому разі — підуть до нього 
І" М І рові чи ні, Павлюк прохав повідомити, коли кварцяні 
І "і'.іііри рушать на нього зі зброєю. 

І ііінчуття до Павлюка і його виписників зростало поміж 
І" ' і І роїиіми. Томиленко все ще не смів поділяти його явно, 
І І'- II мс протидіяв йому. Тоді підлабузники панської влади. 



па садиби шляхетських осіб та козаків, відданих Речі Поспо-
литій; деяких власників уже пограбували; деякі вже втекли 
іі своїх маєтків. Будуть палити костьоли і вбивати католи-
цьких духівників, викорінювати унію; сподіваються об 'єдна-
гнся проти поляків із донськими козаками і, зрештою, відда-
т с я московському цареві і визнати його государем над усією 
Україною. Інші звитяжці втікають в Запорожжя і там будують 
чайки, щоб виходити в море". Такі недобрі вісті принесли 
Ічонецпольському полонені козаки Смольчуга та Ганжа. 

Стоячи в Барі, Конецпольський задумав спершу заманити 
ло себе Павлюка з товаришами хитрістю, і послав до нього 
двох ротмістрів — Комаровського і Сокола: через них пові-
домляв Павлюкові, що Річ Посполита очікує війни з Туреч-
чиною, запрошував з цього приводу з 'явитися до нього у вій-
сько і разом з тим відпустити схоплених, як він дізнався, в 
1 Іереяславі старшин. 

Поводячись гак поблаж^^иво з бунтівниками, Конецполь-
ський З вересня видав універсал до всіх старост і підстарост, 
лсржавців, намісників-власників і зага;юм до всіх керівних 
осіб (урядів) в Україні, говорячи так: "Всіх тих, хто пристав 
ло бунтарів і не повернеться на свої місця проживання, не 
і'.ііажаючи козаками, надсилайте до мене, а якщо їх не можна 
пуде спіймати, то карайте їхніх дружин і дітей, знищуйте їхні 
житла; нехай ліпше кропива росте на тому місці, де вони жи-
ву гь, ніж плодитимуться зрадники короля і Речі Посполито'Г'. 

Павлюк, залишаючись зі своїм військом під Криловом, 
2 1 вересня надіслав Конецпольському дві відповіді: одну від 
себе, другу — від військового писаря Стефана Домарад-
ського. 

Павлюк подавав учинену ним справу в такому вигляді. 
Декілька десятків козаків без відома і згоди всього козац-

I ІІ;І скликали раду на річці Русаві й усунули від старшинства 
іислуженого і шанованого Василя Томиленка, відставили 
І ілних і шанованих старшин та полковників, віддали началь-
( іііо людині негідній і нездатній, до того ж чужоземцю — 
московиту Саві, обрали таких же, як і він, старшин. Сава 
І ммовільно забрав гармати, що належали Трехтемирівському 
монастирю, а отже, зазіхнув на церковне майно, називав 
і;іі іорожців та виписників зрадниками, погрожував іти на них 
іі своїми однодумцями й викорінити їх, чинив народові різні 
кривди. "Це спонукало нас, — додавав писар, — до того, що 
ми послали схопити Саву з його поплічниками, судили і стра-
мі іи ча своїм звичайним військовим правом. Ми б раді були 
ил вимогу вашої милості випустити Саву, тільки це важко: 
т і ї убитий; неможливо було стримати військо". 



Павлюк запевняв коронного гетьМана, що виїїисники ігіяші 
гармати і завезли в Запорожжя з тією метою, щоб, згідно 11 
бажанням уряду, не пропускати свавільних людей на Чорне 
море, виявляв свою готовність служит-и коро;мо іа ІЧ"и 
Посполитііі, осуджував колищніх гетьманів, які допуск.ит 
татар спустошувати Україну, і на доказ своєї пильносгі і;і 
здатності охороняти край, надіслав кількох полонених гаї ;і|і, 
взятих недавно при розгромі свавільїюго татарського загону, 
що з 'явився в українських межах. На вимогу коронної о 
гетьмана з'явитися до нього під приводом очікуваїюї вііінн 
Павлюк відповів, що нехай раніше коронний гетьман надімілі' 
йому від імені короля знаки — хоругву, булаву, бунчук, ли ганрн. 
посилався на старовинний звичай, за яким польські коро^н 
завше так поводилися з козаками, закликаючи їх на війну. 
Інакше кажучи, це означало, що польський уряд затвердни 
Павлюка у званні козацького гетьмана і разом з тим визнаи 
козаками весь натовп холопів-утікачів, що згуртуваіиіся 
довкола нього у нсвизначеній кількості, а отже, не линк-
з н и щ у в а л а с ь кураківська комісія, котрою поляки так 
дорожили, а й цілковито підривалися права старост і дідичвіих 
панів в Україні, бо кожен підданий міг тоді самовільно нази-
ватися козаком, а пан втрачав право і над його особистістю, і 
над його майном, і, зрештою, над своєю землею, бо цей груп г 
був даний непокіріюму холопу; за тодішнім народним 
іюняттям, та ділянка землі, на якій сидить і яку обробляє 
землероб, була його власністю в будь-якому разі, й пан 
зоставався власником відданого грунту наскільки, настільки 
господар останнього залежав од влади пана. На додачу в лис ті 
писаря була ви\юга повернути свободу С^юльчузі та Ганжі 
як невинним людям. 

Конеціюльський відповів козакам, ию, вимагаючи собі 
"знаків" і посилаючись на те, що так колись чинили королі з 
козаками, вони порушують обов'язок підданих і насмілю-
ються диктувати закони своєму государю; коронний гетьман 
велів власне козакам бути слухняними не тому старшому, кого 
вони самі виберуть, а тому, кого їм дадуть, і перебувати в 
межах покори, вказаних кураківським договором. Він виправ-
довував Саву Кононовича,та його товаришів і виражався так: 
"Невинна кров ваших товаришів і старшин волає про помсту 
і повергне вас у погибель. Довго Річ Посполита дивилася 
крізь пальці на ваші свавільства, але більше їх не терпітиме; 
вона і сильним монархам давала відсіч та чужоземні народи 
підкорювала своїй владі. Тому якщо ви не будете слухняними 
королю і Речі Посполитій відповідно до кураківського до-
говору, 10 знайте, що Річ Посполита вирішила не тільки 



припинити ваші свавілля, а винищити назавжди їм я козаць-
ке". 

Після такої відповіді Павлюку не залишалося нічого, як 
вступити у відкриту ворожнечу з поляками. Залишатися в 
межах кураківського договору означало кинути народ, що 
с гікався до нього, на поталу панству; за кураківським дого-
вором козацьке звання належало одним реєстровим, а вони 
набиралися за рекомендацією старост і підстарост, недавно 
Пули зведені до визначеного комплекту, отже, виписникам, з 
яких складалося Павлюкове військо, не було вже місця, 
і Іавлюк та його товариші не тільки не могли залишатися при 
гих посадах, котрі вони собі присвоїли, а ще мусили очікувати 
покари від польської влади за вбивство Сави, котре зовсім 
не виправдовувалося коронним гетьманом, як того домагався 
Ііавлюк. Виходячи з цього, Павлюк видав універсал, що 
іакликав усю Україну до зброї. 

Цей універсал в багатьох копіях був розісланий у міста, 
містечка, села: козакам, посланим із ним, велено було ква-
питися день і ніч. 

Зміст універсалу був таким: 
"Карно Павлович Гудзан, полковник війська його коро-

лівської величності, старший у всій Україні та на Задніпрі. 
I Іанам отаманам городовим і всьому товариству нашому, що 
мешкає як у містах його королівської величності, так і в 
княжих, шляхетських і всьому загалом посполитому народові 
|іс)ду християнського в Україні, на Задніпрі й у всій Сіверщині 
(ичимо від Бога доброго здоров'я і в усьому щасливого бла-
іоіюлуччя. Дійшла до нас вірна звістка, що вороги нашого 
християнського народу руського і нашої древньої грецької 
віри, ляхи, задумавши зло і забувши страх Божий, ідуть в 
Україну і за Дніпро, хочуть як військо його королівської 
величності, так і підданих королівських, княжих і панських 
оГіернути в ніщо, пролити кров християнську, вчинити наругу 
п;ід жінками і дітьми нашими й остаточно нас поневолити; 
шму іменем моїм і старшинства мого, іменем всього війська 
і.июрозького повеліваємо вам і переконуємо вас, щоб ви всі 

II піостайно, від малого до великого, хто тільки називає себе 
ічіілришем і береже святу благочестиву істинну віру, поли-
тивіїїи свої заняття, негайно збиралися до мене. Доручаю 
в:к' Ііогові. Із Луби. 11 жовтня 1637 року". 

І Іе повстання знайшло собі о тій порі особливо сприят-
пп'.піі грунт. Крім того, що південноруський народ завжди 

и\в радий можливості піднятися на панів, — того року був 
т віюжай і через це настала дорожнеча; бідняки голодували; 
. вчіценики у зв'язку з дорожнечею на хліб дозволяли у піст 



Вишневецьких, що були там. У Полтаві організувався загін 
під проводом Острянина; подібний загін ішов до Скидана з 
Гадяча. На правому боці Дніпра полк Чигиринський, а на 
лівому — Переяславський першими з реєстрових перейшли 
на бік повстання. Решта ще сумнівалась: Скидан пригрозив 
їм смертю, якщо не пристануть до нього. Народне обурення 
вже сягало кожного, хто не співчуває спільній справі. З іншого 
боку, близькість польського війська тримала в страхові 
правобережну Україну: 26 листопада Потоцький видав 
універсал до реєстрових, закликаючи ловити бунтівників і 
самим приєднуватися до війська. "Якщо ж буде інакше, — 
закінчував він свій універсал, — то знайте, що ваші дружини 
й діти загинуть і ви самі впадете під мечем війська його 
королівської величності". Коли польське військо зібралося в 
Наволочі , Корсунський полк, настраханий погрозами 
Потоцького, надіслав вияв покірності і готовності бити 
заколотників; але потім, коли почули козаки, що в польському 
війську безлад, корсунці перейшли до Скидана, і він призна-
чив у Корсуні раду на 29 листопада. Іїілоцерківськпй полк 
спершу підкорився, коли Потоцький прибув до Білої Церкви: 
козаки вийшли йому назустріч, кланялися до землі на знак 
покірності. Потоцький спершу по-начальницьки накричав на 
них, а потім наказував схиляти до покори козаків інших пол-
ків. Та коли він поїхав з Білої ІДеркви в Наволоч, білоцерківці, 
підбадьорені чугкою про безладу польському війську, пішли 
ло Скидана. За ними рушив по Дніпру Київський полк. 
І [складаючи велику надію на безладдя між поляками, руси 
сіали нарікати на Павлюка, що він так довго залишається в 
Січі і пропускає зручний час напасти на ворогів. Призначена 
('киданом у Корсуні рада була нечіткою, гамірною, прибуло 
ма неї небагато, кричали проти Скидана й Павлюка. Скидан 
пішов із Корсуня в Мошни і звідти 4 грудня ще пустив уні-
нсрсал такого змісту: 

"Карно Скидан, полковник та опікун всієї України. Панам 
молодцям, черні війська Запорозького, товаришам і братам 
моїм милим, даю вам знати, що я скликав вас на корсунську 
|ілду, але побачив, що вас мало слухняних. Тепер, знаючи, 
що ляхи наступають війною і на віру нашу, і на вольності 
мміііого війська, наказую під смертною карою, щоб усі піші 
и кінні пошвидше збиралися в Мошни давати відсіч бездуш-
іімм супротивникам нашим". 

З дня на день чекали руси Павлюка з нетерпінням і вже 
починали втрачати надію, подейкували навіть, що Павлюк 
ік- прпйде, а залишиться в Запорожжі; та Павлюк нарешті 
І яїишся із запорожцями. Причина його зволікання виясни-



лась. Він зв'язувався з кримським ханом, якому нещодаїто 
надавав послугу, і благав його допомогти козакам, але хан 
відмовив і повідомив проте польському урядові, виставляючи 
цим свою прихильність до Речі Посполитої. Таким чином 
Павлюк, очікуючи ханської відповіді, справді пропустив до 
рогоцінний час, коли польське військо переживало безладдя 
і легко було, напавши зненацька, побити його. Потоцькиіі 
тим часом утихомирив хвилювання між своїми жовнірами, 
переконав їх чекати жалування три тижні, й коли вони заспо-
коїлися, виступив з військом у Корсунь. Тамтешні мешканці 
підкорилися полякам. За українськими джерелами, жовніри 
спустошували й ганьбили церкви, умертвляли дружин і дітсіі 
заколотників. "Все це холопська неправда", — говорили потім 
поляки про такі звістки. Потоцький, перш ніж розправлятися 
зброєю з бунтівниками, написав до них універсал, де пере-
конував пожаліти власну кров, опам'ятатися, просити про-
щення й пощади, поки ще є час і можливість отримати мило-
сердя від короля. "Мої прохання, — писав після того 
Потоцький, — не пом'якшили їхньої впертості. Вони більше 
повірили універсалам Скидана, котрі літали іювсюди один 
за одним". 

Скидан на універсал Потоцького відповів так: "Козаки 
вже не дозволяють більше виписувати себе, зменшувати свій 
стан та дурити себе комісіями". 

— Нічого не поробиш, — сказав Потоцький. — Хто слів 
не слухає, того напоумляють побоями. 

Перед вечором 5(15) грудня польське військо перейшло 
річку Рось через Шахнів міст, прямуючи до села Кумейки. 
Передовий загін під начальством Лаща в кількості 1500 чо-
ловік відділився від головного корпусу війська і пішов вперед 
для взяття язиків. Він підходив до самих Мошнів, де стояло 
козацьке військо, схопив там кількох язиків, але один із його 
солдатів переметнувся до козаків і розповів їм, що ще декілька 
польських хоругов не встигли примкнути до свого війська і 
йдуть позаду. Після цієї звістки Павлюк вирішив обійти поля-
ків, заволодіти переправою через річку Рось і заодне перері-
зати шлях заднім хоругвам. Козаки всім табором пішли слідом 
за Лащем, який притьма приєднався до свого війська. Спіймані 
ним язики повідомили, що у Павлюка й Скидана до 20 000 
війська і вони очікують до себе на підмогу з лівоґо боку Дні-
пра ще ополчення під начальством киянина Кизима. Гармат 
у них вісім. 

Потоцький, дізнавшись про це, наказав негайно висту-
пати. Польське військо рушило вперед табором, що складався 
із возів, поставлених у 10 рядів. 



6 ( 1 6 ) грудня поляки побачили козацьке військо, яке 
заходило їм у бік. Кисіль, русин за походженням, православ-
ної віри, не міг стримати сліз і зітхань, забачивши своїх єдино-
вірців і земляків. "Славні люди! — говорив він. — Як сміливо, 
як бадьоро ідуть на смерть! Навіщо вони йдуть на свого 
короля і Річ Посполиту, а не на ворогів Христового хреста!" 

— Сьогодні день святого Миколая, — казав дехто. — Це 
патрон нашого гетьмана. Щасливе передвістя! 

— Не можу далі терпіти холопського нахабства! — сказав 
Потоцький і наказав ударити по козаках. 

Холопи підпалили село Кумейки: вони гадали, що дим 
повіє на поляків, — й помилились: вітер дув на козаків. 

Стрімко кинулася на козаків польська піхота, гримнули 
гармати, помчали п'ять кінних хоругов одна за одною і мит-
тєво, як доповідав потім Потоцький, ледве встигнеш прока-
зати "АУЄ Магіа" (Радуйся, благодатна Маріє), поляки проби-
ли козацький табір у двох місцях. Вважаючи себе вже 
переможцями, поляки кричали: "Здавайтесь! Здавайтесь! 
Просіть милосердя!" Холопи їм у відповідь кричали: "Не зда-
мося ляхам! Як один, свої голови покладемо!" Частина коза-
цької кінноти тут же втеюіа; польські вершники погналися 
за нею, але не наздогнали, тільки декого зарубали в погоні. 
Піші руси з частин розбитого табору згуртували тісніший і 
захищалися відчайдушно. Потоцький наказав підпалити сіно 
на козацьких возах; вогонь швидко сягнув пороху, що лежав 
на інших возах; залишившись без пороху, руси відбивалися 
голоблями, дугами, уламками возів, і ледве якийсь поляк 
надав з коня, його тут же холопи терзали на шматки, хоча 
слідом налітали поляки і рубали холопів на локшину. Жорс-
гока різанина тривала до смеркання. Увечері розтерзані, пору-
бані недобитки кинули переможцям шість гармат і відступили 
до задніх; там із залишків склали ще т існіший табір і 
моставили дві останні гармати. Потоцький мав намір всю ніч 
освітлювати їх, надіслав до них пропозицію, щоб вони 
(далася і просили милосердя. 

Відповіді не було. Поляки почали стріляти, але з козаць-
кого боку не почулося жодного пострілу. 

Тоді Потоцький сам поїхав по розбитому козацькому табо-
ру і серед трупів, що лежали горами, наткнувся на поранених, 
)ікі сказали йому, що козаки, скориставшись темрявою, пішли 
1 усім табором до Боровиці, кинувши своїх поранених напри-
чіоляще. Козацькі коні, уражені польськими кулями, мета-
іііся без вершників. 

Слідом за цим до польського гетьмана з'явилися кілька 
|Н ( с грових; вони просили прощення, запевняли, що були в 



козацькому таборі несамохіть, пропонували свої послуги і 
хотіли разом з поляками переслідувати своїх розбитих одно-
вірців. ' 'Ви можете служити вітчизні, тільки очистившись 
наперед присягою", — відповів їм польний гетьман. 

Дозволивши своєму війську перепочити, Гіотоцький ще 
раз надіслав казакам універсал: іменем короля обіцяв їм про-
щення, якщо вони розкаються і попрохають милосердя; 
інакше він погрожував вчинити так, як йому Бог покладе па 
серце і як покаже обов'язок лицарської відваги. До цього уні-
версалу доклав своє послання Кисі;п>: він радив козакам 
видати призвідців повстання і ручався, що король подарує 
їм прощення. 

і іасіупного дня ІІотоцький послав свого небожа Станіс-
лава ГІотоцького вперед; той дійпіов до Боровиці над Дніпром 
і дізнався, пю з-за Дніпра до козаків підходить нове під-
кріплення. 

Тоді польський гетьман рушив свій обоз до Мошни через 
С)\піе поле козацького погромч. лс па заспіжснііі рівнині 
червоніли смуі іі крові: скі.п.ки можна б)'ло о.чопиіп зором 
— па полі, по болоіу. в лісі — скрізь видно було людські 
тіла, відрубані і іьтови. руки, ноги, кінські групи, уламки возів, 
кипуіу зброю, обгорілі колоди ссла Кумейок. Коли поляки 
відійшли, холопи по.ховали тіла руських воїнів і насипали 
над ними високі могили на спомин майбутнім часам, щоб 
знали нащадки, що під ними лежать козацькі голови, що 
поляї-іпі в нещасний день св.Миколая, покровителя землі 
і:)уської. 

У козацькому таборі під Боровицею було неладно. Після 
)оз5иття козаків під Кумсйками Скиданта інший полковник. 
Чечуга, побачили, що справа їхня гине: не бажаючи діста-
ватися панам і сподіваючись зберсітп ссбс для майбутнього 
повстання, вони втекли. Павлюк за:пітався на .місці і думав 
перенести обоз па лівий берег/Іиігіра, піоб т ам підкрігиїтися 
свіжи.ми сила\иі. Але тут надійпіли до козацьког'о табору 
універсал ГІотоцького та послання Киссля. Тоді реєстрові 
обурилися, стали звалювати всю провину на ГІавлЕОка, кри-
чали, що він їх підвів, збунт}'вав обіцянками, а сам пішов у 
Січ і га.м згаяв зручний час. Знайшлися оратори, які доводили, 
ию слід видати полякам Павлюка; цим можна загладити свою 
провину, а чинити опір нерозумно і марно, їх став утримувати 
один зі старшин — Томашевич-Гуня, завдяки пораді й роз-
порядливості якого козаки відійшли з-під Кумейок. Його самі 
козаки проголосили старшим, а Павлюка й Томиленка взяли 
під варт}. Але Гуня не взяв на себе старшинства ціною видачі 
полякам колишніх ватажків. Козаки обрали якогось Снир-
ського. 



10 (20) грудня Потоцький з'явився під Боровицею. 
Поляки дали залп по козаках. 
Виписники стали відповідати пострілами, але реєстрові 

викинули мирний прапор і послали сказати Потоцькому, що 
вони готові просити милосердя і видадуть заводіїв. 

Потоцький обіцяв їм помилування з умовою, якщо вони 
приведуть до нього Павлюка, Скидана, Томиленка та інших 
старшин. 

Виписники кинулися втікати; одні степом, інші Дніпром, 
багато тут же потонуло, бо через теплу зиму Дніпро погано 
замерз. Тоді втекли Гуня і полковник Филоненко. Реєстрові 
привели до Потоцького закутих у кайдани Павлюка, Томи-
ленка і якогось Івана Злого. "Л де ж Скидан? — закричав на 
них Потоцький. "Нема, чкурнув десь!" — відповіли реєстрові. 
'Замість нього чигиринці привели двох сотників свого нолку: 
Кузю та Курила, які недавно відзначилися тим, що спалили 
декілька шляхетських садиб і перебили в них господарів. 
•'Знати не хочу! — кричав Потоцький. — Щоб мені був 
Скидан: даю вам три дні, доставте його живого чи мертвого!" 

14 (24) грудня польний гетьман наказав зібратися козакам 
на раду і вислав до них комісарів — свого небожа і Киселя. 
Коли ці комісари прибули в призначене місце над Дніпром, 
козацькі довбиші взяли литаври польного гетьмана і вдарили 
у них, скликаючи раду. Козаків зійшлися тисячі. Комісари 
сказали їм таке: 

— Ви скоїли злочин, гюдібного якому не було на світі з 
правіків: ви не тільки підняли руки свої на військо вашого 
І осударя, а ще хотіли накликати на нас татар: про це ми отри-
мали докладну звістку. Все ми знаємо. Чи не так? 

Козаки підтвердили, що справді Павлюк спілкувався з 
хаіюм. 

— За таку зраду, — продовжували комісари, — ви самі 
собі підписали вирок власною кров'ю; в бою ви втратили 
І лрмати, хоругви, очеретину, печатку, всі знаки, дані вам 
королем, усі вольності, право обирати з-поміж себе старших, 
погубили саме ім'я козацьке. Тепер у вас повинен бути інший 
порядок. Якщо вам подарують життя, то ви маєте приписати 
цс великодушності його величності короля до переможених. 

Попереду стояв обраний козаками старший. Комісари 
гкмзали йому: 

— Поклади бунчук, булаву, печатку, всі полковники і 
І кірніини теж покладіть ваші знаки. Вам дадуть інших 
начальників. 

Обрані начальники скорилися. 
— Слід перевірити реєстри, — вели далі комісари, — щоб 



дізнатися, хто загинув. Діти зрадників не будуть включені и 
козацькі лави, але це буде на вальній раді, яка збереться після 
того, як про вас приймуть ухвалу на сеймі, а до того часу т і 
будете слухатися пана Ілляша Караїмовича і коритися йому 
в усьому. 

Разом з Караїмовичем призначені були в полки полкои 
никами люди, так само, як і він, віддані урядові, але їх призі ІІІ 
чали тимчасово до сеймової ухвали про остаточну долю ко-
зацтва. Насамкінець козакам веліли присягнути. Козаки исс 
виконали і дали від себе присяжного листа, достопам'ятного 
тим, що він був підписаний Богданом Хмельницьким, якиіі 
був тоді військовим писарем. У щоденнику сучасника Околь-
ського (втім, це джерело не у всьому бездоганне) присяжного 
листа подано в такому вигляді: 

"Ми, найниціші підніжки його королівської милості на-
шого милостивого пана, найсвітлішого сенату і всієї Речі 
Посполитої, наших милостивців вірні піддані: Левко Бубнов-
ський і Лютай — військові осавули, полковники: черкаськиіі 
— Яків Гегнивий, канівський — Андрій Лагода, чигирин-
ський — Григорій Хомович, корсунський — Максим Несте-
ренко, переяславський — Ілляш Караїмович, білоцерківський 
— Ячина, яблунівський — Терешко; судді: Богдан і Каша, та 
писар військовий Богдан Хмельницький, потім усі сотники, 
отамани і братія, чернь, молодці війська його королівської 
милості Запорозького, на майбутні часи даємо це свідчення 
як для нас, так і для наших наших нащадків, на вічну пам'ять 
про кару за наші злочини проти непереможної величності 
його королівської милості нашого милостивого пана і всієї 
Речі Посполитої, і про виявлене до нас милосердя. За на-
мовою старших своїх ми, забувши кураківський договір, 
написаний нашою кров'ю, порушивши порядок, встанов-
лений у війську Запорозькому паном великим коронованим 
гетьманом краківським каштеляном Стаиіставом на Конец-
полі Конецпольським і порушивши нашу присягу, спершу 
негідно вбили старшин наших, даних нам на русавській раді 
іменем його королівської милості панами королівськими 
комісарами: чернігівським підкоморієм і носівським старос-
тою Адамом із Брусилова Киселем та брацпавським воєводи-
чем полковником його королівської милості Станіславом із 
Потока Потоцьким, потім, зробивши набіг на Черкаси, взяли 
там запорозьку армату і додатково до встановленого з дозволу 
його королівської милості і Речі Посполитої реєстру числом 
сім тисяч козаків, набравши до себе поспольство (просто-
люд), відважилися зі своїм старшим Павлюком вступити у 
битву з коронним військом під начальством ясновельможного 



пана брацлавського воєводи польного коронного гетьмана, 
надісланого для приборкання нашого нещасного бунту. На 
полі битви між Мошнами і Кумеі^ками Господь Бог звершив 
над нами свій справедливий вирок: табір наш був розірваний 
коронним лицарством, артилерія наша взята, ми втратили 
знамена, очеретини і всі здавна заслужені відзнаки, отримані 
від їх милості королів та Речі Посполитої. Більшість нашого 
війська полягла у битві, а залишок його пан ясновельможний 
гетьман наздогнав під Боровицею, за справедливим судом 
Божим оточив, обсипав окопами і хотів винищити приступом 
на тому самому місці, де полягли колишні старшини; тоді ми 
всі, хто був з нашим старшим у боровицькій облозі, з огляду 
на те, щоб не пролилася християнська кров і голови наші ще 
могли бути корисні Речі Посполитій, просили ясновельмож-
ного польного коронного гетьмана про милосердя через їх 
милостей панів комісарів, які раніше упорядкували наше 
військо і дали нам старшин, видали Павлюка, Томиленка та 
деяких інших, а Скидана, призвідця того сум'яття, який втік, 
всі зобов'язуємося розшукати і віддати в рука пана польного 
коронного гетьмана. За наш злочин пан ясновельможний 
польний коронний гетьман не захотів дати і призначити нам 
старшого над нашим військом із нашого середовища, як 
раніше було за звичаєм, залишаючи це до подальшої волі його 
величності короля і Речі Посполитої, у нас були обрані тільки 
полковники, а до часу головне начальство доручене пану 
ілляшу, переяславському полковникові, який ніколи не брав 
участі в бунтах і перебував при коронному війську. З цим ми, 
залишаючись у такому порядку на подальші часи, для благан-
ня милосердя і милості його королівської величності та Речі 
Посполитої, призначили зі свого середовища послів як до 
його королівської милості, світлійшого сенату і всієї Речі Пос-
политої, так і до ясновельможного пана великого коронного 
і стьмана краківського каштеляна Станіслава з Конецполя 
Конецпольського. Що ж стосується Запоромокя, морських 
човнів і звичайної сторожі, то ми зобов'язуємося бути гото-
іиіми і йти в похід, як тільки буде наказ ясновельможних панів 
і сгьманів коронних і комісарів, призначених для спалення 
човнів і виведення із Запорожжя черні, яка там виявиться 
ііонад число, призначене для тамтешньої сторожі. Щодо 
ііаіііих реєстрів, які стали безладними через нашу поразку, 
ми піддаємося на волю й милосердя його величності та всієї 
Гсчі Посполитої, а також коронних гетьманів, залишаючись 
II І ііі кількості, в якій залишили нас пани комісари, і в такому 
порядку, якого вимагає милосердя його величності, і пере-
(іміаіоми на вічні часи у вірності, службі та підданстві Речі 



Посполитій, в чому, звівши руки до ігеба, присягаємо, для вічної 
і нескінченної пам'яті про кару, що впала на нас за наші 
злочини, і про милосердя, нам дане, аби на прийдешні часи 
подібних бунтів не було, даємо це писання і криваве зо-
бов'язання за військовою печаткою і за підписом військовою 
писаря. Це зобов'язання мусить завше бути при військових 
реєстрах, щоб ми пам'ятали і про кару над нами, і про 
милосердя його королівської величності та всієї Речі 
Посполитої. Писано на повній раді під Боровицею напере-
додні Різдва Христового літа Господнього 1637 року. Богдан 
Хмельницький іменем всього війська його королівської ми-
лості власноручно з прикладанням печатки". 

Це зобов'язання, написане і, ймовірно, складене як свід-
чення на майбутні часи, як у цьому писанні говориться, 
людиною, котра через одинадцять років після того на чолі 
козаків і руського народу завдала жорстокого удару шляхет-
ській Речі Посполитій, справді може залишатися на майбутні 
часи свідченням того, які брехливі, безплідні і безсилі всілякі 
угоди, постанови, законопоіюження, коли вони складаються 
врозріз із всемогутньою логікою подій і ходом розв'язання 
історичних завдань. Після відібрання присяги від козаків 
польний гетьман мав намір провести перші дні свята на місці, 
але того дня ввечері дали йому знати, що до річки Ірклій 
підходить ватага заколотників на допомогу Павлюку на чолі 
з Кизимом. Потоцький вирішив за потрібне попередити його: 
у перший день Різдвяних свят він відправив за Дніпро шести-
тисячний загін зі своїм небожем. Йому наказано було дізна-
тися, чи великі сили в Кизима, і якщо можна буде, то й розпра-
витися з ним. Але Кизим встиг дізнатися про сумну долю 
Павлюка і повернув до Лубен. 

ІУІолодий Потоцький виступив 25-го числа, з ним виру-
шили і реєстровів. Козаки, буцімто з ними нічого не бувало, 
виступали у святковому вигляді — грали на сопілках, били в 
бубни, біля їхнього начальника Ілляша Караїмовича несли 
бунчук під білим знаменом з двома хвостами на рогатині. За 
ним і молодим Потоцьким 26-го числа і сам польний гетьман 
став переправлятися на лівий берег Дніпра. Реєстрові, виїхав-
ши далеко вперед, несподівано для Потоцького, спіймали 
Кизима і привезли його, закутого, до гетьмана. Певне, його 
схопили хитрістю або видали свої. 

Наприкінці грудня польний гетьман з військом стояв біля 
Переяслава. Ілляш радив іти на подніпровські слободи і зруй-
нувати ці гнізда бунту, але Потоцький відклав цей захід під 
тим приводом, ию раніше треба спитати королівського доз-
волу на розор цілого краю; до того ж ще тривало, як до нього 



доходили чутки, сум'яття на верхніх околицях лівобережної 
України. Він поїхав у своє староство Ніжин. "Дорогою, — 
писав він, — мої очі побачили жахливі сліди грабунків та 
вбивств; холопство недавно проливало кров шляхетську і 
святенницьку: тепер налякані поселяни, з приходом поль-
ських військ, видавали заколотників, а разом з ними повер-
тали святині пограбованих костьолів та коштовності, взяті в 
будинках убитих шляхтичів". Коли вже Кизим потрапив у 
полон, його син, не знаючи про батькову долю, з юрбою 
холопів увірвався в Лубни, перерізав шляхетську челядь князя 
Вишневенького, спалив бернардинський монастир, порубав 
ченців і розкидав собакам їхні тіла. Недовго втішався козак. 
Через кілька днів після цього він потрапив у полон і був 
закутий разом із батьком, ідучи до Ніжина, Потоцький саджав 
бунтівників на палі, так шо весь шлях був позначений 
страченими, наче віхами. "Треба всім нагнати страху, — 
говорив польний гетьман, — десяток сотні, сотня тисячі хай 
показують взірець". Як він зізнавався, тільки того і їздив до 
Ніжина, щоб удовольнитися спогляданням руських холопів 
на палях. 

У Ніжині декілька днів тривали страти. 
— Я з вас воскових зроблю! — кричав Потоцький. 
— Якщо ти, пане гетьмане, будеш відшукувати і страчу-

вати винних, — говорили йому руські, — то разом посади на 
палю все Подніпров'я і Задніпров'я. 

Польний гетьман розставив своє військо на лівому боці 
Дніпра, доручив над ним начальство небожеві, а сам поїхав 
у Пруссію. 

Проїжджаючи через Київ, він наказав посадити на палю 
Кизима разом із сином на горі Кисілівці, перед стінами замку. 
Павлюк, Томиленко, Іван Злий і ще двоє товаришів були 
доставлені в кайданах до Варшави. 

У лютому і 638 року зібрався сейм. Посли вимагали край-
I іі.ої жорстокості щодо козаків — стерти їх з лиця землі. При-
іі.іаснення Павлюком старшинства не лише над козацьким 
с ганом, а й над усією Україною поляки трактували так, що 
цс-іі заколотник зазі.чав відірвати Україну від польської корони 
І с І ати самому государем; тому присудили вдягнути йому на 
І олову розпечену залізну корону і дати в руки розпечену зал із-
11\ палицю замість царського жезла або скіпетра. Кисіль гаря-
' іс ілступався за життя злочинців. "Вони здалися добровільно, 

І (Міорив він, — я поручився, що Річ Посполита подарує їм 
-МІ I I я, інакше вони захищалися б до останньої можливості. 
>Ікщо тепер, незважаючи на моє гюручництво, їх стратять, 
І п цс підірве віру в слово не тільки поручителя, а й довірителя, 



тобто Речі ПосполитоГ. На протест Киселя не зважили. Ллс 
король відмінив комічну страту, приготовлену Павлюку: йому 
та його спільникам, привезеним до Варшави разом із ним, 
зітнули голови і наштрикнули їх на кілки. Сейм визначив, 
шо козаки за непослух та часті сум'яття мусять втратити свої 
привілеї, даровані колишніми королями, а перегодом їх треба 
знищити як стан, але щоб надто не тривожити руський народ, 
вирішили приховати цей намір до часу й обмежитися цього 
разу тим, що позбавили козаків права обирати собі началь-
ників, а давати їм керівних осіб із відданих Речі Посполитій 
людей і переважно із шляхти. Разом з тим вирішено оволоді їн 
Запорожжям і влаштувати там постійну сторожу, щоб не 
допустити скупчень народу і для морських походів, і для заво-
рушень в Україні. Реєстрових козаків загалом хотіли обме-
жити колом суворо визначених обов'язків — стерегти Низ 
Дніпра від чужих і своїх; по черзі два полки на третій рік 
повинні стояти на Запорожжі і пильнувати, щоб із півдня 
татарські загони не переправлялися через Дніпро і не втор-
галися у землі Речі Посполитої, а з півночі свавільні холопи 
не проходили на Низ із наміром, склавши у дніпровських 
плавнях та очеретах полчища, іти назад в Україну і там 
бунтувати. Козаки повинні перебувати під владою коронного 
гетьмана і безпосереднім начальством не вибраного стар-
шого, як раніше, а призначеного урядом комісара. Щоб зупи-
нити поширення козацтва на всю Україну, покладено окрес-
лити козацьке місцеперебування через сеймових комісарів і 
в іюдальшому не допускати приписувань нових земель до 
козацького відомства. 

У цей час вимоги Туреччини і кримського хана знищити 
козаків дотла налаштовували поляків зберегти їх на випадок 
проти тієї ж турецько-татарської сили, котра вбачала у них 
перепону своїм завойовницьким прагненням. Турецький 
імператор писав до польського короля: "Якию ви тепер не 
знищите козаків на дніпровських островах і не знищите зага-
лом, то неможливо вам буде стримувати їхні набіги на наші 
щасливі володіння, а тому знайте: віднині, якщо хоч один 
човен з'явиться на Чорному морі, то це буде порушенням 
миру і тоді всі провінції та волості Речі Посполитої будуть 
обернені на порох". Кримський хан вітав короля з перемогами 
над свавільними козаками, але в той же час застерігав, що, 
розсіяні польськими силами, вони знову збираються на 
дніпровських островах і думають нападати на татар, а тому 
спонукав короля, задля збереження спокою і миру між 
поляками й татарами, винищити козаків. "Несправедливо 
буде. — писав він, — якщо ці заколотники почнуть знову 



порушувати між нами дружбу; наш татарський народ весь 
час коле очі нам цією дружбою і скаржиться на козаків; тому, 
якщо хочете з нами жити у згоді, то нехай зовсім не буде 
жодного козака на дніпровських островах; якщо у вас не 
вистачає війська для винищення козацтва, то звольте написати 
— при потребі ми надішлемо своє військо для знищення 
спільного нашого супротивника". Із цих відгуків поляки 
збагнули, що мусульманські сусіди Польщі бояться козаків, 
а оскільки, при всій досаді на козацьке свавілля, поляки все 
ж не могли покластися на міцність дружби з мусульманами, 
і козаки, в разі розриву з мусульманами, були для Польщі 
дуже корисні, тож найсильніїиі вимоги мусульманських 
держав про знищення козаків спонукали поляків зберігати 
їхнє існування на околиці свого королівства до пори до часу, 
але поставивши їх у таке становище, в якому їм було б важко 
робити свавільні набіги на Туреччину і Крим та підіймати 
до повстання руське населення України. 

Козаки відправили на сейм своїх послів: Романа Половця, 
Йосипа Пашкевича й Данила Пуловича з проханням, в якому 
запевняли, що пристали до заколотників поневолі, і благали 
повернути їм колишні права. 

їм відповіли: "Козаки своїми останніми вчинками заслу-
жили того, щоб їх цілковито знищити, але король по своїй 
доброті залишає їх; щоб не виникли в подальшому свавілля 
й бунти, і щоб злі люди не знаходили способів залучати їх до 
негідних заходів, необхідним виявляється надання війську 
Запорозькому іншої ординаціГ'. 

Слідом за послами, які повернулися із зловісною відпо-
віддю, прибули в Україну комісари і в середині лютого 1638 
року зібрали вальну раду під Трехтемировом і звеліли козакам 
присягати, але не так, як раніше, що всі разом здіймали вгору 
пальці; кожен козак один за одним мав виходити і присягати 
за себе окремо. Присягу давали вони в тому, що слухатиму-
гься уряду, не ходитимуть на море, не заводитимуть чернечих 
рад, не насміляться приймати когось до свого стану і будуть 
готові приборкувати свавілля холопів, як тільки буде потріб-
но. За зробленим реєстром виявилося, що під Кумейками 
полягло всього-на-всього 6000 русів і вибуло 1200 реєстрових; 
звільнені місця не були поповнені; явію здалося, що поляки 
хочуть, щоб козаків було якомога менше. Оголосили козакам, 
іцо діти вбитих під Кумейками ніколи не успадкують звання 
оаі ьків своїх. Два козацьких полки, утворені перед тим на 
ііііому боці Дніпра, Миргородський та.Яблунівськнй, були 
'.тпцені. Чигиринський і Білоцерківський полки повинні були 
і'.іірушити із полковником Мелецьким, котрого залишали у 
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званні комісара над козаками в Запорожжі, щоб вигнати і 
вивести всіх утікачів й залишатися тут на варті. Оголошено 
козакам, що про подальший їхній устрій буде ухвала сейму. 

Полковник Мелецький вирушив із козаками в Запорожжя. 
Прибувши туди вже у другій половині березня, коли річки 
були в повному розливі, він послав до запорожців старших 
козаків оголосити їм королівську милість та вимагав видачі 
Скидана, Чечуги та інших призвідців повстання, які втекли 
з-під Боровиці. Але запорожці взяли в кайдани присланих 
від Мелецького козаків і залишили на березі відповідь 
Мелецькому дуже невтішного змісту, як він висловився у 
своєму донесенні. Мелецький пробував діяти супроти них 
зброєю, але тут же пересвідчився, що цс неможливо: реєст-
рові неохоче йшли проти своїх земляків і деякі відразу перей-
шли до запорожців. "Якби, — писав Мелецький, — я не був 
дуже обережним, то мене неодмінно б убили". Він хутко 
забрався із Запорожжя. 

Тоді запорожці обрали сгаршим по^г^авця Осгрянина, 
який під час повстання Павлюка організував для нього ватагу 
на Полтавщині. Негайно розіслали універсали по Україні і 
самі слідом виступили із Запорожжя; отаман Гуня відправив 
до кримського султана Калги прохання про допомогу проти 
поляків. А поляки ти.м часом, зайнявши своїм військом лівий 
берег Дніпра, остаточно вважали себе переможцями. ' 'Досі, 
— говорили вони, — обширні степи й закутки України були 
відомі тільки козацьким старшинам та полковникам; тепер 
їх взнав кожен наш цюра (зброєносець); на випадок бунту 
війську не доведеться виступати в далекий похід — тут воно 
завше напоготові, бо знаходиться посеред бунтівної країни". 
Жовніри чинили розбій поза всякими межами; скрізь маячіли 
шибениці з трупами і палі з настромленими на них головами, 
в містах і селах чувся стогін тих, кого до крові били киями, 
— і старих, і малих тільки за те, що вони руського роду; 
церкви того віросповідання, в ім'я котрого руси підіймали 
зброю, зазнавали наруги. Від таких утисків народ юрмами 
втікав до Московської держави, де цар давав українцям 
привільні землі для поселення; інші втікали в Січ; були й 
такі, що кланялись поляку, за висловом сучасника, як вовк, 
потрапивши до ями, на словах перед тим проклинали 
"дружину", а тайкома готували своїм побратимам продо-
вольство і порох. 

Повесні, як тільки зазеленіли ліси, рознеслася чутка, що 
Острянин і Скидан із запорожцями ідуть із Січі в Україну: 
частина їхнього ополчення пливла човнами, частина йшла 
сухопуттям. Україна захвилювалася. У Ніжині, де було го-



ловне місцеперебування залишеного начальником над війсь-
ком, що розташувалося на лівобережжі Дніпра, Станіслава 
Потоцького, руси почали з того, що вночі познімали з кілків 
голови своїх побратимів і пішли до Острянина. Потоцький 
рушив з коронними військами та реєстровими козаками, що 
були під начальством Ілляша Кара їмовича , напереріз 
Острянину. Вісімдесят чоловік реєстрових були поставлені 
на чатах поблизу Кремен^^ука. Острянин напав на них і біль-
шість винищив: поряіувалося чоловік двадцять. Кременчук 
і прилеглі до нього слободи: Пива, Максимівка, Чорна Дібро-
ва та інші збунтувалися і пристали до Острянина. Посилюючи 
своє ополчення, Острянин дійшов до Голтви при впадінні 
Хоролу в Псьол, посеред яруг, боліт і лісів: місцина була 
зручною для захисту. ІУІісто, оточене загорожею із частоколу, 
маію всередині замок, також обгороджений палями; з трьох 
боків його захищала річка зі скелястими берегами; простір 
від берега до міської стіни перетинали вибоїни і калабані, 
порослі чагарниками, і тільки єдина дорога вела з мосіу на 
Пслі до воріт замку. Цей природний захист козаки доповнили 
штучними засобами, насипавши перед міською огорожею 
вал, що пересікав шлях з мосту до брами. З четвертого боку 
посеред нерівноїлісистої місцини також проліг високий вал, 
де постійно вартували воїни; перед цим валом були старі 
укріплення; козаки зробили з них шанці й поставили на них 
гармати. Як довершення всього на високих дахах міських 
будівель сиділи чарівники і чарівниці, які повинні дивитися 
в далину і чудодійними заклинаннями відводити за вітром 
ворожий вогонь та постріли. 

Поляки підступили до Полтви 5 травня. Піхотинці тут же 
насипали вал від річки до річки і влаштували перед ним 
шанці. Оглянувши місцевість, командувач того ж дня перед 
вечором наказав поставити міст на Пслі, відрядив два полки 
німецької піхоти і реєстрових козаків, щоб захопити другий 
міст на Пслі по шляху до воріт замку. Козаки спалили цей 
міст і відбили реєстрових з великими втратами; сам ватажок 
останніх І Л Л Я Ш вернувся поранений. 

Із сутінками все стихло. Вночі Потоцький наказав скоріше 
робити міст, помітивши, що Голтва доступніша з боку Псла. 
Імізаки покладалися на річку і не подбали тут про штучний 
ілхмст, як на тому боці, де не було річки. Потоцький спланував 
о т ч и т и Голтву з двох боків: за річку послав німецьку піхоту, 
л |-)сшгу вирішив повести на штурм прямо на вал. Козаки 
ілкож вирішили дати відсіч ворогові з двох сторін. Острянин 
моїісрнув одну частину війська в той бік, де були німці, а 
ііііміїі велів зайти в бік польському війську, завалив шлях дс-



ревами, колодами, накопав ям і, пробравшись ярами, став у 
тилу поляків. "Холопська підступність, — як названо ці дії 
русів у польському сучасному щоденнику, — вдалася краще, 
ніж благородні плани дворян". Міст ще не був закінчений, а 
вже світало. Із козацьких щанців гримнули постріли; поляки 
відповідали їм також зі своїх гармат. Перестрілка розгорялася, 
а тим часом на другому боці великий натовп козаків кинувся 
у наступ на німців. Поляки хотіли їм допомогти, але побачили 
навколо себе колоди, ями, і раптом на них ззаду налетіли 
козаки. Все польське військо щвидко повернуло на них, але 
козаки притьмом спустилися в яр, а німці, кинуті наприз-
воляще, загинули всі до єдиного, "вирішивши краще пропас-
ти, — говорить сучасник, — ніж здатися". Поляки відступили, 
їхні втрати були дуже великі: крім двох німецьких рот, 
винищених цілком, сім хоругов були розбиті; інші також втра-
тили багато воїнів. Окольський, описуючи цю подію, диву-
ється, чому при повній справедливості поляків у цій війні 
Бог на самому початку послав на них таку невдачу. "Я гадаю, 
— міркував він, — що Бог влаштував так для того, щоб багато 
наших панів, живучи далеко від України, вважали війни з 
холопами неважливими, називали козаків панськими вівча-
рями і м'ясниками і не визнавали слави тих, котрі їх перема-
гали; за те Бог нас і покарав; бо хоча з-поміж козаків і немає 
ні сенаторів, ні князів, ні воєвод, і хоча вони холопи, одначе 
такі, які гідні бути Квінтами-Цинцинатами, якби правб сопіга 
рІеЬе]о5 (проти простого народу) не заважали їм". 

"Ляхи відступили ганебно, — говорив своїм козакам Ост-
рянин, — і нам тепер краще рушити за ними до Лубен: там і 
шляхи є, і товариство надійде, і живність буде, і збір люд-
ський, і оборона зручніша, ніж тут". Козаки вийшли з-під 
Голтви і погналися за Потоцьким. 14 травня поляки зупини-
лися біля Сули під Лубнами. Острянин очікував успіху і 
підбадьорював козаків надією на прибуття свіжих сил. Пол-
ковник Скидан, відправлений до Чернігова, мав повернутися 
з новонабраними дружинами: із степів йшов до Острянина 
другий загін під началом Путивльця. Третій загін вів до нього 
Сикирявий; четвертий, з-під Києва, — Солома. Натовп русів, 
озброєних чим попало, збігався до Острянина з навколишніх 
сіл. Сподіваючись, що коли йому вдалося раз подолати поля-
ків, то поталанить і вдруге, Острянин гадав, що свіжі сили 
з'являться до нього під час битви, і вирішив ще раз відважи-
тися на бій: рушивши прямо до польського стану, він став 
проти нього, готовий прийняти новий напад. Козаки розпряг-
ли коней, причепили колесо до колеса і заграли в сурми й 
литаври. Поляки кинулися на них. Битва почалася густою 



с гріляниною з обох сторін, тоді поляки атакували козацький 
габір. Слід зазначити, що цього дня у польському війську 
хоробріше й запальніше діяли реєстрові козаки, які ще не-
давно під Кумейками билися за віру й батьківщину проти 
поляків разом із тими, які тепер знову ополчилися під тим 
же знаменом. Реєстрові були закриті гуляй-городинами — 
дерев'яним парканом на колесах. Бій тривав цілий день; руси 
чахищалися з неослабною мужність до темної ночі. Поляки 
облишили напад, щоб поновити його наступного дня. 

Але сонце не освітило для них козацького табору. Остря-
ііин відступив удосвіта через болото. 

Поляки послали навздогін за ним загін під начальством 
І 'амицького, який верст за 15 від Лубен несподівано напав 
на руський загін Путивльця, Мурки та Ріпки, які йшли на 
допомогу Острянину. Руси, за звичаєм зчепили свої вози, під-
мивши голоблі як списи, й утворили табір. Поляки розвер-
нулися перед ними колом, почали стріляти з гармат, а гусар-
ські хоругви пробивали табір своїми наскоками. Руси вперто 
захищалися цілий день до ночі, але в них не було води; вони 
очікували, що Острянин допоможе їм, але той не виручив.У 
іаборі захвилювалися. Вирішили просити у поляків миру і 
ікклали до Потоцького якогось Васильовича. "Хоча ви не 
I ідпі ніякого милосердя, — відповіли їм, — але вам дарується 
/їсиггя, видайте своїх старших". І козаки, як свідчать сучас-
ники, оплакали свого Путивльця й інших: "Нехай твоя голова 
'.а всі наші голови! — говорили вони. — Прощай, наш госпо-
марю!" Вони видали ватажків і склали зброю. Тоді, незва-
лчлюми на дану Потоцьким обіцянку, жовніри кинулися на 
них і перебили до єдиного. Злість проти русів була такою 
і'.слпкою, що не вважали священними ніяких зобов'язань, 

І . Н Н І Х їм, і в сучасному щоденнику цей вчинок поляків 
пмисусться як вельми доречний, бо інакше буїггарі збільшили 
II кількість озброєного народу. 

1 Іоляки продовжували стояти обозом під Лубнами й очіку-
и:і 'НІ свіжих сил з-за Дніпра. До них, між іншим, мав прийти 
кия іі, Ярема Вишпевецький зі своїм військом. 

І нм часом Острянин дійшов до Лохвиці, потім до Мирго-
|мід;і, набрав там пороху, який для нього виготовили, повернув 
III 1І\ комля на Сулі нижче Лубен верст за 25 і там став обозом, 

І и 'іі.но окопавшись. Його сили значно зростали; зі слобід на 
\сі|)і).ііі І а Пслі прибігали до нього мешканці; Роменщина 
•и Н І липла йому декілька тисяч холопства. Він надсилав зі 
. ішиї оГіо чу загони, щоб захопити на Дніпрі переправи і не 
•и'иуіінги до гюляків нових сил. Скидан вирушив до Переяс-
і.иі.і; р\ си перебили пороми і всякі перевізні снасті, захопили 



на правому березі Дніпра Ржищев, Трехтемирів, Стайки і 
Трипілля. Другий загін під начальством Нестора Бардаченка 
рушив до Києва. Поляки дізналися про це й послали туди ж 
іншим шляхом реєстрових козаків під проводом Захарія та 
Заліського. У Києві о тій порі було військо Лаща і татари 
князя Корецького. Руси стали рубати й палити байдаки та 
човни на Дніпрі, але з одного боку по них вдарили реєстровці, 
з другого — лащовці; Бардаченко зі своїми молодцями засів 
було на острові біля Чарториї, але його витіснили звідти; він 
поплив униз по Дніпру і став переправлятися на лівий берег. 

Почувши про це, Острянин перейшов на інший бік Сули 
і став на Сліпороді, болотистій річці між Яблуневим і Луб-
нами. Він чекав Скидана, який мав прийти з-за Дніпра зі 
свіжими силами та порохом, і відправив загін під начальством 
Сикирявого до польського табору роздобути вістей, захопити 
коней і по можливості запалити Лубни. Але в цей час, 27 
травня (8 червня), прибув до обозу Потоцького князь Вишне-
вецький, і поляки рушили на Острянина до Сліпороду. Остря-
нин, не допустивши до себе супротивника, пішов до Лукомля. 
Тим часом Сикирявий, подивившись біля Лубен, повернувся 
до Сліпороду, гадаючи, ш,о Острянин ше там, і наткнувся на 
табір реєстрових козаків; він вважав цей табір за свій і прямо 
в нього в'ї.чав; побачивши, що це вороги, Сикирявий повернув 
назад; реєстрові накинулися на його загін, розігнали його, а 
самого Сикирявого взяли в полон. Окольський говорить, що 
він мав славу чарівника, який умів замовляти зброю, і його 
взяли на дубі, куди він забрався. На допиті він дав свідчення: 
"Острянин хоче втекти в московську землю, він уже відправив 
у Бєлгород дружину і дітей; з-під Лукомля він двічі пробував 
утекти, але чернь його не пускала". 

Після взяття Сикирявого поляки напали на руський загін, 
певне, той самий, що був у Сикирявого; він засів ііа пасіці; 
руси захищалися відчайдушно, відбили напад і на очах у по-
ляків пішли до Острянина; проте інший загін, як свідчать 
поляки, чоловік з тисячу, не так легко відбився од них: вони 
загнали русів у болото, витягували звідти по одному і стинали 
голови. 

Дізнавшись про загибель Сикирявого й посилення поль-
ського війська, Острянин хотів було йти на схід до москов-
ського кордону, але чернь вимагала, щоб він вів її вниз до 
Дніпра, на другий берег, де сподівалися збільшення своїх сил 
від приєднання до них тамтешніх мешканців. Поляки пере-
правилися через Сулу біля Лукомля по мосту, залишеному 
козаками, і погналися за Острянином. 14 червня вони наздог-
нали його під Жовниним, слободою князя Вишневецького. 



І Іісля запеклої битви, що тривала цілий день, вже присмерком 
поляки прорвали табір, відняли у русів чотири гармати і багато 
возів з продовольством. Тоді Острянин з частиною кінноти 
переправився вплав через Сулу і втік. Полковники Кудря і 
І'оман Пешта нашвидку зімкнули табір і замкнули в ньому 
гри польські хоругви, які туди вскочили, але Вишневенький 
іідарив на табір, тричі був відбитий, тричі поновлювався 
напад, і наостанок прорвав табір і звільнив захоплені козаками 
хоругви, які встигли вискочити звідти зі значними, одначе, 
втратами. 

Воєнна звитяга Острянина тут закінчилася. Навряд чи 
невдача у битві була причиною його втечі. Колишні його под-
виги під Голтвою і Лубнами свідчать, що він людина не з 
лякливого десятка, та й тепер козаки загалом не падали духом. 
1 ісвне, внутрішній спротив був причиною цього. Після цього 
козаки обрали ватажком Дмитра Томашевича-Гуню, і, мож-
ливо, суперництво з цим проводирем віддалило Острянина. 
І уня, як повідомляє щоденник Окольського, ще у лютому із 
•Запорожжя спілкувався з кримським султаном Калгою і нази-
вав себе гетьманом, але потім, як нам відомо, гетьманом 
сгав іменуватися Острянин, після нього ж знову Гуня. Ці 
обставини підказують, що в козацькому війську панували 
партії і чвари, і партія Гуні прогнала тепер Острянина, так 
само як повесні партія Острянина, який назвався гетьманом 
після і^уні, переважила останніх. 

15 червня Вишневенький пішов на иггурм козацького та-
ітру. 

І'оді руси послали сказати полякам, щоб їм спершу видали 
1 іляша Караїмовича і- шістьох старшин реєстрових козаків, 
повернули гармати і знамена , взяті під Кумейками, і 
ілгвсрдили старшинами тих, кого вони самі захочуть, а потім 
\ же обіцяли поговорити про інпіе. Поляки послали до них на 
переговори хорунжого Дзика. 

— Якщо ви хочете милості. — сказав Дзик. — то навіщо 
ІЛк вперто б'єтеся з коронним військом? 

-- Як вашу милість звуть? — спитали козаки. 
- / Ізик! — відповів хорунжий. 

Іди ж, Дзику, — одказали козаки, — і июб дзиковиня з 
иміе не буію! 

.'Іедве Дзик відійшов на гарматний постріл, як дві тисячі 
іич І рілів гримнули за ним на поляків. "Ось так, — зазначає 
мсі:іяк-сучасник, — ні шляхетські титули, ні високі достоїн-
I міа, пі думки про обшир панських володінь не могли загнуз-
іаііі холопської впертості, що ополчилася під приводом 

І'." іміоегі іі збереження житгя". 



Козаки й подумали журигися. Вони чека.іи скорої появи 
з-за Дніпра Скидана і слідом за ним інших партій. Поляки 
також отримали звісіку, ідо польний гетьман розбив зако-
лотників, які прибули до Києва, на правому боці Дніпра і 
дізнався про сподівання козаків. Потоцький і {Зиніневецький 
— головні розпорядники у війську відправили декілька 
хоругов до /Дніпра, щоб не дати причалити до берега руським 
партіям. Для цього достатньо було невеликих загонів, адже, 
стоячи на березі, поляки мали вигоди перед козаками, які 
пли[?ли по Дніпру і були на прицілі з берега. Водночас воєна-
чальники вирішили продовжувати сутички з козаками в табо-
рі, сподіваючись взяти йоіо або, в крайньо.му разі, знесилити 
до приходу польного гетьмана. Гак тривало до 20 червня; 
поляки на дніпровських берегах щодня знишува^'1и козаііькі 
паргії. С'кидан, на когроіо козаки покладали надію, у сильній 
сутичці з реєстровими був поранений, відправлений до 
Чигирипа і д(ірогоіо поі рапив }• полон до поляків; інші вагаги 
не доходи.пі до і аб(ір\; їх розсіювали, човни із запасами го-
нили. 

Иарепігі. козаки, зачувши, щодо польськсмо війська скоро 
прибуде поім.ний І егьман і приведе з собою свіжі сили, вирі-
шили, що місце їхньої стоянки незручне: Е Ю Н И чекали допо-
моги з-за Дніпра: треба було стати ближче до річки; козаки 
знялися і па виду ворог ів р>нтли на південь. [Іоляки натис-
к}вали на них; козаки відбивалися уміло й хоробро і йшли 
оборотіон) рукою, як говорили годі, до честі Іупі. якому від-
давали належне й вороги. 'Гак вони благопол\ чно дісісЬіися 
гирла Стариці, що впадала у /Інічро. Тут козаки швидко 
окопалися. 

22 червня надвечір прибув дсі по.п.ськогсі обозу нольпий 
І егьман з реиггою кварцяноіо вііісі.ка. Він рушив за козаками 
й огочив їхній табір, поставлений під захис і ком болі г га лісів. 
Відтоді баг ато днів підряд су гички іраплялпся одна за одною. 
Поляки .мали більше засобів, годі як козаки були відрізані 
від су.хопутгя. З боків польські заюпи нападати й винищували 
озбро( ні юрми холопів, що квапилися на підмогу оточеному 
козацькому війську, не допускали до їхнього табору продо-
во:ц.ства. Руси страждали від голоду. Ллє полякам теж нес-
герпно було стоя ги над ии\иі. Через неврожай, що вже кілька 
літ сні І кав лівобсрежнч Україпч; дорожнеча була надзви-
чайпа; не вистачаю корму для конеіі. і гому їх багато гіропаю. 
Багато жовнірів від поганоїс» харчу Гі невпинних трудів лежа-
ло хворими, баг ато було поранеггих. Ці обставигги спогг\ каліг 
гюльггоіо гегі.магга наггисати до обложеггих універсал: віїг 
іірогюн} вав їм .милосердя, якщо здадутг,ся. 



15 липня Гуня подякував польному гетьманові і, поси-
і;і)очи своїх послів, писав між інпіим так: 

"Слізно і покірно прохаємо вашу милість пана нашого 
милостивого виявити до нас милосердя і відпущення гріхів, 
І', яких ми були звинувачені, а вкупі прохаємо і того, щоб нас 
іа іииіили корисгувагися прадавніми наїиими правами і воль-
мостями, дарованими нам від польських королів по силі 
іч\раківської комісії та переяславської транзакції, аби після 
і'.становленпя між нами примирення з нами не вчинили так, 
ік під Боровицею, пюб не було зради і вбивств, бо хоча ми 

> амі там не бу.іиі, та чули і бачили безліч розчленованих тіл, 
маїїітрикнутих на налі в різних українських містах, шо нам 
ііавіки запам'ята.іюся. З цієї причини, наражаючи своє жиггя 
па небезпеку, ми не з в е р и и т с я до вашої милості; тепер же, 
коли ваша милість надіслали нам свою обіцянку, то ми 
іірохає\ю покірно зглянуїися на нас: заб)'дьте наші негарні 
і'.чинки, прийміть і введігь нас у милість його величносгі в 
І акому ж порядк> для служби, як раніше було, і ми бажаємо 
'мілишатися без усілякої зміни прав наїиих і вольностей і 
1 аким же чином про заспокоєння нашої грецької релігії про-
I имо. Як нам повідомлякугь, ваша ми.іість хочуть залишити 
нас у якомусь новому порядку, іо прохаємо оголосити про те 
нашим гюсланцям". 

1 Іольного І егьмана і им часом обнадіяли швидким прибут-
нім свіжих сил, продовольства й артилерії з французьким 
ііі/кснером Ьопланом. Він оголосив, ию про колишні права й 
мсміи не може бути, а козаки мусять коритися конституції сей-
міівіп. "'Ми пе іюрушуємо ваших прав, — сказав ІІогоцький, 

одначе така воля його величіюсті та ['счі ІіосполитоГ". 
"Д'^кілька призначених ним комісарів приїхали до козаць-

I' 'іо табору зі списком консгигуції. І уия дав знак, шоб козаки 
їй готові на раду. Зібрався натовп. Очистився майдан. ІІо-

I. іа.іи литаври і бунчук, розстели;іи коницю сіна. Гуня 
І її к адив поляків біля себе; подали хліба, горілки, вареної 
|чми. Г)'пя спершу випив води: іак належа^іо за козацьким 
і іі'іагм. Потім пили горілку, і сам І упя вигшв за здоров'я 

ІИ1 іьиоі о гетьмана й усього лицарсгва. Коли прибрали нитво 
І і/к\. козацький ватажок встав і сказав до юрми козаків: 

І Іапи-молодці! їхня \пілість принесли нам королівську 
І ' мої ". Прочитали конституцію, натовп зашумів. Звернув-
нііи І. то комісарів, І уня попросив зачекати, поки утихоми-
'іі І и я хвилювання. '"Будете плакаї и і шкодувати, — сказа.'иі 

1 ' МІ1 ари. ви драіуєге таког о доброзичливого папа". 
Ічді ііольпий гетьман,- -зазначається в тогочасному шо-

почав д іяти за п р и к л а д о м ГІерикла, який 



спустошував лакедемонські оселі: він розіслав довкола загони 
і наказав винищувати руські поселення, не милуючи ні 
старого, ні малого". 

Дізнавшись про це, Гуня написав польному гетьману 
такого листа: 

"Бачачи довкола нас невимовні кровопролиття, ми не 
можемо розуміти прихід вашої милості інакше, як лише так: 
ваша милість переправилися через Дніпро проти Запоро-
зького війська не для мирних зносин, а для того, щоб усіх 
винищувати до ноги, бо, розпустивши загони, що втішаються 
невинною християнською кров'ю і чинять з нами так, як із 
ворогами святоіо хреста і лиходіями, показуєте, що у вас 
немає ні правди, ні страху Божого. Ви б воювали вже з одним 
Запорозьким військом, що жертвує життям з волі Всевиш-
нього Бога, за наші криваві заслуги, проте дали б спокій не-
щасному народові, волання і невинна кров якого благають 
помсти у Бога і нас до того ж спонукають! За наші права і 
вольності, дані нам здавна королями польськими, права, 
здобуті шаблею, а не чимось іншим, і тепер спаплюжені 
зрадниками, ми готові краще померти і один за одним по-
класти голови, ніж вдовольнятися такою угодою, яка була 
під Кумейками. Ми не хочемо кровопролиття; і щоб нас ніхто 
не звинувачував, ми не хочемо битися з вашою милістю; але 
хто на нас наступатиме, проти того ми й будемо оборонятися. 
Удостойте, ваша милосте, обійтися з нами так, щоб це було 
згідно і з честю вашої милості і без утиску як нас самих, так 
і бідного невинного народу". 

Польний гетьман відповів того ж дня: 
"Давні ваші права ви втратили через ваше свавілля й 

зазіхання на величність короля; але будете мати такі права, 
котрі вам дасть Річ Посполита". 

Козаки знову написали: 
"Хочемо тих прав, які мали раніше". 
Гуня прохав гетьмана не довіряти реєстровим. "Вони хліб-

сіль з нами їли і нас зрадили, то і вашу милість зрадять!" — 
писав він. 

Відтоді з високих шанців польські гармати били по козаць-
кому табору; піхота безперестанку поновлювала приступи; 
кіннота стояла напоготові. Поляки хотіли знесилити козаків 
і вичерпати їхні поро.чові запаси; козаки, зі свого боку, не 
поступалися ворогам у діяльності, хотіли знесилити коронне 
військо; показуючи свою непохитність, вони сподівалися, іцо 
польські жовніри свавільно, розчарувавшись невдачами і 
тривалістю облоги, почнуть втікати з війська, а самі тим часом 
очікували сильного підкріплення, яке повинен був привести 



по Дніпру Филоненко. Гуня підбадьорював усіх своєю сміли-
вістю й розпорядливістю: він не ховався позаду, йшов попе-
реду, і якось польний гетьман під час вилазки наказав спряму-
вати на нього постріли із трьох гармат; але замість козацького 
гетьмана був убитий козак, який ніс перед ним бунчук. На 
відплату Гуня наступного дня, помітивши польного гетьмана, 
вистрілив у нього, але попав у коня. З кожним днем зростала 
войовнича жорстокість з обох сторін. Поляки спорудили 
високу батарею, з якої можна було діставати до середини 
обозу; проте, за порадою Гуні, 22 липня вночі молодці виско-
чили зі свого обозу, прокралися до шанців, змішалися з натов-
пом реєстрових козаків, взнали військовий сигнал, розданий 
того дня по війську, і передали його своєму ватажкові. Тоді 
І іатовп козаків вийшов із обозу і підійшов до батареї. Вартові 
на. батареї гукають до них, вони відповідають сигналом, 
і адаючи, що це реєстрові козаки, послані за язиком, поляки 
чапитують: "Є язик?" — "І не один!" — відповідають козаки 
і іут же кидаються на батарею, знищують кілька десятків 
чоловік, захоплюють батарею, псують її і заклепують гар-
мати. Але тривога швидко розійшлася по табору і з усіх боків 
і криками до батареї бігли воїни; козаки мусила відійти. 

Після того ще довго тривали одноманітні сутички. Поля-
кам, як і козакам, з кожним днем ставало все важче. Жовніри 
нарікали на гетьмана. "Що ж це? — кричали вони. — Ми 
мовно будемо тут зимувати і засновувати колонію на Дніпрі?" 
Иони стали розбігатися. Козаки також потерпали від голоду. 
"Доведеться тут не співати, а вити, як собаці: хліба нема, 
борошна мало, тільки вода й трохи шкапини (конини), — 
йдеться у польському щоденнику з передаванням нарікань 
козаків їхньою мовою. Вони чекали на підмогу свіжих військ 
! іюлковником Филоненком, але того все не було, а інший 
іагін, який ішов до них під проводом киянина Сави, був 
|Н)збитий, а ватажка взято в полон. Руси ще раз вирішили 
ііс іупити в переговори. В останній день липня Гуня написав 
листа до польного гетьмана з бажанням примиритися і знову 
іі|ю.\ав не довіряти реєстровим козакам, котрих називав 
"исдовірками". Гетьман послав до них офіцерів для пере-
I оворів. "Нехай, — говорили їм руси, — коронне військо не 
ічіосить нам нового порядку, запровадженого останньою 
конституцією; нехай козаки залишаться в своїх колишніх 
правах, а ми не хочемо приймати призначеного над нами 
ким ісара". "Постанова сейму, — заперечували їм,—твердиня 
І іапіих прав і свобод. Комісари оберігатимуть вас від свавілля 
черні і жовнірів. Ви відкриєте собі двері до всякої милості 
короля і Речі Посполитої"". 



"Посланці, — зазначено в щоденнику, — говорили довго й 
закрутисто, але побачили, що це було мов горохом об стіну". 

Після тривалих дебатів 2 серпня Гуня написав польному 
гетьманові нового листа, в якому висловлював бажання 
віддатися на волю короля. 

"Зглянься, вельможний милостивий пане, — писав він, 
— залиш нас цілими, доки посли наші не повернуться від 
його милості короля, нашого милостивого пана. Тоді вже ми 
не тільки комісарові, а й хлопцеві підкорятимемося і шанува-
тимемо його, якщо дізнаємося, що така воля його величиості, 
якій не станемо чинити спротив. А тепер прохаємо покірно: 
не муч нас, добродію!" 

З безмежною повагою до особи короля-вінценосця руси 
загалом поєднували ненависть до сеймового правління і 
хотіли, щоб воля короля була вище сейму. Такий напрям, 
звісно, був неприйнятний для польського дворянства, яке 
більше, ніж раніше, прагло обмежити владу короля. 

Того ж дня козаки дізналися, що давно очікуваний Фило-
ненко нарешті наближається, але, на лихо, і поляки тоді ж 
довідалися про це. Польний гетьман тут же відрядив на пра-
вий берег значне підкріплення під командою Лаща і краків-
ського воєводи, а 4 серпня оголосив генеральний штурм. 

Козаки відбивалися дружно і вдало, дивували ворогів свої-
ми воєнними хитрощами. Біля шанців були викопані круглі 
ями, і не один поляк падав туди стрімголов; лежачи на животі, 
козаки стріляли у ворога по ногах або хапали його живцем; 
інші, вискочивши з обозу, змішувалися з реєстровими і стрі-
ляли в напрямку до табору, потім, давши пройти вперед поля-
кам, стріляли по них з тилу. Битва тривала день і ніч. Поляки 
були відбиті й побачили, ию неможливо взяти козацький табір 
приступами; тільки голодом можна було здолати оточеїшх. 

Наступного дня козаки готувалися зустрічати Филоненка. 
З радістю переможців вони розставили скрізь по валах 
сторожу, витягли на вали ще декілька гармат, сподіваючись 
відбивати напад, якщо вороги поновлять його під час входу 
в обоз допоміжних сил, приведених Филоненком. Але той 
мусив витримати сутичку на правому березі Дніпра. "Постав-
лені там поляки вітали його, — йдеться у щоденнику, — 
потішними вогнями з гармат і мушкетів". Правда, Филоненко 
вміло ухилився від битви, кинувся до Дніпра, швидко захопив 
човни та весла і поплив прямо до обозу, але спохвату втратив 
частину продовольства і пороху. Він наблизився до козацького 
обозу вже вночі. Тоді поляки вдарили всіма силами, стараю-
чись не впустити його в обоз. Одні билися із захисниками 
входу в обоз, інші з Филоненком, який силкувався туди 



пробитися. Все закінчилося зі сходом сонця. Поляки мусили 
відступити; Филонєнко пройшов в обоз, але так багато 
втратив продовольства і пороху, що привезеного ледве 
вистачило козакам на два дні. Замість торжества і похвали за 
хоробрість його зустріли наріканнями. У польському щоден-
нику зазначено, нібито козаки за втрачене продовольство 
посадили його на ланцюг. 

Вже не сподіваючись отримати провіант, козаки знову 
вступили в переговори з поляками. Гуня вже не єтут дійовою 
особою. І він, і Филонєнко якось зникають. Оскільки обидва 
перегодом з'являються в московській землі, то, без сумніву, 
в цей час вони втекли з табору. "Уісіог сіаі Іе§е5 (переможець 
лає закони)! — закричав польний гетьман, вдаривши рукою 
об шаблю, коли зустрічав козацьких послів: — Шліть до мене 
своїх найзнатніших". На це запрошення до нього з'явився 
Роман Пешта, ім'я котрого перегодом згадували як ім'я 
зрадника Богдана Хмельницького і донощика на своїх това-
ришів. "Ми прохаємо, — сказав він, — щоб про козаків була 
складена нова конституція, а колишня відмінена". Полков-
ники оточених під Старицею козаків Роман Пешта, Іван 
Ьоярин та Василь Сакун присягнули від імені свого війська 
до рішення королівського підкорятися коронному гетьманові 
і не приймати в козацтво посполитих. До того як реєстровим 
при польському війську, так і козакам в облозі велено взаємно 
присягнути в тому, що вони не стануть завдавати одне одному 
образ. 

На прохання козаків у Києві 9 вересня була призначена 
рада в присутності коронного гетьмана. Звісно, міркування 
козаків не могли бути вільними. На цій раді обрали чотирьох 
послів до короля: Романа Половця, Івана Боярина, Яця 
Вовченка і Богдана Хмельницького. В даній їм інструкції 
вони не сміли вже, як раніше, прохати повернення давніх 
вольностей, благали тільки залишити їм грунти і майно, 
зобов'язувалися в усьому коритися волі уряду. 

Через три місяці, 4 грудня, польний гетьман зібрав козаків 
в урочищі Маслів Став слухати рішення короля і Речі Поспо-
л т о ї . Козаки позбавлялися своїх колишніх прав і не могли 
обирати собі начальника або старшого, як титулували його 
раніше поляки, призначили їм комісара шляхтича: першим 
І ;іким комісаром був тоді Петро Комаровський. Полковники 
па шість полків були призначені також із осіб шляхетського 
івання: в Переяславський — Станіслав Сикиржинський, у 
Черкаський — Ян Гижицький, у Корсунський — Кирило 
Чиж, у Чигиринський — ЯнЗакржевський, у Білоцерківський 

Станіслав Ралевський; військовими осавулами були особи 



з козаків, але такі, що особливо відзначилися вірністю Речі 
Посполитій: Ілляш Караїмович та Левко Бубновський. .Про 
писаря не говориться. Колишній писар Богдан Хмельницький 
значиться серед сотників чигиринського полку; можливо, він 
був понижений у достоїнстві за участь у двох останніх пов-
станнях, так само, як і двоє інших колишніх полковників — 
Роман Пешта й Іван Боярин втратили свої полковничі посади 
і стали: перший — чигиринським полковим осавулом, а дру-
гий — сотником Канівського полку. Серед сотників Черкась-
кого полку значився Богуш (за іншими актами Бокун) Бара-
баш. Замість Трехтемиріва головним місцем управління ко-
зацтва призначено Корсунь'. 

Головні ватан<ки повстання Острянин і за ним Гуня втекли 
до Московської держави. За ними пішла значна частка випис-
ників. Вони відкрили шлях і іншим; ті, хто не хотів поверта-
тися в холопство і бачити наругу над батьківською вірою на-
товпами переселялися туди та й приживалися на привільних і 
родючих полях нинішніх Курської та Харківської губерній. 
Острянин зі своїми козаками замешкав у Чугуєві. Однак чи 
це був той Острянин, котрий був ватажком у боротьбі з поля-
ками, — неясно, бо той, шо був гетьманом над повстанцями 
після Павлюка, в українських літописах мав ім'я Стефан, а 
той, що оселився в Чугуєві, — Яків, хоча і з титулом козаць-
кого гетьмана. Можливо, що це інша особа, а що він у вели-
коруських актах названий гетьманом, це не доводить його 
тотожності з тим Острянином, який верховодив козаками у 
борні проти поляків і в українських літописах іменується 
Стефаном. Гетьман міг означати просто козацького началь-
ника, яким був Яків Острянин над козаками, які оселилися в 
Чугуєві. 1641 року новопоселеіщі збунтувалися, умертвили 
Якова Острянина і повернулися на батьківщину. 

Тим часом на цій батьківщині задля приборкання козаків 
нестримно вихлюпувалася шляхетська злоба над руським 
народом за те, що йому не до душі було шляхетське владарю-
вання. "Церкви та церковні обряди жидам запродали, — 
йдеться в українському літописі,—дітей козацьких в казанах 
варили, жінками перси деревом витискали"^. Про те ж 
переповідає й інший літописець: "Що знущання Фараоне 
проти ляського тиранства? Дітей у котлах варять, жінкам 
соски деревом затискають й інші неймовірні творять біди"^ 

'Рукописи И.П.Б. отдела польского. — Ф. № 194; ОкоШ. КоШіпиасуа 
сііагуизга ууоіеппе§о рапу\¥ Ье ї тапош когоппусН пасі 7а\У2ІеІеті УУ ироггс 
к о г а к а т і гоки 1638 осіргаууісЛіа. — Кгако\у, 1639. 

УТетопись Самовидца. — М., 1846. — С.5. 
^История о презельной брани. К.,1854. 



Про тогочасні варварства збереглося повідомлення й у вели-
коросійських актах: "Польські та литовські люди їхню (укра-
їнців) християнську віру порушують, і церкви їхні, зібравши у 
храмі людей, підпалюють, і пищальний порох, насипавши їм у 
мазуху, підпалюють, і соски у жінок їхніх ріжуть, і садиби їхні, 
й усілякі будівлі розорили й пограбували". Козаки вже не могли 
й ворухнутися: вони стали майже холопами. "Ні честі їм, ні 
слави не було, — говорить український літописець', — біда 
їхня була тяжчою турецької неволі, полковники і всі старшини-
іііляхтичі поводилися з ними, як із рабами, веліли топити собі 
печі, доглядати коней та собак, чистити подвір'я свої. Так 
само чинили з ними старости і підстарости". Польський лі-
гописець-згідно з цими повідомленнями говорить: комісари 
й полковники привласнювали козацьке жалування, мали 
козаків за своїх холопів, збагачувалися за їхній кошт, а тим 
часом зменшення козацтва дало вільний прохід татарам у 
ісмлі Речі ПосполитоГ'. У лютому 1640 року кримські татари 
пограбували цілий край біля Переяслава, Корсуня й обширмі 
иолодіння Вишневецьких: забира^ти людей і худобу, палили села, 
міста, замки, подвір'я і поверталися додому, не боячись погоні 
ча собою, хоча коронний гетьман Конецпольський, дізнавшись 
про це невчасно, з ' явився з військом, але вже не міг 
наздогнати татар, які забрали з собою до ЗО тисяч бранців та 
псличезну здобич . " О с ь таку користь о т р и м а л а Річ 
I Іосполита від приборкання козаків: лише нещастя народу. 
Раніше козаки охороняли край від татар з малими витратами; 
гсііер же доводилося тримати наймане військо з великими 
ми ґратами. Все це робилося на догоду українським старостам 
і дідичним власникам, котрі, допустивши до себе жидів, 
ві;ідавали їм в оренду заради прибутку все, втім числі церкви; 
жиди тримали у себе ключі від церков, і кожен, хто мав 
погребу у вінчанні чи хрещенні, мусив платити жидові-
орсндареві. Через це стало так бридко холопам, що вони, 
(іб сднавшись з козаками, збунтувалися і обмили тамтешні 
краї шляхетською кров'ю". Про те оповідає один римсько-
каголицький священик, який написав 1648 року повчальну 
ирошуру для своєї пастви, що вже відчула на собі мстиву 
руку Богдана Хмельницького. "Захлеснуті непомірною 
розкішшю, що поширилася по всій Польщі, пани утискують 
Гіідних підданих, продають їх на роботу жидам, віддаючи їм 
II о|)енду маєтки, а в Україні не дозволяють схизматикам 
<>ді)ужуватися та хрестити немовлят, не заплативши жидові 

'История о презсльиой брани. — К.,1854. 
'Рапііеіпікі сіо рапо\уапіа2у§типіа III, '\¥1ас1у5Іа\уа IV і іапа Кагітіегга. 
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особливого податку; а це особливо погано тому, що жиди 
шукають дитячої крові"'. 

Коронний гетьман Конецпольський разом із французьким 
інженером Бопланом ". . .особисто вирушив у Кодак з 4 
тисячами чоловік, де залишався доти, доки не був укріплений 
форт, що тривало біля місяця або близько того"*. Козаків 
покликали подивитися укріплення. "Як вам Кодак?" •— 
насмішкувато спитав коронний гетьман. "Що людськими 
руками створюється, те людськими руками руйнується", — 
відповів йому латиною- чигиринський сотник Богдан Хмель-
ницький. 

Про козацькі морські походи знаходимо відомості під 1638 
— 1639 роками у східних письменників. Начальник арсеналу 
Кіайя-Піале спільно з кафським беглебергом напав на козаць-
ку флотилію з 53 чайок, на яких було 1700 чоловік. Турки 
загнали їх у гирло Кубані, загородили вихід, запросли із Керчі 
ще декілька турецьких перевізних суден і так притисли 
козаків, що 500 з них полягли на місці, п'ять чайок дісталися 
туркам, решта козаків утекла на Кубань. Але турки, озброївши 
своїми людьми взяті козаііькі чайки, ввійшли в річку і завдали 
козакам такого удару, що уціліло їх лише 250: ЗО чайок Піале 
привів до Константинополя з полоненими козаками. Султан 
Мурад відправив його до Очакова, звідки надійшли чутки, 
що на острові Тендрі з 'явилися 10 козацьких чайок. Піале 
знайшов їх, розбив, звільнив узятих в полон козаками жінок 
та дітей і привів козаків-бранців до столиці'. Невідомо, чи 
всі ці козаки, про яких тут йшлося, належали до запорожців; 
можливо, ті, кого винищили на Кубані, були з донців. У 
всякому разі набіги козаків порідшали після спорудження 
Кодака, і в 1649 році гонець Речі Посполитої Хмелецький, 
нарікаючи на татарські наїзди, зазначив, що коли вони будуть 
повторюватися, то дозволять запорожцям зі свого боку робити 
набіги, про що свідчить припинення чи, в крайньому разі, 
зменшення останніх''. 

'Га \ \ог NісЬіс5ку росі с/.аз 57.с/-е?1і\\су ЕІексуісу па кп1е\\'5і\Уо роїхкіс 
І'апа паа/.сео рана Кагіїпіегга Кг. 82\\'. іпіазш ^иЬ1іп^1 сгази £\\аІіо\Упс§о 
піеЬс2ріес2еп5і\\а осі 5 \ \аиоІпусЬ ко2ако\¥ сіісіо\Упут 5ро5оЬст гоки 1648 
сііс ІОКоустЬг . рокагапу. — ЬиЬііп. 1648. 

*Бопяаіі Г.Л.де. Опис України.. . — К., 1990. — С.40. 
^Аппаї іит Роїопіас аЬ осііш УІасіізіауі IV Сі ітас іегез зсгіріоге Уе5ра.чіапо 
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СІС51П10) . 
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Р О З Д І Л П Е Р Ш И М 

Розвиток шляхетської свободи. — Слабкість королів-
ської влади. — Занепад войовничого духу. — Плаии 
Владислава. — Тьєполо. — Таємні зносини з козаками. 
— Сейм 1646 року. — Побачення Оссолінського з Хмель-
ницьким. — Викрадення королівських привілеїв. — 
Сварка Хмельницького з Чаплинським. — Скарги Хмель-
ницького. — Поїздка Хмельницького до короля. — Задум 
повстання. — Втеча Хмельницького в Січ. — Хмель-
ницький у кримського хана. — Тугай-бей. — Збори поля-
ків. — Похід на Хмельницького. — [Іерехід реєстрових 
козаків на бік Хмельницького. — Жовтоводська битва. 
— Битва під Корсунем. — Поразка польського війська. 
— План гетьманів. — Зносини Хмельницького з Москов-
ською д е р ж а в о ю . — Смерть Владислава . — Козацьке 
посольство до Польщі . — Повстання південної Русн. 

Царювання Владислава IV було золотим віком особистої 
шляхетської свободи. Тоді вона сягнула таких меж, за якими, 
ііри тодішніх умовах життя, поняггях та моралі, наставало 
для неї самознищення. Шляхтич здобув цілковиту незалеж-
ність від короля; раніше дворянство платило до скарбниці 
поземельну данину, двогрошовий податок з лану, і тим хоча 
б виражало визнання над собою влади короля та своє піддан-
сгво. ГІри Владиславі припинився цей внесок. ІІІля.хтич не 
був зв'язанйй ніякою постійною платою королю й державі, 
ніякими державними повинностями, крім посполитого ру-
шення — ополчення, яке збирали у виняткових випадках 
крайньої небезпеки. У своєму маєтку він був справжнім ца-
рем, повновладним, самостійним, самодержавним, з усіма 
ознаками верховної влади, міг на своїй землі будувати замки, 
міста, утримувати військо, спілкуватися з ким завгодно, навіть 
воювати, якщо вистачало сил, а над своїми підданими мав 
безапеляційне, абсолютне {,Іт аЬ.коІиІіххітіпп) право життя 



і смерті, й міг управляти ними з усім свавільством азіатського 
деспота. Однакове право мали як знатний власник багатьох 
міст і волостей, так і небагатий власник декількох волок землі. 

Зрозуміло, що така ідеальна особиста свобода насправді 
не могла бути надбанням усіх однаковою мірою, тому що не 
всі рівнозначно володіли коштами робити те, на що мали 
право. Цим самодержавним правом із широким розмахом 
могли користуватися лише багаті пани — можновладці, 
магнати, і справді були приклади, що польські пани вели зно-
сини з іноземними володарями як незалежні государі, трима-
ли велике військо і йшли війною на сусідні держави, як, 
приміром, Мнішекита Вишневецькі — на Московську держа-
ву, або Потоцькі і Корецькі — на Молдавію. Бідніша ж шляхта 
мусила примикати до багатих і сильних, догоджати їм; тільки 
июдо своїх підданих будь-який шляхтич був таким же, як і 
магнат до своїх, у цьому ніхто не підривав його могуті. Уярм-
люючи в такий спосіб дрібне шляхетство, магнати не зазіхали 
на його права, урівнюючись начебто з ними самими; навпаки, 
магнати ставали захисниками цих прав; а шляхта своєю гро-
мадою підтримувала магнатів, оскільки отримувала від них 
вигоди. І в магнатів, й у шляхти щодо короля було єдине ба-
жання — обмежити його владу і бути від нього якомога неза-
лежнішими. Шляхта не боялася магнатів, не вважала ні 
принизливим, ні обтяжливим служити їм, бо така служба була 
своєрідною свободою: панів було багато, отже, у шляхти був 
вибір, і нерідко той, другий, третій пан запобігав перед шлях-
тою і мав із її послуг вигоду; до того ж шляхтич дивився на 
багатого і знатного пана все-таки як на свого брата і почуття 
рівності в правах тішило його перед знатною особою. На про-
тивагу цьому король був один, і королівська влада була приму-
совою; шляхта розуміла, що король не свій брат, і якщо дати 
йому силу, то з ним не можна буде торгуватися і показувати 
перед ним гідність вільної людини, а доведеться служити 
йому і підкорятися, коли того не хочеться і нічого з того не 
маєш. Тому як би не обмежувала тоді шляхта владу короля, а 
все ще не переставала боятися, аби вона ще дужче не посилю-
валась; страх підступів деспотизму безперестанку тривожив 
її, і вона старалася не допустити нічого такого, що збільшу-
вало б її побоювання. В цьому вона спиралась на магнатів, 
як і магнати спирались на неї для підтримання своєї неза-
лежності. Король потрібен був шляхетству як представник 
єдності нації, та шляхетство берегло його, так би мовити, 
для пагоди і хотіло бачити в ньому стража своїх шляхетських 
вольностей або, правильніше сказати, свавільства, яке і вті-
лював король попри свою вОлю. Окрім суду по деяких 



справах, що стосуються королівських маєтків та міст, притому 
і акого суду, вироки котрого часто не виконувалися, та ще до-
датково до того, опріч права скликати посполите рушення в 
крайніх випадках, головний обов'язок короля полягав у роз-
даванні королівщини (тобто староств, економій та інших 
маєтків під назвами; данин, емфітеутів) особам шляхетського 
достоїнства за так звані заслуги та в призначенні їх на посади, 
що передбачали прибутки. Як тільки ставало вакантним при-
буткове місце чи королівщина, тут же з'являлися декілька 
претендентів, і ті, що самі не належали до сильних, багатих 
і впливових родів, відомих історично, зверталися через маг-
натів: останні клопотали перед королем за своїх клієнтів. Дати 
чи не дати для короля в такому випадку означало догодити 
якомусь магнату чи засмутити іншого, і не раз траплялося, 
що король був у складному, а то й принизливому для своєї 
і ід}іості чи навіть комічному становищі. 

Із Владиславом таке бувало не раз. Так, невдовзі після 
сходження на престол він дав Віленське воєводство Тишке-
Ііичу, а потім не міг встояти проти обурення сильного роду 
І'адзивіллів, порушив своє слово, позбавив Тишкевича того, 
що йому недавно дав, і на його місце призначив одного із 
І'адзивіллів: це дуже задовольнило членів цього роду, які при 
своєму католицькому фанатизмі, незважаючи нате, що їхній 
родич, котрий отримав воєводство, був дисидентом, пиша-
лися успіхом свого роду, бо досяг такої могутності, що король 
йому на догоду порушив монарше слово. Траплялося, що 
Иладислав обіцяв одне і те ж двом претендентам, не в змозі 
протистояти їхнім покровителям магнатам, потім викручу-
ішвся і не знав, як виплутатися і мав зрештою великі неприєм-
ності. 

Якось стало вакантним місце новогродського писаря. Двоє 
магнатів —• підканцлер литовський Сапіга та польний литов-
ський гетьман Радзивілл — подали йому своїх клієнтів. Король 
п(юбіцяв обом, а потім довго міркував, як вийти із скрути, і 
нарешті розсудив, що Радзивілл сильніший Сапіги, затвердив 
посаду креатурою польного гетьмана. Тоді литовський 
підканцлер підбурив сейм і влаштував чималий безлад. 
Гранлялося, на догоду сильним панам Владислав не тільки 
порушував дане слово, а й визнавав за правду явну неспра-
нсдливість. Князь Ярема Вишневецький послав своє військо 
під місто Ромни, котре королівським привілеєм було віддане 
кпчаїювському. Вишневецький заволодів цим містом і, не 
м:и )чм аж ніякого законного права, приєднав його до своїх 
інмітрних володінь. Владислав видав декрет, що засуджував 
Ипитсвецького набаніцію. Вишневецький приїхав до Луцька 



на сеймик і споюванням та підкупами примусив шляхту 
прийняти складену ним інструкцію, в якій шляхта зобов'я-
зувала своїх послів вимагати на сеймі задоволення Вишнс-
вецького. Оскільки кожен посол мав право припиняти дії 
сейму {ІіЬепіт уеЄо), то легко було сильному пану поставити 
свою справу так, що або мусили його задовольнити, або 
порушити законодавчу діяльність вітчизни. Обраний послом 
Вишневецький прибув до Варшави, зневаживши королівську 
баніціуо, і король, аби відвернути зірвання сейму (котрий все 
ж було зірвано), не тільки зняв з могутнього магната баніцію, 
а й присудив йому Ромни, захоплені шляхом насилля'. 

Роздавач доходів та маєтків, польський король, від шедрот 
якого наживалися, сам не був дуже багатим. Коли староство 
робилося вакантним, до передачі його іншій особі доходи 
від нього йшли королю, проте шляхта тут же нарікала і кри-
чала, якщо король зволікав із роздачею. Не лише староства, 
що віддавалися особам шляхетського достоїнства з виплатою 
четвертої частини прибутків (кварти) на утримання війська, 
але й так звані економії або столові маєтки роздавалися шля-
хетству з умовою виплати до королівської скарбниці належної 
частки прибутків; одначе король не завжди відважно міг 
вимагати ці внески, якщо економія перебувала у руках маг-
ната чи когось іншого під його заступництвом. Так було у 
Владислава з Альбрехтом Радзивіллом, великим литовським 
канцлером, з приводу Тухальського староства, що належало 
королеві і переданоі о від неї Радзивіллу. Останній не пого-
дився з королем в розрахунку на 6000 злотих, образився, коли 
йому нагадали про закон та пригрозили позовом, поїхав у 
свій волинський маєток Олику, а потім почав підбурювати 
проти короля сеймики, налаштовуючи шляхту, щоб вона не 
погоджувалася приймати на рахунок нації королівського бор-
гу, взятого на державні потреби. "Я відважився, — говорить 
Радзивілл, — показати королю, що йому без мене не під силу 
досягти своєї мети, й додав туди дещицю такого, що могло б 
завдати королю прикрощів". Король мусив заради своїх вигод 
змиритися і шукати порозуміння з Радзивіллом. Л той в очі 
Владиславу говорив так: "Я написав і розіслав по сеймиках 
статті проти вас, але це не означає, щоб я був супротивником 
королівському маєстату; я вчинивтак лише для того, аби пока-
зати, що я в силах нашкодити вам; тепер прошу пробачити 
мені, я віддячу за все на майбутньому сеймі". В такий спосіб 

'Раіпіеіпікі ЛІЬгусІНа 5іапІ5Іа\уа Х.Касігі\уі11а капсісг/л №. кз. 1.іістокіс|о. 
Шусіапс 2 гекорі.<;ти рггсх Р,сІVVа|•<іа Касхусзкіс^о. — Рохпап, 1839. — Т . 2 . 
— 8.164. 



норовливий магнат хвалився перед королем тим, що він може 
вертіти і королем і шляхетством як йому заманеться, і король 
•за таке поводження з собою подарував йому ще староство 
Ковельське та 15 000 злотих із могилевської економії і на 
додачу роздавав прибуткові місця в Литві тим претендентам, 
за яких старався Радзії'вілл. І за це Радзивілл на сеймику в 
гому ж Луцьку, де недавно налаштовував проти короля шлях-
іу, тепер стояв за короля. Підбурена ним же самим проти 
короля шляхта не відразу пішла супроти вітру; доходило-й 
до щабель. Але Радзивілл встиг повернути все на свій лад; 
при потребі він міг і зброю повернути проти настирливих, з 
яких ні в якому разі не могла утворитися більшість: вплив 
цього пана був надто сильним і для багатьох одного його 
слова було достатньо, щоб чинити так, як йому заманеться. 

Те ж саме робилося й на інших сеймиках. Так, у Вільно 
ііідбурена королівськими ворогами шляхта сильно проти 
нього виступала, але приїхав знатний пан — краківський 
каштелян, коронний гетьман Конецпольський і своїм впливом 
повернув усе на користь короля. 

Отак король залежав від магнатів і мусив їм догоджати, 
бо від них залежали його кошти. Не дивно, що двір поль-
ського короля іноді вражав розкішшю, а бувало, що й потер-
пав від нестачі. За повідомленням того ж Радзивілла, 8 грудня 
1639 року двір Владислава докотився до такої убогості, що 
ледве опівдні принесли дров та м'яса і голодні придворні 
мусили очікувати обіду до четвертої години, а сам король 
вдовольнився тоді кількома простими стравами'. 

Загалом у всьому привілейованому класі у Польщі не було 
особи, більше обмеженої в своїх діях, як польський король, 
і Іедарма історик Пясецький назвав його медоносним королем 
оджіл, що не мають жала. Справді, один тільки він зі званням 
глави держави не міг нікого ні жалити, ні кусати. Те, що дозво-
лялося всякому шляхтичу, заборонялося одному королю. Ко-
жен шляхтич міг без суду, свавільно користуватися працею 
свого раба, розпоряджатися його життям; лише король не мав 
рабів. Сильний пан міг чинити наругу й бешкет і бути вільним 
від переслідувань; але вся Річ Посполита стала б на дибки, 
якби король дозволив собі десяту частку того, що робили пани. 

Захищаючи свою особисту свободу від короля, шляхта 
захищала її від самої себе, а саме — від сейму, складеного з 
її представників, нею ж вільно обраних. Якщо шляхтичеві 
була нестерпна примусова влада однієї особи, то вона була 
нестерпна йому і тоді, коли виходила від усього суспільства. 
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Довіряючи своєму братові шляхтичу законодавство та верхов-
ну будівлю, польський шляхтич остерігався його і не даваїі 
йому не тільки зазнаватися, а навіть вільїю думати про те, з 
чим його посилали. Сеймові посли, рушаючи з сеймика на 
сейм, отримували інструкції, які зв'язували їх, як кажуть, по 
руках і ногах. Посли польської сеймової хати були не те що 
члени законодавчих зборів у якійсь конституційній державі; 
це були посли як у прислів'ї: посол як мішок, що в нього 
покладеш, те він і несе. Посол мав співвідноситися з тим, 
що йому наказували, а головне — не допускати того, чого не 
наказували: отій порі в інструкціях негативного було більше, 
ніж позитивного. Якщо він бачив, що сейм хилить до того, 
чого в даній йому інструкції не велено допускати, він зривав 
сейм своїм всемогутнім: не дозволяю (ИЬегит УЄІО). В Т І М , 

сейм не завжди переривався таким чином; інколи він не вихо-
див, як говорили тоді, сам по собі розсипався і розв'язувався 
так, що важко було сказати, хто зірвав його. Деколи випадкова 
сварка чи поганий настрій послів не давали змоги закінчити 
його. 1639 року литовський підканіиіер засперечався з послом 
Барановським і сказав спрожогу, що Барановського слід 
побити киями. Барановський почав кричати, що шляхетські 
вольності ображають. Вся хата захвилювалась; белзький 
воєвода помирив сперечальників так, що вони навіть обня-
лися, але після того знову загомоніли про це, і сам Баранов-
ський забув недавнє примирення і здійняв крик проти підка-
нцлера. Сенатори пробували утихомирити сум'яття, але мар-
но; сейм припинив свою діяльність і розійшовся, в 1645 ро-
ці сейм був невдоволений низкою питань. Посли ніяк не 
могли дійти згоди між собою, і сейм нічим не закінчився. 
Коли настав йому термін, сенатори пропонували продовжити 
його — посли мовчали; скільки сенатори не допитувалися, 
посли мовчали, і цим мовчанням припинилася діяльність 
сейму. 1643 року сейм був на краю погибелі, але сенатори 
порятували його вельми оригінально. Посли зібралися на 
засідання у вербну неділю. Один із них зауважив, що слід 
вшанувати свято й відкласти нараду, а один єпископ на це 
сказав, що розмірковувати про це не його справа, а духовних. 
Посол образився. За ним розгнівалися інші і стали виходити 
з хати. Сенатори встигли утримати трохи більше ЗО послів і, 
попрацювавши з ними до четвертої години попівночі , 
благополучно завершили сеймову роботу. Інші в цей час були 
напідпитку або геть п'яні й пішли бенкетувати чи спати, а 
наступного дня шкодували, що сейм закінчили без них'. 
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Проте й правильне закінчення сейму не давало твердості 
його ухвалам і не можна було вважати прийнятим до вико-
нання все те, що заносилося до с е й м о ^ х констиіуцій. Шляхта 
привласнила собі контроль над діями й ухвалами сейму. 
Оскільки посли були зобов'язані дотримуватися інструкцій, 
отриманих на сеймиках, то природним було послам на сей-
миках звітувати про свої діяння; саме звідси виникли сеймики 
реляційні, що відбувалися після повернення послів із сейму. 
Тут шляхта сповіряла поведінку своїх послів на сеймі і 
міркувала, чи відповідає колишнім інструкціям сеймику те, 
що ухвалено на сеймі, а також загалом тлумачила сеймові 
ухвали. Нерідко реляційні сеймики відкидали ухвалене сей-
мом, і звідси виходило те, що якийсь повіт вважав себе в 
праві не підкорятися тому, що узаконено цілою нацією. Реля-
ційні сеймики були для Польщі дуже шкідливими — однією 
з причин слабкості й недієвості законів. Сеймики стали 
дійовішими й могутнішими сеймів. Але всякі сеймики завж;іи 
були в руках магнатів. Впливовий пан легко налаштовував 
піляхту на свій лад: одних підкупом, інших обіцянням різних 
ііигод, а всіх вкупі принадливим впливом свого багатства, 
знатності роду та пригощаннями. Час сеймиків був особливо 
веселим. Пани відправляли туди на сотні возів припаси, вино, 
горілку. Пани-брати, як титулувалась тоді шляхта, за панський 
кошт їли й пили, танцювали під панську музику і там за 
бажанням панським беззаперечно обирали на місцеві посади 
(у Польщі вони були пожиттєвими, крім випадків підви-
щення) і в сеймові посли тих, кого хотів пан, визнавали такі 
інструкції, які складав пан і загалом говорили, робили й 
ухвалювали те, що велів нан. "Шляхта, — говорить Скарга, 
— по простоті серця сама не знає, що довкола діється, і кри-

ком на все згоджується. Ті, хто самі себе обирають чи бувають 
обраними з волі панів, вступають на свої виборні посади не 
сердечним бажанням добра Речі Посполитій, а з поганими 
намірами: одні керуються ненавистю до своїх супротивників, 
інші шукають своїх вигод та підвищень; ті догоджають панам, 
ко грим служать; а ті, підкуплені подарунками, йдуть у посли 
і т ією метою, щоб ускладнити сеймову роботу, нібито за нака-
іом своєї братії; насправді ж корольки наші чинять від імені 
братіїте, про що вона ніколи й не думала; братія пустим кри-
ком на все погоджується, сама не помічаючи власної шкоди"'. 

Панові, що верховодив у сеймику, допомагало тс, що в 
111,ого служила небагата шляхта, і вона, маючи право голосу 
па сеймику згідно зі своїм званням, їхала з паном — своїм 
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патроном і при нагоді готова була вихопити шаблі. Б> вало іі 
так, що інший пан, супротивник першого, підбирав собі на 
тому ж сеймику партію, і тут вже не обходилося без бійок та 
вбивств: сила брала гору. Таку сцену описує, між іншим, у 
своїх нотатках Альбрехт Радзивілл'. Це сталося на сеймику 
в Острозі 1645 року. Сварка виникла між прибічниками панів 
Рожанського та Яблоновського з приводу їхнього обрання в 
посли. Як тільки Яблоновський зайшов до костьолу, як його 
привітали пострілом, тоді постріли повторювалися один за 
одним; трьох чоловік убили на порозі костьолу, 50 поранили. 

Вашіивим доказом політичної розпусти Польщі в ті часи 
є обставина, що пани не крилися зі своїми інтригами, не 
робили таємниці зі своїх підкупів. Сеймові посли отримували 
від панів жалування й подачки, зобов'язуючись говорити і 
діяти на їхню користь: це не вважалося злочином чи безчес-
тям. Сучасник Владаслава IV Лещинський переходячи з поса-
ди підскарбія на посаду коронного підкамплера, за квитанцію 
про звільнення його від колишньої посади підкупив пода-
рунками й грішми всю посольську хату. Тож коли слухалася 
справа про його квитанцію, всі закричали, "Згода!", а один 
раптом вигуктув: "Нема згоди". Лещинський, тримаючи в 
руках реєстр, в якому було відзначено, скільки кому дано, 
закричав: "А якому ж такому-сякому синові я не дав?" Але 
той, що сказав "Нема згоди", затаївся, бо і він взяв з Лещин-
ського і був записаний до реєстру-. 

Таке безладдя існувало в Польщі й раніше, посилюючись 
в міру громадської зіпсованості. Але раніше в поляків був 
дух молодецтва, підприємливості, войовничості, пристрасть 
до діяльності, порив до подвигів, захоплення славою, а, отже, 
разом з тим здатність до руху вперед, до перемін. Якщо в 
народі є достатньо енергії до військових подвигів, то ця 
енергія за сприятливих обставин може вплинути й на внут-
рішній лад. У XVII ст. шляхетська нація нібито втомилася, 
духовно втомилася й поринула у спокій і домашню млість. 
Шляхтич не хотів уже наслідувати знаменитих пращурів, мало 
думав про славу польського імені; воєнні подвиги не 
приваблювали його, та й до подвигів громадянських він не 
відчував потягу. Мало було охочих займатися громадськими 
питаннями; на сеймі майже завжди засідало послів набагато 
менше, ніж потрібно було; в інструкціях, що давалися послам 
на сеймиках, не містилося вимог про поліпшення. Шляхта 
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стала побоюватися всіляких змін і жадала тільки зберегти 
i е.що в неї було, головне — її безтл'рботиий спокій. Польсь-
кий дворянин хотів жити у своєму маєтку незалежним король-
ком, управляти безконтрольно своїми холопами, отримувати 
якомога більше прибутків завдяки іудею, семітичний мозок 
якого виявлявся здібнішим шляхетського слов'янського на 
всілякі користолюбні вигадки, а головне — поляку-шляхтичу 
хотілося жити якомога веселіше і безтурботніше. "Весь мій 
скарб, — говорив він словами тогочасних поетів,:— благо-
душність, танці, залицяння; з'їдуться до мене гості --- смі\ , 
жарти, принесуть нам із погреба угорського, сядемо ми біля 
каміна, заграють нам в дуди, на столі м'який хліб, домашня 
дичина, свіжа рибка — ось наша втіха, ось вінець наш і ми 
готові плювати на королів". Бенкети, веселощі, розкіш, шед-
Ііість — то були риси всього шляхетського суспільства, від 
иайзнатнішого пана до небагатого шляхтича. Кожен бенке-
іував по своїх коштах. Багатії один з-поперед одного хизува-
лися бучними учтами й щедрістю; стало звичаєм не лише 
панувати й годувати, а ще й обдаровувати гостей. Коли король 
Владислав зі знатними панами 1644 року приїхав до Сапіги, 
господар обдарував гостей на багато тисяч червінців; бенке-
тували дев'ять днів; панський погріб був відчинений для 
кожного, всі могли не тільки пити, а й при бажанні купатися 
ii вині, всякому з гостей дозволено було брати все, що сподо-
бається. 

Дім краківського воєводи Любомирського був день і ніч 
відчинений для гостей. Бенкет за бенкетом, всю шляхту 
Краківського воєводства приймали тут гостинно й обдарову-
вали. В тому полягала честь і слава польського пана, якщо 
він умів влаштовувати бенкети, не шкодував грошей на приго-
щання й дарунки, коли у нього в домі усім було весело; ця 
слава замінила в Польщі славу бранних подвигів, за які поля-
ків шанували в минулі часи. "Польські пани, — зазначав тоді 
і іалієць Тьєполо, — отримують річного прибутку тисяч по 
200 скуді, але все це марнується на розкіш дворів їхніх, над-
вірне військо, наряди та різні надмірності. Поляки віддають 
перевагу вигодам спокійного життя, а не тим, що могли б 
принести їм війни". 

ІДя відраза до воєнних походів, ця перевага спокійних 
іамять, мирних трудів, а не воєнних тривог, це прагнення до 
іовариськості, бенкетів та веселощів, зрештою, ця любов до 
сіюбоди, можливо показали б із Польщі утішне явище в 
ісюрії, якби в цій же Польщі не було поневолення простого 
народу, яке навіювало жах людинолюбним серцям навіть в 



такому віці, коли доля простонародних трударів ніде не була 
завидною. 

На жаль, все це прагнення шляхетства до спокійного і 
веселого життя, а разом з тим його волелюбство були тісно 
пов'язані з рабством народу і навіть випливали з цієї умови. 
Тому ж шляхтич так палко бенкетував та вдовольнявся, що в 
нього були раби, живі машини, завдяки яким йому легко 
діставалися кошти для життя, і не треба було ламати голову, 
де роздобути кошти, надто коли за шляхтича, як ми помітили, 
у цьому випадку думав іудей. Тому ж шляхтич так тремтів 
за свої вольності, так боявся дати королю й закону владу та 
силу, бо у нього був скарб, втратити який було дуже тяжко; 
цей скарб — його деспотичне свавілля над рабами. Влада-
рювати над громадою невільників, безмовних, безправних, 
приречених нарівні з робочою худобою від народження до 
смерті служити забаганкам свого владики, звісно, спокусливо 
й приємно для егоїстичних нахилів людської природи, а єзуїт-
ське виховання, котре отримувала вся шляхетська Польша, 
не допускало в шляхетському товаристві розвиватися тим 
вищим прагненням до правди, що породжують боротьбу з 
поганими звичками, забобонами, отупінням розуму й почуття, 
користолюбним лукавством. Заклики передових людей, по-
дібних Старовольському, ставали вже рідшими, бо їм суди-
лося бути криком волаючого в пустелі. 

Отже, прагнення шляхетства до тихого, спокійного, мир-
ного й веселого життя не було тим розумним пошуком все-
загального громадського благополуччя, морального успіху 
та матеріального добробуту, що мали складати ідеал земних 
цілей людства; це була п'янка, дурманна млість лінощів та 
непомірного неподобства зажирілих деспотів та їхніх розбе-
щених підлабузників, що не мали потреби ні в праці, ні в 
обмеженні егоїстичних спонук. Від цього мораль тодішньої 
веселої пори позначена рисами, що свідчать: коли одним було 
дуже весело, іншим жилося вельми сумно — і не лише рабам, 
позбавленим захисту закону і влади, а й тим, які тоді пиша-
лися свободою та вольностями, але через своє становище 
були слабкими і мусили танцювати під дудку сильних. 

Тогочасні оповідачі залишили нам зразки того, що іноді 
відбувалося в глибині панських дворів. Ось, наприклад, 1645 
року в одного знатного пана дівка з прислуги його дружини 
спокусила серця двох юнаків, які служили в пана: один був 
із шляхти, до того ж, як мовиться, з "доброго" роду, другий 
— нешляхтич, зате вправно володів пером. Дівка віддала пе-
ревагу нешляхтичу й, очікуючи весілля, приймала його в себе 
вночі. Зневажений шляхтич забрався до неї і наполягав, щоб 



вона удостоїла такою ж увагою, як і його суперника, а коли 
вона не згодилася, хотів узяти С И І Ю Ю . Дівчина, захищаючись, 
схопила його за чуприну, а він її — за косу і почав гамселити 
кулаками. На крик дівчини збіглися люди і розборонили їх. 
Пан судив їх власним судом і всіх трьох велів стратити. 
Шляхтич як вільний пан вимагав апеляції до міського суду, 
проте його не слухали; а нешляхтич, зовсім не винний, навіть 
не просив про суд, бо для нього не було іншого суду, крім 
панського. Бідній дівчині відмовили навіть у честі, належній 
її шляхетському достоїнству, — не постелили килима, коли 
підвели до плахи, хоч вона цього вимагала. Страта була му-
ченицькою, бо недосвідчений кат не вмів одним махом рубати 
голів. Після того ходила чутка, ніби троє покійників з'явля-
лися на кладовищі зі свічками в руках, а один з них, шляхтич, 
приходив уночі до самого пана і вимазав його своєю кров'ю; 
нешляхтич і мертвим не смів цього зробити. 

Обурливою була поведінка пана Тарновського, який нале-
жав до найзнатніших родів Речі Посполитої. Цей пан позбавив 
життя понад 20 чоловік і відправив у царство небесне свого 
рідного дядька, потім вступив у духовне звання і був посвя-
чений у сан свяиіеника. Він тримав у своєму маєтку приход-
ського ксьондза. І квітня 1646 року, на Пасху, він запросив 
цього ксьондза розговітися і почав верзти таку нісенітницю, 
що ксьондз зробив йому зауваження і розсерджений пішов 
геть. Тарновський надіслав йому наказ дочекатися його до 
вечерні, певне, маючи намір служити разом з ним. Ксьондз 
чекав його в костьолі довго, але не дочекався і відправив 
вечерню без нього. Таріювський після вечерні прийшов у 
костьол і звелів бити ксьондза палицями за те, що він не 
підождав його. Ксьондз вирвався, кинувся втікати, але Тар-
новський наздогнав його, протнув мечем і зі злістю крутив 
меч у його тілі, поки священик не сконав. Тоді пан Тарнов-
ський, оскільки сам мав сан священика, облачився в богослу-
жебні щати і провів над убитим поховальний обряд'. 

Літопис сучасника Єрлича- під 1647 роком передає нам 
гаку звістку: якийсь Олександр Замойський покликав на 
дружню розмову пана Ярему Тишу, чоловіка шанованого й 
оогобоязливого, і вбив його 11 липня. Син Тиші Адам 20 
серпня того ж року, зібравши ватагу п'яних покидьків, напав 
на дім Єрлича, пограбував його і вигнав господиню з дітьми, 
причому немовля з переляку захворіло й померло. Подібних 
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випадків було дуже багато, і вони не записані ніякими 
мемуаристами. Тож зрозумілі слова Старовольського, що у 
вільній Речі Посполитій за рік гине більше невинних душ, 
між будь-який азіатський деспот погубить за все своє життя. 

Звісно, в кожній країні чиняться злочини та лиходійства, 
але ніде вони так часто не лишалися безкарними, яку Польщі, 
де вбивця і розбійник завше був цілий і неушкоджений, якщо 
у нього були сильні покровителі. Якою мірою захлеснута 
бенкетами й веселощами Польща була безпечною для іно-
земців, котрі приїжджали туди поторгувати, за приклад може 
бути вчинок брацлавського воєводи, дуже значної особи в 
Речі Поспол итій, який у 1640 році зупинив на дорозі грецьких 
купців, відібрав у них гроші, а їх самих кинув до в'язниці. 

Монархічне правління при всіх випадкових проявах раб-
ства, безправності, насилля і неуцтва має те важливе достоїн-
ство, що коли верховна влада потрапить до рук добромисних 
людей, то з'являється можливість корисних змін та перетво-
рень. Дурній республіці немає жодного іюряіунку. Респуб-
ліканське правління, безперечно, є найкращим, найбажа-
нішим ладом людського суспільства, але воно поєднується 
тільки з тим, що є найкращого в людстві, — з рівноправ'ям, 
громадською енергією, чесністю та прагненням до освіти. 
Якщо цього немає, республіканське правління веде державу 
до загибелі, і рано чи пізно ця держава або перестане бути 
республікою, або дістанеться іншим. їй немає іншого кінця, 
бо немає сили, котра могла б захистити дурну республіку від 
розкладу. Зрозуміло, що там, де все вирішується більшістю 
учасників правління, при пануванні в цій більшості безглуздих 
гюнять, ледарства, застою та розпусти, голос тих, хто закликає 
до виправлення панівного порядку, буде голосом незначної 
меншості: більшість не стане їх слухати. 

Поляки втрачали те, що саме по собі хоча й не було доб-
ром, проте могло призвести до добра, — втрачали войовни-
чість, а з нею і турботу про самозбереження. Перед кожним 
сеймом поляки клопотали про те, щоб їхній сейм не погод-
жувався на збільшення війська, не хотіли, щоб їм довелося 
через те платити щось і, таким чином, зменшувати кошти 
для свого розкішного життя, а найбільше боялися, щоб війсь-
ко не стало знаряддям гюсилення королівської влади й обме-
ження шляхетських прав. Шляхта вважала за краще щороку 
платити данину кримському хану зате , щоб він не дозволяв 
татарам грабувати Польщу, аніж з відважною рішучістю ски-
нути це ярмо. Втім, війська у Польщі були й не зменшувались, 
але то були війська панські, так звані надвірні команди; в 
декого, як, приміром, у Вишневеньких, такого війська було 



декілька десятків тисяч; воно було нездатне захищати край у 
випадку небезпеки, але завдавало шкоди країні. З цим війсь-
ком пани наїжджали один на одного, вели міжусобні бійки; 
воно давало привід для підтримання безпорядків в Речі 
Посполитій. З цього виходило, що держава, яка недавно мала 
досить войовничу силу, щоб брати гору над сусідами і роз-
ширювати свої межі, при Владиславі IV стала державою 
слабкою і зберігалася більше обставинами та слабкістю сусі-
дів, ніж власними достоїнствами. Туреччина до пори до часу 
могла бути їй не страшна, коли перебувала під владою жінко-
любного Ібрагіма. Московська держава заліковувала рани, 
завдані смутною епохою, Швеція при Густаві-Лдольфі вела 
тридцятирічну війну, а його спадкоємиця королева Христина 
не любила войовничих витівок. Козаки були придушені, а з 
ними і руські холопи, які гак часто непокоїли панів своїми 
повстаннями, не сміли показувати своєї злоби. Одначе з пере-
міною осіб та обставин у сусідів напад на Польщу зовнішніх 
ворогів, пробудження українських заворушень заг рожували 
Польщі бідами при тому зледащінні, в яке поринула шляхет-
ська нація. Якщо Річ Посполита не була ще на краю прірви, 
то вже йшла до неї прямою похилою дорогою. Застерегти її 
від падіння і повернути на інший шлях, відродити до нового 
життя не можна було інакше, як підірвавши в ній республі-
канський порядок й утвердивши торжество монархічного 
принципу. Це можна було здійснити лише при створенні 
значного війська під верховенством одного короля. Зібрати 
таке військо можна було тільки втягненням Польщі у важливу 
війну. 

Таку ідею й обмірковував король Владислав. 
Государ цей більше був поляком, ніж будь-хто з польських 

обраних королів. Він говорив і любив говорити по-польськи, 
.ходив у польському одязі, засвоїв польський спосіб жиггя і 
загалом любив Польщу як можна любити батьківщину. В 
молодості він мандрував Європою, багато помічав, чимало 
навчився, був для свого часу людиною освіченою і не поділяв 
гої о католицького фанатизму, що захлеснув тодішнє польське 
суспільство. Владислав був прибічником віротерпимості й 
свободи переконань: це засвідчив його захист православ'я 
іі1)и вступі на престол; так само гуманно він ставився до ди-
сидентів і, прагнучи примирити їх з католиками, влаштував 
> Горуні нараду між тими й іншими, аби владнати виниклі 
исгюрозуміння. Зрозуміло, що в анархічній Польщі такі захо-
ди не могли бути дійовими. Владислав любив славу і тому 
мріяв про війну; він жадав діяти, але був приречений на 
Гіс ідіяльність і знемагав від цього; його самолюбство постійно 



зазнавало приниження від магнатів. Його підкошували кам'яна 
хвороба й подагра, часто проводив цілі дні в постелі, а душа 
його рвалася до подвигів, й тілесні болі були незначні в 
порівнянні з моральними, що вели його до могили. Здавалося, 
аби йому розв'язали руки, він би ожив і ше б пожив. 

Війна з Туреччиною стала його улюбленою ідеєю; нею 
приховувалося інше бажання. Щоправда, немає письмових 
зізнань з його боку, що вказували б на заміри Владислава 
шляхом війни посилити королівську владу, та в цьому була 
впевнена вся польська нація; все шляхетство вірило, що 
примноження війська і стан війни сприятимуть впроваджен-
ню королем монархічного принципу; неможливо, щоб один 
король не бачив того, що бачила вся Польща; неможливо, 
щоб у його серці не виникало такого бажання, коли він так 
гаряче брався за ті заходи, які прямо вели до здійснення цього 
бажання: і самолюбива вдача, й побачені в Європі приклади 
мали приваблювати його до цього. Тож немає підстав не дові-
ряти поширеній тоді в Польщі думці, що головною метою 
війни у Владислава було посилення королівської влади. На 
жаль, ступінь твердості характеру цього государя не відпо-
відали широті його задумів. 

Із наближених до нього осіб блиском красномовства і 
репутацією політика вирізнявся канцлер Оссолінський. Вся 
Польща вказувала на нього як на співучасника планів Влади-
слава. ІЦе 1639 року він прийняв титул князя Римської імперії 
і хотів ввести в Польщі орден: поляки не допустили цього; 
вони побачили в цьому лихий задум порушити рівень респуб-
ліканської свободи і започаткувати таке дворянство, яке б 
завдячувало почестями й відзнаками не древності роду, не 
вільному визнанню вільною нацією, а милостям государя. 
Але Оссолінський не був надійіюю людиною для великих 
задумів: розкішний аристократ, зніжений, суєтний, малодуш-
ний, він був неспроможний боротися з невдачами і, дбаючи 
перш за все про себе, задля власної безпеки готовий був пе-
рейти й на бік супротивника. 

Якню вірити польському емігранту Радзевському, який 
вже перегодом розповідав у Франції про таємні задуми 
Владислава, то спершу йому спало на думку підняти фікп ивне 
повстання козаків проти польської влади і спонукати їх 
шукати оіюри в Туреччині, щоб потім відправити експедицію 
для приборкання козаків і в такий спосіб мати пристойний 
привід зіткнутися з Туреччиною і змусити поляків волею-
неволею воювати проти турків. Цей план король відкривав 
тільки чотирьом панам, серед яких був і Радзевський. Він і 
їздив домовлятися про це з козацькими старшинами, бо 



здавна добре знав одного з них — колись разом подорожу-
вали: хоча імені він і не назвав, проте з усього ясно видно, 
що мався на увазі не хтось інший, як Богдан Хмельницький. 
Справа ніби пішла на лад, але король, хоч і остерігався Оссо-
лінського, відкрився йому і довірився. Тоді задум підняти 
фіктивне повстання змінився. Стали діяти пряміше й відкри-
тіше — вирішили прямо відправити козаків проти турків і 
татар'. 

Як би там не було, задум війни з Туреччиною став визна-
чатися у Владислава 1645 року з приїздом до Польщі вене-
ціанського посла Тьєполо. Він був давнім знайомим і прияте-
лем Владислада ще з часів мандрів нинішнього короля по 
Європі, потів був у Польщі послом і мав нагоду ознайомитися 
з цією країною. Тьєполо належав до одного з найповажніших 
аристократичних родів у Венеції, пращур якого був дожем. 
Венеція зазнала тоді поразки від турків: у неї була взята Канея 
на острові Кандії. Венеціанський сенат хотів затіяти війну з 
Туреччиною і послав Тьєполо закликати Польщу пристати 
до воєнного союзу і, головне, дозволити козакам, як і раніше, 
непокоїти турків. 

Тьєполо виклав королю, що саме тепер такий стан справ, 
коли всі християнські держави повинні об'єднатися проти 
турків; план його був такий: Венеція воюватиме на Серед-
земному морі, папа дасть для цього грошей, допоможуть 
також італійські князі, а Польща в союзі з Московською 
державою нападе на Туреччину з півночі й пустить запорозь-
ких козаків на море: на це особливо сподівався венеціанський 
посол і наполегливо цього домагався. Слава козацька вже 
давно сягнула далеких і країн і навіть перебільшувала под-
виги козаків. Зазначали, що відтоді, як козаки перестали пла-
вати по морю, невірні стали відважнішими. Якщо раніше коза-
ки завдавали їм такого страху, коли ходили на море наперекір 
польському уряду, а, отже, не могли ще розвернути всіх сил 
своїх, то подвиги їхні, гадали, будуть ще блискучішими, якщо 
ііони підуть вільно та ще й отримають на це кошти. Тьєполо 
радив дати їм ЗО тисяч реалів на будівництво чайок. До того 
Гьєполо пропонував завербувати в Польщу німецьких воїнів: 
через тривалу внутрішню (тридцятирічну) війну в німецькій 
ісмлі було багато людей, досвідчених у військовій справі, 
'.;п артованиху бою, нездатних ні до чого, крім війни: їх і треба 
міиути на невірних. Ця пропозиція найбільше була до серця 
Ііладиславу. Як видно, в короля й Оссолінського був план 
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розпочати війну з татарами, і в зв'язку з цим ще 1644 року 
вони припинили виплату ханові тих грошей, які поляки називали 
упоминками. а татари просто даниною. Самі татари дали для 
цього привід, напавши на польські землі; гетьман Конецполь-
ський відбив їх тоді під Охматовим. Владислав пообіцяв 
Тьєполо переговорити про це з коронним гетьманом. 

Конецпольський, який гримав козаків у такому залізному 
кулаці заради недопущення їх до морських набігів, тепер 
прийшов до такого висновку, що набагато краще буде дати 
простір козацькому завзяттю й повернути його на невірних, 
аніж стояти на заваді. До цього спонукала його підозра, що 
козаки, пригьюблені дворянством, вже спілкуються з татарами 
і в них виникає думка з допомогою мусульман повернути со-
бі волю. Конецпольський вважав за краще заздалегідь посер-
дити козаків з невірними і дозволити козакам їх бити, ніж 
дочекатися, коли мусульмани прийдуть разом із козаками ро-
зоряти Польщу. За повідомленням Освеціма', коронний геть-
ман цього року написав міркування про знищення кримської 
орди, котре, як він гадав, може здійснити Польща в союзі з 
Московською державою, випустивши нататар козацькі сили. 
Щоб не дратувати шляхт>', яка в будь-якому воєнному заході 
вбачала таємний замах на свою свободу, Конецпольський не 
надрукував свого міркування, але послав для дослідження 
берегів Чорного моря та Кримського півострова свого інже-
нера Себастьяна Адерса під виглядом купця, який їде вику-
пити з татарської неволі свого брата. 

При такому настрої зрозуміло, що Конецпольський при-
хильно сприйняв пояснення короля. Владислав оголосив Тьєпо-
ло, що війну розпочати можна, але спершу треба воювати з 
татарами, а не з турками. Те ж доводив Оссолінський. 
Тьєполо. навпаки, наполягав оголосити війну прямо Туреч-
чині і вислати козаків не на Чорноморське побережжя, що 
примикало до володінь кримського хана, а на береги Турець-
кої імперії і, якщо можна, на сам Константинополь. Папський 
нунцій де Торре теж переконував пустити козаків не на Крим, 
а на Туреччину. На нараді 7 вересня 1645 року канцлер Оссо-
лінський говорив так: "Король без дозволу сейму не може 
розпочати наступальної війни, а сейм ніколи на неї не пого-
диться. Неможливо готуватися до війни з Туреччиною так, 
щоб про це не дізналися в усій Польщі, а як тільки взнають, 
тут же здіймуть гамір, ремство і припинять діло. З татарами 
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ж нам вести війну можна, бо вона матиме вигляд оборонної, 
щоб вивільнити наші краї від татарських набігів. Але татар-
ська війна неодмінно потягне за собою війну з Туреччиною. 
Турки повинні допомагати татарам, вишлють свої судна в 
Чорне море, і, таким чином, ми всіупимо у війну з Туреч-
чиною, не накликаючи на себе докорів за порушення миру. 
Війна з Туреччиною також матиме вигляд оборонної, і наша 
нація муситиме погодитися вести її. Король докладе усі ста-
рання, щоб задіяти козаків, тільки для цього потрібні кошти: 
нехай Венеція та інші союзники дають нам по 500 000 скуді 
на рік протягом двох років; король надішле нарочне посоль-
ство до Персії, щоб запросити цю державу в союз проти 
Туреччини. Король хоче бути впевненим, що він не буде кину-
тий своїми союзниками так, як колись полишили напризво-
ляще Владислава ПІ. Король бажає, щоб при потребі союз-
ники допомагали йому коштами і мир не може бути укла-
дений якоюсь однією стороною без участі інших". Тьєполо 
та нунцій обіцяли допомогу, але говорили, що про умови 
договору треба писати до їхніх урядів, а тим часом наполя-
гали, щоб скоріше дозволили козакам ходити на море. В 
інтересах Венеціанської республіки Тьєполо хотів, щоб коза-
ки швидше вийшли в Чорне море й відвернули турецькі сили 
від Середземного. 

Венеціанський посол писав до свого уряду про грошові 
вимоги і, разом з тим, зазначав, що необхідно зробити пода-
рунки деяким панам, аби здобути їхню прихильність. А поль-
ський король почав таємне листування про турецьку війну з 
^4осковською державою, з валаським та молдавським госпо-
дарями та з седмиградським князем. Незважаючи на таєм-
ність, з якою затівали цю справу, купці зі Сходу, вірмени, тут 
же передали до Туреччини, що польський король щось 
замислює, і Туреччина, щоб не дати полякам приводу до війни, 
закликала кримського хана не пускати татар на польські землі. 

У грудні 1645 року Тьєполо отримав від свого уряду нові 
настанови. Скупий венеціанський сенат наказував йому 
якомога більше торгуватися і не хотів давати подарунків поль-
ським панам. Тьєполо знову почав радитися з королем та 
канцлером. Він домагався, щоб козаків пустили на море, і 
лише в такому випадку виявляв готовність від імені респуб-
ліки давати пожертви: "Якщо йдеться про оборону Польщі 
під іатар, — говорив він, — то все, що дасть Венеція, буде 
ііс 6і:н,іііе як позика; якщо ж ви маєте намір пустити козаків 
и;і І'урсччину і тим розсіяти ворожі сили, в такому разі наша 
республіка буде зобов'язана давати не позику, а допомогу. 



Ми дізналися, що турки будують на Чорному морі галери; треба 
послати козаків спалити їх". 

Через певний час венеціанський посол побачився з геть-
маном Конецпольським. Останній розумів, що кошти для 
починання повинні бути великі і вимагав, щоб Венеція та інші 
союзники давали Польщі по 500 000 скуді впродовж трьох 
років, а не двох і до того ж один мільйон відразу. Венеціанський 
посол доводив незручність такої вимоги. Конецпольський 
поїхав із Варшави, нічого не вирішивши з послом. 

Справа просунулася без нього. Король так тішився дум-
кою про війну, що мало вникав у питання про кошти, і тому 
був поступливішим. ІЗ січня 1646 року вирішили, що козаки 
на 40 чайках вийдуть у море і палитимуть турецькі галери 
скрізь, хоча б і в самому Константинополі. Король погодився 
взяти для цього 20 000 та.перів, хоча Конецпольський вважав, 
що потрібно 60 000. З лютого постановили, що Венеція 
даватиме польському королю протягом двох років 600 000 
скуді та додатково 500 000 талерів. Сподівалися на співучасть 
господарів валаського та молдавського, седмиградського 
князя і московського царя. Давали такі воєнні пропозиції: 
молдавський та волоський господарі будуть діяти проти 
турків на Дунаї, кожен з 20 000 воїнів, сам король з козаками 
і найманим військом піде на Очаків, а гетьман Конецполь-
ський, з 'єднавшись із московським військом, рушить на 
Крим. Інші козаки на чайках непокоїтимуть турецькі береги, 
а Венеція битиметься з турками на Середземіюму морі'. 

Треба було звернутися до козаків, а щоб вони сприйняли 
заходи короля, необхідно було зняти з них накладене ярмо та 
відновити у правах. Король зробив це на початку 1646 року. 

Венеціанський посланець повідомляє, що в цей час відбув 
до козаків гонець. Інший сучасник, Освецім% секретар корон-
ного гетьмана, розповідає, що козацькі старшини Ілляш, Бара-
баш, Хмельницький, який мав тоді звання військового писа-
ря'. та Нестеренко були запрошені до Варшави; є повідом-
лення, що Хмельницький перед тим був у Франції і радився 
з графом Брежі, призначеним посланцем до Польщі, з при-
воду доставки козаків у фраіщузьке військо. Внаслідок цих 
нарад 2400 охочих козаків вирушили до Франції; в 1646 році 
вони брали участь у взятті Дункерка в іспанців герцогом ен-
гієнським Конде. Ця звістка співпадає з повідомленням Альб-
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рехта Рал'5ивілла про те, що кардинал Мазаріні через вар-
міиськоіо сгіископа, який був иоелом у Франції, прохав ма-
діслаїи йому за французькі г р о т і 2000 воїнів із ГІолілці. 
Набором цього війська займався І Іржісмський. іспанський 
посол та імператорський агент скаржилися короіпо Влалисла-
ву, що цс поруиіус мир з австрійським домом. Король, аби 
догоди ги обом с торонам, явно наказував зберігати мир з авст-
рійським домом і водночас не заважав набирати воїнів для 
Франції на тій підставі, що король не може заборонити віль-
ному народові воювати іам, де він хоче. Хмельпиііький, як 
видно, незадовго перед цим повернувся із Франції. Король 
бачився з ним та інипіми козаками таємно, вночі, оголосив 
їм відновлення козацтва у правах і спонукав розпочати війну 
з Іуреччипою. Козаки отримали грамоту про відновлення 
своїх прав, наказ будувати чайки і на ці в^г^рати 6000 Тсьперів. 
Тьеполо повідомляс, що їм тоді обіцяно 60 000 талерів, які 
.мали виплатити упродовж двох років. Водночас козаки одер-
жали червоне адамашкове знамено із зображенням білого 
орла. Цим прапором козаки дуже дорожили. Тьсиоло пові-
домляс. що король збі;п>шував кількіс ть козаків пе до 12 000. 
як кажу ть інші, а до 20 000. крім регстрових. Спонукаючи до 
війни православних козаків, Владислав, який здавна був 
прихильний до православ'я, став начеб то його войовпиком: 
Тьсгюію представив йому двох грецьких чепців зі Сходу, котрі 
від імені своїх єпископів благаіш польського короля про 
звільнеіпія християн, які страждали під мусульманським 
яр,\юм, і запевняли, пю весь грецький народ повстане на 
заклик Польщі. 

Все це робилося у великій таємниці; знали про це небагато 
хто, і серед них-одним із головних діячів називають коро-
лівського музиканта ітачійця Фантопі, котрий мав на короля 
великий вилив. Але в цей час войовничі задуми Владислава 
зазнали відчу тног о удару: коронний геті.ман Консцпольський. 
який, крім Оссолінського, єдиний із сенаторів щиро поділяв 
бажання короля вести війну з Туреччиною, помер через шість 
тижнів після одруження. Король був на/гівичайно засмучений 
його смертю. Венеціанський посол зумів перейняти своїми 
задумами молоду дружину Владислава ІМарію-Ліодовику 
через її секретаря італійця Ронкарі. Королева погодилася дати 
позику в 250 000 талерів під сім відсотків на воєнні витрати. 
Годі [ючали думати про набір війська. Тут Оссолінський 
показав свої нетвердість та дворуїнність. Досі він з підне-
сенням ставився до іюйовничих планів короля, та коли до-
велося підписувати й скрігьтювати канцлерською печаткою 
так звані приповідці листи, що давгиіи право на вербування 



солдатів, Оссоліііський відмовився, побоявшись узяти на себе 
відповідальність за таку справу, котру не схвалить шляхетська 
нація. 

Король вирішив давати приповідні листи із власною пе-
чаттю. Справа пішла на лад. На платню завербованим воякам 
надходили гроші, позичені в королеви. Особи, які отримували 
приповідні листи, вербували солдатів і в Польщі, і за кордо-
ном, особливо в Німеччині. Королева, за походженням фран-
цуженка, писала до королеви-матері, яка правила Францією 
за малолітнього Людовика XIV, і прохала надіслати до Поль-
щі у зв ' язку з планованою вііііюю проти турків графа 
Арпажона, який керував французькими військами в недавній 
війні в Німеччині. Його добре знав і сам Владислав. Королева 
прохала дозволити йому привезти з собою кілька сотень 
французьких офіцерів'. Місце збору для війська було призна-

-чене під Львовом, де перебував польний гетьман Потоцький, 
який також підтримував королівські плани війни, хоча й 
нещиро. 

Король захоплено почав воєнні приготування, підохочу-
ваний молодою дружиною, котру дуже кохав; зникли його 
хвороби, що так часто приковували його до постелі; Влади-
слав ніби помолодшав, невтомно займався в арсеналі, нагля-
дав за роботами на ливарному заводі. Незабаром було відлито 
до 40 нових гармат. Розвагою від трудів було для нього 
полювання, яке він полюбляв як подобу війни. 

Та на воєнні приготування його союзники — папа й іта-
лійські князі — рішуче не хотіли давати грошей, байдужіли 
до союзу проти Туреччини. Венеція розраховувала якомога 
дешевше підбурити Польщу на відважний захід, вигідний 
для Венеції, а про саму Польщу турбувалися мало. Тьєполо 
доповідав своєму сенату, що для успіху треба задобрйти поль-
ських панів грошовими подарунками. В очах знавця Польщі 
Тьєполо це був захід щонайпершої важливості: доводилося 
вдовольняти не стільки жадібність, скільки честолюбство 
панів. Подарунки, або поминки, як говорили у ті часи, були 
виразом уваги й шаноби; кому давали поминки, того визна-
вали, вважалося, важливою і впливовою особою, мали в ній 
потребу. Та венеціанський сенат не тільки не дозволив своєму 
послу робити такі витрати, а ще й виніс йому догану за недо-
статню бережливість. Тьєполо нікому не давав поминків, тому 
пани не любили його і були налаштовані швидше шкодити 
йому, ніж допомагати. На поляків треба було вплинути так. 

'Ь'огіеіпе уйгіІаЬІс сій 50и1еуетеп1 сіез С05а^ие5 сопіге 1а Ро1о§пе раг 
Ьіпа§е (іе Уаисісппез. — РагІ5, 1674. — Р.101. 



щоб здобути їхню повагу, а для поляків першими чеснотами 
були щедрість та розкіщ, і ніщо так не відштовхувало їх, як 
скупість. Венеція поставила свого посла перед необхідністю 
мати цю ваду. Таким чином, під час приїзду молодої королеви 
(патні пани, віншуючи її, складали до її ніг різні дари й один 
і-іюперед одного хизувалися своєю щедрістю. Тоді маршал 
Опалинськиіі представив королеві венеціанського гюсла і 
привселюдно сказав йому: "Ваша черга засвідчити повагу її 
Іісличності". Посол згорів БІД сорому і зронив, що його рес-
публіка трохи пізніше без франтівства покаже свою шанобу. 
11а нього почали дивитися як на політичного шахрая, який 
хоче обманути поляків, втягнути їх у небезпечну війну заради 
сііоїх вигод. У цьому поляки не обманювались. Сам Тьєполо 
II донесеннях говорить: "Польща, будучи спокійною, не має 
ніякої необхідності порушувати мир, та я навіяв королю такі 
іпдуми, які дадуть нам користь, а Польщі надзвичайні 
НІ рати". 

Вербування війська посувалося швидко і занепокоїло 
шляхту, особливо у Великій Польщі, куди приходили навер-
йонані в Німеччині солдати, які за час тридцятилітньої війни 
І іс стримували свого свавілля; і в Польщі вони почали безчин-
сінувати. Шляхта, котра завше пильнувала за недоторкан-
ііісгю своєї свободи, стала кричати, що король порушує її 
іірмва і перевищує свої обов'язки. 

12 травня прибув до Варшави великий каїщлер литов-
і.мчий Альбрехт Радзивілл. якого можна було назвати справж-
нім володарем всієї Литви; пан гордий, самолюбивий, він 
прагнув завжди тримати короля в руках і не давати йому 
і.пиаватися. Чутки про воєнні пригот>'вання вразили його 
ік-сііодівано. Без поради з ним король задумав воювати, гоїує 
І .ірмати, збирає війська, вступає до союзів, а він, Лльбрехт 
І'.і.чіивілл, нічого про це не знає: це дуже образило його. 
( Першу, — говорив він, — я не збагнув, з ким це затівається 

ічііііа, і подумав, чи не зі Швецією? Тільки приїхавши до 
І і.ірімави, дізнався, що хочуть воювати з турками за намовою 
іи исціанського посла". Ш,онайперше він звернувся за пояс-
іігііііями до свого товариша за посадою коронного канцлера. 
І \ І ( ) с с о л і н с ь к и й знову показав свої д в о р у ш н і с т ь і 
нікчемність. Він, перший довірений короля, не належав до 
м.пі '.на гиіпіих родів дворянства Речі Посполитої. В порівнян-
ні і іакими родовитими особами, як Радзивілл, він був вис-
I с імкок). Ііатько його Збігнев Оссолінський заслужив милості 
N ( ін і імунда III і, хоча був сенатором, все ж запобігав перед 
І'.п '.ііиілііами. Щоправда, коли Осоолінські пішли вгору, у 
І І'і іі.іці (найшлися генеаіюги, що доводили: рід Оссолінських 



мало не сучасний самому ^'Iе.\у, га цс ставили під с}'.\иііи і всі 
ро:уміли, що Оссоліиські да.іско ис доросли до Рад'їивіллів. 
Любомирських, Вмиїиевеньких. Перед Радзивіллом корон-
ного канцлера охопив той переляк, якт'ї завжди відч\вав 
польський дворянин перед своїм побратимом, що був виїлим 
і впливовішим за нього. "'Певис. король, замість зайця, впо-
лював проект війни", — сказав Оссолінський, видаючи таким 
чином свого заступника короля, який довіряв йому своїтає.чг-
ниці. "А хто ж, — доиигувався Радзивілл, — приклав печатку 
до приповідних листів і роздавав иагенги воєначальникам? 
Адже у вас війна на носі". ""11е я, — відповів канапср, — я 
відмовився підиисуваги й прикладати печатку". "І я, — запев-
нив Радзивілл. — краще дам собі відрубати рук)'. ніж при-
кладу печатку Великого Князівства Литовського до гаких 
справ". 

Радзивілл з'явився до короля. Владислав привітав йоіо з 
приїздом і оголосив, що 14 травня він збере себе сенаторів 
і запропонує їм на обговорення важ^иIву справу. І^ін запро-
шував на цю нараду й литовського канцлера. 

Нас'іупного дня. 13 травня, Радзивілл зустрівся з Оссолін-
ським у саду монастиря реформатів. "Нам, — сказав Радзи-
вілл, — не .\южна погоджувал ися збирати раду завтра. У 
Варшаві небагато сенаторів. На секретних нарадах рішення 
залежить від короля, королівські прогріхи припишуться нам, 
і ми не так легко виплутаємось перед нацією. Нехай краще 
рада відкладеться до майбутньої коронації королеви". 

Радзивілл хотів, щоб сенаторів на раді було яко.чюга біль-
ше, бо знав, що більшість не погодиться і покладе край коро-
лівським витівкам. Оссолінський у всьому потакав Радзи-
віллу. Отже, задумана королем рада з сенаторами не відбулась. 

Незабаром, 20 травня, Оссолінський видавав свою дочку 
Урсулу за Самійла Калииовського, сина чернігівського 
воєводи Мартина. З цьог о приводу у його домі декілька днів 
підряд збиралося багато панів; був тут і король, і він мусив 
вислухати жорсткі нотації. Коронний маршал Лука Опалин-
ський був сердитий на короля за ге, що він не дав його 
небожеві достоїнства маршала. Підійшовши до Владислава, 
він став докоряти йому і закінчив свою промову такими сло-
вами: "Я вже білий, як лебідь, але не перестану говорити 
правду королю". Литовський підканилер Лещинеький, поба-
чивши, ию з королем сидять посли венеціанський і французь-
кий, сказав: "'Це що? У Польщі ніколи не було резидентів. 
Королівське весілля закінчилося. Навіщо вони тут?" 

Радзивілл мав аудієнцію з королем. Вислухавши докази 
Владислава про користь війни, він иро.мовив: "Без сенату і 



ссііму неможливо підияти такий тягар війни. Я готовий слу-
жити вашій величності до останнього подиху, аііе не прикладу 
своєї печатки до приповідних листів . Ваша величність 
(Наразили Річ Посполиту; якби ми, канцлери, пристали до цієї 
справи, то втратили б усіляку довіру державних чинів; не 
допомогла б нам і обмовка, що король так велів; нас звину-
і'.лгили б, піо ми вчинили протизаконно, піддавшись переко-
іілііням к9роля чи з боязні". "Моя доля кличе мене", — сказав 
король. Його підбадьорювали передбачення астрологів, які 
110 зірках бачили близьке падіння Турецької імперії. 

Радзивілл говорив із королем все-таки ввічливо, інші ста-
иіііпіся до нього різкіше. Мартин Калииовський сказав канц-
ісрові, прохаючи передати його слова королю: "Я готовий за 

ко|)сіля пожертвувати майном і пролити кров, але якию король 
переступить межі своїх обов'язків, я ляжу йому впоперек 
іороі и і не дам прямувати далі". Яків Собсський, котрий 

недавно отримав краківське каштелянство, був не дуже вдяч-
іііііі за це королю і з приводу війни говорив з ним так грубо, 
т о король на нього розсердився, годі він поїхав із Варшави 
\ еііііі маєток, де невдовзі помер. Чуючи звідусіль супротивні 
іолоси, король дра'Г)'вався і навіть посварився з королевою 

іс, що вона не хотіла повторно давати гроші венеціаи-
гі.кому послу. Крім тих панів, які мали нагоду поговорити з 
королем особисто, і відсутні пани також заявляли проти 
і'.іііпи. Тесть Альбрехта Радзивілла, краківський воєвода 
•Ііобомирський, надіслав зятеві запит, ию означають приго-
і\ наїїия до війни без відома сенаторів і застерігав зятя, що в 
краківському воєводстві вважають Радзивілла головним 
м|)іі'.нідцсм воєнного задуму. "У нас запитують, що це в 
І Іо;іі.щі діється, а ми не можемо відповісти нічого, бо нічого 
не !іі;к мо. Це образливо для нас". 

Король відклав свою справу до половини липня і призу-
відправку гармат до Львова, а тим часом намагався 

. \иііи і м на свій бік Ярему Вишневецького та польного геть-
ман, і 1 Іотоцького. Ці пани були заклятими ворогами руського 
іілролу, православної віри й козаків, і вже через це не могли 
по і і н я т таких задумів, заради яких треба було відновити 
і.оілці їиі. Вишневецький навідріз відмовився підтримати 
І ороня. попри те, що недавно отримав від нього Руське воє-
ін І по. І іотоцький хитрував і здавався відданим королю, 
І н, І І іодіїїався отримати від нього сан коронного гетьмана. Між 
і о|)оіісм іа Оссолінським не стало колишньої довіри. "Він 
ЧІ.пин мене, як Юда Христа", — говорив про нього Влади-
' І.III. 

і равия Тьєполо мав побачення з королем. Владислав 
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прийняв його сухо, навіть не подивився в очі. "Ми, — сказав 
король, — пошлемо де Венеції впевнитися у твердості союзу 
з нею та з іншими італійцями в такому важливому заході". 
Марно старався венеціанець ще раз потішити самолюбство 
короля і змалював йому блискуче майбуття. Король вважав 
можливим поправити ситуацію тільки тоді, коли союзники 
дадуть грошей. Сам Тьєполо ясно бачив, що без значних кош-
тів король не може ні на що відважитися. Тьєполо сподівався 
прихилити до свого задуму деяких панів. ЬІе відкриваючи 
чужоземцеві істинної причини, що змушувала їх протидіяти 
королівським задумам, — острах посилення королівської 
влади, нібито не допускали короля до війни, турбуючись про 
його особу, і згадували долю Владислава III, який довірився 
папі та іншим государям, вступив у війну з Туреччиною, але 
був кинутий союзниками і загинув. 

У липні король з королевою вирушили до Кракова. Відбу-
лася коронація королеви. Слідом за цим сенатори зібралися 
на раду. Король запевняв, іію зовсім не має наміру вести на-
ступальну війну проти Туреччини і готується для припинення 
татарських набігів. Сенатори одноголосно були проти війни, 
вимагали зібрати сейм і винести справу про війну на розсуд 
державних чинів. Сенатори хотіли відмовити короля і від 
поїздки до Львова, де був збір "затяжного" (навербоваїюго) 
війська. "Я повинен зустрітися з нольним гетьманом", — го-
ворив король. "Польного гетьмана можна запросити сюди", 
— сказали сенатори. Король розсердився, підхопився з місця 
і, не закінчивши засідання, поїхав в Неполомиці. 

Панська злість виюіюннулася на Тьєполо як на головіюго 
підбурювача короля. Йому веліли негайно виїхати з Кракова. 
Він звернувся до короля. "Ми зробили все, що було в наших 
силах, — мовив король, — пани не дають нам допомоги, народ 
проти нас; в небезпеці наше достоїнство і добробут — все 
заради Бога і релігії. Не полишаймо наших замірів, якщо нам 
допоможуть, все піде на лад: я їду до Львова, військо вже на 
кордоні королівства, та якщо італійські держави запізняться 
надіслати нам допомогу — тоді все пропало". І король, все 
ще сподіваючись на іноземну допомогу, вирушив до Львова. 
Там набралося вже, як кажуть, до 16 000 війська; король знову 
загорівся і готовий був іти в бій. Потоцький отримав 
достоїнство коронного гетьмана. 

Але зі Львова король поїхав по маєтках знатних панів, від яких 
багато залежало. Ще до цього він буву Любомирського в Висниці, 
після огляду військ відвідав Вишневецького в Білому Камені, 
Конецпольсьіюго (сина покійного гетьмана) в Бродах, Замойського 



II >ІрослаЕлі. Скрізь його проїзд супроводжувався святкуванням, 
Гіс'і ікетами, потішними вогнями; короля і всіх, хто був з ним, щедро 
с и V іа|Х)вували. Оссолінський знову зійшовся з королем, і Владислав 
III )му на догоду призначив польним гетьманом його свата Мартина 
Кмлииовськопо. Цим одначе він не навернув до себе чернігівського 
інк іюди, який недавно наговорив йому прикрощів з приводу 
мліібутньої війни. Потоцький слідом за гетьманською булавою 
1 > гримав припис іти з військом до Кам'янця: то був уже приступ 
чо війни. У Львові новий коронний гетьман, здавалося, більше, 
ніж раніше, поділяв королівські бажання, проте він слідом 
оі | іимав від сенаторів листи, в яких вони забороняли йому 
І иухатися короля і переконували дочекатися сейму; і коронний 
І с гі.ман призупинився. 

ічоролю нічого не залишалося, як їхати до Варшави і відца-
III свій войовничий задум на волю сейму. Він повернувся у 
і'.сросні. 

( ' гали збиратися сеймики, що передували відкриттю сей-
м\. І Іовсюдно шляхта не підтримувала війни; так на,'іашту-
г.л III її пани; скрізь шуміли, кричали проти короля. Шляхта 
ік- хогіла війни не тільки через відразу до неї, вона розуміла 
I.имііі спонуки до війни. "Король, — кричали на сеймиках, 

іаі іває війну, щоб зібрати військо, взяти його під своє 
ім'їальство й обмежити шляхетські вольності. Хочуть обер-
іі\ III холопів на шляхту, а шляхту на холопів!" Поповзли стра-
мілііііі вигадки, що король хоче влаштувати різанину, щось 
І іпчібис до Варфоломіївської ночі або сицилійських вечерень, 
ПІП у нього зібрано 10 000 війська, що він має намір оточити 
ипр.іітх на сейм послів і силою примусити підкоритися його 
иігіі. Ііуйство іювонабраного війська дратувало обивателів 
II.11 іілі.ки, що у Великій Польщі хотіли зібрати ополчення 
І 14 іиптіання незваних гостей. Ніде так не кричали проти 

І "|іо.іія, яку цьому краї. На тамтешніх сеймиках були складені 
МИ ірукції, в яких вимагали ще більше обмежити владу 
I "роля. і з цього приводу влаштувати на сеймі нараду послів 
II ггііаіорами, не в присутності короля, а отже, проти нього. 
III іях і а кричала вже не тільки проти короля, а й проти сена-
іпріи. ()ссолінського звинувачували й злісно лаяли; його пря-
мії пГгіМЕіали зрадником вітчизни. Були поширені брошури 
' ' ііі.і одної зліше, на майбутній сейм обирали послами вороже 
іі.іііамігованих до королівської влади, палких захисників 
III іихсісіжого свавілля. 

( сіім відкрився 29 жовтня. Оссолінський у довгій про-
I и І іиції виклав сейму королівські побажання, описав колишні 
т ч і і т и Речі Посполитої і Туреччини, доводив, що війна 
мсмНІіуча. Навіть супротивники Оссолінського визнавали, що 



пропозиція написана велемовно й переконливо, і все ж вона 
не мала успіху. Із сенаторів першим повстав проти Оссолін-
ського коронний підканцлер, холмський єпископ Лещин-
ський. Він почав з похвали королю за його наміри, пригадував 
образи, яких зазнала Польща від мусульман, робив висновок, 
що війна необхідна, але не наступальна, а оборонна. Потроху 
оратор перейшов на інший тон, настільки неприязний до 
Владислава, що дехто зауважував недоречність його вибриків. 
"Лещинський, — говорили вони, — один із міністрів, він з 
обов'язку повинен приватним чином нагадувати королю його 
завдання і застерігати, а публічно йому слід захищати коро-
ля". За ним гданський каштелян Кобержицький доводив, що 
приповідці листи для вербування війська, дані за приватною 
печаткою короля, ображають Річ Посполиту; він закликав 
вжити заходів, щоб на майбутнє неможливо було так чинити. 
Найрізкіше проти турецької війни виступав перемишльський 
каштелян Тарло: "Пращури паші заізшс уникали війни з Ту-
реччиною; з іншими супротивниками вони щасливо мірялися 
силою, а з цією гідрою не зв'язувалися". Спільне бажання 
сенату було не тільки проти наступальної, а й проти оборонної 
війни; всі підкреслюва.,пи, що король не повинен мати права 
самовільно запрошувати і збирати військо. 

Таке сприйняття королівської пропозиції в сенатській хаті 
гак прикро вразило короля, що він злігу постіль; посли хотіли 
побачитися з ним, але недужий король декілька днів нікого не 
приймав. їх уперше допустили до постелі короля тільки 5 
листопада. Канцлер від його імені сказав їм так; ' 'Король 
доручає Речі Посполитій розсудити: слід утримувати зібране 
військо чи розпустити його, але нехай державні чини звернуть 
уваг)' нате, що зараз ворожі підступи викликають іюбоювання; 
якщо ж державні чини вимагають неодмінного розпуску 
війська, то король не стоїть за нього, тільки бажає, щоб цей 
розпуск не зашкодив підданим, відбувся іюступово. Марно 
гадають, що все це військо сютадається з чужоземців; у ньому 
головним чином люди польського походження, які присягли 
королю і Речі Посполитій". 

Повернувшись до хати, посли стали обмірковувати від-
повідь короля і були ним дуже невдоволені. "Найкраще — 
розпустити військо, — говорили тоді, — згорнути знамена, і 
нехай кожен іде куди хоче; нехай заводії цього задуму подба-
ють тепер про кошти для розпуску війська". 

Декотрі пропонували судити тих обивателів, які без доз-
волу Речі Посполитої набирали воєнну силу. Ця думка про 
суд над тими, хто діяв з волі короля, була для них образливою, 



особливо тоді, коли ніхто не вважав провиною панів право 
Іримати військо, і ніхто не збирався судити їх за те. 

Сейм на кілька днів зайнявся іншими справами, але 15 
іистопада прибули великопольські пани зі своїми інструк-

ціями, де в різких висловах шляхта домагалася негайного 
розпуску війська, звинувачувала короля в таємних зносинах 
i іноземцями і вимагала розмови послів із сенаторами без 
короля. Ця остання вимога була не до душі самим сенаторам; 
іиїходило, нібито посли хочуть судити не лише дії короля, а 
ii сенату, і сенатори, які досі нападали на короля, визнали за 
необхідне стати до певної міри його захисниками. Посли, 
підбурювані своїми великопольськими товаришами, з яких 
особливо ремствував Богуслав Лещинський, вимагали роз-
мови з королем, але Владислав, зіславшись наледугу, прислав 
чо них кількох сенаторів': вони стали захищати добросо-
іііспість і добромисність короля. "Спонука, з якою король 
почав вербування війська, — говорили вони, — гідна тільки 
ііохвали; якщо цей захід вважається невідповідним закону 

нехай з усієї держави будуть видалені прибулі солдати; 
король прохає тільки проте, щоб захист Речі Посполитої був 
і:іГ)сзпсчений, щоб найнятим солдатам виплатили жалування 
І іцс)б нація звернулаувагу на королеву, яка роздала на потреби 
І'счі Посполитої власні кошти". Але подання сенаторів мало 
пом'якшило послів. 

Вони стали вимагати, щоб негайно був написаний і до-
г І пилений у посольську хату універсал про розпуск війська. 
Король того ж дня виконав їх бажання, але посольська хата 
•..іятіла, що універсал написано надто м'яки.ми висловами: 
посли вимагали, щоб у цьому універсалі була погроза для 
ікч'. іухів і разом з тим коронному гетьману надіслано припис 
гм!0|Х) карати винних у безчинствах. 

Король виконав і цю вимогу. Та посли не переставали 
І ;ірячкувати. Товариш Лещинського, великопольський посол 
І іімрдовський кричав: "Навіщо король вступає в союз з іно-
иміііі.ми державами, навіщо тримає у себе постійно закор-
иімніїх послів, навіщо припинив платежі татарам і розлютив 

І.римського хана, навіщо видав приповідні листи без печатки 
г .імціїсра — за своєю приватною печаттю; навіщо непра-
ічнії.ііо роздавав королівщини і нагороджував не тих, кого 
І іі;і і'іуло по заслугах? Негайно розпустити військо, зменшити 
І •'|нгіівську гвардію, яку король збільшив без згоди Речі 

'І Іи іітіісі.кого єпископа ИІолдрського, жмудського сііискоііа Тииі-
иіп:і. т х л о л : брестського Щавииського. мстислаиського Абрагамовича. 
міі|ігі.к(іг() /Іспгофа, каштелянів: серадського Биковськоіо і гданського 
І І. |1,МІЦІ.К()[ (). 



Посполитої, поновити мирний договір з Туреччиною і Кри-
мом!" За короля заступався тоді Остророг; він наводив за 
приклад Катона, який радив забувати минуле й обмірковувати 
тільки майбутнє, виправдовував короля щодо порушення 
договору з татарами, бо ті першими зробили набіг на польські 
області; "шо ж стосується зносин короля з чужоземними 
посланцями, — говорив він, — то про це ми дізнаємося від 
сенаторів на публічній нараді з ними". Тоді один з послів 
Хржонстовський сказав: "Сенатори при нас говорять одне, а 
без нас — інше. Ми не побоїмося говорити з королем про 
наші вольності". 

Литовські посли, менше за інших зацікавлені у питанні 
про військо, звернули увагу сейму до інших справ, але 28 
листопада великопольські посли знову порушили це питання. 
Остророг, який недавно захищав перед ними короля, тепер 
пристав до них і вимагав, щоб було відправлене посольство 
до Туреччини для запевнення падишаха, що Польща не 
збирається порушувати миру і щоб разом з тим було вжито 
заходів для приборкання козаків, котрі інакше почнуть не-
покоїти турецькі володіння. Після довгих суперечок вирішили 
піти до короля і подати вимоги негайного розпуску війська, 
зменшення гвардії, утримання в покорі Речі Посполитій ко-
заків і влаштування наради послів із сенаторами за відсут-
ності короля. Всі рушили до короля; маршал сейму Станкевич 
йшов попереду з написаними вимогами. Король не прийняв 
їх. Від його імені Оссолінський сухо відповів їм так: "Універсал 
про розпуск війська вже надіслано; кількість гвардії не 
означена законом, і король триматиме стільки, скільки 
знадобиться; про козаків король поговорить з коронним геть-
маном, а розмови послів із сенаторами у свою відсутність 
король не дозволить". 

Це спричинило напружене хвилювання між послами після 
повернення їх до хати; вбачали порушення свободи вже в 
тому, що король дав відповідь послам без участі сенату. Посол 
Коссаковський промовив: "Нехай сейм не відбудеться, ми ні 
до чого не приступимо, доки не дізнаємося, що військо роз-
пущене". "Що ж, якщо нам не дозволять радитися з сенато-
рами у відсутність короля, то будемо радитися в його присут-
ності", — сказав Хржонстовський. Але Корицинський запро-
понував:"Не отримавши дозволу па розмову з сенатом, зверні-
мося по цей дозвіл до намісника короля — гнєзненського 
архієпископа". Думки розійшлися: затяті противники короля 
ухопились відразу за пропозицію Корицинського, але тут же 
знайшлися і королівські заступники, котрі зауважували, що 
такий вчинок буде образою для королівського достоїнства. 



"Інша справа, якби ми не ходили до короля, — говорив Ябло-
ііопський, — тоді можна було б звернутися до архієпископа, 
.1 гак ми дамо привід говорити, що бунтуємо проти королів-
сі.кої влади". "Взяти з собою виборчі умови {расіа сот>епІа), 
І т до примаса і скаржитися, що король порушує їх", — сказав 
І І(иіентовськи{і. "А якщо і примас не дозволить розмови з 
гематом!" — мовив хтось. "Тоді, — сказав Остророг, — 
прийдешні віки дізнаються про таку несправедливість". Але 
після цієї фрази він сказав: "Добре йти до примаса, але добре 
І просити короля дозволити нараду з сенаторами в його при-
су гності, якщо він не хоче допустити цього у відсутності", 
ііитовським послам, які загалом говорили спокійно, вдалося 
І ісреконати коронних послів знову йти до короля з проханням. 
"Я запевняю вас честю, — сказав один з них, Пац; — ми 
т римаємо від короля наймилостивішу відповідь". 

29 листопада посли знову пішли до короля. Цього разу 
Іїііадислав цілком показав свою слабку вдачу: він на все під-
'їлися і навіть на нараду послів із сенаторами, котра в його 
тдсугиість мала вигляд недовіри до нього і суду над його 
ііями. Канцлер від королівського імені виголосив перед ними 

промову з таким пишномовним вступом: "Бог прикрасив 
правління його величності дивовижним тріумфом. Він поклав 
п;і голову його новий вінець: після багатьох одержаних ним 
перемог Владислав передає себе у владу і в руки своїх під-
і .итх". Оголосивши послам, що військо буде розпущене, а 

І г.мрдія зменшена, Оссолінський щодо наради з сенаторами 
І к:гиів: "Король хотів відхилити цю нараду, оскільки подіб-
ній о раніше не було, а він бажав зберегти і залишити після 
ГІ ПС і^іч Посполиту в тому порядку, в якому застав при вступі 
мл престол. Якщо ж-цієї наради бажають чини для розгляду 
королівських справ, то він дозволяє. Що стосується козаків, 
111 це правда, що вони готували чайки, але це робилося ось 
'і(іму: іі договорі з турками сказаію, що вони не будуть стояти 
1 ПІНІ,по з буджацькими татарами, а турки порушували дого-
г.ір; гому слід було полякати їх козаками; тепер же, на догоду 
и.ііііііі волі, будуть надіслані накази коронному гетьману, щоб 
ІЧ1ІЛКП перестали будувати чайки і не давали приводу до 
по| іутепня миру з Туреччиною. Одне слово, король виконає 
іи е, іц(і тільки ви забажаєте". 

І'лка відповідь, природно, задовольнила шляхетське 
І лмпіікібство послів. 

1 І рудня сенатори повідомили, що вони очікують послів 
11.1 плрлду. Але тут посли стали в тупик. Виявилося, що вони 
іммліллися того, про що не дали собі звіту, навіщо їм це 

ріГшо. Одні говорили: "Про що тепер розводитися, коли 



король у всьому поступився?" Інші заперечували: "Як можна 
відмовитися від того, чого ми так посилено домагалися?" 
"Так, можливо, над нами посміються", — говорили треті. І 
так довго вони сперечалися, поки не прийшов до них один із 
сенаторів і не сказав, що сенат, довго їх очікуючи, втрачає 
терпіння і розійдеться, якщо посли негайно не прийдуть. Тоді, 
відчуваючи, що стають посміховиськом, посли швидко пішли 
до сенатської хати. Як не мало вони були підготовлені, але 
пристойна обстановка розв'язала їм язик. Корицинський, а 
за ним Лещинський відзначилися красномовством, прочитали 
сенаторам догану за ге, що вони хоч і опиналися королів-
ському задуму, проте не дуже сильно. Канцлер грав і тепер 
дворушну роль: схвалював рішення державних чинів, запев-
няв, що не знав нічого про зносини короля з іноземними 
державами і виставляв свою доброчесність в тому, що від-
мовився прикласти печатку до приповідних листів. Щоден-
ник Освеціма подає цікаву промову одного з супротивників 
короля з такими оригінальними міркуваннями: "Припустимо, 
що король з допомогою чужоземців завоював би Констан-
тинополь; чия ж би то була власність: чи приватна короля і 
його союзників, чи Речі Посполитої? Якщо приватна, то чи 
були б ми задоволені тим, що наш король став сильнішим; а 
якби король поділився здобиччю з народом, то яка була б 
різниця між поляками і народами, приєднаними до Польщі? 
Нові піддані звикли до рабства, вони перебували б у покорі в 
короля і тим здобули б його прихильність, а нам би дістався 
жереб отих македонян, котрі, будучи вільним народом, пішли 
за Алсксандром Македонським на війну і повернулися б 
рабами, якби Александр не помер. Ми не пустих привидів 
боїмося, охороняючи свою свободу. Одна приватна печатка 
на приповідних листах показує, що нам загрожуваію рабство. 
І ось від такої небезпеки не охороняли Річ Посполиту пани 
сенатори або охороняли її вельми байдуже. Нехай же на 
прийдешні часи вони будуть уважнішими, а тепер допомо-
жуть нам виклопотати у короля письмове запевнення в тому, 
що подібні небезпеки не загрожуватимуть нам у майбут-
ньому". 

З грудня сейм ухвалив: не збирати королю чужоземного 
війська, не вживати приватну печать замість коронної та ли-
товської, зберегти мир з Туреччиною і Кримом, не допускати 
козаків ходити на море, віддалити від королівської особи 
чужоземців, доручати посольські справи тільки обивателям 
іюльським, зменшити гвардію до 1200 осіб, не встановлювати 
без волі сейму ніяких комісій з прикордонних справ і не 



исгупати в союзи з іноземними державами без волі Речі 
І Іосполитої. 

Із цими пунктами всі пішли до короля. Тут брестокуяв-
С1.КИЙ воєвода Щавинський виголосив таку обвинувальну 
промову в очі королю: "Був час, коли повсюдно тільки й 
чулися вигуки: віват, король Владислав! Тепер радість наша 
імінилася на печаль і гіркоту. Ми скрізь чуємо скарги, про-
кля їтя та зітхання убогих людей. Причина цього — іноземці, 
які оточують вашу величність: вони дають вам погані поради, 
/кивлячись чужим добром. Що довкола вас діється, раніше 
інаютьу Гамбурзі, Любеку, Гданську, ніжу Варшаві. А корінь 
'.ла — венеціанський посол, який, завершивши свою місію, 
/кііве тут задля того, щоб звалити тягар війни з венеціанських 
плечей на польські. Не завадить нагадати йому вислів одного 
іісмеціанського сенатора, сказаний чехам, коли останні про-
.\;іли у Венеції допомоги проти імператора: ми не хочемо під-
малювати власної оселі, щоб димом від пожежі залякати 
імператора. Покірно прохаємо вашу величність відсторонити 
піл себе іноземців. Покірно прохаємо, щоб ми не страждали 
під безчинства іноземних солдатів, які насмішливо хваляться, 
що скоро приборкають нас, шляхту, і завдяки дивовижній 
;і.іі\імії перетворять холопа в шляхтича, а шляхтича в холопа. 

Король мусив вислухати і таке повчання й беззастережно 
иіиііав усі постанови сейму'. 

іаким чином, як зазначив Тьєполо, влада у польського 
короля була не тільки обмежена, а й зовсім віднята. А втім, у 
короля був засіб позбутися настирливих вихваток сейму: 
іілрк) лише застосувати те, чим користувалися польські пани: 
підкупити послів і-зірвати сейм. У Владислава не стачило 
і>\у, він боявся міжусобиць, не наважувався вступити в 

оо|)(Угьбу з нацією, сгюдівався поступками підтримати любов 
поляків до себе; у нього ще жевріло бажання, щоб після його 
с мері і гюляки обрали королем його сина, але головне — у 
III.ОН) ііс було коштів, а союзники занадто скупі. Як зауважив 
І і.і 1 іоло, варто було Венеції пожертвувати 50 000 талерів, щоб 
ііічкупити міністрів, сенаторів та секретарів, і все було б за 
о.іжаиііям короля. 

"Ллє король, — говорить Радзивілл, — не вибив собі з 
І О І О И И турецької війни. Він не розпустив свого війська і 
ііоклли падію на козаків". Історик Грондський оповідає, що 
ик ця цього сейму Оссолінський разом із Любовицьким (який 

'ГатісіпікіЛ1Ьг>'сЬіа§ІапІ8Іа\уаХ. КасІ7.і\уіІ1акапс1ег2а\у. кз. Ьі(е\У5кіе80. 
І 'І 1/пап, 1839. — Т.2. — 5.198 — 245; 2Ьіог ратісіпіку\ \ ' о с1а\упсі Роїхсе, 

І'І,НІС рг/с/. ^.^.Nіетсс\VІС2а. — Т.5. — 5.1 — 34. 



перегодом повідомив про це Гропдському) під І і і Ч ' В О Д О М 

огляду фортець поїхали в Україну і, прикликавши до себе 
Хмельницького, доручили ііому від короля напасти з козаками 
на Туреччину, вручили йому для цього гроші і призначили 
козацьким ватажком. Ма ньоі'о одного король міг покластися, 
бо іішіі козацькі начальники, побачивши, що пани чинять 
опір задумам короля, не стали робити воєнних нригоіувань і 
старалися догодити шляхетству. "Безмежно вдячний його 
величності за довіру, — відповів Хмельницький, — але не 
критимуся, що справа ця важка; козаки, пригноблені своїм 
начальством, не гогові до цього. Потрібен час, щоб переко-
нати їх; все можливе буде зроблено, щоб догодити його велич-
ності"'. 

У кого були королівські привілеї, дані козакам, достемен-
но невідомо. Одні, в тім числі народ)іа дума, говорять, шо у 
Барабаша; Самовидець твердить, що в Ілляша. Останнє 
здається нам ймовірнішим, бо ілляш, відомий під прізвиськом 
Караїмович, а Лльбрехтом Радзивіллом названий Вадовсь-
ким. був вище Барабапіа і здавна заслужив довіру поляків. 
Як би гам не було, цей старший, побачивши, чим закінчилася 
спроба короля, прикинув, що папи сильніші короля і догод-
жати треба їм, а не королю, тому сховав королівські привілеї 
і нікому їх не показував. Тим часом звістка про плановану 
війну породила чутки і хвилювання між козаками. Старший 
старався їх стримати. 

— Не вірте новизні, а тримайтесь старовини, — говорив 
він, — краще для вас буде. Не слухайте пересудів: накажуть 
іти в похід до Криму чи па море — підете, а не накажуть — 
мусите підкоритися. 

У той же час він страчував козаків за найменше невдо-
волення, а власники та їхні управителі, в багатьох місцях 
жиди, помічаючи дух неіюкори в руських хо:юпах, мучили й 
убивали їх за однією підозрою. Тоді Хмельницький говорив: 

— Ось що вони з нами роблять: коли треба йти па війну, 
толаскають нас, щоб виставити на бійню, а коли немає небез-
пеки, то ми у них — собача кров, останні з людей. 

Новий сейм був призначений на 1 травня наступного року. 
Остання невдача підкосила короля; він підупав духом і 

ослаб тілом; нові турботи терзали його; шляхта, отримавши 
гору над королівською владою, не переставала розголо-
шувати, що військо було зібране для потоптання шляхетської 
свободи. Через рік помер і син короля. Подейкують, Влади-
слав сказав тоді: 

'Мізіогіа ЬеІІі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.40. 



— Боже мій, чому ти не взяв у мене сина до сейму: я тоді 
ііічаїцо б не облишив своїх замірів!'. 

Хмельницький задумав скористатися королівськими при-
І1ІЛСЯМИ для повернення співвітчизникам свободи, і "илучно", 
іа висловом літописця^ викрав їх у Ізарабаша (а за Само-
нилцем — в ілляша), коли той не схотів оголосити про них 
народу. 

"Заради того умислив він на день свя того М И К О І Н І (а цей 
сііягий — найперший помічник усім бідарям, празникують 
ііоі о 6 грудня) учинити в Чигрині розкішниіі обід і нрик^'іи-
к а т на нього з Черкас полковника Барабаша з усією старши-
ною, а окрім того, закликати й обдарувати милостинею 
І іарцівта калік"*. 

Скоро деякі з гостей почали хилити голови; переяслав-
ський полковник Кречовський розпростерся на лаві. Старший 
п\ в ще на ногах; Хмельницький пильнував за ним, розгульно 
|нічма.чуючи чаркою, теревенив і ніби ненароком згадав про 
привілеї. 

— Що ж ти, люб'язний куме, тримаєш лист королівський? 
зронив він. — Д а й мені його прочигаги. 
— 1 Іавіию тобі, кумцю, читати його? — одказав добряче 

міднилий старший. — Ми податків не платимо, у війську 
ііч п,ському не служимо. Краще нам. начальникам, брати 
І рот і без ліку, а дорогі сукна без міри, ніж, потураючи черні, 
ііінягися по лісах та байраках і своїм тілом комарів, як 
не чмедів, годувати. 

Хмельницький похвалив кума за цінні думки і взявся 
щедріше підливати йому вина. Небавом у гостя вже язик 
••лилігався; хоче встати — ноги підкошуються; він упав на 
МИС І і.чь і заснув мертвим сном. Хмельницький взяв у сонного 
шамку й хустку і покликав свого джуру — так називали 
мп іодих козаків, які служили у старших, як у західних 
ріпіарівармігери. 

Швидше сідай на коня, — сказав він, — мчи до пані 
І..ірабашихи і скажи, що її пан звелів віддати листа, отри-
м.імоі о віл короля. 

Джура вночі прискакав до Черкас. 
І Іані спала і, зачувши стук, вискочила. 

І Іані, — сказав джура, — заїлись пани з твоїм паном. 
Мі ір\ бають; так він прислав, щоб дали ті права, що від короля 
триман і . 

'І Іі.чіогіа рапоVVапіа кгуїа \\'1асіІ5Іа№а IV рггег Каіеі. К\УІаІко\\'5кіе§о. 
и;и,ч/а\уа, 1825. 

І її іорня о прсзельной браии. — К.,1854. 
• /і,••ПІЧКО С. Літопис. — К., 1991. — Т.І. — С.44. 



— Лихом йому занудилось, що з Хмельницьким гуляти 
схотілось. — відповіла перелякана Барабашиха. — Отам у 
стіні під ворітьми в глухім кінці у пуздерку в землі. 

Джура відшукав схованку і поскакав з привілеями'. 
Відтоді важливий для козацтва документ знаходився у 

Хмельницького, а старший постійно думав про те, як би 
погубити Богдана. Він говорив про нього козацькому комісару 
Шембергу, описував його небезпечною людиною коронному 
гетьману, а особливо показував його з поганого боку старості 
чигиринському Консцгіольському; у старостві цього пана 
мешкав Хмельницький. 

Насправді, поширилась звістка про привілеї, пішли чутки. 
Козацький сотник Онія доносив на Хмельницького-. Зиновія 
не любили пани, не любили й шляхтичі, поставлені в званні 
козацьких старшин; не любили за відданість своєму народові 
та ще через заздрість. Був у Хмельницького хутір Суботів за 
півтори милі від Чигирина. Колишній чигиринський староста 
Данилович подарував батькові Хмельницького смугу пусто-
порожньої землі в нагороду за послуги. Гетьман Конецполь-
ський, дбаючи про поширення народонаселення в Україні, 
дозволив Зиновію заселити батьківську землю. У тому віці, 
як було сказано, чинили так, що коли у власника багато землі, 
а мало працівників, то він обіцяв поселянам, які погодяться 
жити на його землі, пільги, тобто вони менше справлятимуть 
повинностей на поміщика чи їм дадуть більше землі та якісь 
угіддя. Так чинив і Хмельницький. У природного козака, до 
того ж православного, краще жилося, ніж у польського пана-
католика, атому хутір швидко заселився і Хмельницький жив 
заможно. Сусіднім власникам не подобалося таке вивищення 
козака, а особливо ненавидів Хмельницького Чаплинський, 
підстароста і дозорець Конецпольського\ 

'Сбормикукраиііских песси, изд.Михайлом Максимовичем. — К., 1849. 
— 4.1. — С.64 — 67; История о іірсзельиой брами. — К., 1854; Величко С. 
Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С.45; Аппаїіиіп Роіопіае аЬ оЬіІи Уіасіізіауі 
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Мало того, що Чаплинський ненавидів Хмельницького як 
шляхтич козака, він був з ним і в особистій ворожнечі. Вони 
ііосварилися за якусь польку, яку Хмельницький взяв собі за 
другу дружину, здається, невінчану, після смерті першої 
чружини Ганни Сомківни, від якої у нього залишилися троє 
гииів та дві дочки. Чаплинський шукав нагоди зробити 
капость суперникові. Вже був такий випадок. Конецполь-
сі.кий повернувся з чужих країв і хотів показати своє війсь-
коне мистецтво. Зачувши, що десь у степу з'явився татарський 
'.а: ін, він наказав своїй надвірній команді і козакам Чигирин-
ського полку рушати в похід'. Хмельницькому веліти висту-
маї и з козаками. Чаплинський навчив якогось козака Дачев-
I, І.кого звести зі світу Хмельницького під час бою. 

Зустрілися козаки і [іоляки з татарами, почалася сутичка; 
Дачсвський у метушні підскочив до Хмельницького і вдарив 
мою в голову, але не влучно — у Богдана тільки злетіла з 
Ц1Л0ВИ шапка-мисюрка. "Ох, пробач мені, — сказав Дачев-
I І.кий, — я думав, що це татарин". Одначе від удару у 
Хмап^ницького розболілась голова, він збентежився і поми-
іився в команді. Цим скористався ворога 

Чаплинський приступив до Конецпольського, коли той був 
•і\ же задоволений тим, що відбив у татар бранців та худобу. 
І Іілс гароста почав лаяти Хмельницького перед паном, нази-
ііаіі боягузом, нездатним до військової справи, а себе вистав-

і и і і сміливцем, вихвалявся вірністю і відданістю старості, 
просив нагороди за свої подвиги. 

— Багато літ служу вам. милостивий пане, — говорив 
ти , - і не отримав нічого, а невдячні, зрадники і боягузи 
кпріїсіуються вашою прихильністю. Подаруйте мені Суботів, 
ч к и м володіє Хмельницький. Від мене, вірного дворянина, 
т р и м а є т е більше користі, ніж від негідного козака. 

- Я мав би за велике для себе безчестя порушувати 
|ііі чюрядження колишнього старости і покійного батька, який 
іаііісрдив за Хмельницьким Суботів, — відповів Конец-
іьі іьсі.кий. — До того ж власник вклав у нього немалі кошти. 

Хоча Хмельницький одержав хутір від блаженної 
ім.м'я І і вашого батька, — заперечив Чаплинський, — одначе 
III- по праву, а оманою. Він козак, а природному козакові не 
мп.кма гримати людей, як паїюві: це супроти закону. До того 

'1 Іічіогіа Ьеііі созассо-ро іопіс і . . .— 1789. — Р . 4 1 . 
І ' . ітісіпікі оЙ2Іе]асЬ, рІ5тісппісІ\уіс і рга\Уос]а\у.<;иуіе 8Іо\уіап. \\'усіа1 ^V. 

\ М.и іі-і<)\\'.чкі. — РсіегзЬиг^. — Т . 1. — 8.320; Еп^еЬ. ОезсЬісЬіесіег Окгаіпе 
"и.1,1гі икіаімі.чсіісп Козаскеп. — 1788. — 5.137. 



ж земля здавна належить староству, і в Хмельницьког о иемас 
закониог о документа на володіння, а витрати хоч і мав на неї, 
то давно повернув з надлишком'. Якщо ж вас утримує тільки 
пам'ять батька, то сам великий геїьмаи шкодував про цс, 
дізнавншсь про непокірний ду.х козака. 

Справді, покійний Конецпольський якось зауважив віль-
нодумство Хмельницького, підозріваючи мого в намірах 
звернутися до татар задля відновлення козацтва. Під кінець 
життя Конецпольський говорив: "І.ІІкода, що я залишив 
живою таку неспокійну голову!" Чанлинський наїадав цс 
сіарості. Молодий Коисцпольський і сам не був прихильним 
до Хмельницького, пам'ятав засторогу батька та й намови 
козацького старшого під'юдили. Ллє він боявся одверто 
відняти в Хмельницького .хутір і не хотів осуду за неповагу 
до батька. Чаплинський запропонував йому інший спосіб. 

— Виявіть до .мене сдину \и-ілість, — сказав дозорець, — 
дозвольте са^юму розправитися з козаком. Я нападу на нього, 
вижену з дом)' і завоіюдію .ху тором. Якщо ж [ІІН прийде до 
вас зі скаргою, то ви скажіть, пю т'чого не знаєте, ню я це 
скоїв без вашого дозволу; якию він схоче відшкодування, 
нехай звернеться до суду. Л через суд він нічого зі мною не 
вдіє, бо я гюльський дворянин^ 

Конецпольський іюгодився на такий виверт, побоюючись 
залишити в руках бунтівноіо козака засоби до поганих за-
мірів. 

Повернувшись із походу, Хмельницький перебував у 
Суботові й очікував, що буде на сеймі, який скоро мав 
відкритися. Поширюючи тихцем чутки про привілеї, він не 
говорив про це публічно, щоб передчасно не зіпсувати заду-
маїюї справи. Раптом він дізнається, ню Чаплинський збирає 
в Чигирині команду. Спершу він гадав, що готуються до 
нового походу проти татар, та йому донесли, ню Чаплинський 
рушив на його хутір — таке було звичайною справою в 
польському побуті. Він залишив родину в Суботові, взяв з 
собою найнеобхідніше і помчав у Чиї'ирин просити захисту 
в старости. 

Чаплинський того ж дня вступив у Суботів, підпалив млин, 
зайняв пасіку, стодолу, де було 400 кіп .хліба, увірвався в дім. 
Менший син Зиновія, десятирічний хіюпчик, сказав йому щось 
грубе, то зять Чаплинського Комаровський наказав тут же 
відшмагати його, і слуги так немилосердно виконали це, що 
дитя померло наступного дня'. Чаплинський, знайшовши в 
Суботові ту жінку, яку Х м е л ь н и ц ь к и й називав своєю 

'НізЮгіа ЬсИі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.42, 43. 
П а м же. — Р.43. 



і|)\>кииою, забрав її і через кілька днів повінчався з нею за 
иі'ірядом римсько-католицької церкви. Невідомо, силою чи 
•.і'.ао.існням вчинив це викрадач. 

•Хмельницький з'явився до Конецнольського зі скаргою. 
І іалаштований заздалегідь Чаплинським, пан прийняв козака 
холодно і відбувся коротко. 

— Я нічого не знаю, — сказав він, — і зііати не хочу: 
ііанад вчинеію без \юго відома, із власної волі Чанлинського. 
Можеш судитися з ним у законному порядку. 

Хмельницький звернувся до суду і нодав на доказ свої.ч 
прав письмове свідоцтво за підписом гетьмана Консціюль-
і і.кого, дане на володіння суботівським помістям. 

— За теперішньою постаїювою, відповіли йому в суді. 
гвос свідоцтво не мас сили; тобі слід подати форменне, 

'..ніисане в земських книгах воєводства, а по і акому нростому 
І нідоцтву ми не будемо порушувати справу. 

— Мій батько, — заперечив Хмельницький, — во:юдів 
( '\оптовим і я стільки літ ним користувався. Найяспішому 
мірплю відо\ю, 1ІЮ Суботів мій. 

— Все це нічого не означає, — с гояли па своєму судді. — 
І Іам відомо, ию Суботів належи ть до староства, і кому його 
14 хчати, залежить від старости. Якщо ж королю відомі твої 
права, то радимо тобі поїхати до Варшави і подати нроханпя 
на сейм^ 

Як воїн, Хмельницький викликав ворога па поєдинок. А;іе 
Члпітнський запросив з собою трьох служителів, июб учо-
ііірьох напасти на одного. На шастя, Xмс^и>пицький, побою-
ючись підступності суперника, одягнув під одяг панцир, без 
N ііікчідженпя витримав хитрі й несподівані удари, а гютім так 
міробро напав па ворогів, що розігнав усіх\ 

- ІУІаю шаблю в руці: ще козацька не в.мерла .мати! — 
і'.ііі \ кнув віи'̂ . 
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Зганьблений Чаплинський звернувся до свого заступник;! 
Конецпольського, передав йому слова Хмельницького і с і л 
рався підкреслити в них підбурливий зміст. Хмельницького 
схопили і кинули до в'язниці. 

Але сидів Богдан Хмельницький недовго: колишня дру-
жина звільнила його, умовивши свого нового чоловіка'. 

Настав травень, Хмельницький поїхав до Варшави ш у к а т 
вищого правосуддя. Чаплинський, як видно з відповідей сенаїу, 
поданих сучасником, поїхав слідом для виправдання. 

Хмельницький подав скаргу, доклав свідоцтво Конецполі.-
ського на маєток, наводив як доказ своїх прав давність воло-
діння, посилався на свої послуги Речі Посполитій і прохав від-
шкодування за насилля, набіг, викрадення дружини і смерті, 
сина. 

Покликали Чаплинського. 
Шляхтич подав витяг із земських книг воєводства, з якого 

було видно, що Суботів належить до дачі Чигиринської. 
— Маєтність, на яку претендує пан Хмельницький,-

говорив Чаплинський, — була несправедливо відторгнута від 
староства, і я нічого більше не зробив, як тільки на законнііі 
підставі повернув його староству, в належне відомство, а во-
лодію ним тому, що пан староста захотів мені його пожа-
лувати в нагороду за мою службу Речі Посполитій. Що ж 
стосується того, що пан Хмельницький доводить давнісгі. 
володіння й витрати, то пан староста визначив видати йому 
50 флоринів. 

Після короткого розбору Хмельницькому відповіли від 
імені сейму; "Нехай пан Хмельницький сам собі припише 
втрату свого хутора, бо він не запасся форменним свідоцтвом 
на володіння. Річ Посполита постановила не приймати ніяких 
свідоцтв на маєтки з приватішми підписами, бо це спричи-
нило б безлад. Пану Хмельницькому, мабуть, відомо, що у 
нас є земські книги, присяжні чиновники і форми записін. 
Придбавач повинен бути обережним. А що стосується дав-
ності володіння, то по закону не всякий власник речі є її госпо-
дарем; а тому панові Хмельницькому залишається звернутися 
до старости чигиринського і прохати, щоб він, якщо побажас 
затвердити розпорядження батька, дав йому форменне сві-
доцтво". 

Це рішення зовсім позбавило Хмельницького надії воло-
діти Суботовим. Після попередньої спроби він уже й не зби-
рався звертатися до Конецпольського. 

Потім обговорили вбивство сина і викрадення дружини. 

'Летопись Самовидца. — М.. 1846. — С.6. 



— Зять мій, Комаровський, — заперечив Чаплинський, 
справді наказав висікти хлопчиська, який обурливо по-

I рожував нам, що, без сумніву, чував від батька. Жодна роз-
I удлива людина не назве мого зятя за це злочинцем; А що 
\ ііопчик помер від побоїв, то це наклеп і безсоромна брехня, 
чку доведуть декілька свідків. 

Певне, Чаплинський привів і свідків, бо сенат виправдав 
\ пивцю. 

— Що ж стосується дружини, — продовжував Чаплин-
' і.іаїй, — то ця жінка не була його дружиною: він силоміць 
І ріімав її у себе, тому вона так легко його кинула. Вона мені 
І подобалася, і я одружився з нею по обряду римсько-като-
іицької церкви, вона прийняла римсько-католицьке віроспо-

тлання. Тому ніхто не примусить мене відпустити її від себе; 
і;і якби я і зробив це, то вона сама не захоче ні за що в світі 
ііоисрнутися до Хмельницького. 

Ця оповідь викликала сміх. Суд закінчився жартами. 
— Навіщо тобі, пане Хмельницький, — шкодувати за 

І : і к с ) Ю жінкою! На білому світі чимало красунь. Пощукай собі 
111 ту, а ця нехай залишиться з тим, кому судилася. 

Хмельницькому залишалося звернутися до короля, свого 
•і.ііімього покровителя. Владислав і на цьому сеймі зазнав 
'Ніраз. Прохання козаків про звільнення України від постою 
іл іо відкинуте; сейм примножив побори на Русі на користь 
міисі.ка. Король не наважувався заступитися за народ, який 
11,11111 мали за небезпечний засіб для вивищення єдиновладдя. 
І ііііскоп куявський Гнівош запально звинувачував короля > 
іі|иісграсті до іноземців, у неприязні до дворянства і таь 
мгмутив короля, що той зі сльозами встав і вийшов із зборів. 
І \ І, до речі, з'явився до нього Хмельницький. Козак виклав 

. ІНІЮ справу; захищаючи себе, він не забув розповісти про 
ш і\ іиіппя козаків і руського народу, не забув натякнути, що 
иичі'.лсне до козаків довір 'я стало новим приводом їхніх 
М|і1ікр0щів. 

я знаю твоє чисте серце, — відповів король, — па-
I -І І.по твою службу; впевнений, що правда на твоєму боці, 
ГІГ І ній іюзов не підтверджений формальним документом, і 
І > 'М\ ги нічого не виграєш у судовому порядку. Бачу, що Чап-
іііік і.кий неправий: і в нього немає належних доказів, до того 
І чк сам говориш, він проявив насилля. Силі слід проти-

• І їй ія І и силу: ти ж воїн. Якщо Чаплинський мігзнайти собі 
іі|'ііі к'ліи і товаришів, іти можеш знайти. Знаю я і про утиски 
І" ікт, але допомогти вам неспроможний. Пора, здається, 
" їм ч адаги, що ви воїни; у вас є шаблі: хто вам забороняє 



постояти за себе? Я ж зі свого боку завжди буду вашим 
благодійником. 

Такої відвертості було достатньо, аби показати Хмель-
ницькому, що він може і що мав робити. Сучасник говорить, 
що король розкрив ііому докладніше і ясніше те, що за рік до 
цього виклав канцлер Оссолінський, коли їздив в Україну для 
підняття козаків проти татар. Хмельницький виїхав із Вар-
шави без відшкодування, висміяний, але з твердою рішучістю 
звільнити Україну від влади панства і, можливо, зробити 
козаків знаряддям перетворення Речі Посполитої. 

Живучи у Варіїїаві під час сейму, Хмельницький, як за-
свідчує сучасник, більше зрозумів тодішній дух і порядок 
Польської держави. Повертаючись в Україну, він з увагою 
воїна вдивлявся у стан укріплень, в розташування місі, 
спостережливо прислухався до розмов, вивідував спільні 
побажання і скарги. Повільно їхав він через землі руські, 
зупинявся майже в кожному селі, заводив розмови і знайом-
ства, на що був вельми вдатний, розіювідав про своє нещастя 
із власними додатками, як зауважував історик, жадібно слухай 
оповідки про нахабство жидів та жорстокість панів, не ра ї 
жвавою, полум'яною промовою підбадьорював гурт опові-
дачів чи пригнічене сімейство, подавав усім надію на швидку 
ПОМСТ)', Божу кару гнобителям. Особливо відкривав він свої 
плани руським духівникам, знаючи, як легко їм підготувати 
народ і який вплив мають вони на юрбу. 

— Нехай буде вам відомо, — говорив Хмельницький, -
я відважився мстити панам-ляхам війною не лише за свою 
образу, а за зневагу віри руської і за наругу над руським наро-
дом! Я безсилий; але ви, браття, мені допоможіть. Зберіться 
і пошліть до мене хоч по двоє чи троє чоловіків з кожного 
села. 

Йому запально обіцяли. 
— Повсякчас молимо ми Бога, — говорили йому, — щоб 

він послав когось для помсти за наші нещастя! Бери зброю, 
станемо з тобою; підніметься земля руська, як ніколи ще не 
підіймалась. 

В такий спосіб в містах і селах Хмельницький мав собі 
по декілька друзів та однодумців, які обіцяли схиляти на його 
користь людей, тому під час війни у Хмельницького скрізь 
були помічники, які відкривали йому міста або приходили на 
підмогу з підготовленими заздалегідь загонами невдов(і-
лених'. 

Приїхавши в Україну, Хмельницький звелів своїм това-

'ИІ5Іогіа Ьеііі созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 45 — 47. 



ріішам привести в умовлене місце відбірних козаків. Ця нара-
ча відбулася десь у гаю'. 

Серед кількох десятків найзнатніших козаків стояв Хмель-
ницький, тримаючи в руках привілеї Владислава; поруч були 
гі'.ідки побачення з Оссолінським. Козаки цікавилися, чим 
'.акінчилася справа їхнього писаря, хотіли більше знати, що 
кідновіли на прохання про звільнення від постою. 

— Немає справедливості в Польщі, — відповів Хмель-
ницький,— замість належного розгляду справи мене на сеймі 
і'.нсміяли, а король надає нам змогу розправитися з нашими 
порогами силою, як вони з нами чинять. Прохання ваше 
'.нсважили: на вас очікує не гірша наруга. Невже далі будемо 
ісрпіти? Невже кинемо на бідування братів наших руських, 
православних? Проїжджаючи по Русі, я скрізь бачив страшні 
NІ иски, тиранство; нещасний народ волає про допомогу; всі 
кчові взяти зброю, всі обіцяють стати з нами спільно. 

Зібрання обурилося, почали розповідати, що діється в 
Ук|)аїні; один говорив про біди спільні, інший про особисті-. 

•'Чого ми не перетерпіли! Вольності наші знищені, грунти 
ПІДНЯТІ, більшість вільних лицарів стала холопами; воіги 
тлбувають панщину, доглядають коней, топлять груби панам, 
порають собак, як рабів, їх посилають з листами. З явним 
наміром знищити козацтво, кількість реєстрових зменшена 
іо иіссти тисяч, та і в тих життя не ліпше рабів. Полковники, 

г о т и к и — все начальство у нас не вибране нами, а із шляхти. 
Иопн використовують козаків замість власних підданих, для 
с г.оїх домашніх робіт. Жалування, належне здавна від короля 
І Гсчі Посполитої, по ЗО золотих на кожного козака, вони 
'.аГіирають собі і дають лише тим, хто з ними заодно. Якщо 
і>о ',ак у поході завоює татарського коня — тут же віднімуть, 
•І іпка спіймає козак — полковник пошле його до коронного 
ісїьмана з жовніром і скаже, нібито відзначився жовнір, а 
і-о іацьку відвагу навмисно приховують. Нерідко бідний козак 
м\ сить іти з рарогом чи раструбом^ через дикі поля, несучи 
іарунок якомусь панові, ризикуючи бути спійманим тата-

|іа\пі, і на це не зважають; пропав козак — як і не було! А 
• м аї.кох козаків по-варварському стратили за нікчемну про-
ипн>; знищували навіть дітей! А скільки разів чинили наругу й 
ПЛІ илля над жінками йдоньками нашими!.. А як страждають 
ІИИполиті од вигадок своїх старост, дозорців і особливо 
мі ни!.. Засліплені подарунками орендарів, власники віддали 

^к-ишись малороссийская, писана 1689 (рукопись). 
І ІI^Іогіа Ьсііі созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 47. 

'І'ід яструбів і соколів. 



бідний народ жидам, не бачачи, що їх мажуть по тілу власним 
салом. Не так би ще підданих було шкода, якби їх обдирав 
один пан, а то якийсь підлий жид збагачується, заводить по 
декілька цугів коней, вигадує різні побори, поволовщину', дуди% 
осип', мірочки сухі, плату з жорен, віднімає хутори наші. Та 
найжахливіше переслідують віру нашу, змушують нас до унії, 
розоряють наші церкви, продають жидам церковне начиння, 
збиткуються над святинею і священиками, виганяють 
архіпастирів''. Так у той час говорили в Україні, про це, звісно, 
йшлося і на тому зібранні. 

— Не можна терпіти далі, пора взятися за шаблі, пора 
скинути з себе ляське ярмо! — так вигукували козаки, які 
мешкали по кордону руської землі, ближче до степів, подалі 
від панів, а тому й сміливіші. 

Одначе ті, хто безперестанку зустрічав грізні обличчя па-
нів, зазнавав образи від старост і своїх начальників-шлях-
тичів, хто звик боятися, щоб понурою ходою, похмурим 
поглядом не накликати на себе побоїв і навіть смерті за підоз-
ру в підбурюванні, — т і не так палко підтримували відчай-
душний захід. 

— Взятися за зброю! — заперечували вони. — А де вона? 
Наші гармати забрали комісари й начальники; з одними 
мушкетами нічого не доведеш польському війську: воно во-
зить з собою гармати. Ляхи й раніше були добрими вояками, 
а тепер ще більше наловчилися в військовій справі. Мосці 
(тобто дворяни) польські тепер не б'ються між собою і на 
наш бік нікого не заманути. Татар покликати? А скільки разів 
ми їх били? Зараз вони злі на нас. 

— Правда ваша, — сказав Хмельницький, який попе-
редньо переговорив з тими, хто знав про справу з Оссолін-
ським. — Ясно, що проти наших ворогів ми самі нічого не 
вдіємо, надто, коли в усіх замках сидять польські комісари і 
пильнують за нашими вчинками, а до того ще й жовнірство 
зимує в нашому краї. Швидко помітять наші задуми і тут же 
придушать нас: тому не можна обійтися нам без чужої 
підмоги. Я гадаю, що ні в кого нам просити допомоги, крім 
москалів і татар, всі інші сусіди слабкі або скорше підтри-
мають поляків, ніж нас. Тримати наймане військо у нас немає 
коштів, та й сила то ненадійна! Я більше схильний просити 

'Податок із худоби. 
^Мито за хрещення немовлят. 
'Взяток із змеленого хліба. 
••Лстопись Самовидна. — М.. 1846. — С.7; Летописное повествованис 
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москалів: вони православні і заради однієї за нами віри могли 
6 за нас заступитися; але їх недавно побороли поляки. Втра-
і ивши декілька міст, таких як Смоленськ та інші, вони ще 
сили не набрали, навряд чи їх можна буде вблагати. З тата-
рами важче зійтися, ми їх проти себе налаштували: то напа-
дали, то відбирали здобич, захоплену ними в польських зем-
лях. Та якби и можна було якимось чином з ними порозу-
мітися, то все ж вони погани, а ми будемо воювати проти 
християн — і про це необхідно подумати! 

— Ти, пане Хмельницький, — сказали козаки, — покажи 
тільки засіб, як владнати з татарами, а як дізнаємося, що це 
може статися, тоді й розсудимо, грішно чи ні закликати їх на 
підмогу. 

— Якщо ви так говорите, — мовив Хмельницький, — то 
я ие приховуватиму од вас, побратими мої, що король наш, 
оажаючи воювати з турками, зібрав наймане військо; та 
оскільки панство не захотіло, то він його знову розпустив, а 
І спер нас підмовляє піти походом в турецьку землю, щоб, 
коли на відплату пошлють іурки на Польщу військо, поляки 
\()ч-ііе-хоч взялися за шаблі. А щоб ви цьому повірили, що 
іак і с, як я вам кажу, то ось вам королівські привілеї на 
пудівництво чайок для війни. Нам дали і прапор, і булаву, і 
\()і іли мене поставити гетьманом при свідках, які тут є і 
можуть поручитися, що я правду кажу. Одначе, я не прийняв 
І с і ьманства, тому що були інші старші мене, а приватно, сам 
110 собі я не хотів нічого розпочинати. Тепер же, як я був у 
Иаршаві, король сам мені говорив те ж і додав ще: іншого 
іасобу для нас немає, як самим захищати зброєю права свої. 
І Іо-моєму, браття, поки цей лист у нас в руках, то вибрати 
І іослів до татар й оголосити, що задумує король, та й порадити 
їм: нехай нам допомагають, якщо хочуть спокою; не пого-
(я гі.ся, так ми їм війну оголосимо, так їм і скажемо. Мені 
іла( гься, тут і думати довго ні про що. Татари давно вже 
напали б на поляків за те, що їм не платиться данина, якби 
ми їх не стримували. А тепер особливо сердиті вони на 
поляків за недавній похід Конецпольського. 

Коли Хмельницький закінчив промову, всі одностайно 
!ак|іичали: 

— Ось коли сам Бог подає нам нагоду помститися за наші 
оГірази й наругу над вірою нашою! Що ж тут чекати? Чого у 
мас ще немає?... Поляки вважають нас гірше собак: нехай же 
І під нас мають таку честь. Пан Хмельницький радить нам 
ііаіікраще і найлегше. Допоможи йому, Господи Боже! Вже 
коли він не просив гетьманської честі, а король сам йому наді-
I п а н , так, видно, це сталося з волі Божої: хто ж посміє відняти 



її в нього? з цієї хвилини всі ми охоче визнаємо тебе нашим 
гетьманом і хочемо тобі служити, чим можемо: порадою, 
покорою, кров'ю. Прохаємо тебе, щоб ти особисто домов-
лявся з татарами, а не через послів, здібнішого за тебе ми 
нікого не знаємо. 

Хмельницький подякував за довіру, але не прийняв геть-
манства, залишаючи це на прийдешні часи, коли він покаже 
наділі, шо гідний верховодити козаками'. 

— Єднаймося, браття, — сказав Хмельницький, — пов-
станьмо за церкву і віру православну, винищімо єресь і напа-
сті. відновімо золоту свободу і будьмо одностайні. Закликайте 
козаків і всіх земляків наших; я буду вашим ватажком, бо ви 
цього бажаєте. Сподіваюся, шо всі козаки, де б вони не були, 
пристануть до нас. Ми будемо уповати на Всевишнього: він 
допоможе нам! 

— Помремо один за одного! — загукали одухотворені 
козаки. — Помстимося за образи наші, захистимо віру і церкву 
нашу, з в і л ь н и м о з ярма брат ів наших! З б и р а й м о с я , 
розпочинаймо! Хай допоможе нам Всевишній!-

Сучасннк Грондський повідомляє, що змовників підбадьо-
рило, коли дізналися, що задум Хмельницького не лишився 
без благословіння митрополита. Він не лише благословляв 
починання, а й погрожував прокляттям тому, .хто в цій справі 
не візьме участі, маючи змогу допомагати розумом чи 
зброєю. Митрополит цей був не хто інший, як знаменитий 
Петро Могила, який упокоївся і січня 1647 року. Можливо, 
Хмельницький, щоб додати сміливості козакам, говорив такс 
на покійного митрополита^ 

Але тільки-ію Хмельницький уперше оголосив козакам про 
свій задум, несподівана пригода мало не зруйнувала цього 
заходу. Роман Псшта, який був на нараді, позаздрив пер-
шенству Хмельницького і докладно розповів Конецпольському 
про те, що відбувається між козаками'. Дізнався про це і 
козацький старший, негайно послав гінця до коронного 
гетьмана Потоцького із загрозливою звісткою про задуми 
Хмельницького. "Слід загасити вогонь, поки він не розго-

'МІ5Іогіа ЬсПі со-яассо-роіопісі... — 1789. — Р.47 — 52. 
^Летописное повсствованис о Малой І'оссни... А.Ригельмана. — М., 
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ріііся", — писав він. Потоцький наказав неодмінно схопити 
Хмельницького, що б там не було, і взяти під варту. Доручив 
це Кречовському, переяславському полковнику: він був із 
"благородного" роду і тому вважався надійним слугою панів'. 

Хмельницький, втративши притулок, збирався в Запорож-
жя, а звідти в Крим. Йому потрібні були гроші, і він продавав 
\се, шо в нього залишалось, втім числі коня відмінної породи. 
Дізнавшись про це, Кречовський через козака хитро прима-
т і в його в село Бужин", куди поспішив сам і запросив Конец-
ііольського. Хмельницький приїхав туди зі своїм конем на 
ярмарок, був схоплений і доставлений Коиецпольському та 
козацькому комісару Шембергу. І Іа запитання панів він відпо-
відав влучно і з подивом відкидав усілякі показання, посилаю-
чись на присутніх козаків. Ці козаки були його співучас-
никами і запевняли Конецпольського і Шемберга, що донос 
брехливий, що вони готові всім на світі поклястися за Хмель-
ницького. Сам Кречовський захищав Хмельницького заради 
кумівства, як говорить польський історик. Шемберг віддав 
Хмельницького під нагляд Кречовському, поки дадуть знати 
коронному гетьману\ 

Замість суворого нагляду і жорсткого поводження Кречов-
ський поставився до свого полоненого дружньо і через кілька 
днів Хмельницький був вільний назавжди. Один польський 
історик свідчить, що Кречовський був дуже п'яний, і Хмель-
ницький скористався цим для втечі'; другий говорить, що 
Кречовський був розчулений почуттям кумівства, колишньою 
ііриязню і велемовством Хмельницького, то й сам відпустив 
ііого^; третій — що Кречовський і раніше був з ним у змові'". 
Останнє ймовірніше: Кречовський, хоч і шляхтич, але руської 
віри, перегодом був не останньою особою серед прихиль-
ників повстання. 

Як би там не було, коронний гетьман Потоцький, отри-
мавши донесення Шемберга, надіслав припис стратити 
Хмельницького; але страчувати було нікого^: Хмельницький із 

'Аппаї іит РоІопіае... Сгако\\', 1683. — V . 1 —Р.24 ; ВеличкоС. Літопис. 
- К„ 1991. — Т, 1. — С.44: \Уоіпа сіоіпо\уа... — 1681. — Ч. І. — 5.61. 

-Бузип чи Бужин в Чигиринському повіті, недалеко від Дніпра. 
^Лппаііит РоІопіае... — V, 1 — Р.24; Ьаіорізісс Іег1іс7.а аІЬо кгопісгка /. 

Іскорі.'їти \уусіаІ К.ШІ. \Уоісіскі. — РеіегзЬиі'й, 1853. — 8.100. 
••Аппаїіит РоІопіае... (Сіако\у, 1683. — У . І — У . І —Р.25 . 
' В е і і и т зсуіЬісо-созасісит кеи сіє сопіигаїіопе Гагіагогит, Со5асогііт 

СІ ріеЬіз Киззіае сопіга ге^пит РоІопіае аЬ іпуісііззіто Кеде іоаппе Сазіт іго 
ргоПіеаІа. Наїтаїіо ріепіогіз ііізіогіае орегі ргаеіпізза. Лисіоге іоасіпіто 
І'а.чЮгіо сіє НігІеіпЬеге. — Оапіізсі, 1652. 
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'Ьаіорізіес іегіісга аіЬо кгопісгка 2 гекорізпіи \уусіаі К.\УІ.\Уо]сіскі. — 

і>сІсгзЬиг§, 1853. — 8.100. 



сином Тимофієм уже втіку Запорозьку Січ. За одними переказами, 
співучасників з ним було небільшетридцяти; московський гонеці. 
чув у Польщі, ніби з ним з України впіекло до трьохсот'. Запорозька 
Січ ще не мала постійного місця перебування, а як військовий 
стан переходила з одного дніпровського острова на інший. Отііі 
порі вона знаходилася в Микитнному Розі. Хмельницький прибув 
гуди 11 грудня 1647 року*. 

Запорожжя загалом було притулком тих, кому долею не 
судилося прижитись на землях Речі Посполитої. Там важко 
було знайти втікача у звивинах дніпровських проток, на 
островах з правічним лісом. Ллє пани наглядали над Запо-
рожжям і вже ноча;іи проникати в глухі закапелки цієї пустель-
ної країни, названої Низом. Гетьман Конецпольський 
побудував над порогами Кодак, в самій Січі ставилась залога, 
що сютадалася не тільки з реєстрових козаків, а з ляхів під 
начальством своїх офіцерів. Це підтримувало звичку запо-
рожців жити на стороні. 

Більшість їх мешкала в затишних хуторах, інші тинялися 
бозна-де; багато їх було на Дону і Волзі, на Чорноморському 
побере>іси<і, незважаючи на заборону будувати чайки. 

Потоцький після втечі Хмельницького в Січ дав туди наказ 
спіймати його. Богданові не можна було залишатися в Січі, і 
він пішов на Низ, дшіі до лиману; заіюга погналася за ким. За 
повідомленням тогочасного московського гінця, в цій залозі 
було 500 козаків і 300 ляхів. Хмельницький вислав до своїх 
земляків, що були в залозі, двох своїх співучасників, які 
сказали так: '"Навіщо ви на своїх ідете? Ми відстоюємо не 
себе, а благочестиву віру християнську. Знайте це. Богдан і 
ми не піднімемо шаблі на єдиновірних і єдиіюкровних 
товаришів. Якщо ви йдете заодне з ляхами на благочестиву 
віру, то за це дасте відповідь перед Богом". Козаки обурилися. 
Ляхи втекли, декого з них наздогнали і вбили. Запорожжя 
стало вільним"^ 

Навколо Хмельницького зібралася сірома — відчайдушні 
з ірвиголови. "Неважко було підбурити їх, — говорить 
польський історик. — Як солов 'ю спів, та їм бунти були 
притаманній 

Хмельницький виклав їм біди свої і цілої вітчизни. 
— Потоптана віра свята, — обурювався він, — у чесних 

'Актьі іо. и і.Р. — Т.З. — С.280. 
*Величко С. Літопис. — К.. 1991. — Т. І. — С.45. 
-Лктьі 10. и з.Р. — Т.З. — С.280. 
•'ВсІІііт 5с\ і1іісо-со.<;асісііт...— 1652. 



( і і і і с к о п і Б та ченців в і д п я і о ХЛ10 иасуіцнии; гз с в я щ е н и к і в 
щаються, }'иіаїи січміть з ножем наіі ннісю, сзуїтн з без-

честям переслідують нашу віру батьківську. Над проханнями 
ііаіиими сейм глумиться, в ідповідаючи нам поносною 
зневагою до ігпені схиз\гатиків. Не.\га ггічог'о, чого б не від-
і;а>кився вчинити з нами дворяігии. Л ггю робить військо? 
Мало тог о, що заїдають наші безвиїгні г олови: під приводом 
іірнборкапня непокірних ходять гго селах і часто цілі містечка 
і'.инищують дотла, мовби задумали виггищити весь рід наш... 
i іа довершення всіх мук віддали нас у рабство проклятому 
роду жггдівському! Подивіться на мене, писаря війська Запо-
розького. старого козака: я і5же чекав відставки і сггокою, а 
мене женуть. переслідуюті> гільки тому, що так заманулося 
іиранам; сггіга ^Ю|•о варварсі^кн ігби;іи, дружиігу зггесігавили, 
майгю віднялгг; позбавили навіть похідного коня і ггаостанок 
засуди.іги на смерть. Немає для мене іннгої ггаг ороди за кров. 
ііроли г\' задля їхігьої корисгі; ггічого не залишається для вкри-
іог о раггами тіла, крім невинної смерті ігід рукою каїа. Я вам 
доручаю дугігу і тіло; сховайте меїте, старого товариша; 
захищайте себе, і вам те саме загрожує!' 

— Приймаємо тебе, Хмельницький, хлібом-сілітто і щи-
рітм серцем! — крича:ти козакин 

Кошовий ггослав неі айно скликати запорожців у Січ для 
важливої справи. 

Розлетілася чутка по хуторах: з лісів та ущелиїт с.чодилися 
ii Січ втікачі-холопи. які жили під назвото лугарів, степовиків 
та гайдамак по берегах Дніпра, Бугу, Самари, Конки в зем-
ітянках, одягнуті в звіриігі шкури. Вони живилися пісттото 
тсіерею\ зате були вільні, як вітер, як співалося в їхніх гтісттях. 
^ України також прибули охочі. 

— Що нового? — запитував Хмельттицький. 
— Старший збирає козаків на тебе, — повідомляли йому. 

- Потоцький іде з військом до Черкас. Голова твоя оцігтена'. 
Хмельницький остерігався, щоб поляки якимось чином 

іте дізналися про його наміри, боявся польських шпигунів; 
іому він пустив між запорожцями чутку, нібито старшини 

'Лппаї іит Роїопіае... Сгако\¥, 1683. — V. 1— С — Р,25. 
-РаїпісГпікі о сІ7.ісіас1і. рі.чііісііпісІ\\'іс і рга\Уос]а\\'.чі\\іс 81(п\'іаіі. Шусіаі 

\\'.Л. Масісіо\У8кі. — Рс[ег;;Ьііг£. — Т. 1 — 5І.308. 
Ю козаках запорожских, как оііьіс издрснле начались и огкуда спос 

ироисхождсіїмс имсют и в каком состояііии иьіис ііахолятся. — М.. 1846. 
с:.24. 

'История о прсзельмой браии. — К.. 1854. 



хочуть обмежити свої діїтільки відправкою депутації до коро-
ля. Лиш кошовий, старшини Запорозького Коша та прибулі 'І 
Хмельницьким козаки знали про його істинні плани*. 

Тоді він почав надсилати панам листи і показувати свій 
миролюбний настрій. Він писав до козацького комісара 
Шемберга як до свого прямого начальника по службі, що втік 
тільки тому, що Чаплинський зазіхає на його життя і що 
козаки з Запорожжя мають намір надіслати до Варшави депу-
тацію для клопотання законним чином королівських приві-
леїв, котрі могли б захищати їх від самоправства. Відхиляючи 
навіть тінь підозри, Хмельницький звертався до комісара: 
"Тож дуже прошу, щоб ваша вельможність це спам'ятав і 
наказав нечестивцеві Чаплинському не розоряти в мою від-
сутність до решти дому мого..."** 

Подібного оманливого листа було відправлено до корон-
ного гетьмана: 

"При цьому й я до кінця свого життя зобов'язався лиша-
тися вірним і в честь королівської величності та Корони Поль-
ської не шкодувати в різних військових пригодах свого 
здоров'я. Але не знаю, звідки взявся паскудник мого доброго 
життя Чаплинський, байстрюк литовський, опіяк польський, 
злодій і здирця український, староста чигринський! Він-бо, 
сидячи в Чигрині як дозорця, вісім років через свого вель-
можного пана Конецпольського, коронного хоружого, своїми 
брехливими свідченнями і наклепами багатьох із нашої братії 
зовсім загубив, а маєтки їхні собі привласнив... Цей Чаплин-
ський, як тільки побачить і порозмовляє з нашими право-
славними священиками, ніколи не відпустить їх, не збез-
честивши: виривав волосся й бороди і товче добре києм чи 
обухом ребра"***. На закінчення Хмельницький запевняв, 
що нічого не хоче робити, тільки має намір надіслати депу-
тацію до Варшави. 

Такого ж листа, якщо вірити Величку, відправлено і Ко-
нецпольському: в ньому Хмельницький зачепив і власні виго-
ди пана: 

"Бо коли б знав ваша вельможність, як він (Чаплинський) 
б'є, ганьбить, безчестить, розганяє, лає, обдирає і до решти 
розорює (це й мені від нього дістшюся) бідних малоросій-
ських людей..., то не тільки за дозорця чигринського, але й за 

*ВеличкоС. Літопис, — К . . 1991. — Т. 1, — С.54. 
**Тамжс . — С . 5 3 — 54. 
***Тамже. — С . 5 1 . 



іілііостаннішого грубника чи машталіра не захотів би три-
ма ги в своєму домі. Це все в нього, Чаплинського (а скільки 
іагер, накрав і привласнив собі користей та майна твого 
папського за вісім років), неодмінно виявилося б при ревізії 
І розшуку"*. 

Він писав, як свідчить той же літописець, і до Барабаша, 
іільки набагато сміливіше: 

"Отож я, вболіваючи на те жалісливим серцем і маючи 
40 гого невинно від безчесника Чаплинського, чигринського 
1.1 арости, велику наругу й розорення (про що вашій милості 
чобре відомо), мусив подбати про такий спосіб, завдяки якому 
міг би забрати до своїх рук ті королівські привілеї, що були 
іаховані між одежею й плахтами у дружини вашої і без 
паї ляду там терлися, — прагну я з ними щось краще й ко-
|іисніше зробити розорюваній та підупалій Україні іїїсинам... 
Іож за все це Запорозьке військо визначає, що ваша милість 
!4(>льна не над людьми полковникувати, а над вівцями й 

Г І і И Н Ь М И " * * . 

Пам'ятки, вміщені в літописі Величка, інколи підроблені, 
а іс ці листи Хмельницького вельми достовірні, бо із поль-
ських джерел відомо, що Хмельницький, перебуваючи в Січі, 
мав зносини з панами'. 

Коронний гетьман спершу не хотів відповідати йому, спо-
чінаючись побачити свого холопа на палі; одначе за порадою 
чсяких панів він послав у Запорожжя ротмістра Івана 
Хмелецького, який знав, як говорив про нього Потоцький, 
ін і козацькі "гумори'". 

Хмелецький переконував Хмельницького облишити бун-
I піїїі задуми. 

— Запевняю, — говорив він, — що волосина не впаде з 
нашої голови. 

— Я не бунтар, — відповів Хмельницький, — і задумів 
НІЯКИХ не маю, а б 'ю чолом його милості краківському пану: 
ІІО-Ііерше, щоб він виступив з військом із України, по-друге, 
ніоб він змінив з начальства над козаками ляхів, які тепер 
перебувають в урядах, бо ляху не годиться старшинствувати 
над козаками; а по-третє, щоб знищив образливі для козаків 

Чіеличко С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С.53. 
•*Там же. — С.47 — 4 8 . 
'1 Іамятиики, изд. Киевскою комиссиею... — К., 1845. — Т . 1.— С. 10,21. 

11 ж підтвердив і літописець Григорій Грабянка (С.40). 
І Іамятиики, изд. Киевскою комиссиею... — К.. 1845. — Т.1. — С.11. 



постанови, аби вони могли вільно корист>'ватися всіма пра-
вами, дарованими к'оролем та його нонсрсдниками. Л без того 
я Гі па волосину не вийду звідси'. 

Погопький не думав м и р т ися з Хмельницьким; він хоі ів 
.мите вимапи і и його з Запорожжя, щоб потім стратити. 'І'ак 
са.мо Хмельницький, ведучи переговори з панами, стараііся 
ті;:і)КИ виграти час. 1'Іотоцький сповіщав про свої зпосинн 
короля і зазначав, що Хмельнпці.киіі .хоче такої вольпості для 
козаків, щоб їм можна бу;іо свари ти І'іч І Іоспо.цтт}'зі с торон-
ні.ми де|5жаваі\иі і нрн ікігоді нідііі.маї и псчесіиві руки на 
короля. Зпакічп, що для короля було б бажано, якби козаки 
вийшли в морс па іурків, Г1огоці>кий робив вигляд, що і сам 
цього хоче, але, па його Д}мку, це несвоєчасно: по-перше, 
ще нсмас дос татньої кілі>кості човнів; но-ді)уіх\ треба спершу 
прпс,\иірити й підкортгти козаків; інакше, коли вони зараз 
підуть па море, — іпісав коронний геть,\кін, — то, нічого не 
зробивипі, поверп} ться і П І Д Н І М ) ті>б_\'нт. а іуркп, розсерджені 
їхні.м набігом, піду'гі, І?ІЙНОІ(і па іі(Хіьщ_\. 

Хмсіп.нпці.кий із Хмелсцьким бачився не в Січі, а на ос т-
рові То\кіківському чи Буцьком}'. Хмельницький розголосив 
між козака\пі, що він поїде іуди для відгодівлі копсй. Тільки 
січові старшини знали його істинні за.міри. Обманули так 
\міло , що по.мяки. як повідо.мив після повеї^иепня Хмелець-
кий. гадали, ттю збіглий писар сидить з н'ятьмаста.ми коза-
ками па осірові , обгородивішісь иалісадо.м. і відкладали на 
подалі>щі часи його добування звідти^ ""Насправді ж він 
пої.хав до Криму'"* відразу після побачення з польським депу-
татом . 

На кримському престолі сидів годі войовничий Іслам-
Гірей. Колись він був сім років у полоні в поляків і був 
відпущений Владиславом. ""Ми ічіді ще не знали, що з нього 
буде з перебігом часу", — зазначас п0;п,ський історик' . 
Декілька років віп спокійно "жив у Сул танії, в замку, споруд-
женому на Дарданельській протоці, але потім його брат хан 
Мухаммед-Гірей наполіг, щоб йогозасла^п^ на Родос. Одначе 
невдовзі після того, у 1644 році, був звинувачений у змові зі 
страчепи.м правителем Ка(1)и Іс.зам-пашеїо, б) в нозбавлениіі 
престолу і зісланий на Родос, а Іслам-І^ірея взяли звідти і 
поставили .ханом. Відтоді він правив у Криму. У березні 1648 

'1 Іамя-тики . ігзл. к и с н с к о ю комиссис іо . . . — К.. 1845. — 'Г. і . — С. і 1 
19. 
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року Хмельницький прибув до Бахчисараю із сином Тимофієм 
і майзнатнішими козаками, які пішли з ним із України, і доповів 
про себе ханові. 

"Хан відвів йому кватирю, — свідчить літописець, — в 
одного значного й багатого бакцисарайського арменина, який 
за ханським наказом постачав Хмельницькому і його 
товариству харчі й напої на їхній пожиток аж доти, доки вони 
не виїхали з Криму. Хмельницький тоді, проживши на тій 
кватирі з тиждень, опізнався з деякими мурзами і просив їх 
доповісти ханові, що хоче з ним побачитися й викласти всі ті 
потреби, що привели його до Криму. Коли ті мурзи доповіли 
про це ханові, той звелів наступного ж дня привести до нього 
Хмельницького"*. 

Хмельницький, який знав турецьку мову, з 'явився перед 
кримським повелителем. 

— Досі, — сказав він, — ми були ворогами вашими, але 
єдино тому, що перебували під ярмом ляхів. Знай же, най-
світліший хане, що козаки воювали з тобою підневільно, а 
завжди були і будуть друзями підвладного тобі народу. Ми 
іепер відважилися скинути ганебне польське ярмо, перервати 
ч Ляхистаном всіляке єднання, запропонувати вам дружбу, 
мічний союз і готовність битися за мусульманську віру. Во-
роги наші поляки — вороги ваші; вони зневажають силу 
івою, найсвітліший хане, відмовляються платити належну 
данину і ще під'юджують нас нападати на мусульман; але як 
бачиш, ми чинимо щиро: ми сповіщаємо тобі про їхні заміри 
і пропонуємо тобі допомагати нам проти зрадників і клятво-
порушників'. 

Хан ясно бачив із відкритих йому королівських привілеїв, 
іцо поляки готуються до війни, але першого разу відповів 
Хмельницькому двозначними компліментами. 

Після цього він зібрав раду зі своїх мурз. 
— Козаки просять мене сприяти їм проти поляків, — го-

іюрив він, — але я боюсь, чи не підісланий Хмельницький 
навмисно від короля до нас, щоб обманути татар, виманити 
орду в поле і навести на готове польське військо, яке могло б 
иигубити татар? Випробуйте його. 

Мурзи, випробовуючи Хмельницького, передали йому 
побоювання хана. 

— Я готовий присягнути перед ханом, — сказав Хмель-

*Величко С. Літопис, — К., 1991. — Т. 1. — С. 54 — 55. 
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ницький, — що прошу допомоги без омани й хитрості. Якщо 
цього мало, я готовий залишити його ханській величності в 
заставу свого сина. 

Хан, почувши це, велів Хмельницькому з'явитися до себе. 
Козак опинився серед численного зібрання мурз і начальників 
кримських, 

— Хмельницький! — сказав хан. — Якщо твій намір 
щирий, заприсягни на шаблі моїй перед усіма нами. 

Подали ханську шаблю. Хмельницький поцілував її в сталь 
і, стоячи в колі мурз, проголосив таку клятву: 

"Боже, творителю всієї видимої і невидимої живності, 
відателю людських думок, присягаю тобі, що потребую й 
прошу в його .ханської милості на допомогу собі кримського 
війська, потребую його по правді й істинно без жодної під-
ст)'пності і зради. А коли б інакше мав діяти, на шкоду його 
ханської милості, то допусти на мене. Боже, щоб я був вбитий 
цією шаблею і голова ^юя була знята з плем". 

Коли Хмельницький прого^юсив цю присягу, зараз же хан 
і всі кримські старіиини, які були тоді біля хана, дуже зраділи 
і дали Хмс.пьницькому руки на ге, що завше будуть готові 
іЮномагати йому проти поляків, аж доки не скінчиться війна"*. 

Одначе відгювідь ханська июдо війни все іце не була 
рішучою. 

— Поляки не платять мені данину — цс правда, — г оворив 
Іслам-Гірей, — одначе я не можу розпочати війну, бо ця справа 
не ухва.іена в дивані. В тім, здас ться, в ііивані б}де оголошена 
війна. РозпочинаГггс вн, поіім і я під}' і розорю всю Польщу. 
Зараз же ви можете запросити мого перскопського мурзу 
Тугай-ося, не.чай він піде з ва\иі на поляків'. 

Дозволивпіи, таким чином, своєму му|)зі ііти на Польщу, 
хан відправив гінця до короппоіо гсіьмаїїа і князя Яреми 
Винпісвецького, найважливіиіого з прикордонних панів 
Посполитої, із запевненнями в союзів 

Хмельїніцький прожив ще певний час у Ба.хчисараї, і хан 
виявляв прихильність до нього і козаків. Коли нас тало свято 
Світлого Воскресіння і козаки почали на знак торжества, за 
своїм звичаєм, стріляти з мунікетів, хан звелів дізнатися, що 
це означає; мурзи донесли йо.му, ню козаки святкують свій 
великий байра.м; тоді хан наказав викотиіи три бочки вина 

*Величко С. Літопис. — К., 1991. — Т І , — С.55 — 56. 
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іі.і іііак милості і надіслав п'ятьох биків і 15 баранів на обід. 
"Після великодніх проводів попросив зараз Хмельницькиіі 
чана, щоб той відпустив його з Криму на Україну. Він привів 
перед хана свого старшого сина Тимоша і віддав його під 
опіку й заклад до певного часу... Тиміш мав щодня з'являтися 
перед ханове лице й обізнаватися з кримськими мурзами... 

При відході Хмельницький одержав ханські подарунки: 
ііому подаровано було черкеський панцир з мисюркою та 
ічмрвашами, з модним сагайдаком, стрілами й шаблею під 
поіолотою; дав йому хан іще двох ладних коней — поду-
паііеьких, у сідлах і легкій, але дуже модній черкеській кін-
гі.кій збруї; виборну янчарку; нарешті рожевий каптан з 
іпГ)|юго багатого грезету і кунтуш найкращого французького 

сукиа, підшитий найвиборнішими сибірками, ...у дорогу... 
мііиа, м'яса й вина видав він йому, як батько синові, вельми 
піедро"*. Одначе татари не пропускали випадку натякати 
ииму про ті руйнування, яких українські козаки завдали 
пі'ьчаним хана, яких козацький ватажок називав своїми 
прліами'. 

Тугай-бей, мурза перекопський, належав до тих сильних 
ііасалів кримських володарів, які, попри волю хана, вважали, 
піо ііони мають право чинити так, як їм заманеться*. Цим 
непослухом вони нерідко виручали самого хана. Траплялося 
члеіо, що такі мурзи без волі хана пускалися на розбої, а 
\лпп перед урядами сусідніх країн виправдовувалися тим, 
1111) ііапад скоєно без їхньої згоди. Інколи хани самі посилали 
і\ на грабунки, а потім так само відмовлялися. Хан наказував 
І маіі-бею іти з Хмельницьким, але формально не оголо-
т \ к а в від свого імені війни Польщі, сподіваючись залиши-
іііся осторонь при необхідності. Тугай-бей був вершником 
іпічпм, жорстоким, звиклим до грабунків та війни. Тоді з 

'импрматисячами орди він кочував у степу, готуючись, певне, 
ічч пою пуститися в сусідні польські області ' . Очевидно, 
и.іжкобуло його прихилити до козаків, боті недавно билися з 
пню ордою. Але попереднього року в Криму був недорід і 
м.і пж ,43'доби; за таких обставин війна для татар була єдиним 
і - п ч о д о м , і тому запрошення козаків було для них дуже 
И41ЄЧІІИМ''. 
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—• Ось як! — вигукнув мурза, коли до нього прибув Хме-
льницький, — Нещодавно ви не давали нам спокою, а тепер 
прохаєте допомоги!' Ви наші вороги, і ми ж маємо проливати 
за вас кров! 

Хмельницький запевняв його, що козаки чинили так, 
будучи підданими поляків, а самі вони друзі татарам. Він 
обіцяв їм велику здобич і довів до того, що мурза виріщив 
покластися на щастя і разом із Хмельницьким переправився 
через Дніпро в Кизикермені". 

Наблизившись до Січі, Хмельницький поїхав у Кіш, а 
татари залишилися на річці Базавлук. 

Кошовий за відсутності Хмельницького зібрав величезну 
кількість запорожців, які ховалися по хуторах. Не знаючи, в 
чому річ, вони тільки передчували і з нетерпінням очікували, 
що оголосить кошовий. Піхота була в Січі, а кіннота стояла 
по луках біля Дніпра. 18 квітня при заході сонця Хмель-
ницький прибув у Січ; з ним було четверо татар, яких він 
відрекомендував військовими старшинами як свідків ханської 
допомоги. 

Цього ж вечора тричі ударили з гармат; на світанку пост-
ріли повторилися: то був старий звичай у Запорожжі давати 
знати, що наступного дня збереться рада. За сигналом почали 
прибувати в Січ козаки на конях. Опівдні довбиші вдарили в 
литаври — так починалося запорозьке віче. 

Рада, як і віче в старовину, відбувалася в січовій фортеці 
на майдані. Народу було так багато, що кошовий і отамани 
вирішили перевести зібрання на просторіше місце, за фор-
тецю: там також був майдан, де збиралася рада в особливо 
важливих випадках. Кошовий був за Хмельницького, пере-
повів народові про образи, яких зазнають українці від поляків, 
й оголосив, що Хмельницький їздив до Криму, що хан обіцяв 
допомагати козакам, що орда Тугай-бея стоїть напоготові 
поблизу Січі. 

— Слава і честь Хмельницькому! — вигукувало зібрання. 
— Ми як стадо без пастуха; нехай Хмельницький буде нашим 
головою, а ми всі, скільки нас тут є, всі готові йти проти панів 
і допомагати Хмельницькому до останнього подиху. 

Тоді кошовий послав писаря до скарбниці принести 
клейноди: королівську хоругву, дану Владиславом, бунчук із 
позолоченою кулею, позолочену булаву з коштовними 
каміїщями і срібну військову печатку. 

Старшини в присутності всього запорозького товариства 

'История о мрезельной брами. — К.. 1854. 
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ііручили Хмельницькому ці знаки і признали його гетьманом 
пінська Запорозького. 

Хмельницький прийняв їх і таким чином став законним 
начальником запорозького товариства; одначе він називався 
іцс не гетьманом, а тільки старшим; він говорив, що для пов-
ного освячення його достоїнства потрібне визнання городо-
ними козаками. 

"Хмельницький іще раніще, коли роз ' їжджався з Тугай-
і')ссм і попрямував у Січ, наказав йому стояти з ордою в 
Ііазавлуку чи деінде в доброму місці вище Січі. А ще він 
наказав суворо й пильно сторожувати шлях, який лежить від 
' Інгрина й Переволочної до Січі, і брати під сторожу та три-
мати невідпускно до його, Хмельницького, указу всіх тих, 
чго мав простувати з Січі в міста. Це було зроблено, і за три 
дні, доки Хмельницький їхав з військом на злуку з Тугай-
Гіссм, татари піймали на січовому шляху близько десяти 
11ідозрених людей. Хмельницький, злучившись із Тугай-беєм, 
іиав уже, що поміж тих пійманців є послані на Січ польські 
ічпіідувачі. Так воно й виявилося, але він не вдавався в 
дсгальні розпити, а т ільки достеменно дізнався із їхніх 
оповідей, що коронний гетьман та його син ідуть із військом 
іі|К)ти Хмельницького до Кодака, а реєстрові козаки, послані 
и байдаках Дніпром, пливуть туди ж. Він наказав поспішати, 
:і пійманців, забивши в залізні кайдани, звелів везти при 
І арматах із собою"*. 

Тепер поглянемо, що діялось в Україні. 
Якийсь час все було тихо. Руси, з радістю чуючи про 

ноистання, поводилися обережно і тільки пошепки говорили 
про свої сподіванки. Та коли почали поширюватися межи 
тодьми різні обурливі відозви, то якісь захмелілі молодці 
н(ічали відпускати погрози полякам. Жиди доносили про це 
мамам'. Барабаш повідомив коронному гетьману, що Хмель-
ммщ.кий на Запорожжі збирає заколотницьку ватагу і тому в 
^'країні слід побоюватися повстання. Потоцькии вже мав 
\ роки з колишніх козацьких бунтів. На початку нового року 
ині наказав усім військам, що стояли на зимових квартирах, 
неї аііпо збиратися до Дніпра, сповіщав руських магнатів про 
нгГ)с інску,запрощував їхзбирати надвірні команди і квапитися 
ма ілуку з НИМ'. Потім він сам поїхав в Україну, з ібрав 
І імрцяних жовнірів і став у Черкасах. Присутність поляків 
м|ініасила найменші ознаки повстання; поселяни вдавали 
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смирення; козаки говорили, що втікачі до Хмельницького — 
зрадники і їх слід знищувати'. Воєначальники, стоячи в Чер-
касах, не знали, з чого їм починати. Іти в степ здавалося немо-
жливим; зима була непостійна: то замерзало, то розтавало; 
дорога зіпсувалась. Потоцький вирішив дочекатися весни, тим 
паче, що військо ще не зібралося і королеві не повідомили^ Л 
Хмельницький саме в той час надсилав листи панам, в тім 
числі й Потоцькому. Коронний гетьман спершу не хотів 
відповідати, та чимало панів радили повести справу так, щоб 
обійшлося без бою. Так думав Адам Кисіль, брацлавський 
воєвода, вельможа грецької віри'; так раяв краківський 
воєвода Любомирський, людина з великою репутацією у 
військовій справі та політиці. Надіслав Потоцькому листа й 
Оссолінський, як тільки почув, що пани бояться перебування 
Хмельницького в Запорожжі. "'Я цілковито впевнений, — писав 
він, — що ви боїтеся привиду; ополчення козацьке на 
дніпровських островах збирається лише для набігів на татар". 
Після цих порад Потоцький послав на Січ Хмелецького, а 
коли той повернувся з відповіддю од втікача, несприятливою 
для панів, тоді Потоцький поклав собі за правило діяти без 
милосердя. Старший реєстрових козаків радив йому вжити 
найсуворіщих заходів, навіть якби всіх козаків до останнього 
довелося знищити. 

Хоча в Україні все ще довго не показувалися рішучі зако-
лотницькі спалахи, одначе народ масово втікав у степи до 
Хмельницького. Коронний гетьман видав всезагальний уні-
версал до народу руського. "Сповіщаємо всім і наказуємо, 
— було сказано в універсалі, — щоб ті, хто втік із Хмель-
ницьким, як і ті, хто пішов до нього опісля, повернулися в 
свої оселі з надією прощення своїх вчинків. А якщо хтось 
насмілиться втікати в Запорожжя, той за свою провину попла-
титься майном, життям дружини і дітей"''. 

Пани почали виконувати цю постанову, надто власники 
на лівобережжі Дніпра. Такі вчинки, замість сподіваної ко-
ристі, завдали їм тільки шкоду; на правому боці Дніпра втеч 
поменшало, а на лівому, як і раніше, натовпи сунули в степ. 
Суворі заходи дратували вже й без того озлоблений народ до 
такої крайності, що всі тільки й чекали Хмельницького, аби 
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нещадно почати винищувати все панське. Марно пани забо-
рппяли сіромі ходити юрмами по вулицях і збиратися в хатах 
іііініть для сімейних справ*, марно забирали в мужиків і 
г.ііііозили з усіх замків мушкети й усяку іншу зброю'; спод-
ІЧІ/М1ИКИ Хмельницького, переодягнуті старцями чи мандрів-
ними богомольцями, ходили з села в село й умовляли меш-
каицівто відчинити козакам Хмельницького фортечну браму, 
ю пасипати піску у польські гармати^ Пани зізнавалися, що, 
мс іважаючи ні на які заходи, не було села в Україні, де б не 
жсирів вогонь повстання, готовий спалахнути полум'ям при 
появі козаків. 

Два місяці, лютий і березень, стояло військо без дії: По-
іпцький — в Черкасах, його товариш, польний гетьман 
К.ілиновський — у Корсуні\ Ліниво збиралися пани зі своїми 
іі.ілвіриими командами. За звичаєм польських панів, ці збори 

іи приводом гулянок та пригощань. Так проводили вони 
•і.к'. самі не знаючи, що робити, нехтували замірами бунтів-
ників і сподівалися разом їх знищити. Король надіслав у вій-
гмчо комісарів і висловив невдоволення, що військо показує 
іи ііриязні дії проти українців''. Почувши, що Хмельницький в 
і.іііорожжі, він гадав, що він утік туди, щоб учинити напад на 
ІN рків, і запевняв гетьманів, що найкращий засіб утихомирити 
К(І І ; ІКІВ — дати їм спокійно плавати по морю; а якщо є якісь 
1 ікілахи, то необхідно провести слідство і віддати під суд 
мм.іцьких начальників, комісарів і тих панів, які обурили 
\кр;іїпський народ. На Конецпольського, котрий тоді лежав 
м'.іірий у Бродах і.тому не був у війську, вказували як на 
I ІЧКЦІИОГО призвідця^ 

І І,і королівські комісари не налаштували панів на сумир-
мк 11., навпаки, ще більше розлютили проти холопів, через яких 
г" II їм чазнавали незручностей, а це ще більше озлобило холопів 
іірчі її власників. Комісари тільки посіяли серед полководців 
іігріпіучість; поки вони простор ікували на гуляннях, 
\ мслі.пицький зібрав уже значне військо і привабив на свій 
1ИК І агар. Не лише король через своїх нарочито посланих 
II їм ісарів, а й деякі знатні пани Речі Посполитої в своїх листах 
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утримували коронного гетьмана від рішуче неприязних заходів 
проти Хмельницького від козаків, радили владнати смиренням 
і переконанням. Так отій порі писали до Потоцького канцлер 
Оссолінський, старий воєвода краківський Любомирський, 
підчаший Остророг і брацлавський воєвода Кисіль. Та всі ці 
подання і поради не вплинули на польського воєначальника, 
який вперто наполягав на необхідності приборкати козаків не 
інакше, як засобами суворості і кари'. 

2 квітня була Пасха. Дніпро цілковито розлився. Якийсь 
перебіжчик приніс звістку, що Хмельницький уже вирушив 
і думає стати в клині, утвореному гирлом річки Тясмин і 
Дніпром. 

Почалася військова рада між керівниками польського 
війська. 

Заповзятливіші радили ціле військо кинути на ворога і 
заперти в клині або ж витіснити його звідти і розбити у від-
критому полі. Такої думки був Калиновський, відважний і 
вічно незгодний з Потоцьким. Та це було не до вподоби вої-
нам досвідченим. 

— Військо наше мале, — говорили вони, — а ворожого 
ми не бачили, яке воно. Нерозумно виводити всі сили в пус-
телю, без надії на швидку підмогу. Вірність тутешнього наро-
ду сумнівна, бо він руського віросповідання; Марс непо-
стійний; у випадку невдачі всі мешканці, скільки їх тут не є, 
стануть нашими супротивниками; та якшо ми їх не прилас-
каємо, то хоча б і не билися, так довелося б нам опустити 
руки і втратити сили. Найкраще стояти нам десь в Україні, а 
тим часом повідомити королю й панам, що хоч бунтарів нія-
ких ще не знайшли, але чутки докочуються і є вірний доказ, 
що стовписько вже зібране; а разом з тим просити, щоб король 
формально наказав виступити в похід війську, призначеному 
обороняти Україну. А щоб народ тутешній, пильно погля-
даючи на нас, не взяв собі в голову, що у нас не стачає духу, 
то ми пошлемо в степ сильний загін під надійною командою 
і накажемо не повертатися доти, доки не відшукають ворога 
і не захоплять полонених, від яких пан гетьман вивідав, яка в 
бунтарів сила і що вони замислюють-. 

Із цією думкою погодився й Потоцький. 
— Соромно, — говорив він, — посилати велике військо 

проти якоїсь жалюгідної зграї покидьків, підлих холопів; що 
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мсі ІШИМ буде загін, який винищить цю сволоту, то більше слави. 
Вирішили послати частину війська не тільки для пошуку 

порога, а й з надією винищити його цілком'. 
Кількість всього польського війська визначити важко, бо 

кнарцяного (найманого, що отримувало жалування по 
•інсртях року, на утримання якого бралась кварта, тобто 
'ісгвсрта частина прибутків, котру платили до скарбниці 
г І арости і державці королівських маєтків) з Потоцьким було 
шість тисяч; з Калиновським — дві; до того ж ще було 
чскілька панських загонів; отже, тогочасні пам'ятки вказують, 
іц() в Синявського та Корицького було по півтори тисячі^ 
І.1І алом. число людей у панських командах було невизначене 
І імінювалося з волі панів. Реєстрових козаків вирушило в 
ію.чід шість тисяч. В той час Польща могла забезпечити 60 
1)00 озброєної сили. Український літописець* гадає, що тоді 
перебувало в Україні до 26 000 війська, але це число 
перебільшене, до того ж, як відомо, загони багатьох панів, 
як, приміром, Вишеневецького, який мав найбільше військо, 
І іс брало участі у цьому поході. 

Із цього війська було вибрано два загони: перший скла-
,ч;іпся з реєстрових козаків під начальством Ілляша і Бараба-
т а ; він мав пливти по Дніпру вниз на байдаках. Разом із коза-
ками посадили частину німецької піхоти; втім, то були не 
справжні німці, а ті ж козаки, вдягнені в німецькі мундири, 
'ісрсз тодішню прихильність панів до іноземщини\ Оскільки 

. . . І етьмани не вельми покладалися на козацьку зичливість, 
ічож, перш ніж посадити їх у байдаки, відібрали присягу на 
ічрність"**. Всього мали пливти на суднах, як стверджуть 
ііітоііисці, до 6 0 0 0 \ другі — 5 0 0 0 \ треті — до 4000^ 
Дос геменно невідомо, яким був і другий загін. Дані істориків 
т - сходяться: одні називають 6000', другі — 5500^ треті — 
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до 2000' , четверті — близько 1200% а деякі — 23 000*. Він 
складався з коронних жовнірів і драгунів; драгуни теж були ч 
українців, одягнутих по-німецьки" Через недовіру веліли 
присягнути і драгунам^ 

Із ним загоном відправили 12 гармат і багато возів іч 
продуктами". Вози при потребі могли слугувати укріпленням, 
за тодішніми звичаями. Загін мав іти сушею паралельно з 
козаками, які пливли по Дніпру. Начальство над ними 
випросив син гетьмана Стефан Потоцький, 26-річний юнак, 
котрий прагнув, як тоді мовили, прикрасити своє чоло 
марсовим вінком. Старий гетьман був задоволений таким 
поривом: 

— Іди, — сказав він, — і нехай історія напишетобі славу!" 
Не довіряючи, одначе, малому досвіду сина, старий від-

правив з ним Шемберга, козацького комісара, якому доручиЕі 
головний нагляд за всією експедицією®. Багато осіб із знатних 
родів вирушило з цим загоном: там був один із Сапіг, був і 
Стефан Чернецький, досить знаменитий перегодом. 

Гордо і самовпевнено відправляв їх коронний гетьман. 
— Пройдіть степи і ліси, — говорив він. — Розруйнуйте 

Січ, знищіть дотла ганебне стовписько і приведіть заводіїв 
на праведну страту^. 

Хмельницький з восьмитисячним військом виступив із 
Запоро>ісжя в суботу 22 квітня**. Він мав намір перш за все 
рушити "на Чигрин, щоб привітати головного свого ворога 
Чаплинського"***. Та коли почув, що гетьман послав на нього 
військо, то не хотів підпустити ворога до Кодака, де сидів, 
замкнувшись, польський гарнізон, — щоб послані загони з 
ним не з'єдналися. Атому він обійшов Кодак, попрямував до 
гирла Тясмина і зупинився при протоці Жовті Води, названій 

' І 'атіеіпікі о \\'оіпас1і когаскісії га Сіітісіпіскісііо. — ХУгосІал; 1842. — 
5.3; \Уо.іпа сіотоиа. : . — 1681. — Ч. 1. — §.7. 

^І.аіоріїісс ]сг1іс7.а аІЬо кгопіс/.ка ?. гскорізти \уус1аі К.\\'1.\\'о]сіскі. — 
Рсісг5ЬигЕ, 1853, — 8 . 6 3 . 
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'Рукописи И.П.Б. отдела разноязьічмого. — Ф.№5 
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І ;ік від глинистого грунту'. За Хмельницьким ішов Тугай-бей, 
.іле рухався повільно, начебто ухиляючись надто раннього 
Гсднання з козаками. Татарин не хотів ризикувати і вирішив 
тільки тоді втрутитися, коли козаки наполовину завершать 
справу без підмоги татар^ Козаки стали при Жовтих Водах 
іабором й у к р і п и л и с я чотирикутником із возів — у 
илаштуванні такого рухомого укріплення вони були майстри. 

На восьмий день свого шляху прибув до Жовтих Вод 
польський загін'. "Вони переправилися через Жовту Воду і 
І ;ім за вечір ошанцювалися, а за ніч викопали вздовж і вшир 
на версту значні й глибокі окопи довкола себе"*. І тут якийсь 
Чсчель помітив вороже військо''. Потоцький наказав зупи-
тітися, трохи наблизившись, щоб війська могли бачити одне 
одного. Очікували, що козаки тут же кинуться в бій; та не 
помчали вони з диким криком на ворогів, а ладно й тихо 
І- іояли в чотирикутнику, готові урочисто прийняти недобрих 
І остей. Ніхто не вискакував із лав, ніхто не викликав поляків 
на бій ні пострілом, ні глузуванням, як завше чинили запо-
рожці. Цей спокій, ця неохота до битви лякали поляків. 

— Певне, Хмельницького немає в таборі, моиспиво, він десь 
І оіус засідку чи збирає сильніше військо! — гомоніли поляки і 
іісгсрплячеждали реєстрових^ 

Хмельницького справді тоді не було в обозі; він не насту-
пав на панів, бо діяв проти них інакше. Ще до свого прибуття 
на Жовті Води він розставив понад Дніпром варту — козаків 
І гагар, наказавши їм затримати козаків, які пливтимуть із 
Ьарабашем. Трапилося так, що один байдак випередив інші, 
І', ньому сидів Кречовський. Він зрадів, дізнавшись, що 
Хмельницький недалеко, а козаки, які вирішили пристати до 
іаііорожців, хотіли з ним побачитися. Хмельницький, як 
І і і і ь к и доповіли йому про це, залишив табір і заквапився до 
чиінровськогоберега. Кречовський і козаки його загону ві га-
ин Хмельницького радісними вигуками, дали йому "...усну 
ооігмицю, що всі висадяться зі своїх суден і, щоб здобути 
1 іюї стародавні права та вольності, підуть одностайно війною 

'Ксіаііоп о Ьіі\уіе р. ЦуІІ.Уї'осі.: Лппаїіипі Роїоніас... Сгако\\', 1683. — 
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проти поляків, не дбаючи про ту присягу, яку невільно піл 
військовою загрозою мусили дати гетьманам. Обіцяли вони 
радою прихилити до цього й Барабаша, найліпшого приятеля 
поляків, з деякими його однодумцями"*. 

Хмельницький тут же рушив назад: він не міг більше 
ризикувати, та й у таборі він був необхідний, ляхи могли 
напасти будь-коли. Замість себе спілкуватися з реєстровими 
він доручив Ганжі, людині кмітливій і спритній'. 

Надвечір З травня всі реєстрові припливли до Кам'яного 
Затонув неподалік від того місця, де стояв польський табір\ 
причалили до берега і, відклавши висадку до ранку, дехто 
залишився в човнах. Вночі Ганжа переговорив з тими, хто 
був на суші, склалася так звана чорна рада, тобто без началь-
ників. 

— Ми йдемо за віру й козацтво і за весь народ руський, 
— кричав Ганжа, тримаючи в руках прапор. — Сили наші 
немалі; позаду нас іде Тугай-бей, мурза татарський, всьому 
світу відомий богатир, зі своєю ордою. Що це означає? Що 
ви проллєте кров своїх братів! Хіба не одна мати Україна 
породила нас? За шо краще вам стояти: за костьоли чи церкви 
Божі? Короні Польській допомагати будете, яка заплатить вам 
неволею, чи своїй матері Україні? 

Кречовський підтвердив напучування Ганжі. 
— О, до якого сорому ми дожили, — вигукували козаки, 

— що стали допомагати ворогам проти своєї братії! 
За короткий час поширилася звістка по суднах; на всіх 

байдаках спалахнув вогонь люті та гніву, й у всіх шести тисяч 
ніби стали один розум, одне серце. Одягнутий в німецький 
мундир українець кинув у Дніпро прапор своєї піхотної роти; 
слідом за ним козаки рвали, топтали свої значки як ознаки 
рабства й малодушності. 

— Бити зрадників! Бити відступників! — запально гукав 
натовп і кинувся на старшин, тут уже було не до умовлянь: 
шляхтичів порубали чи покидали у воду*; така ж доля спіткала 
й козаків, які були вірні панству: Рурського, Вадовського, 
Олеська, Каленяку, Нестеренка, Гайдученка^ Старший у цей 

*ВеличкоС. Л і т о п и с . — К., 1991. — Т. 1. — С.66. 
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'іас спав під очеретом у човні; несамовитий крик збудив його: 
піп побачив коло себе грізні обличчя й шаблі, схопився за 
чПрою. 

— Ось він, зрадник! Ось він, ворог церкви святої! — кри-
чали козаки. 

Мушкет випав з його рук, почав просити пощади. Розлю-
чені козаки не слухали його благань, нагадували йому про 
і|)аду, жорстокі страти на догоду панам, вчинені з їхніми по-
іфатимами; зрештою козак, хрещений татарин Филон Джед-
/калій проколов його списом і кинув у воду'; Був той старший 
Ііарабаш чи Ілляш Караїмович, чи Вадовський — все одно, 
І оді загинули всі троє. 

Козаки обрали собі осавулом якогось Кривулю- і вранці 
послали його до Хмельницького із звісткою про своє звіль-
нення. Козацький ватажок дав знати Тугай-бею про своє поси-
існня, щоб татари, в яких у поході завжди були зайві коні, 

перевезли нових союзників'. 
Того ж дня Хмельницький зустрічав їх, сидячи на білому 

аі^гамаку, з білим прапором — символом миру, на якому було 
написано "Спокій християнству!" 

— Вклоняємося тобі, — говорили реєстрові, — і прихо-
димо служити вірою і правдою церкві святій і матері нашій 
Україні! 

— Брати, лицарі-молодці! — сказав Хмельницький. — 
І Іе.чай буде вам відомо, що ми взялися за шаблі не заради 
однієї слави і здобичі, а заради оборони живота, дружин і 
,411 сй наших. Всі народи захищають життя своє і свободу. Те 

роблять звірі та птахи: нате Бог дав їм зуби і кігті. Чи нам 
'.а^пIшатися невільниками на власній землі? Поляки відняли 
V пас честь, вольність, віру — все це дяка за те, що ми про-

мли кров, обороняючи і розширюючи Польське королів-
г І по! Чи не вас вони називали холопами? Чи не вони замучили 
І і-ї ьманів ваших і старшину? Бідні мученики, які полягли за 
піходіїв, просять вас помститися за них і за всю Україну! 

і урочими вигуками пішли вони до табору запорожців, 
•їм |)адо вітали побратимів, одягнутих в німецькі мундири''. 

4 травня реєстрові козаки їхали до табору козацького на 
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виду в поляків, які, забачивши пил і здогадуючись, що це люди 
їдуть на конях, подумали спершу, що до них приєднуються 
реєстрові, наперед тішилися своєю перемогою. 

— Тепер, — говорили пани, — нічого не варто нам перс 
могти, вороги будуть розбиті, і ми приведемо до пана геть-
мана самого ватажка. 

Та за хвилину все змінилося: одні не вірили очам своїм, 
другі сипали прокляття, треті геть упали духом; а драгуни 
тривожно перезиралися і пошепки перемовлялися, що Й ВОШІ 
українці. Пани зібралися на раду і не знали, що їм робити. 

Тоді Чернецький так заспокоював їх: 
— Зрада позбавила нас надії перемогти — це правда; але 

битися ми ще можемо. Нам з малими силами не вибити 
козаків із табору, але будемо їх утримувати. Місце, де вони 
стали, не зовсім зручне: будемо вести з ними перестрілку, не 
допускати, щоб до них прийшли такі ж ледацюги з України; 
а тим часом сповістимо гетьманові, що ворога знайшли, але 
козаки нас зрадили, тому потрібно більше війська, особливо 
піхоти для шту/рму козацького табору. Поки ми будемо тут 
битись підійде коронне військо'. 

Така порада була прийнята. Послали якогось Яцка 
Райського з листом до гетьмана^, перенесли табір за Жовті 
Води*, збили вози в чотирикутник; попереду й навколо на 
версту вивели вал, поставили гармати\ Козаки зі свого боку 
підсунулися до Жовтих Вод, "почалася звичайна, від обозу 
до обозу, гарматна перестрілка"**, козаки відповідали слабко, 
і поляки знову підносилися духом: їм здавалося, що козаки 
бояться їх; знову затеплилась надія на перемогу і знищення 
бунтарів. 

Але за ними на той час вже стояли татари, які перейшли 
Жовті Води вище; "таке нікому й не приснилося в польському 
таборі", як висловився сучасник''. Хмельницький цього дня 
не пускав у бій козаків, бо задумав одним ударом розгромити 
ворогів. Ще вранці він послав через болото гінця до Тугай-
бея просити, щоб татари поквапилися, бо козаки, майже не 
маючи гармат, можуть зазнати поразки, якщо допустять до 
поляків свіжі сили, одне слово, успіх залежить від швидкості. 
Тугай-бей, отримавши звістку, все ще не хотів приступати до 

'НінГогіа Ьеііі созассо-роіопісі. . . — 1789. — Р.56. 
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і'ііітви, відмовлявся та вимагав, щоб козаки розпочали бій. Саме 
І (їді татари випадково спіймали якогось жовніра, фуражира, і 
під нього мурза дізнався, що польське військо в невигідному 
сіановищі. Тоді, повіривши в можливість перемогти поляків, 
иіи відрядив зі своєї орди нечисленний загін в тил польському 
іабору. Татари скористалися темрявою та нерівною місцевістю 
І с гали так, щоб поляки їх не помітили. Тут же дали знати про 
цс Хмельницькому'. 

Наступного дня, 5 травня, у п'ятницю, поляки бадьоро й 
сміливо напали на козацький табір. Потоцький наказав ко-
ронним хоругвам та драгунам виходити в поле з чотирикут-
)тка; готували гармати-. Але й у козацькому таборі вже не 
І ііділи тихо, як учора: грали в сурми, били в литаври', воїни 
мііікувалися, і Хмельницький, виїхавши перед військо, 
іоіюрив так: 

— Лицарі-молодці, славні козаки-запорожці! Настав час 
іа віру християнську постояти грудьми. Сам Господь вам до-
ііі)\юже! Стійте сміливо проти гордовитої ляської сили. Хіба 
ііи побоїтесь цих опудал в леопардових шкурах? Чим вони 
нас залякають? Пір'їнами на шапках, чи що? Хіба не били їх 
1 >;! гьки наші? Згадайте славу дідів наших, яка лунала на весь 
сні г! І ви одного з ними дерева гілля! Покажіть же своє зав-
ія ггя: здобудьте славу і лицарство вічне. Хто за Бога, за того 
І.ог!' 

Козаки стрімко вирвалися з табору, перейшли воду* і 
міііулися на польський обоз із оглушливим криком. Потоць-
мій рушив на них-і коронні хоругви, і драгунів; гримнули 
І армати... раптом позаду залунало "алла!" і з'явилися татари. 

І Іе встигли поляки опам'ятатися, як нова несподіванка: 
ірагуни, виведені проти своїх братів, не йдуть; козаки 

і'.дарили на коронних жовнірів — драгуни подаються назад; 
миаки сильніше натискують на хоругви — драгуни повер-
іакуіь направо, притьмом вириваються в поле і летять до 
русій, своїх братів. Хоругви розладнуються, гармати повер-
ііуііи назад, всі готові втікати стрімголов\ 

1 іотоцький почав стримувати шляхтичів. 
- Невже, — кричав він, — ви хочете бути схожими на 

'І Іі.Могіа Ьеііі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.56 — 57. 
Лппаїішп Ро1опіае...,Сіако\у, 1683. — У.І —Р . 32 . 
'Ксіаііоп о Ьіиуіе р. 2би.\\'ос1. 
'І Ісюрия о презс.'гьпой брани. — К., 1854. 
• ІІс•ПІЧКО С. Літопис. — К.. 1991. — Т І. — С.67. 
'ПсІІііт 5суіНісо-со5асісит... — 1652. — Р.11; Аппаї іит РоІопіае... — 

. 11\\. і 683. — V. 1. — Р.32; Краткое описаиие о козацком малороссийском 
• мс . — М . , 1847, — С . 2 2 . 



овець, розігнаних вовками? Краще померти в бою, ніж ганеб-
но втікати і все-таки дістатися на розтерзання звірам? 

Гармати знову ввезли в чотирикутник, замкнулися в ньому 
і почали відстрілюватися'. 

Наступного дня, в суботу, годині об одинадцятій ранку 
козаки з різних боків кинулися на обоз; поляки захищалися 
хоробро, битва тривала до п'ятої години після полудня^, але 
пішов дощ: порох відсирів; втомлені від безперервної роботи 
жовніри ледве здіймали руки, їхні коні пропадали без трави. 
Козаки, обступивши табір, позбавили їх води'. Сподівалися 
на прибуття гетьмана, але марно: козаки глузливо показували 
на виду в польського табору листа, перехопленого у Райсь-
кого"*. Збиткуючись над ворогами, вони бігали, дратували їх 
в нестямній радості й припрошували віддатися на милість 
холопам. Такі вибрики тільки додавали полякам відчаю, ніхто 
не міг повірити у щирість ворогів. Вони вже уявляли неми-
нучу голодну смерть у пустелі; але, всім на диво, виїжджає 
до польських окопів сам Хмельницький, безстрашно набли-
жається і кричить голосом, гучністю якого всіх здивував. 

— Не губіть себе марно, панове, перемога в моїх руках. 
Але я не хочу розпалювати в собі спрагу, яка тамується тільки 
братньою кров'ю. Усе залагодимо, якщо ви негайно пришлете 
до нас когось на переговори. Та покваптеся, доки не прийшли 
татари. 

Пани розсудили, що їх мало і вони не протримаються 
проти великої орди. Страх перед появою татар і особливо 
перекопського мурзи, котрого вважали славнозв існим 
верхівцем, схилив до миролюбного настрою найвідважніших, 
навіть Потоцького. Пани вислали до козаків Чернецького. 

Хмельницький прийняв Чернецького, наперекір сподіван-
ням, з великими почестями, привітав не як ворога, а як спів-
вітчизника і приятеля. Почалося пригощання; козаки осуши-
ли чарки за здоров'я гостя, вихваляли його воєнне обдару-
вання; про всіх панів говорили з повагою, та ні слова не зро-
нили про переговори, ніби Чернецький приїхав дояих у гості. 
Так минув день. Це робилося, як збагнули потім ляхи, з 
наміром протягти час, поки підійде Тугай-бей. Хмельницький 
знову послав до нього гінця. 

'История о презельной брани. — К., 1854. 
^Зіогіа сіеііе ^иегге СІУІІЄ СІІ Роїопіа сіі сіоп АІЬеІгіо У іт іпа ВеІ1ипе5е. — 

Уепеїіа, МОСЬХХІ, — 8 . 1 2 . 
^Ксіаііоп о Ьііи'іе р. ІД)'11.\\'осі'. 
••История о презельной бранн. — К., 1854; Аппаїіиіп Росопіае... — 

Сгасоуу, 1683. — У.І. — Р.ЗЗ; Нізіогіа ЬеІІі созассо-роіопісі... — 1789.— 
Р.56. 



Наступного дня, 7 травня, Чернецький сам заговорив про 
справу: 

— Що бажаєте отримати від нашого війська? 
— Правду кажучи, — відповів Хмельницький, — я нічого 

ііс вимагаю від вашого війська і немає мені ніякої необхід-
ності робити вам хоч якість поступки. Обговорювати наші 
справи з вами не можемо, бо у вашому таборі немає ні сена-
тора, ні уповноваженого, котрому ми могли б пояснити, що 
(мусило нас взятися за зброю. А запропонував я ввійти з нами 
у зносини тільки тому, що мені вас шкода: віддайте нам ваші 
І армати і йдіть собі спокійно додому! 

Хмельницький залишив Чернецького в козацькому таборі 
під тим приводом, що в панському війську козацькі заруч-
ники, і відправив до панів зі своєю пропозицією козаків. 

Пани за добу ще ясніше побачили становище, в якому 
перебували; щохвилини з трепетом виглядали, чи не йдуть 
іатари, атому недовго міркували. 

— Не тільки для нас, а для всієї вітчизни буде корисніше, 
- говорили на раді, — якщо ми відкупимося від неминучої 

(агибелі якимись неважливими гарматами; зате ми виграємо 
час, приєднаємося до війська і знайдемо спосіб, докладно 
дізнавшись про бунт, не допустити його більшого розпалу. 

— Якщо ви під присягою підтвердите обіцянку випустити 
мас, то ми згодні, — сказали вони козакам. 

Козаки присягнули — і гармати були відвезені у стан 
Хмельницького разом із заручниками — старими товари-
шами. Це було до речі козакам: у них було всього п'ять гармат 
І і них одна лопнула на початку сутички. 

"Тоді ми ще знали цього ошуканця", — записано в того-
часному щоденникуі Хмельницький не відпустив Чернець-
кі )І0, наперекір договору, і пани, боячись прибуття Тугай-бея, 
I іс с гали довго вимагати його повернення, а прагли пошвидше 
гамі звільнитися від погибелі^ Вони притьма рушили назад, 
II Україну. Козаки пішли за ними по п'ятах, начебто спостері-
I аиічи за ними і, здавалося, не думали чинити їм зла. 

'1 Ііяіогіа ЬеІІі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.58; Кеіаііоп о ЬІІУУІЄ р. 
/і'іІїЛУосІ.; Пам'ятники, изд. Киевскою комиссиею... — К.. 1845. — Т.1. — 
1 і .7І ;Аппа1іитРо1опіае . . . —Сгасоуу, 1683. — У . І — Р . 3 2 , 14; 5іогіасіе11е 
гіигі с сіуііе сіі Роіопіа сіі сіоп АІЬсгІо Уіт іпа ВеІІипеяе. — Уепеїіа, МОСЬХХІ. 

N 12; Рукописи И.П.Б. отделаразноязьічного. — Ф.№5; Еп^еЬ. ОезсНісЬіе 
.1.1 І Ікгаіпе ипсі йсг икгаіпізсЬеп Козаскеп. •— 1788. — 8 . 1 4 3 . 

Т с і а і і о п о Ь і і у у і е р . 2 о І І . \ \ ' о с і . 

'І ІІ.Жогіа ЬеІіі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.58; Ласіїіті Разіогіі аЬ 
ііи іґііЬег§. Нізіогіае роїопае ріепіогіз рагіез сіиае. — Оапіізсі , Аппо 
ММСІ.ХХХУ. — 5.74. 



Так пройшли вони три милі й 8 травня перед обідом сяі 
иіоіи вкритого лісом яру. Це було урочище Княжі Байраки'. 
Раптом на обрії закушпеліло, потім зачорнів натовп ліодсіі і 
через певний час повітря наповнилося диким криком: то бун 
Тугай-бей із татарами. Незважаючи на договір з козаками, 
ногаї кинулися на панський обоз% стріли хмарами полетіли 
в обличчя шляхті, пробивали наскрізь і калічили людей їм 
коней; поляки прискорили ходу, увійшли в яр, але не змогли 
зробити й кроку; шлях пролягав через вкриті дрібноліссям 
вибалки, а козаки, забігши наперед, порили землю, накидали 
дерев і каміння, зробивши дорогу геть непрохідною, і 
звернути було нікуди; коні падали, вози грузли в мулкій землі'. 
Тугай-бей забрав у козаків гармати, і татари взялися стріляти 
в поляків із їхніх же гармат"*. 

Розгубилися шляхтичі. Але Потоцький, сам тяжко пора-
нений, утримав їх ще раз. 

— Така вже доля наша, — говорив він, — ми пропали, 
але не з власної вини. Ганебна зрада гюзбавила нас перемоги; 
лишилась нам чесна смерть. Я вважаю за краще полягти під 
зброєю, ніж підлою здачею показати нікчемність душі перед 
гордим ворогом і розгніваним батьком^ 

Поляки взялися запально копати вал, покидали мушкети, 
стали чотирикутником, почали відбиватися шаблями, коло-
дами, камінням; але не допомогла їм відчайдушна хоробрість: 
татари вдарили на них з чотирьох сторін відразу, перевернули 
їхній чотирикутник і зійшлися всередині обозу з протилеж-
них кінців. Напівживого Потоцького взяли в полон, усі, хто 
залишився живим, — склали зброю"^. 

— Бідний, бідний пане Степане! — говорили козаки, стоя-
чи біля Потоцького. — Не попав, небоже, на Запорожжя, не 
знайшов гаразд шляху^. 

Юний сміливець помер наступного дня посеред степу^ 
"Було полонено військових панів Шембечка (Шемберга), 

Сапігу, комісара й інших значних шляхтичів, загальним 

'История о презсльной браїш. — К., 1854; Летопись Самовидца. — М., 
1846, — С . 9 . 
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числом до п'ятдесяти чоловік. Рядового товариства було взято 
п неволю три тисячі з лишком. їх усіх відпровадили під охо-
роною значної кількості козаків та татар до Чигрина з пись-
мовим суворим від Хмельницького наказом чигринській 
с гаршині. Наказано було на лядських начальників накласти 
мідні кайдани й поселити їх у кількох вигідних та чесних 
кватирях, годувати їх веліли щедро. Рядове ж товариство мали 
ііозамикати по тюрмах і в Чигринському замкові й обставити 
і іадійно сторожею. Годувати їх наказано по змозі, але голодом 
не морити, поранених гоїти і всіх їх доглядати пильно"*. 

— Оце вам, панове, — говорили козаки, глузуючи з без-
силих панів, — за теє, що не схотіли з козаками-молодцями 
>• мирі жити; лучче вам були жиди-збойці, ніж запорожці-
молодці; а тепер за те покуштуйте татарської юшки'. 

"Від Жовтих Вод до Княжих Байраків зелене поле заря-
пі^ю не квітами весняними, атілами панськими: лежали пани, 
ііишкіривши зуби, і їли їх собаки і сірі вовки; не по одному 
ляху осталась вдова, не по одному заплакали діти-сироти. 
Иисипався хміль із мішка, наробив біди панам; напились вони 
жовтої водиці, та, певне, хмелю забагато було покладено: не 
истояли пани, на ногах, всі бігти кинулися"-. 

Так святкували руси перемогу над поляками. Серед поло-
іісних, взятих у жовтоводській битві, був один чоловік, якому 
і цього дня судилося відіграти дуже помітну й блискучу роль 
між козаками. То був Іван Євстахійович Виговський. Він 
походив із численного розгалуженого шляхетського роду Ви-
I овських. в молодих літах добре для свого часу освічений, 
кін служив гродським писарем у Києві і за якусь підробку 
і'л в позбавлений служби і зазнав баніції. Щоб змити з себе 
ЦК1 пляму, він вступив шереговим (рядовим) жовніром до 
міарцяного війська. Разом з іншими перебував він у загоні, 
ііисланому в степ зі Стефаном Потоцьким. Доля Виговського 
! самого першого дня полону була іншою, ніж у решти. 
Хмельницький не лише пощадив його, а й наблизив до себе, 
:І невдовзі зробив Й О Г О першим радником. Звісно, йому допо-
м()г;ю те, що він завжди був православної віри, відзначався 
як кмітливістю пронозливістю, так і освітою, і завдяки цьому 
міі прислужитися і гетьманові, й усій козацькій справі. Певне, 

* Велично С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С.67 — 68. Єрлич говорить, 
І їй ІІІс.мбсргу відрубали голову, настромили на гіалиЕію і иосили перед 
ПІК і.шм; за іншими джерелами, ІЛемберга викупили з полону. 

'І Іародпа дума, 
і Іародна пісня. 



Хмельницький знав його раніше, бо важко допустити, щоб зок 
сім чужий і невідомий гетьману військовополонений стан 
довіреною особою і, можна сказати, другом. 

Козацьке військо простояло два дні на місці битви. Вата-
жок облаштовував свою артилерію, яка тоді налічувала до 
26 гармат на маленьких двоколісних возах, приставив до гар-
мат 500 кінних і 500 піших і рушив швидким маршем під 
Жовтих Вод, щоб наздогнати Потоцького. "Того ж таки дня 
від Чигрина, Криловатаз іншихмісті сіл прибуло до Хмель-
ницького дві тисячі охотників"*. Козацьке військо сягало 15 
000, крім татар**. 

О тій порі, коли під Жовтими Водами отримали свою 
перемогу, зібране польське військо стояло поблизу Черкас. 
Про його чисельність думки істориків розходяться: україн-
ський літописець збільшує його до 26 000***; поляки змен-
шують до п'яти тисяч', з них три тисячі було кварцяних, а 
дві волонтерів. За свідченнями московського гінця, котрий 
був тоді в Польщі, кварцяних було чотири тисячі, панських 
дві та черкас (малоросів) і драгунів дві тисячі-. 

Пани бенкетували; кожен магнат, прибувши в табір, 
повинен був пригощати і шикувати перед своїми товаришами 
блиском свого столового посуду; так минав час, і ніхто не 
дбав про те, що про висланий загін стільки днів ні слуху ні 
духу. Цю невідомість тлумачили в кращий бік. 

— Певне, -— говорили в таборі, — вони добре загостювали 
в козаків, коли не квапляться до війська. Вони до нас не 
повернуться доти, доки не привезуть з собою навантажених 
возів і не приведуть полонених та чимало худоби^ 

Заняті гулянками пани й чути не хотіли порад тих, хто гадав, 
що вже пора рушити військом далі. 

— Куди ж нам іти? — запитували вони. — Козаків ніде 
не видно; за Дніпром хоч і бунтують, але навіщо тягнути туди 
отаке військо! 

Відправляли тільки невеликі партії по сторонах дізна-
ватися, чи все спокійно в руській землі та чи не збираються 
селяни бунтувати'*. На ту бездіяльність налаштовувало і нове 

*Величко С. Літопис. — К., 1931. — Т. 1. — С.68. 
**Тамже. — С.69. 
***Там же. 
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повеління королівське, надіслане через канцлера: облишити 
ііоснні дії всередині України і вийти звідти'. "Король, — писав 
канцлер, — піклується про безпеку війська і боїться невдачі, 
на котру відважуються гетьмани в країні, їм мало знайомій, 
а козакам надто відомій. Король сам прийде в Русь, де спо-
дівається без кровопролиття утихомирити хвилювання між 
козаками, ватажок яких Хмельницький схилиться перед своїм 
монархом і благодійником". Пани не збиралися тоді миритися 
1 козаками і тим паче зі своїми бунтівливими холопами, але 
повеління не йти в степ було для них приємним, бо вони по-
кладатися на вислані загони, а самі тим часом могли спокійно 
їсти й пити, забавлятися з жінками та дівчатами^ їх непокоїло 
тільки те, що вони ніяк не могли добути язика. Руси ніби 
імовилися мовчати. 

Через декілька днів після жовтоводської битви прибіг до 
табору простий солдат, котрий якось прорвався з атакованого 
І абору; він повідомив про зраду реєстрових та драгунів, про 
небезпеку, в якій перебуває сухопутний загін. Така звістка 
ідалася панам такою дивною, що вони йому не повірили і 
кинули драгуна до в'язниці. Він був руського віросповідання. 

— Не може цього бути, — говорили пани, — як міг втекти 
• інше один з усіх? Справжнє безглуздя! Там є такі, які швидше 
іа нього могли б порятуватися з хорошими кіньми. Це не що 
иііие як хитрість ворогів: драгун, певне, до них переметнувся, 
І вони його гюслали, щоб настрахати нас і змусити вийти 
інідси. 

О д н а ч е тоді с а м е прибули д о т а б о р у парті ї , що їх 
підправляв коронний гетьман Потоцький для дізнання, що 
іі( гься в народі. Вони донесли, що пройшли кілька миль, 

що п о в с ю д и в Укра їн і п о р о ж н ь о , а в д е я к и х м і с ц я х 
іатотовлені припаси і стоять озброєні люди, одне слово, на 
Г\сі справжній бунт. 

Ці повідомлення примусили панів задуматися; зібрали 
|іаду і вирішили, що треба справді рухатися вперед, щоб при 
необхідності подати допомогу молодому Потоцькому. Панів 
непокоїло, що в посланому загоні більшість русів. 

Вони йшли два дні і нікого не зустріли, посилали роз-
іидииків, та їх брали в полон вороги. Потоцький зверхньо 
миіорив, що не хоче ганьбити себе таким походом проти 
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холопів'. Два польських гетьмани, коронний і польний, заиіііс 
сперечалися між собою, але в зневажливій думці про насіу 
паючого ворога вони сходилися. 

— Чи варто супроти такої сволоти сідати верхи на коні'ІІ 
і шаблі виймати! Вислати проти них передові роти і прогнаї іі 
цих холопів батогами!- — говорили вони в один голос. 

Та раптом іде їм назустріч втікач-недобиток, як говорили 
тоді, — польський шляхтич з-під Жовтих Вод; порансииіі, 
він приніс достовірну звістку\ 

Жовніри привели його до коронного гетьмана. 
— Пане, — сказав він, — все загинуло, козаки й даргуїіп 

без бою зрадили нас, обоз взято. Сапіга, Іііемберг, Чернець 
кий в неволі; син твій теж узятий ледь живий і вже, мабуп., 
розпрощався зі світом. 

Жахнувся гетьман і всі воєначальники'*. "Все військо, 
говорить літописець, — стало таким блідим, як блідою бупаг 
трава, прибита морозом, коли після холодної ночі засж 
сонце". 

— О, сину мій! — скрикнув гетьман. — Чи на те дав тоПІ 
начальство, щоб ти за булаву виміняв могильний заступ! 

Воїни оплакували передчасну кончину юнака, але пригіи 
сували його загибель самому батькові, який необдуманим ро ї 
порядженням накликав біду на вітчизну^. 

Звістка про поразку посіяла між панами всезагальніїіі 
страх, надто коди недобиток запевняв, що Хмельницький вже,-
недалеко з величезним військом''. Зібрали пани раду. 

Калиновський, відважний як завжди, говорив, що слід і ги 
далі проти ворогів. Потоцький, попри жалобу по сину, напии 
ся горілки і теж не падав духом, проте, як завжди наперекір 
нольному гетьманові, не хотів іти вперед, а наполяїаи 
залишитися на місці'. 

— Душа моя в скорботі, — говорив він, — заснути не 
можу і не заспокоюсь доти, доки не покараю нікчеміім.\ 
холопів, не втішуся помстоїза їхнє віроломство, не спокуіуіо 
сильним пролиттям крові їхньої смерть мого сина. Не потерії 
лю, щоб вони тішилися і сподівалися уникнути кари зате, що 

'Ніхюгіа Ьеііі созассо-роіопісі... — 1789.— Р.60 — 61. 
-Лкгьію. з.Р, —Т.З. —С.282 . 
•^ЛппаІііітРоІопіас... Сгако\у, 1683. — У1 —Р.34; История о презельїюіі 

бра}іи. — К., ! 854; \Уоіпа (Іоточуа... — 1681. — Ч. 1. — 5.8. 
"'История о презсльной брами. — К., 1854. 
'История о прсзельїюй брами. — К., 1854; \Уоіпа с1ото\уа... — 1681 

Ч.І. —§.8;Аппа1іитРоіопіае . . .Сгакои ' , 1683. —У. І—1683 ' . — У . І — Р . 3 . | 
'ЛУоіпа с1ото\уа.., — 1681. — Ч.І . — 8.8; Аппаїіиіп Роїопіае... Сгакспу, 

1 6 8 3 , - У . І — Р.34. 
'Рсіаііоп о Ьііиіе р.Коізип. 



насмілилися піднятись на панів своїх. Нехай хоч яка сила 
козацька йде на мене: військо маю хороше, а воювати мені з 
козаками не вперше!' 

Більшість панів на раді не поділяла думки ні Калинов-
ського, ні Потоцького. 

— Військо наше, з усього видно, втече, як тільки з'явиться 
иорог, — говорили вони, — а якщо і вдасться нам зупинити 
НІ ікачів, то вони не встоять проти численної ворожої сили. 
Псе одно доведеться нам на виду у ворогів відступити. Чи не 
краще заздалегідь наблизитися до міст, щоб, на крайній 
випадок, можна було знайти собі харч, бо тут ми пропадемо 
•і іолоду? 

Потоцький погодився з цим, коли у нього минув запал до 
Гпітви. Калиновський мусив поступитися, але з більшою 
досадою; обидва гетьмані обмінялися образливими висло-
вами і кожен поклав собі за правило давати наказ, який би 
дратував суперника^. 

10 травня послали в розвідку Гдешинського, а військо 
рушило назад і на третій день сягнуло Корсуня на річці Росії 
І іотоцький мав намір іти ще далі, але 14 травня повернувся 
,40 війська Гдешинський із звісткою, що Хмельницький і 
Іугай-бей вже у містечку Смілії^ (верст за 40 з невеликим від 
Ічорсуня) і переслідують поляків по п'ятах. Сам Гдешинський 
пачив, як вороже військо переправлялося через Тясмин. 

— Якщо не сьогодні ввечері, то завтра вранці воно буде 
:у |^ — говорив він. 

Тоді наказали зупинитися. Вирішили дати бій. Вибрали 
поле між Корсунем і Стебловим, поставили військо в якихось 
С І арих окопах: вперед вивели п'ять батарей та укріпили гар-
магами''. Потоцький звелів спалити містечко Корсунь', щоб 
иорої' не мав притулку і не скористався містом із стратегічною 
мсгою. Та ж доля, за наказом Потоцького, спіткала навко-
ііііііпі хутори, містечко Стеблівта Черкаси, мабуть, знищені 

ііри виході з них поляків. Підчас цих пожеж поляки мучили і 
іииіиали старих та малих, жінок і немовлят^. 
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Проти таких заходів був Калиновський, переконуючи, т и 
поляки самі себе позбавляють допомоги і припасів. Але чим 
настирливіше доводив польниі^ гетьман, тим рішучіше чииііп 
коронний наперекір суперникові. Він і чути не хотів, коїт 
доповіли йому, що він позад себе залишив яри, а попсрі.'л\ 
підвищення'. "Ніде правди діти, — йдеться в сучасни.ч що 
денниках% — у нас тоді панував страшний безлад, попри іс, 
що ворог стояв над шиєю, збиралася звідусіль до Хмелі, 
ницького козацька сірома, а руські холопи повз панським 
табір провозили харчі до стану Хмельницького і відверто не 
личали його рятівником свого народу і захисником рідиш 
релігіГ'. 

Хмельницький наближався. Тугай-бей ішов попереду і 
чотирма тисячами ногайців. 

Тривога запанувала в польському обозі, коли почули, що 
грізний ворог недалеко. Три тисячі українців, о д я г н у т х 
драгунами, були послані на передову сторожу і перейшли дп 
Хмельницького*. Слуги та зброєносці, навіть поляки, пере 
лякано говорили: 

— Хмельницький нас поб'є, якщо стоятимемо за паній! 
Шляхтичів на додачу лякали чутки про кончину короля'. 

Бачили різні передвістя та прикмети майбутнього нещасія; 
оповідали про затемнення сонця в страсну п'ятницю, про 
незвичайну комету, яка упродовж дванадцяти днів страхал;і 
народ своєю мітлоподібною формою. А тим часом приклад 
проводирів діяв на підлеглих: другорядні начальники також, 
подібно до гетьманів, сперечалися між собою"*. 

У такому становищі було польське військо, коли з'явився 
Хмельницький 1 5 травня, у понеділок\ А наступного дня 
"... тільки-но світле сонце розсипало ясне проміння з небес-
ного океану на світ, прогнавши в країну мороку нічну темряву, 
поляки побачили збиті кінськими копитами дим і куряву. 
Здавалося, що то йде стотисячне козацьке військо, але 
насправді йшло його тільки 15 тисяч. Але полякам тоді страх 
затемнив очі млою — вони вже почали додумуватися до 
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іакого, чого насправді й не було"*. Тоді, говорить народна дума, 
скрикнув Хмельницький, батько козацький: 

— Гей, друзі-молодці, брати-козаки запорожці, беріться, та 
хорошенько, почнемо з ляхами варити пиво; лядський солод, 
ічозацька вода; лядські дрова, козацькі труди! 

Татари першими кинулися на ліве крило поляків, яким 
командував Одрживольський. Декілька разів відступали 
шляхтичі й знову натискували на татар. Опівдні сам Тугай-
Псй, відомий полякам своїм богатирством, проїхав повз по-
льський обоз, зневажаючи постріли із польських шанців. 
І Іотоцький не наказував вступати в гарячі сутички. Перед 
іаходом сонця вороги розійшлися. 

Поляки взяли в полон дев'ятьох татар і одного козака, 
який, як виявилося був товмачем. Під тортурами він сказав, 
т о татар у них 47 000, а козаків понад 15 000 (за іншими 
повідомленнями — 20 000'), але скоро прийде сам хан з 
іісличезною ордою. Потоцький звелів відрубати голови йому 
і полоненим татарамі 

Тоді Хмельницький відійшов, розташував своє військо на 
ііідвишенні у вигляді півмісяця і вдавав, нібито хоче атакувати 
польський обоз всіма силами^ а тим часом задумав інакше 
чиишити ворогів. Він вибрав тямковитого й спритного козака 
Микиту Ґалаґана, навчив, що йому робити й говорити, і по-
слав прокрадатися до польського табору так, щоб його запри-
мітили". Передбачаючи, що заду.маний план вдасться, коза-
ці.кий ватажок тоді ж послав козаків Корсунського полку під 
началом Кривоноса з татарами через недалеку гору і звелів 
іайти до березового лісу неподалік села Грохівці. Цю нерівну 
\псцину селяни називали Крутою Балкою^. Хмельницький 
наказав нарубати лісу, кинути дерева на шляху поляків і 
перекопати дорогу глибоким ровом уздовж вузької долини, 
іасісти в гущавині і поставити гармати®. 

Микита почав пробиратися мимо польських шанців, його 
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спіймали і привели до начальника'; після катування вогін-м 
— звичного тоді обряду — козак почав так говорити на заііи 
тання про кількість свого війська: 

— Нашим ліку я не знаю, та й знати важко, бо з кожнош 
годиною їх стає все більше, а татар з Тугай-беєм тисяч н'я і 
десят. та ще хан стоїть неподалік із ордою і скоро буде іу і' 

"Коли почули пани цю звістку, — зазначає руський ліиі 
писець, — то такий страх напав на них, що вони геть занепали 
духом, руки в них опустилися, дехто наче збожеволін' 
Промайнула чутка, що козаки відводять воду з-під Стеблоил 
за милю від Корсуня"'. 

Панська рада була вкрай незгідіюю. Багато хто вважан, 
що треба втікати якомога швидше. Сам Потоцький, такиіі 
пихатий і самовпсвнений, був геть переляканий^. 

— З таким малим нашим військом, — говорив він, 
нічого й думати про тривалу битву. Якщо прийдуть свіжі та 
тарські сили й оточать нас, то де ми візьмемо харч? Та якби 
ми і встигли здолати Хмельницького, що з того? Гніздо бунту 
в Україні плодюче. Якби ми були сторукими гігантами, і то (і 
ми не справилися із Руссю, цією гідрою, в якої замість однії і 
відрубаної голови виростають десять. Корисніше буде для 
Речі Посполитої, якщо ми збережемо військо до того часу, 
коли можна буде встигнути; а якщо ми погубимо військо 
наше, то велика біда спіткає Річ Посполиту. 

Калиновський був, як завжди відважним, тим паче, що 
міг суперечити Потоцькому. 

— Правда, — говорив він, — ми можемо залишитися бс і 
їжі, але це тому, що наказано спалити містечко Корсунь бс і 
потреби; тепер найкраще, на що можемо відважитися, --
вийти у відкрите поле, кинутися всіма силами на ворога і 
одним ударом зломити його. Та найважливіше не зволікапі 
на радах, поки не відняли у коней пасовищ, інакше, б о 
кінноти, заберуть нас, як пташок. 

Потоцький застерігав: 
— Військо наше впало духом, та ще, до того ж, знемагає 

від недавньої битви; що запальніше воно битиметься, то 
більше ослабне, а сила ворожа збільшується. Тому я вважаю 
за краще відступити укріпленим чотирикутником: в такиіі 
спосіб ми порятуємо військо і збережемо його для вітчизни. 

'История о презельиой брани. — К.. 1854. 
Т а м же. 
'Там же. 
^Рукописи И.П.Б. отдела полі.ского. — Ф.Ха 33. 
'Яеіаііоп о Ьі^\VІс р.Когвип. 



Калиновський продовжував виставляти свої докази і заз-
начив, що його не хочуть слухати із принципу. 

Потоцький спалахнув. 
— Що це таке? — закричав він. — Я тут головний. Коли 

пробощу приході,тоді вікарій не має влади. Справа польного 
і етьмана виконувати, а не судити. Зараз битву не можна 
розпочинати; сьогодні понеділок, фатальний день, ніколи не 
оуває він щасливим на війні. — Потім він звернувся до коман-
дирів: — А ви, панове, хіба забули, що я ваш начальЕіик? 
Ваша справа служити й виконувати те, що сказано. Коли за-
чуєте звук військової сурми, шикуйтеся в ряди, а тут не ваша 
справа теревенити'. 

Коронний гетьман звелів негайно збиратися в похід і дору-
чив влаштування відступу Миколі Бігановському. Ма другий 
день удосвіта табір рушив: вози із запасами і панські ридвани, 
гуго навантажені всяким добром, потягнулися подвійним 
чотирикутником у вісім рядів: зліва військо вів Калиновський, 
а справа — Потоцький-. Як свідчить сучасник, Потоцький 
сидів у своїй кареті п'яний, а Калиновський був такий корот-
козорий, що на постріл із лука не міг роздивитися людину'. 
І^ирішили йти на Богуслав путівцем, що уникнути нападу 
козаків''. Ґалаґан запропонував себе в провідники, і пани з 
дивовижною лековірністю поклалися на козака, який говорив, 
що безпомилково знає місцевість^ 

Козаки дали їм пройти верст десять спокійно, потім руши-
ди слідом, а тоді стрімко кинулися на обоз і дали сильний 
чалп. Татари пустили стріли, поляки відповіли мушкетними 
І іострілами: у багатьох із них рушниці були заряджені дробом. 
Козаки й татари то відступали і йшли позаду за польським 
обозом на відстані, то притьмом налітали на нього, пускали 
кулі й стріли і швидко відбігали назад. 

Пани змушені були рухатися в літню спеку у важких 
панцирах*. Так, обороняючись, пройшли вони близько п'яти 
ксрст; та коли наблизились до села Грохівці, 1800 драгунів 

'Лппаї іит І'оіопіае... Сгакочу, 1683. — У. І—У. І . — Р.36; ^.^псIш^оп•-
кзіе^а раїпіеіпсга... — Кгако\у, 1864. — 5.28. 

•'Ясіаііоп о Ьі[\уіе р.Когзип. 
У.Ьуг ратіеІпіко\у о сіа\упеі Роїзсс. — Т.5. — 8.67. 
^Лппаїіит Роїопіае... Сгако\у, 1683. — V. 1 — Р.37; 8іоііа сісіїе §исггс 
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X. 19. 

•История о презельїюй брами. — К., 1854, 
*ВсличкоС. Літопис. — К . , 1991. — Т. 1. — С.70. 



пристали до козаків і разом з ними кинулися на обоз. Це іцс 
більше розладнало військо'. 

Далі нова біла: поляки ввііїшли у ліс, і Ґалаґан завів їх у 
нетрі; шлях перетнули зрубані дерева. І в той час, коли 
Хмельницький натискував на польський обоз ззаду, 6000 ко-
заків, посланих із Кривоносом завчасно, кинулися на вороі іи 
спереду-. 

Поки обоз проходив через ліс, значна частина возів бул;і 
відбита. Фатальним місцем було для поляків узлісся: дорогії 
спускалась із крутої гори в долину і підіймалась на гору. 
Вздовж долини на декілька верст тягнувся викопаний гли-
бокий рів. Польські гармати й вози, скочуючись з гори, летіли 
у цей рів. Марно передні кричали заднім: стоп! стоп! Коні іі;і 
спуску не в силах були утриматися, падали з возами один за 
одним у рів; інші вози безладно кидалися в сторону, але оба-
біч були яри, і вони туди котилися. Прямо на поляків з про-
тилежної гори стріляли козацькі гармати, а позаду натиску-
вали з усіх сил татари'. 

Воєначальники мало не билися між собою. Калиновськиіі 
всю біду складав на Потоцького, Потоцький на Калиновсь-
кого; обидва давали суперечливі накази, командири не знали, 
кого слухатися і в метушні сперечалися між собою"*. 

Тоді один з полковників — князь Корецький, власник 
Корця і багатих маєтків на Волині, зібрав своїх дві тисячі 
жовнірів, так званий поліський полк, якому призначалося 
стояти в чотирикутнику, і закричав: 

— Доста бігати за возами: не час тепер і думати про поря-
тунок обозу. Сідаймо ліпше на коней та проб'ємося крізь во-
рога! Гей, хто за мною? Тепер я буду вашим гетьманом! 

Пани почали стримувати його, мовляв, треба слухатися 
команди. 

— Пізно давати команди! — кричав Корецький. — На 
коней! 

'ВсИига зсуіііісо-созасісіііп... — 1652. — Р. 15; Летописное повествованнс 
оМа^чой России... Л.Ригельмана. — М., 1 7 8 5 — 1786 .— С.53. 

'Исторня о іірезельной брани. — К., 1854. 
'Рукописи И.П.Б. — Ф. № 33; 2Ьіуг ратіеІпіко\у о с1а\упе) РоІ5се. -
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Укгаіпе ипсі сіег икгаіпізсНеп Козасксп. •— 1788. — 8.145. 



Слідом за ним повторили: "на коней!" — і дві тисячі 
жовнірів полишили обоз'. Козаки скористалися порожнім 
місцем і кинулися в прогалину, ввірвалися всередину чоти-
рикутника, і почалося повсюдне кровопролиття^ бо нещадно 
прикладалися козацькі самопали на шляхетські голови"-'. Без 
команди, без мети, все військо розметалося навсебіч: 
Калиновський вліво, Потоцький вправо; хто в ліс, хто в болото; 
з-за кожної купи зрубаних дерев вискакували козаки; ті гнали 
ворогів з боків, ті ззаду... і звідусіль стріляли, рубали, кололи 
поляків... "І як снопи на жнивному полі, — говорить літописець, 
— підбирали знесилених, витягували їх із ровів і трясовин". 
Калиновський метався, гарячкував і. зрештою, діставши дві 
рани в шию та в лікоть, змирився; козаки повели його. Що 
стосується Потоцького, то він, бачачи, що немає порятунку, 
віддався на волю випадку і сидів у своїй кареті; його приклад 
наслідували й інші пани, і всіх їх з екіпажами привезли до 
козацького табору. Чоловіки з сусідніх сіл допомагали ловити 
втікачів. Порятувався тільки Корецький, але й той, поки 
прорвався, втратив дев'ятсот чоловік, а з рештою примчав 
до Києва, "і та.м, — говорить літописець'', — приховав сором 
поразки, остаточним винуватцем якої не без підстав називали 
ііого самого". Розгром поляків закінчився о четвертій годииі 
ранку 16 (26)травня^ 

Козаки юрмилися навколо полонених і зазвичай глузували 
і них. 

— Що, — говорили вони, — не будете, панове, ходити 
Іагюрожжя добувати? Бідні пани, вони всі померзли! Дай їм. 
пане Хмельницький, кожухів! 

— Бачиш, Потоцький, — сказав Хмельницький, — як Бог 
вчинив: ті, що пішли брали мене в неволю, самі в неї 
потрапили. 

— Холоп! — спалахнув Потоцький, — Чим заплатиш 
славному лицарству татарському? Воно перемогло мене, а 
ііс ти з розбійницькою сволотою! 

— Тобою, — відповів Хмельницький, — тобою, хто нази-
кас мене холопом, і тобі подібними! 

Українські літописи говорять, нібито Потоцького одягли в 
сірячину, і Хмельницький, для потіхи козацтву, посадив його 
исрхи на гармату. Це, певне, вигадка. 

'І Іі.'ііогіа Ьеііі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.бЗ. 
1 Ііімятникн, изд.Киевскоюкомиссиею.. . — К.. 1845. — Т І. — С.З. 75. 
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— о, Потоцький, Потоцький! — кричали козаки, — у тебс 
розум жіноцький, не годишся ти гетьманувати, за це треба було 
тебе пану Хменицькому віддати! Поїдеш ти до Криму сирої 
кобилини жувати!' 

"Гетьман Потоцький, — говорить сучасник-шляхтич, — 
більше дбав про склянки та підсклянники, між про благо і 
цілісність Речі Посполитої, і хоча був похилого віку, однак 
упадав за гарненькими жіночками, не радився зі своїм 
товаришем Калиновським, з полковниками та ротмістрами 
і, постійно зайнятий пияцтвом та розпустою, погубив військо, 
знеславив й осоромив Польщу, втратив синів вітчизни, старих 
вояків і безліч слуг, німців та інших іноземців, не слухався 
розпоряджень короля, воєводи краківського Любомирського, 
воєводи брацлавського та інших панів, котрі до нього писали 
і радили не дратувати козаків і холопів'". 

Хмельницький відправив подячний молебень за перемогу, 
як говорив він, над апостатами-поляками. Тричі козаки 
стріляли з мушкетів та гармат на знак торжества. Потім була 
учта. Хмельницький бенкетував зі старшинами і мурзами; 
на обід були запрошені й найзнатніші полонені пани. 25 барил 
горілки було викочено простим козакам; ватажок, з особливої 
милості, звелів своїм "холопам" дати по чарці й родовитим 
шляхтичам. 

Після того декілька днів простояв Хмельницький на місці 
битви, не боячись опору: у поляків війська не було. Відпо-
чиваючи після ратних трудів у багатих панських наметах, 
він скликав раду із найзнатніших татар і козаків. 

— Що ж мені робити з такою великою кількістю невіль-
ників, панове? — запитував Хмельницький. 

Рала ухвалила таке: "Геть.манів та інших найзнатніших 
панів неодмінно віддати татарам за тс, що вони були голов-
ними ворогами й г нобителями козаків, а іншим, шереговим 
жовнірам, запропонувати: якщо хочу ть уникнути подорожі 
до Криму, нехай заплатять за себе відкуп, а ні, то всі підуть в 
неволю". 

"Коли повернувся з Чигрина із ревізією тамтешніх поло-
нян Кречовський, було розглянуто всі невільничі реєстри і 
дозволено Тугай-беєвій орді, його чотирьом тисячам татар, 
узяти з тих, що в обозі, і з тих. що були в Чигрині, польських 
невільників вісім тисяч рядового товариства, а начальників і 

'Сбормик украиііскнх гіесен, изд.М.Максимовичем. — К., 1849. — 
Ч . І . — С . 7 1 . 
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благородної шляхти шістдесят чоловік. Віддано було їм і обох 
гетьманів. Собі Хмельницький лишив і відіслав у Чигрин 
краще рядове товариство, яке обіцяло відкупитися, — було їх 
520 чоловік. Із начальників і шляхетних лишив він собі 65 
осіб"*. 

Орда відступила і 2і травня стала під Рокитною. Звідти 
татарські загони рушили по Україні. Незважаючи на те, що 
Хмельницький стримував татар від розорення руського краю, 
на початку червня тисяч вісім татар коло Махнівки, Берди-
чева, Білопілля, Глинськата Прилук забирали .худобу, захоп-
лювали в полон людей і ін'шли, ні з ким не б'ючись, до свого 
коша. 

Полонених панів Тугай-бей тримав декілька днів при собі. 
— Чи \ю>кливий мир міжля.чами й козаками? — запн іу'вав 

він Потоцького, 
— З поваги до християнської релігії. — одказував корон-

ний гетьман, — Річ поспо.'ніта дарусїм мир па справедливих 
умовах, аби и̂̂  тільки знали, чого бажають козаки? 

— По-перніе, — сказав Тугай-бей. — необхідно, щоб ви 
дали їм удільну державу по Білу Цсрквч', щоб повернули їм 
колиипію свободу, щоб у містах, захпсах та іюселеннях ваші 
старости й воєводи не ма.чп влади. 

— Ці у\юви дуже важкі для Речі Поснол^г^ої, — сказав 
І іотоцький, — не думаю, щоб їх прийня.пи. 

— Л якщо Річ Посполита цього для них не зробить, то ви 
маги.мете багаїо клопоту, — сказав Тугай-бей. — Ми па сто 
.ііг присягнули па побратимство з козака\ні й іюобіцялп 
Іі3ас\НЮ с тояти проти всіх ворог ів, 1!С лише проти польського 
короля, а хоча б і самог о іурецького царя. Нічого не побої.\іося 

вічному союзі з козака^н^. 
Коли і Іогоцький і Калиновсі.кий запиіували ЙОІ 'О, скільки 

;;іп узяв би з них відкупу, Гугай-бей заправив з них ію 20 000 
червінців, та до ТОГО, щоб були випущені всі нолоненітатарп; 
І а піоб мастнос гі по.чонених панів в Україні були віддаїн' 
Хмельницькому для навернення панських підданих до 
козацтва. Хмельницький старався, щоб ці пани відбули до 
Ічриму. Із Синявським татари вчинили побла>іочпво: Тугай-бей 
і'.ідпустив його під чесне слово, пан обіцяв йому прислати за 
І сбе 20 000 червінців. Татари дали йому супровід, козаки 
І лкож були до нього прихильними, і він благополучно прибув 
ІО Львова. Гетьманів відправили до Криму'. 

*Неличко С. Літопис. — К.. 1991. — Т1. — С.74. 
'Рукописи И.1І.Н. отдсла ралтоязі.ічпоіо. — Ф. № 5. 



"Поїхали ридвани в Крим, — насміхається старовинна 
пісня, — то були два гетьмани та їхні радники, а скарбові вози 
лишились козакам полатати свою худорбу'". 

У листі до хана (за відомим українським літописом) 
Хмельницький писав: "Названі коронні гетьмани пропону-
вали мені за себе 24 000 битих талярів викупу, але я розсудив 
послати цих високих персон вашій високій ханській особі, 
більше-бо поважаю вашу ханську ясність, ніж їхні гроші. 
Однак хочу попросити, щоб ваша ханська ясність тримав 
посланих мною у Крим в'язнів у своїй ласці й приязні, бо 
можу запевнити, що вони, як чемні люди, зуміють віддячити 
при нагоді вашу ханську милість"*. 

Проводар козаків послав у Запорожжя звістку про свою 
перемогу та подарунки. "До Запорозької Січі послав тоді 
Хмельницький дарунок навзаєм: за одну хоругву — чотири 
добрі хоругви, за один бунчук — два бунчуки, за одну булаву 
— дві коштовні булави, за одну пару котлів — три пари 
чудових котлів, за три гармати — шість виборних гармат, а 
за військову підтримку — тисячу битих талярів на військо і 
триста талярів на церкву Божу та її служителів"**. "Багато, 
— говорить сучасник, — дісталося козакам здобичі до того 
ж несподівано: пани, жадаючи показати свою велич, виїхали 
на війну з предметами розкошів; надто відзначився тоді пап 
Синявський: крім багатої кінської збруї, з ним було чимало 
столового срібла та різних знадоб до столу; він мав намір 
пригощати хоробре польське лицарство після перемоги, і все 
це тепер було забрано переможцями"^ 

Сам ватажок відіслав додому тринадцять возів з пансЕ.-
кими скарбами; "...військо Хмельницького, козацьке й татар-
ське, здобулося собі на коні, збрую, доспіхи й панцирі, на 
сагайдаки, шаблі та іншу зброю, а також на гроші та прості 
й дорогі сукна... Отож те військо після двох описаних бити 
сіло на коней і рушило з Хмельїшцьким далі у похід. Поба-
чивши його збоку чи з якоїсь гори, можна було сказати, іію 
то нива засіяла й проквітла чудовим голендерським чи 
волоським маком"***. 

Після корсунської поразки поляків Хмельницький заклав 
обоз під Білою Церквою. Вже вся Україна палала, бунт охопив 
руську землю від Ворскли до Дністра. Натовпи селян прихо-

'История о прсзельїюй браии.— К., 1854. 
*ІЗеличкоС. Літопис. — К . . 1991. — Т1 . — С.76. 
**Там же — С . 7 4 . 
-;ІЬІОГ раіііісіпіко\\ о с1а\\'пеі Роїзсс (Оуагіизг В.Ма5?.кіе\уіс2а). —Т.5 . -

5.68. 
***ВеличкпС. Л і т о п и с , - К . . 1991. — Т. 1. — С.72. 



дили під Білу Церкву і прохали прийняти їх у козаки; ходили 
чутки про повсюдне повстання: там перетопили жидів, там 
розтерзали пана'. Хмельницький'розбудив разом озлоблення 
народу і обурення православних за глум над своєю релігією. 
Хмельницький, можливо, розпочав війну тільки для того, щоб 
помститися за себе, повернути права козацтву, захистити 
церкву та полегшити долю народові. Але короткими напівза-
ходами люди не могли вдовольнитися. Вже пізно було стри-
мувати раптово розгнуздану масу, навіть якби цього забажав 
і сам Хмельницький! 

Крізь всезагальне заворушення, крізь поради, що діяти 
далі, долинула звістка, що короля немає серед живих. Неба-
вом козаки дізналися напевне: схопили посланця від брацлав-
ського воєводи Киселя до сівського воєводи Московської 
держави з листом, з якого козацький проводар дізнався, що 
Владислава немає на світі'. Він помер у Меречі від кам'яної 
хвороби, як говорили поляки. На Русі склалася думка, що 
його отруїли. Це розв'язало руки Хмельницькому, совість його 
заспокоювалася тим, що він тепер не воюватиме проти короля, 
свого благодійника, аби той став на бік панів у цій боротьбі 
простого руського народу з польською аристократією. 
Тимчасовий уряд повинен був знаходитися в руках дво-
рянства; невідомо було, хто стане королем і як поставиться 
новий государ до козаків. Хмельницький вважав, що настав 
зручний час примусити польську аристократію глибоко 
відчути тяжкість помсти руського народу і його силу. Тому 
він із 60 козаками розіслав списки закличного універсалу до 
всіх південнорусів на обох берегах Дніпра, сповіщав, що вій-
на піднята не проти короля й запрошував усіх, хто володів 
зброєю, прибувати з усім спорядженням, на добрих конях під 
Ііілу Церкву. Цей універсал невідомий у справжньому вигляді: 
гой, що видається за витвір Хмельницького, очевидно 
підробка чи перекручення справжнього*. Народ був вельми 
підготовленим до повстання ненавистю до римського 
католицтва та лядського панства; а дехто квапився в Білу 
! Церкву, сподіваючись на грабунок. 

А сам Хмельницький був не проти дипломатичного при-

'Памятники, изд. Киевскоюкомиссиею.. . — К., 1845. — Т І . — С.3.26. 
"История о презельїюй браии. — К., 1854. 
*Величко С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С. 78 — 82; атакож: История 

і> іірезельиой браии. — К.. 1854; Летогіисиое попествоваиие о Малой 
І'пссии... Л.Ригельмаиа. — М.. 1785 — 1786. — С. 109 — 115; Краткос 
піііісаиисо козаиком малороссийском народе... — М., 1847. — С. 1 4 — 19. 



миремня з поляками на вигідних умовах. Всередині червня він 
відправив до Варшави депутацію з чотирьох старшин: 
Вишняка, Мозирі, Богдарбута і писаря Петрашенказ вибачаль-
ним листом до короля, начебто не знав про його смерть. 

"Смиренно складаємо до стіп вашої величності нашу вір-
ність, підданство і козацьку нашу службу, — писав Хмель-
ницький. — хоч ми вже надокучили своїми безнастанними 
скаргами вашій королівській милості про нестерпні образи, 
яких нам завдають пани старости й поміщики українські, але 
ніде нам шукати оборони: тільки на Господа Бога та на мило-
сердя вашої величності сіюдівасмося. Ось уже декілька років 
вони чинять нам своїм свавіллям нестерпні образи й наругу: 
хутори, луки, сіножаті наші, ниви, ставки, млини віднімають, 
беруть із бджіл десятини, навіть у маєтностях вашої коро-
лівської милості, і кому що сподобається у нас, козаків, ту ї' 
же беруть силою, і нас самих безвинно обдирають, б'ють, 

^тиранять, у в'язниці саджають, до смерті забивають за наше 
майно, і багато у нас в товаристві поранених та скалічених: 
все це вони накоїли. А пани полковники наші, їхні рукодайні 
слуги, замість того, щоб нас обороняти від таких бід і напас-
тей, ще й самі їм проти нас допомагають; навіть жиди, покла-
даючись на панів старост, гноблять нас так, що і в турецькій 
неволі християнство не зазнає таких бід, як ми, підніжки 
вашої королівської милості. 

Ми самі знаємо, що такі образи кояться наперекір вашій 
милості, але вони кричать нам: "Ми вам дамо короля! А що, 
такі-сякі сини, допомагає вам король?" Зрештою після цього 
ми вже не могли більше терпіти таких незаслужених мук; 
несила жити в оселях своїх і, полишивши дружин та дітей, 
змушена була частина війська втікати кудись, рятуючи голови 
з душами. 1 пішли ми в Запорожжя, де пращури наші спра-
давна звикли вірнопіддано слуи<ити Короні Польській і вашій 
королівській милості. Проте пани вважають нас не слугами 
королівськими, а власними невільниками. Сам Бог свідок, 
що ми, будучи вірними підданими, не вчинили ніякого сва-
вілля. Але пан каштелян краківський, про якого ми не думає-
мо, щоб він зичив добра вашій королівській милості, за 
порадою інших панів, які мучили нас, переслідував нас і в 
Запорожжі, почав спустошувати Україну, щоб нас викорінити 
всіх і навіть ім'я козацьке з землі зігнати. Несамохіть, коли 
пани пішли на нас з великими військами, мусили ми просити 
допомоги у хана кримського, і той пішов назустріч, пам'я-
таючи, що і ми йому допомагали проти ворогів. З Божої волі 
сталося так, що при сухих дровах дісталося й сирим. Хто цьому 



І іричиною—Господь Бог розсудить, а ми як раніше були вірними 
підданими вашої королівської милості, так і тепер готові 
жертвувати життям за честь вашої величності'. 

Разом із цим проханням посланці Хмельницького отри-
мали інструкцію повідомити королю виклад образ, яких 
іазнають козаки в Україні. 

"1) Пани державці й українські урядники поводяться з 
мами не як із лицарями, а як із рабами і ше гірше. 2) Відні-
мають у нас хутори, сіножаті, луки, ниви, ставки й млини; 
іцо пану сподобається, те пан у козака й відніме, саджають 
пас у тюрми, катують, вбивають, багато з нашого товариства 
ними поранено й скалічено. 3) Збирають з нас, мешканців ма-
( гків його королівської величності, десятини з бджіл та по-
іюловщини нарівні з міщанами. 4) Не дозволяють козацьким 
синам утримувати в себе старих батьків та матерів. 5) Не 
чалишають на місцях козацьких вдів не те що на три роки, а 
навіть на рік, якщо навіть у них сини на службі, беруть з них 
податки як із міщанок, грабують немилосердно. 6) Наші пол-
ковники не тільки не захищають нас, а й допомагають нас 
у І искувати. Кому з них сподобається у козака чи то кінь, чи 
іброя, чи інше щось, то й бере собі під виглядом купівлі, але 
І їлатить що заманеться, а то й дарма; якщо ж козак не віддасть 

начувайся тоді, неборако! 7) Забирають у нас волів, корів, 
сіїю та хліб. 8) Не пускають на Дніпрі і в Запорожжі ловити 
інірів і рибу, накладають на кожного козака повинність 
полювати лисиць, а кому не вдасться, у того самопал відні-
му гь; посилають ловити рибу і возити її полковникові на своїх 
підводах, а в кого коня немає, то вези як знаєш. 9) Трапиться, 
лас п. Бог козакові спіймати ясир — старих чи малих татарчат, 
! чоі о б козак міг одягатися, — все у нього віднімають і 
ірудитися йому не .варто! Що не попадеться козаку; заєць, 
сіадо, коні, худоба — з усього полковники разом із жовнірами 
ьріііцс беруть собі, а нам, бідним козакам, брак залишається. 
10) Якщо звинуватять козака, тут же його до в'язниці — 
ііпкуповуй, бідолахо, душу свою, а що, крім того, ганяють 
п:к' па роботу і до підвід, так і описати важко! і 1) Була воля 
Цім о величності короля нашого, щоб ми йшли на море, і на 
и\ чіі(пицтво суден дали нам гроші і призначили додати до 
іілпіок) війська ще 6000 чоловік, а ми, маючи зі свого сере-
итпща старшин, обіцяли не приймати до тієї кількості ні-

М1І о; і ( 6000 не можна служити нам його величності королю 

• І Ілмя т и к и , іізл.Кіісвскоіо комиссмсіо... — К.. 1845. — Г. 1. — С.З, 125 
І і.'. 1 Ісіория о іірсзсльїюй брами. — К., 1854. 



та Речі Посполитій. 12) Просимо виплатити нам через комісію 
жалування, якого ми вже не одержуємо п 'ять років. 13) 
Благаємо щиросердо за духовенство древньої грецької релігії, 
просимо, щоб вона ні в чому не порущувалась, щоб усі ті святі 
церкви, котрі насильно навернули до унії, — в Любліні, 
Красноставі, Саноці, Володимирі, в усііі Литві і скрізь мали 
давню свободу. 14) Припадаючи до стіп ващої величності, 
посли нащі уклінно й покірно повинні, від імені всіх нас, 
просити, щоб ми залишалися при иаших військових пільгах, 
дарованих і затверджених привілеями блаженної пам'яті 
наших колишніх королів та нині благополучно царюючого 
його величності короля"'. 

Таким чином Хмельницький водночас налаштовував 
народ проти поляків і шукав виправдання у польського уряду. 
Така обопільність стала відтоді визначальною рисою його 
дій політичних, була причиною багатьох успіхів і багатьох 
невдач. Руські літописці називають її розсудливістю, поляки 
— підступністю. Але такі вчинки Хмельницького витікали з 
того, що в Речі Посполитій збились між собою поняття про 
уряд та аристократію. Хмельницький хотів бути ворогом пан-
ства, але не польської нації і не польського уряду, а вся поль-
ська нація управлялася панами. 

Тим часом Хмельницький тоді ж, на самому початку своєї 
діяльності, мав зносини з московським государем. Становище 
України було таким, що Московська держава не могла бути для 
неї ні тим, ні сим, ні дружелюбною, ні ворожою. Спершу все 
хилилося до того, що вона могла бути для неї скорше ворожою. 
Затіваючи ворожнечу з невірними, Владислав хотів забезпечити 
свої зазіхання союзом із Московською державою. З цією метою 
брацлавський воєвода Адам Кисіль, православний пан, уклав 
договір, за яким обидві держави зобов'язувалися допомагати одна 
одній зброєю на випадок, коли невірні нападуть на Польщу або 
Московську державу. Хмельницький вступив у побратимство з 
татарами, тим самим налаиггував цей союз пропги себе. Ще З квітня 
Кисіль повідомляв московським боярам-, що коронне військо 
разом із запорозьким йде добувати свавільного черкашенина й, 
посилаючись на укладений договір, прохав спіймати і доставити 
в Польщу Хмельницького, якщо цей бунтівний козак втече на Дон 
у володіння московського государя. 

Бояри, зі свого боку, повідомляли Киселю, що черкаси 
хочуть вступити в холопство до кримського царя і радили 

'Рукописи И.П.Б. отлела польского. — Ф.№31. 
-Актьі ю. и з.Р. — Т.З. — С. 179. 



польським панам та сенаторам не допускати цього'. Кисіль 
дякував боярам дуже приязно, висловлював сподівання на 
> спіх польського війська проти заколотників і заздалегідь прохав 
царської раті для підмоги проти Хмельницького, якщо татари 
підуть з НИМ". Як т ільки довідався Кисіль, що татари 
допомагають Хмельницькому, він звернувся до воєводи 
сівського, а через нього до воєводи хотмиського і попрохав 
підтримки московитів\ Хотинський воєвода відповів йому, що 
готовий іти з ратними людьми заради братньої любові їхніх 
государів''. Але Хмельницький встиг знищити польське військо 
раніше, ніж воно могли одержати московську допомогу. І ось 
козацькому ватажкові дістався в руки дружелюбний лист 
сівського воєводи до Киселя, де він висловлював співчуття з 
приводу кончини Владислава, про яку вони дізналися від 
повгород-сіверського полковника Понятовського^ Козаки 
привели посланого з цим листом стародубця Григорія 
Кли.мова до Хмельницького в Мошни, де гетьман перебував 
після корсунськоїбитви. 

— Нічого тобі їхати до Адама, я дам тобі листа до царської 
величності від себе, — сказав Хмельницький. Він узяв у 
московита листа, відкрив його, прочитав і нікому не показав, 
але видно зміст листа змусив Хмельницького вдавати, що 
козаки не вельми тримаються союзу з татарами. 

— До мене, — мовив він. — надсилали листи Ярема Вищ-
псвенький та Адам Кисіль, прохали не пускати татар і самі в 
мене миру шукають. Так я, на їхнє прохання, звелів крим-
сі.кому мурзі відступити до Жовтих Вод, а сам з небагатьма 
ііодьми йду до Черкас. 

Климов мусив їхати з ним до Черкас. Там Хмельницький 
дав йому грамоту до московського царя: оповідав, що козаки 
и\пірають за древню грецьку віру, не знаючи спокою від без-
йожних аріан, що Ісус Христос нарешті зглянувся на образи 
ііодсй та криваві сльози сиріт. Хмельницький повідомляв 

парсві про свої перемоги і зазначав, що королю, певне, запо-
ПІППІ смерть безбожні вороги землі руської. 

"Ііажали б ми, — писав він, — самодержця-государя та-
кою в своїй землі, як ваша царська превелебність, право-
і иаііний християнський царю. Тоді, гадаю, сповнилося б 
ирсдвічне пророцтво Христа Бога нашого, що всі в руках його 
гіія І і)ї милості будемо; запевняємо вашу царську величність: 

'Лктм ІО. И-З.Р. — Т.З. — С . 1 8 0 . 
Тіїм же. — С.185. 
Там же. — С. 190. 
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якби на те була воля Божа і твій царський поспіх тут же 
виступити на ці держави негайно, ми зі своїм військом Запо-
розьким готові служити вашій царській превелебності. Відда-
ємося вам з найукліннішими послугами. Якщо ваша царська 
величність почує, що ляхи знову хочуть наступати на нас, 
поквапся зі свого боку на них піти, а ми з Божою допомогою 
візьмемо звідси, і хай здійснить Бог спрадавна обумовлене 
пророцтво". 

8 червня, вручаючи цю грамоту Климову, Хмельницький 
сказав йому: 

— Нехай сівські воєводи відпишуть його царській велич-
ності, щоб государ виділив нам грошове жалування і що йому, 
государю, пора виступити проти Польщі й Литви; його війсь-
ко пішло б до Смоленська, а я б зі своїм військом підтримав 
государя з іншого боку. Коли ж тебе почнуть допитувати 
государеві приказні люди... ти таємно скажи: королю смерть 
заподіяли ляхи — довідалися, що у короля з козаками до-
мовленість, і король надіслав грамоту колишньому гетьману 
запорозькому, щоб козаки самі заступилися за віру християн-
ську грецького закону, а він, король, буде їм проти ляхів 
помічником. Цей королівський лист дістався мені, і я, по-
клавшись на нього, військо зібрав і стою проти ляхів'. 

Слідом за цим до Хмельницького привели другого 
московського посланця з листом від хотмиського воєводи 
князя Волховського до Адама Киселя, в якому повідомлялося, 
що порубіжні московські воєводи готові надаги догюмогу по-
лякам проти ворогів Речі Посполитої. Прочитавши це, 
Хмельницький написав Волховському такого листа: 

"Не сподівався я від його царської величності та від вас, 
православних християн, щоб ви наступали на віру нашу хри-
стиянську, однакову з вашою, й допомагали ляхам, та з листа 
вашого бачу, що ви, гуртуючись начебто проти татар, хотіли 
проти нас піти з ляхами. Але Бог, наш Творець всемогутній, 
не хоче того допустити. Ваша рать на той час не встигла, а 
нині Господь допоміг нам свого ворога звоювати, тому ми 
вам даємо знати: хочете воювати з нами чи бути нашими 
приятелями? Якщо останнє, то прибувайте нам на допомогу, 
а ми, якщо це трапиться, зобов'язані будемо служити вам 
повсякчас". 

На цього листа Хмельницький отримав утішну відповідь. 
Волховський сповіщав йому, що ворог християнської віри, 
мабуть, звів наклеп, ніби Московська держава хоче воювати з 

"Актьі ю. и з.Р. — Т.З. — С.207, 215 — 216. 



козаками. "Аніскільки не бійтеся нас, — запевняв Волховський, 
- ми з вами однієї православної християнської віри'". 

Невдовзі козаки спіймали ще одного московського пос-
ланця — від сівських воєвод до Вишневецького; в листі також 
були запевнення в готовності допомагати полякам проти 
гатар. На це козацький проводар написав сівським воєводам: 
"Хоча ви про татар говорите, а достеменно відаєте, що не з 

татарами, а з нами, козаками, ляхи воювали. Дай же. Боже, 
щоб і всякий ворог нащого війська Запорозького так собі шию 
зламав, як нині Бог допоміг нам ляхів надломити! Ми не 
бажаємо того царській величності, щоб він з ними воював: 
дав би Бог, щоб він і ляхам і нам був один православний 
государ, — аби ляхам більше не заманулося наступати на 
іііру нашу і битися з нами!"-

Саме тоді, коли козацькі депутати поїхали до Варшави, 
і'явився до Хмельницького чернець Хустського монастиря 
І істроній Ляшко з листом від Киселя-\ Велемовно і приязно 
ііан повідомляв козацькому ватажкові, що він цілковито 
іиісвнений, що Хмельницький не ворог Речі Посполитій, 
дивувався, як сталося кровопролиття, вихваляв свою відда-
ність православній вірі, прохав покладатися в усьому на 
ні.ого, обіцяв ююпотати за козаків, переконував відіслати 
гагар і відрядити якомога швидше депутацію до Речі Поспо-
литої на сейм для примирення і запевняв, що в усьому світі 
одна Річ Посполита-насолоджується волею'*. 

Хмельницький скликав раду, на яку прибуло, як писали 
сучасники, до 70 000 чоловік. Було прочитано листа Киселя. 
Розлючений натовп і слухати не хотів про переговори, але-
Хмельницький був на боці Киселя, говорив, що він людина 
іл ська, щира і віддана вірі; з ним погодилися старшини, які 
іакож сподівалися, якщо не на можливість примирення, то, 
І! крайньому разі, на добросовісність Киселя. Вирішили по-
кликати самого Киселя для переговорів в Україну. 

' 'Послухалися ми поради вашої милості, нашого старого 
приятеля, — писав Хмельницький, — а самі стрималися й 
ч р д і веліли повернутися, щоб не проливалася більше кров 
християнська. Та оскільки ми осиротіли по смерті його коро-

'Ліаьі ю, и з.Р. — Т.З. — С. 222 — 223. 
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лівської величності, то просимо вашу милість самим до нас 
навідатися, щоб ми дізналися, кого Річ Посполита захоче мати 
королем, і порадилися б із вашою милістю про те, що нам 
робити"' . 

Але погоджуючись нібито миритися, Хмельницький зов-
сім не стримував народу, як писав; навпаки, тоді ж, ведучи 
переговори з Киселем, він дозволив усім новоприбулим 
холопам записуватися в козаки, розділив їх на полки і сотні, 
призначив начальників і розіслав у різні сторони. Хмельницький 
дав волю залишатися селянином чи ставати козаком кому 
завгодно. Природно, що всі хотіли бути козаками. Селяни 
замикали свої хати, перековували рала і серпи на мечі та списи 
й поспішали до війська. Хмельницький далі не виступав, а 
очікував, що скажуть йому з Варшави. 

'Памятники, изд. Киевскоюкомиссиею. — К . , 1845. — Т І , — С.З, 142. 



Р О З Д І Л Д Р У Г И Й 

Шаленства холопів. — Винищення панів. — Наруга над 
р и м с ь к о - к а т о л и ц ь к о і о с в я т и н е ю . — З н у щ а н н я над 
жидами. — Вовгурівці. — Взяття Нестервара. — Побиття 
ж и д і в та ш л я х т и . — Ш л ю б О с т а п а . — Ж о р с т о к і с т ь 
повстанців на Поділлі . — Кривоніс . — Я р е м а Вищне-
вецький. — Страти в Погребищі та Иемирові . — Битва 
Вищневецького з Кривоносом. — Взяття Бара. — Пов-
стання на Волині. — Похід до Кодака і взяття його. — 

Повстання у Литві. 

Все ЛІТО 1648 року панувало жахіття. Коли Хмельницький 
спроквола вів переговори з тимчасовим польським урядом, 
по південноруській землі кружляли озброєні загони. У ста-
ровину загонами називали татарські полчища, а тепер це були 
|)уські військові охотники, переважно втікачі й непокірні селяни. 
І з декількох містечок та сіл збиралися молоді й старі, придатні 
до битви чоловіки, озброювались, якщо не вистачало зброї, 
косами та киями і приходили до Хмельницького, який запису-
ііав їх у полки, ділив на сотні, призначав начальників, часто з 
них же, коли вони вказували на відважну і тямковиту голову. 
І іотім такі натовпи рушали очищати, як вони висловлювались, 
руську землю. Інші ж зовсім не зв'язувалися зі своїм "бать-
ком", а просто збиралася зграя, обирали отамана і пускалися 
:і;і грабунки та вбивства. Вони називали себе козаками, хоча, 
організувавшись самостійно, і не були записані до козацького 
списку'. Кількість їх зростала надзвичайно швидко, так, що 
скоро вони могли розоряти не лише поміщицькі садиби, а й 
\ к|ііплені замки і міста. Зазвичай, як тільки козацький загін 

'І іопссть о том, что случилось в Украине с той порьі, как она Литвою 
і.ііі і:ьчсла, аж до смерти гетмана Богдана Хмельницкого. — М., 1847. — С.8; 
І Ік иі народні. 



з'являвся у панському містечк)' чи селі, піддаш приимали гостей 
як рятівників, приєднувались до них і нападали на палац ми 
садибу свого володаря. Тоді не було пощади ні старим, пі 
немовлятам': винищували й домашніх слуг, якщо вони като-
лики чи упіати й відразу не пристали до них, спалювали панські 
оселі, а майно ділили з селянами% винагорождуючи їх 
довготривалі побори й панщини. Сусідні дворяни, зачувши про 
корсунську поразку, притьмом складали на вози своє майно і 
втікали з одними душами, як сказано в тогочасному щоден-
нику, із Руси в Польщу, полишаючи свої замки та укріплені 
двори. Але не так часто вдавалася така втеча: "Кожен холоп 
— нам ворог, кожне руське містечко й село — гніздо ворогів", 
— говорить дворянин-сучасник''; на кожній стежині готові були 
зустріти втікачів недобрі гості з булатними, двосічними шаб-
лями чи з киями. Нерідко юрми дворян, шукаючи порятунку, 
ховатися в укріпленому замку знатного пана"*, який мав над-
вірне військо, і, поглядаючи на заграви палаючих довкола них 
жител, готувалися на виду дружин та дочок, стояти за них до 
останньої краплі крові. Та все марної Якби козаки самі не 
взяли здобич, панські слуги, найчастіше руси, зарані підведуть 
їх, кинуть у рів чи у воду висячі гаківниці й широкі смиговниці 
і, перш ніж пани вихоплять свої криві шаблі в надії показати 
старопольську мужність, їх пов'яжуть і віддадуть месникам 
землі руської на варварські тортури. Вони різали, вішали, то-
пили, розпилювали навпіл, виривали шматками м'ясо, бура-
вили очі чи обмотували голову по переніссю тятивою лука, 
повергали голову і спускали лук, так що у жертви вискакували 
геть очі, здирали живцем шкіру, розбивали об стіни немовлят, 
ґвалтували жінок нерідко на виду в чоловіків, батьків, братів, 
декілька козаків вдовольняли хіть над нещасною панею і потім 
вбивали її''. Криваві сцени завершувалися гулянкою: викочу-
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пали з панських погребів кухви з вином, пили, танцювали, 
співали серед попелищ і трупів'. Траплялося й так, що коли 
козаки лежали п'яні як ніч, у розгромлений замок або містечко 
вривалися дворяни з озброєними натовпами і терзали їх-. Та 
сміливці мало дбали про безпеку: для такого люду життя 
коштувало копійку: " п о м р е и і , чи повисиеш — все ж один 
раз мати иародша — говорили вони, і донині вислови 
цих месників збереглися в південноруських піснях. 

Такий же нелюдський присуд виносився і мешканцям міст 
чи містечок — католикам або уніатам і навіть православним, 
які чимось накликали па себе гнів простолюдина. В той час 
працівники вбивали хазяїв зате, що колись, як часто трапля-
п ь с я в побуті, що відзначає руський літописець, господар 
\ ларив чи насварив наймита. Зненависть до всього польського 
сягала того, що гинули православні ремісники й торговці лише 
',а те, що за тодішнім звичаєм носили польське убрання чи 
І (шорили на польський лад. "Не один юний джиґун, — говорить 
літописець, — який підголював голову і відпускав на маківці 
чуприну, поплатився життям за своє хверцювання"'*. 

Духовенство повсюдно закликало на битву і старого й ма-
лого. "Настала пора, жадана пора! — волали священики. — 
Нора повернути волю та честь нашої віри! Минали віки, і 
православна віра зазнавала ганебного приниження. Нам не 
давали навіть притулку для молитви. Всі наші приходи, церкви, 
обителі, єпархі ї— в руках латин та уніатів... Латинам дають 
прибуткові місця, а бідні православні східного благочестя 
п(ітерпають у злигоднях. Жиди для панів краще нас; жиди 
\ правляють їхніми маєтками і глумляться над бідними хри-
стиянами. Пора, гюра! Підіймайтесь за своє життя! Бог благо-
словить вас і допоможе вам!"^ За показаннями, добутими 
під тортурами від полонених козаків, львівський владика 
Лрсеній Желіборський таємно надсилав їм порох, кулі та 
свинець; те ж чинив луцький владика Афанасій, котрий, між 
інтим, надіслав Кривоносу декілька гармат-гаківниць. Свя-
щеники листувалися між собою, повідомляли новини і в такий 
спосіб знали по всій Південній Русі, що відбувається в тому 
ми іншому місці, де перебувають козацькі та польські військові 
сили і чинили відповідно до цього''. 

'1 Іамятннки, изл. Киевскою комиссиею... — К.,1845.—'Г.1. — С.З, 192. 
Г;ім же. — С.З. 208. 

'І Іііродпа піспя. 
'Лстопись Самовидца. — М., 1846. — С. 16. 
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Римсько-католицькі святині зазнавали наруги: костьоли фа-
бували і спалювали, образи католицьких святих прострі-
лювали, рубали, нівечили'; ксьондзів та ченців мучили неми-
лосердно і без винятку, їх топили, вішали, здирали з них шкіру; 
нерідко нападали на них посеред богослужіння і засікали на 
смерть перед вівтарем, ґвалтували черниць у храмах, топтали 
ногами святиню і годували коней, прив'язавши їх до вівтаря^. 
Народна помста не мииала й мертвих: розлючені повстанці 
вривалися до усипальниць, витягували тіла й кістки, розкидали 
їх; жорстокість їхня була такою великою, що, зі слів очевидця, 
дехто знімав із гюкійників одяг, вдягав на себе і ходив так без 
страхуй 

Та найневмолимішими були повстанці з іудеями. Рабин, 
який порятувався втечею, оповідаючи єдиновірцям за кордо-
ном про горе, що спіткало їхню братію, порівнює цю епоху з 
порою відомих гонінь, яких зазнавав у давнину народ Божий. 
"Сувоїзакону, — говорить він, — викидали з синагог, козаки 
танцювали на них і пили горілку, а потім клали на них іудеїв і 
різали без милосердя; тисячі немовлят кииули в колодязі і 
засипали землею". 

У Ладижині, за повідомленням цього сучасника, козаки 
зібрали декілька тисяч іудеїв, зв'язали їх, поклали на луках і 
стали говорити їм: 

— Навіщо так уперто відстоюєте ваші хибні погляди? 
Віруйте в нашого Бога, шануйте святий хрест так, щоб ми 
були єдиним з вами народом, і ви були б живі та неушкоджені; 
і ми віддали б вам все ваше добро, і ви були б такі багаті, як 
дворяни. 

"Але вірний народ Божий, — оповідає рабин, — зневажив 
життя в такому вимірі; всі іудеї здійняли голос до верховного, 
який сидить на небесах. Бога і молились: о Єгово, Боже наш 
єдиний! Тобі повсякчас ми приносимо себе в жертву! Допо-
можи, Боже Ізраїлів, бути нам у вірі твоїй!" 

Вони співали псалми; козаки ще раз спробували переко-
нати їх і погрожували: 

— Ви самі проливаєте кров свою, самі винні, якщо ми 
переб'ємо вас: навіщо збиткуєтесь над святою вірою нашою? 

Іудеї одказували: 

'Памятники, изд. Кисвскою комиссиею... — К., 1845. — ТІ . — С.3,276; 
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— Не гайтеся і зараз же робіть, що хочете. Наш Бог — 
єдиний цар неба і землі: сей Бог і буде до нас милостивим! 
Ви ж тільки слуги Бога, послані для винищення нащого: бо 
тільки таких лиходіїв обирає Господь для виконання свого 
стращного вироку; благочестивий же не чинитиме справ 
проклятих. Ви вороги нащі і ненавидите нас, а тому гідні ви-
конавці суворої кари, і якщо ви не сповните цього, то Бог знайде 
собі інших слуг — диких лісових ведмедів! 

Після таких слів козаки знищили всіх, не зглянувшись ні 
на стать, ні на старість, ні на молодість. 

Сучасник говорить, що таке коїлося в кожному місті й 
містечку; не залишилось в руській землі жодного жида: лише 
рабинів загинуло до 100 000, безліч полягло від голоду і спраги, 
потонуло в ріках під час невдалих втеч; скрізь, на полях і 
і орах, лежали тіла наших братів, бо їхні переслідувачі були 
іивидшими орлів небесних'. "З.метикували жиди, — говорить 
народна дума, — і кинулися втікати. Хто до Случі, ті погубили 
чоботи й онучі; хто до Прута, тим від козаків на дорозі було 
круто. Біжить Лейба-жид і черево у нього дрижить; як погляне 
на свою школу (синагогу), так і заниє у нього серце; школо, 
i оворить, школо кам'яная! не забрати тебе в пазуху, не сховати 
ii кишеню, доведеться відщати тебе козакам Хмельницького 
на відхоже місце". Як повідомляв український літописець, 
багато жидів зі страху прийняли християнство, і їх помилували, 
майно віддали. Але ці новохрещенці знову поверталися до 
жидівства, коли минала небезпека або якщо встигали втекти 
•і України. Таке знущання над іудеями не було наслідком 
одіюго фанатизму: перед повстанням руського народу іудеї, 
будучи орендарями й управителями панських маєтків, довели 
народ до такої жорстокості своїми зловживаннями, тиранством 
і щонайбільше наругою над православними церквами, що 
перебували в їхньому розпорядженні-. 

Таких загонів було безліч, за висловом літопису. Дотриму-
валися правила: хто не за них, той проти них, і тому чимало 
проти власної волі бралося за зброюі Загони мали назви зде-
більшого від імені своїх ватажків і деякі через свою веле-
людність чи спосіб дії залишилися в історіїта народній пам'яті. 

Так, навколо Києва бунтівні холопи обрали проводарем 
Харченка Гайчуру, і від його імені називалися гайчурівцями; 

'Окружне послання рабина, надруковане в одному з номерів журналу 
'М;іУІ5сНс ЗаНгЬїісЬег". 

•1 Іамятники, изд.Кисвскоюкомиссиею.. . — К., 1845. — Т І . — С.2, 79, 
XV, 99: Летопись Самовидца. — М., 1846. — С. 12. 
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і иі 'кичсла, аж до смерти гет.мана Богдана Х.мельницкого. — М., 1847. — С.8. 



серед них були мешканці берегів Росі та Собі'. Іншим загоном 
в Україні верховодив Лисенко Вовгура (певне, прозвали його 
так за жорстокий характер). Вовгурівців було спершу 150 чо-
ловік і потім до їхніх лав приймали тільки випробуваних на 
силу й відвагу. "Не було випадку, — говорить літописець-, — 
щоб хтось із них живим здався в полон, а ворогам від них 
тяжко було, а тим паче лсидалі". Поляки так їх боялися, 
що як зачують: "Вовгурівці йдуть", то це було жахливіше 
цілого війська козацького. Спершу вони показали себе на 
сіверській землі, потім, об'єднавшись із київським загоном 
Харченка, взяли Канів; з усіх іудеїв живцем поздирали шкіру. 
"Таким був козацький звичай", — говорить літописець. 

На Поділлі металися загони Ганжі, Остапа Павлюка, По-
лов'яна та Морозенка. 

Ганжа, той самий, що схилив на бік Хмельницького реєст-
рових, був призначений полковником уманським і відправлений 
проти шляхетського ополчення, яке збиралося на підмогу 
гетьманові Потоцькому перед корсунськоіо поразкою. Ганжа 
розсіяв шляхтичів й увірвався в подільську землю, де зни-
щував усе, ию було в неприязін' з козаками й селянами та 
)уською вірою\ Холопи приєднувалися до козаків натовпами. 
<озаки напали на Немирів, де замкнулися шляхта з іудеями, 
і взяли місто хитрістю; п'ятдссятрусів, одягнугих ію-польськи, 
під'їхали до брами, засурмили в сурми і вдарили в литаври, 
як зазвичай це робили польські вершиики. Поляки думали, 
що це прибувають до них на підмогу співвітчизники, і від-
чинили браму. "Вдалася тоді сатанинська справа, — говорить 
іудей-сучасник, — впущені об'єдналися з православними 
міщанами, розбили ворота і відкрили шлях всі.ому загонові, 
що зачаївся неподалік від \гіста. Ціли\иі сотнями водили 
топити поляків та жидів, перебили маленьких дігсй; лише 
жидів, якщо вірити оповідачеві, загинуло тоді до 6000 '. 

Тим часом налякана подільська шляхта скупчилася в 
укріпленому замку Нестерів, або Несте|)вар, інакше Тульчин, 
що належав князю Янушу Четвертинському, ще православ-
ному. Слідом за шляхтичами зібралися там й іудеї з усієї 
округи. Ганжа, почувши про це, пішов туди і кинувся на замок. 
Шляхтичі оборонялися хоробро, але доти, доки козаки не 
почали бити з гармат; картеч летіла на місто, не давала ото-
ченим спокою ні на вулиці, ні вдома. Шляхтичі вирішили 

'Повесть о том. что случилось ц Укранпс с той іюрьі, как она Литвою 
завлалела, аж до смерти гетмана Богдана Хмельницкого. — М., 1847. — 
С.8. 

Т а м же. — С.9. 
"Исторня о гірезсльпоП брами. — К..1854. 
•"Окружне ііос;іаііия рабина. 



просити миру і запропонували викуп за свої душі. Козаки 
відповіли їм так: 

— Вас помилуємо, якщо заплатите за себе викуп, — ми 
відійдемо, а жидів мі за які гроші не пощадимо: вони наші 
закляті вороги, вони зневажили нашу віру, і ми поклялися 
винищити все їхнє плем'я. Виженіть їх із міста і не будьте з 
ними у згоді. 

Поляки вирішили пожертвувати іудеями. "Зі сльозами 
здіймаючи до неба руки, — говорить літописець, — стояли 
іудеї натовпом перед дворянами; жидівки з дітьми на руках 
обіймали їхні коліна, сподіваючись пробудити співчуття. 

— Бог покарає вас за нас невинних, — говорили іудеї. — 
Якщо ви нас погубите, то й самі пропадете. Козаки не такий 
народ... Згадаєте наше слово, та пізію: вони і вас переб'ють! 

Шляхтичі не слухали пророкувань, не зважали на благання: 
ііласна небезпека була надто очевидною. Коли жиди не йшли 
добровільно на явну смерть, вони погнали їх силою. З криками 
і прокльонами, гнані нагаями, вибігли діти Ізраїлю і стали на 
палу. 

— Боже, отче наш! — скрикували вони: — відомсти за 
смерть нашу! 

І тільки побачили їх козаки, кинулися на них нестямно, 
"іудеї, бачачи неминучу смерть, — як висловлюється сучас-
ник, — відчайдушно захищалися чим попало: навіть жінки 
мідбивалися від козаків, обороняючи дітей". Ця бійня тривала 
І ри дні, поки козаки не винищили їх від малого до великого'. 
" Гри тисячі полягло тоді іудеїв, — свідчить сучасник, — під 
жахливими муками, які тільки може вигадати варварство: 
козаки кололи їх цвяхами, палили, рубали, били киями". Рабин, 
(іііисуючи цю подію, додає, що вона сталася в п'ятницю — 
ідавна нещасний день для іудеїв, день, коли ІЧойсей розбив 
скрижалі Заповіту^ 

Після побиття іудеїв Ганжа послав сказати шляхтичам, 
іцо тепер козацтво задоволене: нехай дають викуп, і будуть 
ми ти мирову. Шляхтичі відрахували їм значну суму, і почалася 
іічасмна пиятика. Здавалося, що запеклі вороги забули свою 
іісміримиренмість. Козаки обіцяли дати шляхтичам спокій і роз-
монляли з ними про мир, котрий, як вони запевняли, скоро 
п\,чс укладеної Шляхтичі зраділи і не взяли у них заручників. 

'Ратіе іпікі о \Уоіпас1і кохаскісЬ ха СЬтіеІпіскіеоо.. . — \\'госІа\у. 1842. 
N.9; Истормя о іірсзельїюй бранн. — К.. 1854; У/оіпа сІоітіо\уа... — 1681. 
4 . 1 . — 5.14. 

•Окружне послання рабиііа. 
'І';ипісіпікі о \\'оіііасІі кохаскісЬ / а СЬпііеІпіскіеео... — \\тосІа\\'. 1842. 
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Справді, Ганжа відступив од Нестервара, але "...згаданий уже 
полковник Остап, якого Хмельницький виправив на допомої у 
Ганжі, зустрівся з ним дорогою і, довідавшись, що з Нсстср-
вара взято відкуп, почав домагатися з нього своєї частки. 
Ганжа не захотів ділити здобич, і розгніваний Остап зі своїм 
полком потяг до Нестервара і винагородив свою працю краще 
від Ганжі, бо здобув Нестервар без великого зусилля"*. Він 
підпалив наповнену порохом вежу. Оглушені несподіваним 
вибухом шляхтичі заціпеніли, і козаки, увірвавшись у замок, 
сікли кого попало; шляхтичі не захищалися, тільки п р о е к т 
пощади'. Козаки припинили різанину, оголосили, що вони вці-
ліють, і запросили пити мирову^ 

Цього разу бенкетували в домі Четвертинського. Бідні, 
тремтячі дворяни мусили сидіти за столом з мужиками і прики-
датися веселими. Спершу все було добре, та перегодом роз-
мова пожвавішала, з обох сторін сп'янілі відпускали двознач-
ності, здійнявся гамір, почалися сварка і бійка. Тоді ініиі козаки, 
на вигляд спокійніші й тверезіші, стали нібито розбороняти їх 
і під цим приводом виводили шляхтичів на подвір'я і гам 
стинали їм голови\ Дійшли і до самого власника Четвертин-
ського. Як тільки його вивели, юрма підданих кинулася иа 
нього, і один з них, мельник, підвів зв'язаного князя до пенька 
й сокирою відрубав йому голову*. За переказом сучасника, 
бунтарі убили дітей Четвертинського, а дружина його як 
найкраща здобич дісталася самому іюлковнику Остапу. Полі>-
ський літопис говорить, що вона погодилась одружитися ч 
ним, щоб урятувати своє жи ття. Достеменно невідомо, як цс 
сталося, але Остап не взяв її наложницею, а обвінчався з нею. 
"О нещасний шлюб! — обурюється польський літописець. 
— Підлий холоп поклявся княгині п подружній вірності! Знатна 
пані мусить догоджати грубіянові 

За іншим повідомленЕіям, переданим одни.м сучасником 
зі Львова, у справі під Тульчином брав участь Максим Кри-
воніс, найжорстокіший із ватажків загонів. Народне повір'я 
вважає йог о характерником, якого не брала куля. Щонайперше 
він показав себе у Переяславі, перебив там іудеїв та поляків, 
перейшов на правий берег Дніпра, пішов за Буг, узяв Ладижин, 

* Величко С. Літопис. — К., 1991. — Т І . — С.84. 
'История о прсзсльиой бранії. — К..1854. 
^Ратіеіпікі о \Уо]пас1і когаскісЬ ха СЬтіеІпіскіе§о.. . — ХУгосІачу. 1842. 
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Кершадь, Верхівку, Олексаидрівку, скрізь винищив католиків 
га іудеїв, 20 червня підходив до Тульчина і відступив, а 21 -го 
козаки з'явилися там у великій кількості: вояки, що перебували 
в замку, вступили в бій і мусили рятуватися втечею. 22 червня 
козаки взяли Тульчинський замок приступом і винищили в 
ньому всіх; тоді загинув і Четвертинський, а його вдова стала 
дружиною козака. Про бенкет не йдеться. Руси вихлюпували 
свою помсту і на ворогів, які вже полищили цей світ: 
витягували із домовин трупи та кості й розкидали'. Ганжа зі 
своїм загоном об'єднався з начальником ініпого угруповання 
Кривошапкою і разом пішли Поділлям. До них приставало 
гак багато мужиків, цю поляки налічили їх до 80 000. "Вся ця 
сволота, — говорить тогочасний польський поет, — скла-
далася з нікчемної мужви, що збиралася на погибель панів та 
народу польського". Кули взяті міста Красне, Брацлав. 7 липня 
Ічривоніс узяв ВІННИЦЮ". Ніде не бу.'Ю відсічі. Скрізь били 
іпля.чту і жидів; ію всьому Поділлі, до самої річки Горині, 
панські замки, міста й містечка лежали в руїнах, купи тіл гнили 
без поховання, їх пожирали собаки й хижі птахи. Повітря 
іасмерділося так, що з'явилися смергоносні хвороби\ Дворя-
ни втікали за Віслу, жодної шляхетської душі не залишилося 
иа Поділлі''. 

Разо.м із Гапжсю діяли й інші гурти, особливо виділялися 
іаі они Полов'яна та Морозенка. Про першого залишився пе-
реказ, що коли йому випадало спіймати панну чи жидівку, то 
ііін здирав у неї з шиї смужку шкіри і казав, пю це козаки 
ікгчарували їй червону стрічку. Морозенко був такий страшний, 
що про нього подейкували, ніби ляхи бояться його більше, 
ііі>іс ,\юрозу. 

Та ось серед панічного стра.чу, пю захлеснув поляків, на 
ікшсгалий руський народ пішов Вишневецький. 

Ц,е був князь Ярема. Рід його походив із Ольгерда: тому 
ю пі^звища Вишнсвецьких додавалося прозвище Корибут — 

і'.і, І імені Ольгердового сина, родоначальника цього дому. До 
гмохи переродження півдснноруського дворянства Винпіе-
і.еці,кі бу;п-і захисниками православ'я. Один із його пращурів 
ч \в козацьким гетьманом і перегодом мученицьки помер у 
І І,л|)еграді за віру. Батько Яреми, Михайло, до кінця життя 
І повідував православ'я; гріб його досі видно в дерев'яній 
православній церкві у Вищневці. Молодий Ярема також був 

'!'> кописи И.П.Б. отдела разиоязьічного. — Ф. № 5. 63. 
Ч\Оіпа сіотоиа. . . — 1681. — 4.1. — 5.15: Рукописи И.П.Б. отдела 
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1 і с \часного рукоііисиого вірша нсвіломого автора. 
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православним, але дядько віддав його на виховання до Львіи-
ської єзуїтської академії. Ченці скористалися юністю магна г ;і, 
навернули його до католицтва, а православ'я ганили. Ярем.і 
змінив релігію і став прихильником римського католицтва. У 
молодості він мандрував по Європі, додому повернувся 1 б.'̂ -'І 
року. Володіючи величезними маєтками в Червоній Русі, на 
Волині та в Україні, особливо в нинішній Полтавській губервіії, 
він узявся з запалом вводити католицтво, побудував у Прилу-
ках домініканський монастир, костьоли в Лубнах, Ромнах, 
Лохвиці, заохочував земляків, які переходили в католицтво, і 
цькував схизматиків, як поляки )іазивали православних. Такий 
фанатизм подобався полякам. Ярема підтримував повагу до 
себе й іншими рисами. Поляки стверджують, що замолоду 
він не знав ні Бахуса, ні Венери, стійко зносив знегоди, ВІЕІ 

простий спосіб життя; честолюбний, гордий із рівними, лас-
кавий з нижчими, утримував бідних шляхтичів за свій кошт і 
не скупився на надвірне військо, атому воно було йому вірне. 
Пихатий і свавільний, він мало шанував і чужу власність, і 
закон. Не вдовольняючись незмірними своїми володіннями, 
він, як було вже сказано, відняв у Казановського Ромни і 
змусив Владислава порушити даний останньому привілей. 'І'с 
ж скоїв він із Конецпольським. Покійний коронний гетьман 
володів Гадямем як королівщиною. Перед смертю Конецполь-
ський випросив у короля привілей на Гадяч своєму синові 
Олександру. Вишневецький вчинив наїзд на Гадяч і привлас-
нив його. "Служебник" магната Машкевич у своєму щоден-
нику зазначає, що й Вишневецький випросив у короля при-
вілей на Гадяч, і король, давши раніше Конецпольському, 
вдруге передав ге саме Вишневецькому: ця звістка можливо 
й справедлива, бо Владислав справді допускав таке, але може 
це вигадка для виправдання свого патрона, тим паче, що в 
інших сучасних джерелах оволодіння Гадячем називається 
просто наїздом. Це породило ворожнечу між Вишневецьким 
та Конецпольським, які були свояками — були одружені з 
рідними сестрами. Конецпольський подав на суд, до того ж 
звинувачував Вишневецького у свавільному перетворенні 
хорольського староства у свій дідичний маєток. У 1646 році 
Вишневенького покликали відповідати на сейм, але він не 
з'явився, зіславшись на хворобу. Наступного року на сеймі 
Конецпольський вимагав, щоб свояк присягнув, що справді 
нездужав. Вишневецький так розізлився, що, зібравши свою 
дружину з чотирьох тисяч, з якою прибув на сейм, грозив 
порубати Конецпольського і всіх, хто буде за нього, хоча б і 
самого короля. Владислав і сенатори вблагали Конецполь-
ського не вимагати присяги. Справу їхню розглядав асесор-



ський суд, який визнав, що Гадяч, за всіма правами, належить 
Конецпольському, а хорольське староство неправильно пере-
творене у дідичний маєток'. 

Ярема Вишневенький був невмолимий до ворогів. Під час 
війни з великоросами він так руйнував їхні окраїнні міста і 
села, що його прозвали Палієм. Ще жорстокішим він був з 
козаками після приборкання заколотів. Найжахливіші страти 
вигадував він, чим викликав у русів крайню огиду; особливо 
ненавиділи його духівники — підбурювали проти нього народ, 
вказували як на відступника і зрадника. Не раз життя його 
було в небезпеці, і як тільки йому вдавалося вибратися з біди, 
він, як інші магнати, не збирався утихомирювати невдово-
лених ласкою. Він не терпів подвійної політики: відкритий у 
ворожнечі й дружбі, він дотримувався правила без милосердя 
винищувати ворогів-. 

Коли Хмельницький підняв війну, Ярема жив у Лубнах, 
улюбленому своєму маєтку. Почувши про заколот, холопи 
ібиралися в загони і втікали до Хмельницького. Вишневецький 
скликав до 8000 шляхтичів, що мешкали у його володіннях, 
втім, не всі з них були надійними'. Він розсіював загони і всіх, 
хто потрапляв до рук, жорстоко страчував; у кожному місті й 
селі на ринках ставили шибениці, винуватців вішали, саджали 
на палю, рубали голови*. Розганяючи таким чином зграї, Виш-
невецький дійііюв майже до Переяслава і мав намір перейти 
на другий берег Дніпра, щоб поспішити на допомогу Потоць-
кому*, але почувши, що Переяслав збунтував і Кривоніс із 10 
000 готується піти на князя\ повернувся назад. 1 тут "він 
чустрів і гю-тиранському закатував на шляху між селами 
Йойтовим та Филиповим, за дві милі від Березані, шістьох 
іісиинних козаків, яких послав до нього з приязним листом-
і'.ідозвою Хмельницький, і, побачивши, що на частину свого 
пінська не може поюіастися, розпустив тих ненадійних вояків, 
Л •! рештою спішно рушив до своєї резиденції — Лубен"**. 
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Войовничого князя обурювали ті дворяни, які з переляку готові 
були миритися з козаками. Побрязкуючи шаблею, він вигукував: 

— Ось чим слід гнати козаків!' 
Почувши, що під Лубнами збираються заколотники, князі, 

заквапився назад, бо в Лубнах залишалася його дружина 
Грізельда, донька Хоми Замойського, яку він ніжно кохав. Ось-
ось міг спалахнути бунт, становище Вишневецького було 
небезпечним, із власного війська залишилось тільки 3000*. 
Спішно зібравшись, Вишневецький із сімейством і 15 слугами" 
виїхав з Лубен, навіки розпрощавшись з ними і заплакавши 
за втраченими маєтностями, як зазначає літописець\ 

У Києві переправитися вже було неможливо; Вишне-
вецький перетнув Дніпро в Любечі, "відправив княгиню з 
важким домашнім майном до свого Вишневця** через По-
лісся при озброєній сторожі, з юрмою католиків обох статей, 
які рятувалися від повстання". В селі Любар до нього пристав 
натовн українських шляхтичів, які втекли зі своїх маєтків, 
зачувши про козацьке повстання-\ Потім Ярема кілька днів 
пробув у Житомирі, куди збиралися на сеймик рештки шлях-
тичів. Вишневецький своїм прикладом і переконанням підтри-
мав у них занепалий дух, поповнив свій загін новими охот-
никами, правильно поділив його і за сприяння київського воє-
води Тишкевича зробив гюстанову про збори з повіту для 
утримання війська. А поки потрібні гроші могли бути зібрані 
з поселян, позичив власних декілька тисяч злотих*^. Звідси 
він як руський воєвода надіслав універсал до Львова, голов-
ного міста свого воєводства, і закликав тамтешню шляхту 
озброїтися і поспішити на виручку Речі Посполитій; пові-
домляв, що скоро на Польщу нападе величезна орда с султа-
нами Нуреддіном та Калгою і з самим ханом'. Потім, зачув-
ши, що Кривоніс рушив проти його маєтків, Ярема повернув 
углиб України на правобережжі. 

Так він сягнув містечка Погребище. Його мешканці зібра-

'Мізіогіашт РоІопіас сЬ ехссззи У1ас]І5Іаі IV. . .— 1755. — Р.22. 
*Всличко С. Літопис. — К.. 1991. — Т. 1. — С,86. 
Фукописи И.11.Б. отлсла разіюязьічпого. — Ф. № 5. 
^История о ирезелі.мон брапи. — К..1854. 
*Ветічко С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С,86. 
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ли загін, із сусідніх сіл сходилися холопи, священики підбадьо-
рювали їх. Ніхто не чекав нападу. І раптом налетів Вишневе-
цький. "Тут він посаджав по-катівському на палі підозрілих 
людей, які начебто підбивали руських до повстання, але то 
були здебільшого невинні"*, особливо мучив священиків, як 
зазначав літописень': їм пробуравлювали очі-. 

Вийщовши із Погребища, князь потрапив у розпал пов-
стання: все довкола вирувало. Вишневецький послав шлях-
тича Барановського до Немирова, у свій маєток, вимагати 
провіанту для війська, а сам зупинився в Ободному\ 

Барановський підійшов до міста і побачив, що брама замк-
нута. Нсмирівські пияки і гульвіси, як називає їх літописець, 
вийшли на вал і закричали йому: 

— Ідіть геть! Тут вже немає лядського духу: не знаємо 
ми твого пана! Є у нас інший пан — Хмельницький!"* 

З такою відповіддю повернувся Барановський. 
Вишневецький розлютився, почувши, що його раби більше 

йому^^е підкоряються, і тут же з дружиною рушив під Неми-
рів. й о г о вояки вибили дерев'яКі стіни, вирвали кілки і 
ввірвалися в містечко. Священики самі били у дзвони, міщани 
й козаки захищалися відчайдушно, але не встояли проти 
княжої дружини: найхоробріші полягли в січі, а боязливіші 
покидали зброю й поховалися в погребах та на горищах. Князь 
в'їхав у Немирів. 

Міщани сподівалися якось умилостивити розгніваного 
володаря, виповзли зі своїх схованок і, тремтячи від страху, 
прийшли до пана. 

— Ми не винні, — говорили вони, — були тут зірвиголови 
козаки; вони — зрадники, то вони так відповідали Барановсь-
кому, а ми нічого не знаємо. Помилуй нас! Пзтові дати, що 
накажеш! 

— Приведіть до мене винуватців! — кричав Вишневець-
кий. Він звелів наступного дня зібратися всьому місту. Пере-
лякані міщани, щоб хоч якось порятуватись, вказали на тих, 
хто їх підбадьорював. 

Вишневецький наказав мучити всіх підозрілих. Немирів-

* Величко С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1, — С.87; а також: РатіеШікі о 
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цям виривали очі, розпинали, розрубували навпіл, саджали на 
палю, обливали окропом і, до того ж, вигадували такі тортури, 
говорить літописець, на що й погани не спроможні. Вишне-
венький був присутній на стратах і мав від цього задоволення. 

— Мучте їх так, щоб вони відчули, що вмирають! — 
нестямно кричав він'. 

Вранці наказав князь зібрати всіх уцілілих міщан. 
— Винні покарані, — сказав він, — я вам прощаю, служіть 

вірно і знайте мою милість. 
Забравши провіант, князь поїхав із Немирова, залишивиш 

у місті 200 драгунів. Ледве немирівці встигли оплакати замор-
дованих рідних та друзів, як знову таємно зв'язалися з ко-
заками, які вийшли із Брацлава, благаючи поспішити їм на 
допомогу. Козаки прийшли. Міщани відчинили їм браму і 
кинулися разом з ними на драгунів, які, не бажаючи віддатися 
на муки русам, обізленим за погибель своїх братів, захища-
лися відчайдушно і всі полягли в січі, тільки один поряіувався. 
Немирів удруге визнав своїм паном Хмельницького-. Вишне-
вецький саме готувався йти на Кривоноса, як раптом дізнався 
про новий відпад Немирова. 

— Тепер, — говорив він, — я їх покараю так, що й світ ще 
не чув таких мук. 

І лагодився йти на Немирів. Та цього разу пощастило мі-
щанам. Дорогою наздогнав його київський воєвода Тищкевич^ 
— із магнатів в Україні, котрий вів рід свій, як і багато хто, 
від православних пращурів. Батько його змінив віру, а син став 
запеклим католиком. Отримавши в управління Київське воє-
водство, він старався поширити в ньому католицтво й унію, 
засновував єзуїтські училища, бернардинські та домініканські 
монастирі, насильно перетворював православні церкви в 
уніатські, змушував людей до унії''. 

Бунтівники, помщаючись дворянам за утиски, особливо 
переслідували іих, хто зневажав руську віру. 

Кривоніс, пограбувавши декілька маєтків Вишневецького, 
увірвався в маєтність Тишкевича Махнівку. Козаки зруйнували 
там кармелітський монастир, хитро виманили коменданта 
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замку Лева і нагнали на засідку. Жовніри ледве пробилися 
назад до замку і дали знати Тишкевичу в Бердичів; старий 
воєвода звернувся до Яреми і благав його оборонити Мах-
нівку. 

— Чернь глумиться над святинею, — сповіщав він, — 
ледве-ледве захищається замок, паркани ненадійні, можливо, 
його вже взяли! 

Ярема негайно повернув на Махнівку і прийшов до неї, 
коли козаки вже зруйнували дерев'яні укріплення; була зламана 
брама, надвірна команда вибилася з сил. Несподівано 
Вишневенький ударив на піхотинців ззаду. Побачивши 
допомогу, сильніше стали натискувати жовніри, що були в 
замку... Раптом, як блискавка, кидається на Вишневецького 
Кривоніс із кіннотою: він стояв неподалік і квапився виручити 
піхоту. Підбадьорені цим козаки дали сильний залп. У при-
смерках сам Вишневецький мало не загинув: Кривоніс 
ганявся за ним і ледь не прохромив його списом. Князь мусив 
наказати драгунам спішитися і, відбиваючись, одступити. 
Битва тривала до ночі. Вишневецький сподівався поправити 
все наступного дня, але Тишкевич переконав повернути назад, 
.\ювляв, військо виснажене, і битися небезпечно. "Насправді 
ж, — говорить літописець, — він побоювався, щоб під час 
бою не спалили його стодолу, куди загін пробився, відсту-
паючи; до того ж він не хотів надто дратувати козаків, щоб 
не накликати на себе ще більшої біди". А козаки повернулися 
до Махнівки, взяли замок і спалили його, жовнірів перебили 
разом із комендантом'. "Вишневецький після такого Криво-
посового пригощення віддав хвалу Богові, що не поліг на 
оойовищі з іншим своїм товариством, і подався з військом 
під Махновичів (Махнівки) до Грицева, тобто якраз до свого 
•^баража, щоб спочити після військового труду"*. 

Тут прибіг до нього натовп шляхтичів із Волині. Вигнані з 
домівок, вони зібралися в містечку Полонному, але, зачувши 
про страшну силу козаків, не сподівалися встояти і прийшли 
до Яреми просити війська, щоб спокійніше сидіти, як говорили 
вони. 

— Немає в мене війська, — одказав він, — мої люди 
і'ліснажені до краю, цілими днями не відпочивають. 

'Раїпіеіпікі о VVо̂ пас11 когаскісН га С1итііеІіііскіе§,о... — \\'гос1а\у, 1842. 
13; История о презельной брами. — К., 1854; \ \ 'о;па(іото\уа.. . 1681. — 

'І 1. — §.18; Ьаіорізіес іеі і ісга аІЬо кгопісгка х гскоріхпш \уус1а1 К.Ш1. 
\\(іісіскі. — РеІсгзЬиге, 1853. — 5.68; Ое іеЬиз аііію 1648 сі 1649 сопіга 
I и^а^•со,^;гаро^оVІоз§ез(І5. Есіісі. АІЬсіІиз Упік Коіаіои ісг. — Шііпае, МОСЬІ. 

Г 59 — 61; Росіюсіпіа чуоіеішеу з1а\уу... І.\\'і5/.пі0\уіескіе80...; Рукописи 
II І І.Ь. отдела размоязі.ічііого. — Ф. № 5. 

* Паличко С. Літопис. — К., 1991. — Т. 1. — С.88. 



Тим часом він надіслав двом панам, Корецькому й Осии-
ському, запрошення битися разом з ним проти ворога: пани 
виступили зі своїми загонами, але не знали, що їм робити, бо 
мали підпорядковуватися князю Домініку Заславському, якого 
тоді призначили начальником. Він наказував загонам прибу ти 
до Заслава, а тому вони відповіли Вишневенькому, що не 
мають гетьманського наказу. Князь образився. 

— Вони чекають гетьманського наказу, — говорив він. 
— А хто ж їм дасть? Хіба вони не знають, що гетьмани в 
полоні? Після цього і мені треба облишити війну та відшукати 
собі спокійний куточок, а то ще скажуть: навіщо я розпочав 
війну без гетьманського наказу? 

Ярема розсудив, що коли він довго битиметься, то геть 
знесилиться, бо йо.му ніхто не допомагає. Він рушив у Костян-
тинів, звідки мав прямувати на Збараж і там дочекатися, чим 
закінчаться переговори з козаками. Раптом наздоганяють 
його ті самі пани, які відмовили в допомозі. 

— Пробач нам, — говорили вони, — що не послухалися 
тебе. Прийми нас під своє начальство. Жахлива сила йде на 
тебе. 

'Гаку швидку готовність до битви спричинило те, що 
Кривоніс, об'єднавшись із загоном Полов'яна, кинувся прямо 
на Корецького й Осинського . Ярема спершу не хотів 
розпочинати війни, а потім розсудив, що все одно доведеться 
зустрітися з козаками, якщо вони йдуть на нього, і, зваживши 
на прохання знатних панів, прийняв їх із загонами й 
повернувся'. 

Кривоніс саме тоді напав на Полонне, взяв це містечко з 
допомогою тамтешніх православних мешканців і вчинив 
жахливе кровопролиття^ перерізали всіх шляхтичів, які 
шукали там оборонив а іудеїв, за перебільшеними даними 
сучасника, загинуло там до 10 000"'. Звідти козаки кинулися 
на Звягель (Новгород-Волинський)\ Сам Кривоніс пішов на 
Старокостянтинів назустріч Вишневецькому''. 

Князь зустрівся з козаками недалеко від міста 25 липня 
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коло якогось ставка з греблею. Він заздалегідь відрядив загін 
Осинського в засідку і після полудня виставив на греблю загін 
драгунів і загін піхоти, останніх розташував так, що їх затуляла 
кіннота. Кривоніс думав, щоу Вишневецькоготільки й воїнів, 
що стояли попереду навпроти нього. 

— Нуте, молодці-отамани, — кричав він, підбадьорюючи 
своїх, — нумо, Полов'яне, Остапе, Демку, от тепер маємо в 
руках Яремку. Вже ми цих ляхів, як собак, візьмемо, таки 
потоптом через них підемо! 

Козаки з криком, гамом летять прямо на драгунів; ті не 
рухаються з місця; козаки кидаються на них, драгуни лище 
злегка відстрілюються; козаки розпалилися, силкуються 
зламати ворожі лави, хочуть ніби живцем з'їсти супротив-
ників, за висловом очевидця', а самі втратили порядок. Це 
помітив Ярема, тут же крикнув — драгуни дали залп і роз-
ступилися, а піхота несподівано вискочила на ворогів. "Вони 
втікали, як ошпарені", — говорить польський літопис-. А тим 
часом Осинський кинувся на них ззаду-'; козаків переслідували 
до самого табору; але там вони дали відсіч і змусили Виш-
невецького з досить значними втратами відступити*. Одначе 
Барановський привів до табору полоненого Полов'яна. Князь 
наказав його катувати, і Полов'ян сказав: 

— Я посланий від Хмельницького з наказом Кривоносу 
не починати без гетьмана нічого. Чотири дні тому ми отри-
мали від Хмельницького листа з Наволочі, в якому він велів 
нам забавляти вас доти, доки підійде він з величезними 
силами. 

Пани тоді міркували так: "З Кривоносом ми справимося, 
але якщо прийде Хмельницький, а в нього тисяч п'ятдесят, 
то нас поб'ють; свіжих сил нема у нас, хліба мало, корму для 
коней не вистачає. Краще відступимо'"*. 

Так пани відходили до Кольчина; та коли сягнули Розсо-
ловець на Случі, Кривоніс наступного дня наздогнав їх під 
час переправив Вишневецький знову обманув його: постав-
лений перед греблею невеликий загін кинувся навтікача, ніби 
злякавшись ворога. Козаки переслідують їх, заскакують на 

' ІІамятники, изд.Киевскою комиссиею... — К., 1845. — Т. 1. — С.3,181. 
^Ратіеіпікі о VVО п̂асЬ когаскісН га СЬтіеІпіскіе80.. . — ШгосІа\¥, 1842. 
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'Аппаї іит РоІопіае... —Сгасо\у, 1683. — У . І . — Р.51; НІ5Іог]арапо\уапіа 

І;і[іа Кагігпіегга... — Рогпап, 1840. — Т. 1. — 8.5. 



греблю, а тут їм на радість відступають ті, що стояли за греблею. 
Руси натовпом кинулися за ними, гадаючи, що тепер переб'ють 
поляків без опору. Та коли одна частина перейшла ставок, а 
друга юрмилася па греблі, втікачі розвертаються, і князь наказує 
"частувати їх олов'яними пілюлями". З усіх рушниць гримнули 
козакам в лице, вони зупинились. Князь велить "пустити їм 
кров шаблями", і поляки кинулися їх рубати'. "і так тоді збороли 
холопство, — говорить очевидець, — що все поле покрилося 
трупами, як білим сукном". 

Вони забрали у Кривоноса чотири гармати^ взяли в полон 
кількох старшин і захопили 27 значків; але в двох битвах і 
своїх втратили до 4000*. Князь наказав знову мордувати 
Полов'яна, щоб домогтися у нього правди про Хмельницького. 
Козак запевняв, що Хмельницький недалеко й орду за собою 
веде, а війську козацькому ліку немає. 

— Ми хочемо, — говорив він, — пробратися за Білу Ріку. 
Так називали Віслу козаки\ Поляки справді думали, що 

вони розпеченим вугіллям змусили козака сказати правду"*, 
проте Полов'ян брехав для того, щоб змусити Вишневецького 
піти і відкрити вільне поле для своєї братії на Волині. Його, 
змученого, обпаленого, посадили на палю, та він зробив свою 
справу: Вишневецьі^ий відправив артилерію в Тучии, а сам з 
легким військом звернув до Костянтинова; але почув, що його 
Грізельда виїхала з Вишневця до Збаража, сам вирушив туди 
і залишив повстанців продовжувати розорі 

Козаки взяли Корець і Межиріч, винищили там зазвичай 
усе жидівське та шляхетське. Межибож, що належав Синяв-
ському, було взято після опору і помилувано з поваги до 
власника, який чимось заслужив особливу поблажливість до 
себе русів*'. Кривоніс за наказом Хмельницького пішов на Бар. 
Мешканці цього містечка прохали козаків позбавити їх нена-
висного гарнізону, розміщеного тут Вишневецьким. Цей 
гарнізон під начальством шляхтича Броневського своїм 
поводженням довів їх до того, що мешканці, навіть не доче-
кавшись козаків, збунтувались і змусили його піти. На місце 
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Броневського з'явився Андрій Потоцький, син гетьмана, і 
розташував своїх двісті драгунів частково в замку, частково 
у місті. 

Кривоніс підступив до Бара сухопуттям і водою на початку 
серпня, Потоцький ледве встиг гуди ввійти. Православні 
міщани тут же відчинили козакам браму; драгуни сховалися 
в замку. Козаки перерізали, перетопили, перемучили 
шляхтичів, католиків, духівників, особливо єзуїтів та іудеїв; 
останніх ніде стільки не загинуло, яку Барі; історики сходяться 
на думці, що кількість винищених там іудеїв сягає 15 000. 
Тоді козаки оточили замок. Марно німці били по них з гармат; 
захищені так званими гуляй-городинами, русилізли піддим, 
приставили до стіни драбини й увірва^'Iися в замок. Драгувіи 
загинули; здебільшого полягли в січі, решта здалась і була 
замордована розлюченим натовгюм. Пощадили тільки Пото-
цькогота найзнатніших панів—їх відіслали до Хмельницького, 
за що Кривоніс отримав від нього в подарунок шаблю та заво-
ював велику милість. Із Бара він рушив до Кам'янця, але не 
взяв його. Через певний час на Кам'янець напав інший загін, 
яким верховодили два отамани — Гиря та Вовк. Але й вони 
не тільки не взяли фортецю, а ще й постраждали від вилазки, 
влаштованої комендантом. Зате з досади сміливці по-
гайдамацьки спустошили околиці'. Декількох із них було взято 
в полон, але під тортурами виявилось, що то були карпатські 
опришки і не мали жодних зносин з козаками, та, почувши 
про українське повстання, з ненависті до рабства зібралися і 
піїилибитиляхів^ 

1 на Волині були інші загони, які знущалися з ворогів 
православ'я та Руси. Біля Луцька ходив Колодка, зруйнував 
декілька замків, перебив іудеїв\ зрештою древній Луцьк 
визнав владу Хмельницького. Місцевий гарнізон розбігся, як 
тільки почули про наближення козаків. Повстанці умертвили 
всіх, кого вважали ворогами і позбиткувалися досхочу над 
римсько-католицькою святинею"*. Кременець теж був взятий 
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козаками; шість тижнів вони тримали в облозі тамтешній замок 
на високій, майже неприступній скелі і, змусивши здатися, 
зруйнували'. Міста й містечка Олика, Рівне, І^свань, Тайкури, 
Острог, Володимир, Кобрин, Заслав- захопили різні ватаги. Але 
замки у Бродах та Дубні залишалися н е в з я т и м и \ Не 
порятувалась Гуща, резиденція Киссля"*, який марно пере-
конував, шо він православний. 

"Ми сидимо, — писав один сучасник, який мешкав на 
Волині, — з дружинами та дітьми під страхом нападу день і 
ніч, щохвилини. Дорослі й діти юрмляться в костьолах, 
ксьондзи посилають молитви про відвернення гніву Божого. 
Подейкують, 70 козаків пущено по Волині підбурювати холопів 
та міщан. Всі ми боїмося грецької релігії; можна з певністю 
сказати: тільки хто належить до цієї релігії, той очікує Хмель-
ницького як визволителя"^ 

Загони буйного козацтва лютували до самого Бреста; 
взяли і Брест і умертвляли повсюдно римсько-католицьких 
духівників, шляхту, іудеїв, уніатів, оскверняли вівтарі. 
"Християни над християнами, — писав Кисіль^, — чинили на 
Волині такі жорстокості, яких не роблять навіть турки і 
татари". Лиходійства волинських повстанців залишились у 
народній пам'яті в дико-фантастичному образі Шолудивого 
Буняка: це ім'я древнього половецького хана згадується в 
легенді про епоху Хмельницького. Подейкують, що так звали 
начальника одного загону: він, за переказом, був мерцем, який 
встав з могили, мав людське обличчя, зовні здавався живою 
істотою, але нутрощі його були наповнені гнилими кістками, і 
це було видно, коли він роздягався. Він щомісяця ходив у лазню 
і брав з собою козака, якого потім убивав, щоб гой не розповів, 
хто він такий... Настала черга йти одіюму козаку, мати якого 
була ворожкою: вона дала синові пиріг, спечений на своєму 
грудному молоці. Син запропонував чудовиську в лазні цього 
пирога і той здогадався, коли з ' їв його. 
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— Ти уникнув смерті, я тепер брат твій, бо ми живилися 
молоком однієї матері, але я загинув. 

Названий брат переметнувся до поляків, оповів про почуте, 
і Шолудивий Буняк поліг у першій сутичці. Пам'ять про нього 
досі зберігається серед волинських селян. Між Кременцем і 
Дубно, поблизу містечка Верби, показують курган, де нібито 
похований Буняк. Злі духи гніздяться там, де чудовисько 
бувало за життя. Ось у таких фантастичних образах перейшла 
до нащадків страшна епоха козацького повстання'. 

У Червоній Русі народний бунт не міг розпалитися так. як 
у сусідньому краї: там була зосереджена польська військова 
сила; одначе й там руси не могли стриматися від участі в 
боротьбі з ляхами. За ЗО верст од Львова, у Камені-Строми-
ловій, повсталі холопи перебили поляків, замордували 
ксьондзів, осквернили римсько-католицьку святиню. Та поль-
ське військо швидко приборкало заколот: призвідців схопили 
й у Львові посадили на палю. "Скрізь довкола Львова, — писав 
у серпні один львів'янин, — поляку й жидові небезпечно було 
проїхати дорогою: підстерігають, нападають, убивають, 
мучать. Вся Русь дихає злобою до всього католицького й 
шляхетського!" У самому Львові поляки та іудеї тремтіли, 
особливо помітивши, що православні гуртуються по церквах 
та безлюдних місцях, на околицях. Оголошено було, щоб 
міщани не виїжджали зі Львова без перестороги, бо їх можуть 
побити холопи-. Коли Поділля. Волинь та західна Україна 
знемагали від розбрату і злості народної, в лівобережній 
Україні та сіверській землі ін'днявся народ. Найбільше 
наробило ґвалту ніжинське О П О Л Ч Є Н Е І Я під начальством 
Шумейка. Проходячи ще в травні нинішньою Полтавською 
губернією, вони зустріли в Рашівці під Гадячем інше 
ополчення, що йшло надопомоі у Хмельницькому, який тоді 
готувався до зіткнення з Потоцьким. Рашівці гадали, що то 
литовське військо йшло на Хмельницького, кинулися на 
передні сотні ніжинців і розсіяли їх, а самі з іншими загонами 
свого ополчення попрямували за Дніпро. Ніжинці подумали, 
ІДО в цьому краї руси тримали сторону поляків і почали 
кривдити людей: руйнуючи села, вони йшли до самого Дніпра, 
як стверджує літописець. У селі Максимівці вони наздогнали 
рашівське ополчення і налетіли так, що мало хто встиг утекти 
за Дніпро. Вони збагнули свою помилку вже під Кодаком, який 
гут же взяли в облогу\ 
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Кодацький комендант Гродзицький марно писав до геть-
мана, благаючи про допомогу: раніше ніж лист міг дійти до 
Потоцького, його вже взяли в полон. Кодак тримали в облозі 
декілька тижнів: зрештою, коли козаки поробили міни, Грод-
зицький, позбавлений всякої надії, здався'. 

Козаки, не вчинивши насилля, взяли коменданта з усіма 
його пожитками та жовнірів, пов'язали мотузками, відвезли 
до Чигирина і там уже пограбували; перегодом Хмельницький 
відпустив Гродзицького до Польщі". 

Як тільки Хмельницький переміг під Корсунем, повстали 
кияни: виганяли шляхту, переслідували католицьких свяще-
ників й очікували Хмельницького, який мав їхати до столиці 
як визволитель. Одначе шляхта в Києві залишалася довго, 
переховуючись у Печерському та інших монастирях; часом 
підбадьорені тишею в місті дворяни насмілювалися вільно 
ходити по місту, уникаючи тільки п'яних зборищ. Разом з ними 
визирали католицькі духівники та іудеї, але зрештою всі дорого 
заплатили за свою сміливість. Грудневими ночами з 11 по 14 
число православні міщани, підбурені деякими священиками, 
вривалися в будинки, витягувалисхованихтам дворян і топили; 
тоді загинуло і декілька жінок. Після цього шляхтичі знову 
сховалися в монастирях'. 

Народне повстання відгукнулося і в Білій Русі. Першим 
приніс туди заклик до визволення шляхтич Головацький, який 
зібрав ополчення біля Стародуба і в липні 1648 року пристав 
до козаків, яких добровільно покликали стародубські право-
славні мешканці. Звідтоді це місто з усім повітом вважалося 
козацьким''. Головацький із Стародуба виступив у білоруський 
край, хай і ненадовго, та його відвідини залишили слід. Селяни, 
підняті відозвами Хмельницького, з вогнем і мечем ішли на 
власницькі садиби та римсько-католицькі святині. Повстання 
швидко поширилося по Білорусі. Селяни об'єдналися в загін 
під начальством Небаби, родом із Коростишева, і кинулися 
винищувати неправославних. Разом з ними діяли загони 
Напалича, Хвеська, Михненка, Кривошапки, Горкуші. Міста 
Гомель, Лоєв, Брахин самі відчиняли їм ворота. Литовський 
гетьман лежав при смерті, його помічник був у від'їзді. Пов-
станці довго не зустрічали ніякого опору; тільки оршанська 
шляхта під проводом Друцького-Горського вела з ними парти-
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занську війну. Зрештою польний гетьман Януш Радзивілл 
послав проти них з різних сторін Мирського та польного писаря 
литовського Воловина з дружинами деяких панів. Мирського 
розгромили вщент біля села Горволи на Березині. Воловин 
пішов проти Небаби. Бунтарі переправилися нерез Прип'ять; 
саме тоді на них несподівано налетів Воловин і загнав у місто 
Пінськ. Мешканці прийняли їх радісно як єдиновірців та 
земляків, перерізали й перетопили всіх католиків, навіть дітей, 
розгромили та пограбували костьоли і самі стали на боротьбу 
з панами спільно з козаками. Марно Воловин вимагав видати 
заколотників і погрожував карою не лише їм, а й дружинам 
та дітям їхнім. "Вони, — говорить іюльський літописець, — 
були схизматики, атому відповідали так: ліпше загинемо, ніж 
видамо тих, хто відстоює віру нашу". Міщани дотримали свого 
слова, а литвини — свого. Перегодом литвини взяли Пінськ 
штурмом і перетопили майже все населення так само по-
варварськи, як нинили козаки. Небаба втік із палаюного міста, 
але був схоплений поляками, відчайдушно оборонявся і 
загинув у сіні. 

Кривошапка виступав проти ворогів руської народності на 
Сожі; він узяв містечко Чириків, слідом козаки напали на 
Могилев, перебили там іудеїв та католиків, пограбували 
крамниці й розсіялися по окрузі, поповнивши свої полчища 
селянами. У мстиславському краї в різних місцях несподівано 
спалахнуло повстання; селяни почали підпалювати дворянські 
садиби, та були приборкані Друцьким-Горським'. 
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Р О З Д І Л Т Р Е Т І Й 

Надзвичайний сейм. — Звинувачення проти Оссолін-
ського. — Комісія. — Марні переговори. — Ополчення 
польських військ. — Ватажки. — Похід Хмельницького 
на Волинь. — Багатство польського табору. — Само-
впевненість поляків . — Рада в польському таборі . — 

Переговори з козаками. 

Усі свавільства народу були відомі Хмельницькому. Кори-
стуючись безкоролів'ям, він бачив у народному повстанні 
зручний випадок провчити панів надовго і виконати свій план: 
послабити польську олігархію. Він знав, що переговори з 
сеймом не приведуть до миру, а тому тримав військо напого-
тові і лист>'вався з ханом, шукаючи в ньому союзника для 
подальших походів у Польщу. Серед приготувань до війни 
козацький ватажок справив своє весілля; за повідомленням 
одного сучасника зі Львова (від 22 липня') він одружився із 
шляхтянкою Чаплинською, вдовою шляхтича, вбитого підчас 
бунту. Інші правильніше визнали її дружиною того Чаплин-
ського, який завдав Хмельницькому образи і був ще живий*. 

У липні прибули козацькі посланці до Варшави. Примас 
королівства архієпископ гнєзнинський Матвій Лубенський, 
найповажніша після вінценосної особа в Польщі, зайняв по 
смерті короля його право до обрання нового государя, оповіс-
тив у королівстві про кончину Владислава та про небезпеку. 

'Рукописи И.П.Б. отдела разпоязьічного. — Ф. № 5. 
* Про долю Чаїїлнпського с декілька версій. За одними джерелами 
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що загрожує вітчизні, і запросив послів Речі Посполитої 
з 'явитися 9 червня на конвокаційний сейм. 

Щонайперше зібрані представники нації обговорили 
козацький бунт. За пропозицією примаса, вирішили виставити 
проти козаків 36 000 війська, яке треба було набрати в повітах 
та воєводствах, а також у провінціях як земське ополчення. 
Зібрані представники у своєму універсалі про збір війська 
визнали за необхідне наголосити, щоб воєводства, навіть 
населені чистими поляками, при формуванні військ не вельми 
довіряли холопству, а покладалися на людей благородного 
походження та на чужоземців'. Оскільки гетьманів не було, 
ухвалили обрати проводарями цього ополчення трьох найзна-
менитіших панів^ Першим був князь Домінік Заславський, 
сендомирський воєвода, зі славного руського і православного 
роду Острозьких, який володів на Волині величезними 
маєтками і, за прикладом пращурів, полюбляв пишноту й 
забави, розкішний, зніжений і тому мало знайомий з військовою 
справою і загалом мало до чого вдатний\ Другим був 
Конецпольський, такий запальний і пристрасний до подвигів 
та пригод, що ніколи не сидів на місці, як говорили про нього 
сучасники"', але ще не настільки досвідчений, щоб бути 
ігачальником. Третім був Микола Остророг, староста дроги-
минський та рогатинський; він славився дипломатичним мис-
гецтвом й освіченістю, а надто знанням латинської мови^ 
Рід його здавна відзначався любов 'ю до наук: подейкували, 
що коли в Польщі було мало грамотних людей, то в усьому 
королівстві було лиш три примірники Біблії: у короля, в примаса 
гп в Остророгів^. Але вченість, стверджують сучасники, не 
{робила його полководцем. "Коїлась дивина, — пише того-
часний літописець — У древніх римлян за обставин, подібних 
нашим, обирали диктатора з єдиною владою; і венеціанці так 
чинили у війні з турками, призначивши одного славного 
полководця; і всі так робили. У нас — навпаки"'. 

І Іримас і сенатори не згадували про Вишневецького, який 
іілі.ки й чекав, щоб йому вручили булаву. Цього бажало і 
иііісько, і більшість шляхтичів^ Та як би не славився Ярема 

'^^ирріепіепіит асі Ьівіогіса Кіізаіас т о п и т е п і а ех агсіїіуі.ч ас ЬІЬІіоіІіссіз 
\ і і :тс іх і ісрготріа е( а соїіе^іо агсЬоегарЬісо есіііа. — Рсігороіі, 1848. — 
177. 

•|'\ к(іписи И.І1І5. отдсла разноязьічпого. — Ф. № 5. 
'І Ііхіигіа ЬсІІі сохассо-роіопісі... — 1789. — Р.71. 
'І ктіхіг РоІ.чкі К.Кіехсскіе^о... (о Копіссроі.чкісії). — Г.З. — 5.583. 
Ч ІІ^Іогіа ЬсІІі со.чассо-роіопісі... — Р.72. 
• І К гЬаг Рої.чкі К.NІе5Сскіс80... — Т . З . — 5.227. 
Т \ ммімсм И.11.ІІ. отде.ча разпоязьічіюі-о. — Ф. № 5. 
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воєнними заслугами, як багато не обіцяли його обдарування, 
його загалом не любили магнати. За своєю вдачею він не 
терпів рівних собі, показував у поводженні зверхність, драту-
вався за найменшу ознаку невеликої до себе шаноби, загалом 
був добрим лише з тими, хто мав у ньому потребу. Йому 
ніхто не був потрібен, і якщо показував інколи взірець посту-
пливості, то не інакше, як із явною зневагою до тих, кому 
поступався. Всі сучасні польські історики одностайно нази-
вають помилкою неувагу до войовничого князя, який один 
виступив проти козаків, коли всі од них втікали. 

Розпорядження до війни проти козаків закінчилося на сеймі 
раніше, ніж козацькі депутати були допущені до сейму зі скар-
гою від цілого війська на свавілля панів' і піднесли сенаторам 
виправдального листа Хмельницького. 

Він викликав різні міркування. Запеклі противники козацтва 
радили не приймати прохання й оголосити рішучу війну; ми-
ролюбні магнати думали інакше. Надвірний коронний маршал 
Казаіювський говорив: 

— Не варто лаяти козаків за те, що вони зналися з тата-
рами: можна звернутися по допомогу до самого пекла, тільки 
б позбутися такого рабства й утисків, яких вони зазнавали-. 

Кисіль переконував: 
— Вовка за вуха не втримаєш, як каже прислів'я. Але 

натовп народу можна приборкати і повести куди завгодно, 
якщо скористатися нагодою та обставинами. 

Кисіль радив мирно і швидко владнати з козаками. Одер-
жавши від Хмельницького відповідь на листа і пропозицію 
приїхати в Україну, він викликався бути комісаром, якщо сейм 
погодиться на перемир'я, і ввійде з козаками у переговори. 

Почали міркувати, слати комісарів чи ні, а тим часом при-
мас та сенатори приватно допитувалися в козаків: 

— Поясніть нам, що спонукшю вас узятися за зброю проти 
власної вітчизни? 

Козацькі депутати відповіли: 
— Козаки взяли зброю за наказом короля; нам дали гроші 

для побудови чайок, звеліли готуватися до війни, обіцяли 
відмовити наші права, але пани відразу після цього стали нас 
жорстоко пригноблювати — так ми, зібравши силу, і стали 
захищатися. 

Про таке відверте зізнання взнали посли; а тут ще приїхав 
пан Собеський, який п'ять днів був у полоні в Хмельницького 
і відпущений ним. Він передав, що чув від самого Хмельни-

'НІ5Іогіагит Роїопіас еЬ схссззи УІасЛзІаі IV... — 1755. — Р. 16. 
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І іі>і<ого:"Ми одержали гроші від самого короля на будівництво 
чїіґіок, але слідом за цим я з товариством почав зазнавати 
образ та принижень, і правосуддя ніде не було. Набралася 
ціла скриня прохань наших до короля. Король і радий би був 
І іосприяти нам у правосудді, так у вас ніхто короля не слухав; 
годі сам король звелів нам здобувати вольності шаблею". 

Від козаків Собеський чув такі міркування: "Нехай пани 
сгамуть простою шляхтою, а король буде один голова над 
)'сіма; і ви, і ми будемо слухатися одного короля'". 

Спалахнуло всезагальне обурення; Оссолінського нази-
вали зрадником, доводили, що він призвідець козацької війни 
разом із покійним королем, що мав підступну мет>' завдати 
чла республіці, принизити панів, зробити козаків знаряддям 
до вивищення королівської влади і сповнення владолюбних 
намірів Владислава. Прихильники Вишневецького найбільше 
ииступали проти канцлера: Оссолінський здавна ворогував із 
Яремою, і коли зайшла мова про призначення над військом 
начальства, він всіляко старався усунути від команди князя, 
І оворячи, що це можна доручити мужу спокійному і розсуд-
іііпюму, а не такій гарячій голові, яким був Ярема. Тепер 
іпчливці Вишневецького доводили, що його ненависть до 
міязя йшла від того, що канцлер таємно бажає успіху козакам, 
і гому прагне усунути полководця, на якого може покластися 
ні І чизна. Вони кричали: 

— Передусім у судовому порядку треба розглянути при-
чіміи міжусобної війни. 

Оссолінському не вперше було зносити такі напади і не 
ітсрше даром слова та сприянням багатьох клієнтів відводити 
І рочу. 

Ця буря пустих окриків, — говорив він, — не примусить 
\к ііс й зважити на них. Але вороги мої, зводячи на мене 
І ірсхливі звинувачення, хоча й не потривожать мого сумління, 
мрогс непокоять вітчизну— і це мені боляче. Всі ці наклепи 
•І ирііписую хитрощам ворога, який хоче посіяти між нами 
рп іора г. Нам слід спершу подбати про цілісність і порятунок 
141 чіиии; а коли буде обрано короля, тоді він і розсудить цю 
І іір.іиу, адже це його особі належить судити злочин проти 

Г1ІІИ. 
()ссолінський старався вигородити себе і спрямувати 

МІ имру на одного короля: 
Треба допитати козацьких послів, чи не отримували 

іиініі якоїсі. гасмної вказівки від короля. ГИоя канцелярія нічого 
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про це не знає, але ж покійний король самого Хмельницького 
допускав секретно у свої покої'. 

Щоб розвіяти спантеличення, примас на вимогу послів 
покликав козаків для пояснення на сеймі. Вони сказали, що 
Хмельницький нічого не говорив про зносини з Оссолінським 
і не давав щодо цього ніяких вказівок, відправляючи їх на 
сейм; зате в народі ходять неясні чутки; на закінчення вони 
запевняли, що все козацтво не думає порушувати вірності 
урядові та Речі Посполитій. 

Це пояснення дещо заспокоїло невдоволених, і якщо й не 
усунуло підозри цілком, то, в крайньому разі, позбавляло 
обвинувачів доказів^ 

Тоді Оссолінський та Кисіль стали знову переконувати в 
необхідності помиритися з козаками, не доводячи до великого 
кровопролиття Річ Посполиту, тим паче, що вона тепер без 
короля, сусіди на неї дивляться вороже, а козаки що не день 
лютішають. Докази підтверджувалися прикладами. Козаць-
кий полковник Тиша із сильним загоном пробрався у Польщу 
і недалеко від Варшави руйнував садиби та костьоли'. Пани 
жадали утихомирити ворогів своїх хоч ненадовго, поки самі 
зберуться з силою. 

Не змінюючи рішення про збір війська проти Хмельниць-
кого, сейм ухвалив послати до козаків комісарів для їх заспо-
коєння. Покликали козацьких послів і вручили їм від імені 
зібрання представників Речі Посполитої відповідь на листа 
такого змісту: 

'"Немає потреби пояснювати вам вашого вчинку: ви самі 
знаєте, що порушили присягу Богові і всі християнські обо-
в'язки, коли насмілилися підняти шаблю на християн, об'єд-
навшись із невірними і користуючись нечисленністю та 
невлаштованістю війська Речі Посполитої. Хоча, з милістю 
Божою, Річ Посполита могла б помститися вам, і напевне 
Бог благословив би нас на те, але, не бажаючи більше про-
ливати кров християнську. Річ Посполита схиляється на ваші 
принижені благання: вам призначають комісарів із людей 
знатних і не відмовляють вам у прощенні, одначе вимагають, 
щоб ви спершу відпустили всіх полонених, звернули увагу на 
проводарів свавільних зграй, які нападають на шляхетські 
садиби, і видали їх панам-комісарам, розірвали б укладений з 
татарами союз і в подальшому не мали б ніяких зносин із 
поганами. Тоді очікуйте комісарів'"*. 

'РатісіїїікіЛІЬілсІїїа 5(апІ5Іа\\'аХ.КасІ2І\\'і1Іакапс1сг2а\у. кз. ЬіІс\У5кіе£0. 
— Рогпап, 1839. — Т.2. — 8.299. 
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Цс послання було відправлене з дворянином Вольським. 
Рачом з ним надіслав листа козакам і Оссолінський. 

"Я завше, — писав він, — за життя блаженної пам'яті 
короля зберігав доброзичливість та прихильність до Запо-
розького війська; я стільки разів хвалив ваші доблесті , 
доброчипство, мужність і славу вашого імені, котрі ви здобули 
за стільки літ служби королю і Речі Посполитій. Тому тепер 
мені дуже гірко чути, що для винагороди своїх образ та позовів 
ви звернулися до таких засобів, які для цілого християнства 
ііс лише сумні, а й бридкі; адже ви об'єдналися з невірними, 
і а ще з такими, які завжди були головними ворогами вашими 
і Речі Посполитої. Найближче вам було звернутися по захист 
нашого государя й короля, який був до вас таким милостивим 
і прихильним, а не в Крим, не до невірних! Тоді б і я, як раніше 
чинив, так і тепер, згідно з моїм саном, допоміг би вам в 
\ сьому отримати задоволення і відповідно покарати тих, хто 
не тільки вас ображав, а й вольності ваші порушував. Я й без 
гої о на початку цього року спорядив із власної канцелярії ко-
місію для розстеження образ, завданих вам, і для вашого задо-
волення. Втім, якщо ви самі зізнаєтеся в своєму гріху, хоч і 
називаєте йоі о мимовільним, то я старатимуся за вас на май-
бутньому сеймі"'. 

Один із сучасних письменників говорить, ию в той час на 
ссіі.мі читали листа кримського хана від ЗО червня, надісланого 
разом із листом полонених гетьманів до покійного короля: "За 
диявольською намовою, — писав хан. — забувши колишні 
дружбу та побратимство, ви відіслали з нешанобливою 
підповіддю наших послів, яких я надсилав по звичну данину 
до іишюго двору, і вчинили так під тим приводом, нібито ваш 
ііаііблискучіший і наймогутніший повелитель наказав нам 
намасти на ваші землі. Після того козаки, які мешкають за 
річкою Уші (Дніпро), уклінно просили нас надати їм допомогу, 
ііілживши на їхні благання, спершу уразили сина вашого 
і'дкначальника, а потім і самого воєначальника з усім його 
г.ііісі>ком взяли в полон. Козаки вважають це неоціненним 
і'.ипадком і дуже просять нас дійти війною до самого трону 
ЦІННОГО, але ми, пам'ятаючи священний наш з вами союз і 
ііілііуіочи честь нашого падишаха, не погодилися на це, затри-
м;і.мі війська наші й повернулися в свої межі. Якщо хочете 
к(гімшніх дружби і братерства, віддайте за чотири роки данину, 
л козакам поверніть їхні колишні права та привілеї. Це буде 
инірс і для вас, і для вітчизни. Будемо чекати вашої відповіді 
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сорок днів і якщо протяі'ом цього терміну ваші посли не 
приїдуть з даниною, то готуйтесь: Бог дасть, ми підемо проти 
вас із військом. Це точно. Ми готові і восени, й узимку, як ви 
й не^уявляєте. Прощавайте"' . 

Йому відповіли, що поляки не є боржниками татар, що 
раніше платили їм певні суми як винагороду за послуги, надані 
Речі Посполитій, а останнім часом не було випадків, щоб 
татари служили полякам, навпаки: вони чинили різні 
варварства замість того, щоб охороняти Польську державу. 
Польща не боїться погроз, і якщо татари порушуватимуть 
спокій підданих Речі Посполитої, то одержать гаку відсіч, 
що змушені будуть розкаюватися-. 

Слідом за Вольським і козацькими депутатами призначені 
комісарами для переговорів з козаками Кисіль, Сельський, 
Д^'бравський, Обухович вирушили на Волинь; вони мали намір 
їхати до Києва і там пропонували розпочати переговори. Та 
в ' їхавши в руську землю, вони зіткнулися з повсюдним 
повстанням: бунтарі бродили коло них юрмами. Резиденція 
Киселя — Гуща майже на очах власника була розграбована. 
Комісари побачили, що вони не можуть їхати спокійно, а 
мусять пробиватися крізь вогонь війни, як у ворожій країні. 
Тому Кисіль відправив послів до Хмельницького, щоб спершу 
укласти перемир'я і зупинити грабіжників. Це було на початку 
серпня. 

Хмельницький і козаки в Білій Церкві довго не отримували 
звістки від козацьких депутатів, відправлених на сейм до 
Варшави. Раптом долинула чутка, що їх нема на світі, а поляки 
вже зібрали військо; нарешті Кривоніс повідомив Хмельни-
цькому, нібито поляки посадили на палю козацьких послів'. 

Хмельницький зняв обоз, підняв своє ополчення, в якому, 
за даними сучасника, начебто було 80 000'* лише кінноти, і 
рушив на Гончариху\ а тим часом послав до хана прохати 
негайної допомоги. Але при Гончарисі з'явилися у війську 
козацькі посли, зовсім неушкоджені, і Вольський приніс по-
слання від сейму. Чутки були хибні. Хмельницький зупинився. 

Слідом прибули й посланці Киселя з комісарським листом, 
в якому були викладені вимоги сейму*^. 

'Рукописи И.П.Б. отдела польского. — Ф. № 33. 
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Ці вимоги видалися надто невигідними для русів. Річ Пос-
полита передусім вимагала віддати взяту у поляків під час 
битв зброю та видалити татар; нічого не говорили про права 
козаків. Очевидно було, що поляки жадали тільки позбавити 
козаків союзників і засобів до подальшої війни. До того ж 
гюии вимагали страти ватажків загонів', щоб відняти у Хмель-
ницького довіру до нього народу, а тим часом готувалися до 
війни і тим ясно показували, що діють нещиро. 

Козацька рада була роздратована цими вимогами; почулися 
нарікання на самого Хмельницького за його млявість. Подей-
кували, що пани обманюють козаків, а Хмельницький 
піддається їм^ 

Незабаром проводар погодився з думкою підлеглих і 
пересвідчився, що поляки хитрують і прагнуть обманути його. 
Запевняючи Хмельницького у своїй прихильності до козаків. 
Кисіль водночас за дорученням сенату писав до московського 
двору, що Хмельницький, піднявши бунт проти уряду, навів 
йусурманів для пролиття християнської крові, що козаки 
іісдуть війну із пристрасті до грабунків та безладдя, що цей 
'.аколот небезпечний і для Московської держави; одне слово, 
[Московська держава, як і Польща задля власного спокою ні 
и якому разі не повинна допустити буйному народові поси-
лигися на біду обом державам. Цього листа було написано 
І ому, що в Польщі ходили чутки, нібито козацький проводар 
иіукас допомоги московитів. Поляки боялися, щоб москов-
ський двір, втративши нещодавно Смоленськ, не скористався 
розладом у Речі Посполитій для вигод своєї держави. Дипло-
ма пічна тонкість Киселя не вдалася; листа було перехоплено 
І лос ґавлено Хмельницькому, і він з докором показував його 
11. Ляшку, посланцеві Киселя, як доказ дворущності брацлав-
гі.ког о воєводи'. 

- Вачу, — говорив Хмельницький, — що пани хочуть під-
г і \ п и о обманути нас, щоб потім ми, потрапивши в тенета, 
1,1 '.пали долі Павлюка. 

Иіп не показував перед панами виду, що цілковито вважає 
інможливим примирення, а почав хитрити з ними так само, 
чк нони хитрували з ним. Він протримав певний час посланців 
кііміса|мв і написав Киселю ласкавого листа, зовсім не 
іілдуїочм перехопленої грамоти московському урядові. У 
1 III ігм)'листі він запевняв у чистоті своїх намірів, говорив, що 
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козаки бажають бути вірними слугами Речі Посполитої, і 
призвідцем всезагального народного хвилювання визнавав 
Вишневенького. 

Справді, Кисіль, рушаючи на переговори з Хмельницьким, 
писав до Вишневецького, просив не зачіпати більше козаків і 
надіслав йому копіїлистів примасата канцлера, що свідчили: 
уряд вирішив порозумітися з козаками. Вишневецький від-
повів: "Ці переговори можуть лише розбудити в рабських сер-
цях охоту до подальпіого свавілля. Якщо після знищення 
кварцяного війська і полону гетьманів Хмельницький зі своєю 
сволотою залишиться при старовинних пільгах, то я не хочу 
жити у вітчизні: краще померти, іп'ж дозволити владарювати 
над собою невірни.м та негідника.м'. 

"Ми, — писав на сейм Хмельницький, — відступили і 
татар відпустили, а пан Вишневецький нерозважливо кинувся 
на нас зовсім не по-християнськи і не по-лицарськи, 
варварськи тиранив і мордував християн, навіть наших 
священиків наказав саджати на палю. Воно не дивно, якби 
таке чинив якийсь простак, як, приміром. Кривоніс, котрому 
ми не дозволяли ніяких грабежів та руйнування міст; та ці дві 
особи відрізняються між собою". На закінчення він прохав 
комісарів прибути для комісії до Костянтинова^ 

Така пропозиція була зроблена для того, щоб поляки, по-
кладаючись на переговори, не квапилися діяти, він же тим 
часом збере до себе розсіяні загони, не допустить польське 
військо прийти в Україну, а навпаки, сам прибуде Еіа Волинь й 
оволодіє цим руським краєм, який уже був схвильований його 
іменем. 

Прагнучи па ділі показати свою щирість до панів, Хмель-
ницький, мовби на покару за лиходійство наказав прикувати 
Кривоноса до гармати, а гютім відпустив паче па поруки, та 
зітнув голови тим, хто в його очах були тільки розбійниками. 

Кисіль отримав листа 12 серпня, і хоча збагнув холопський 
намір, як він сам висловлювався, одначе рушив відвідати 
табір ТамерлаиіТ". Так комісари зі своїми хоругвами на-
близилися до Острога. Місто було в руках козаків. Кисіль 
попрохав вільного пропуску, бо вони йдуть для укладення 
миру; козаки погодилися, але з тим, щоб комісари лише 
пройшли через Острог, залишили заручників козакам і щоб 
попереду панів йшли козаки. Кисіль відправив до них 
заручниками десять шляхтичів; від козаків теж були дані 

М.МІсІїаІочузкіс^о... квіе^а ратіеіпісга. . . — Кгако\у, 1864. — 5. 56. 
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іаручники Киселю. Але трапилося так, що слідом Сокіл, на-
чальник загону від складеного сеймом ополчення, напав проти 
йолі Киселя на Острог і зав'язав битву біля воріт. Тоді в місті 
чдійнявся гамір. 

— Що це? — кричали руси. — Кисіль іде під виглядом 
переговорів, а насправді воює! 

Чернь кинулася на заручників і декількох умертвила. 
І Іольський історик г оворить, що це було скоєно за наказом 
Кривоноса. Коли Кисіль став скаржитися й запевняти, що бит-
ва в Острозі почалася без його дозволу, то Кривоніс написав 
йому листа і переконував не проходити через місто, а обійти 
Острог стороною. Пани підозрівали в цьому підступний замір 
схопити комісарів'. Кисіль був у нерішучості й знову відправив 
до Хмельницького гінця із звісткою, що його не пропускають 
через Острог і козаки продовжують бешкетувати як і раніше. 
Иіи заявив козацькому ватажкові, що із дня відправки листа 
чекатиме тільки шість днів, а потім терпіння його урветься: 
він муситиме їхати до війська. 

"Невже для тебе немає на небесах всевидячого Бога? — 
писав Кисіль. — Чим винна батьківіцина. яка тебе виховала? 
Чим винні будівлі й вівтарі того Бога, який дав тобі життя?"-. 

Козаки справді прийшли: але замість того, щоб сприяти 
комісарам, самі зайняли Острог\ 

Кисіль посилав до Хмельницького посла за послом, та не 
оV^ю ні послів, ні відповіді"'. 

Воєвода звернувся до київського митрополита Сильвестра 
Косова, обраного після смерті Могили. Він був із знатного 
•іпорянського роду, освіченим, миролюбним: зовсім не поділяв 
мраіюславно-руських ідей незалежності, якими переймався 
мого іюпередник. На клопотання Киселя він поїхав до Хмель-
іиіці.кого і схиляв його до миру, сподіваючись найбільше впли-
іі\ ї м па нього як представник церкви, за яку козаки ополчи-
іись. Козацький ватажок протримав його певний час, довго з 

пи.м розмірковував і сперечався, зрештою, запевняв, що 
І піоііпй до миру, але його стримує рада\ 

Очікуючи з нетерпінням, якого успіху доб'ється митро-
по іп і, комісари зрештою дізналися, що вже вся страшна сила 
\країпського повстання від них недалеко. Перелякані цією 
і'.к ікою, вони ясно побачили, що їм не вдалося ошукати 

'І І;і\ія т и к и , и'зл. Кисізскою комиссисю... — К.. 1845. — 'Г. 1. — С.З. 234. 
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Хмельницького, навпаки, вони самі обманулися. Комісари 
поїхали до війська. 

Так хитрою політикою Хмельницький виграв тоді багато; 
обманюючи комісарів, він загалом приспав поляків, які не йшли 
воювати проти нього в Україну; а тим часом він сам уже 
дійіі]Ов до Случі, кордону козацької землі, і козаки з гордістю 
говорили: "Оттак, ляше, по Случ наше"'. Переговори з Кисе-
лем дали козацтву ще більше вигоди, ніж битви: без великого 
пролиття власної крові козаки тим часом винищили на руській 
землі все супротивне своїй народності і стояли проти ворогів 
величезним ополченням. 

А па Волині збиралося польське військо, виставлене проти 
козаків. Воно все складалося з нових людей, бо нечисленне 
старе військо було винищене. Крім панських команд, в ньому 
було земське ополчення. Кожен шляхтич, який мешкав у 
певному повіті і бажав служити у війську, з'являвся на місце 
збору; з таких шляхтичів складалася .хоругва і носила вона 
назву повіту; декілька хоругов входили до полку за назвою 
воєводства, так ню вся армія, як зазначав літописець-, відо-
бражала цілу Річ Посполиту. Місце збору було призначене 
під І линянами, верст за ЗО від Львова. Збір розпочався у 
червні, але поляки сходилися ліниво; лише ті, хто мешкав на 
порубіжжі з повсталою Україною, іюснішали на битву'. Ця 
неквапливість завше була нричиїюю невдач поляків у війнах; 
та ще більиіс шкодило їм звичне суперництво панів: і тут не 
обійнілося без нього. За рішенням конвокаційного сейму, 
сенатори та інші урядовці з ополчення — всього 24 пани вхо-
дили до ради, яка мала право впливати на керування воєнними 
Д І Я М И ' ' . Це сприяло суперечкам та безладу. Сам Домінік Зас-
лавський, пан надзвичайно багатий, набирав військову силу 
для себе, розташовував на квартирах в околицях Львова, і 
мешканщ' нарікали на утиски з боку військаї Виїїіневецький 
розгнівався нате, що його не призначили начальником, тоді 
як він один бився з козаками посеред всезагального заціпе-
ніння, тож вважав себе найдостойнішим. Він не хотів об'єдну-
ватися з глинянським огюлченням і соромився бути залежним 
від Заславського. Між ними була давня непримиренна нена-
висть. Домінік та Ярема колись обоє претендували на руку 
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Грізельди Замойської . Марно Заславський підкуповував 
наближених до панни Замойської жінок у домі її батьків, 
гцоб вони перед нареченою розхвалювали його і ганили 
Вишневенького. 

— Що в ньому хорошого?—говорила стара баба панні. — 
Він такий чорний! 

— Не турбуйся, не очорнить він мене! — сказала панна 
'Замойська і вийшла за Ярему. 

Сердечна ненависть залишилась між суперниками: все 
життя вони старалися нашкодити один одному'. 

Отримавши у Збаражі звістку про неувагу до себе сейму, 
Вишнсвецький у пориві обурення хотів залишитися байдужим 
спостерігачем війни, але ненависть до козаків була у нього 
надто сильною; зачувши про нові грабунки та руйнування, він 
чібрав власне військо до 12 000 і став табором, маючи намір 
діяти окремої Тоді замість одного ополчення з 'явилися два: 
одне під Глинянами, друге під Костянтиновом. На Вишне-
іісцького дивилися як на найхоробрішого, найумілішого воїна 
у всьому королівстві. Старі жовніри були до нього прихильні, 
возвеличували його простоту, ласкавість з нижчими, ставили 
ііому за достоїнство походження від войовничих пращурів, 
які колись царювали. Приклад ветеранів захоплював натовп; 
оаі ато хто, прибувши під Глиняни, не хотіли визнавати верхо-
іісіїства Заславського і рушали під Костянтинів. Так через 
різні невдоволення пішло від Заславського чимшю поважних 
панів зі своїми загонами. Старий Тишкевич визнав за началь-
ника Вишневенького, прибули до нього молодший Калинов-
сі.кий та Конецнольський, його свояк, який недавно сперечався 
і ним на сеймі, атепер помирився і став другом — вони ж т о 
мсрніими під'юдили Хмельницького і першими [юказали себе 
-корстокими ворогами козаків. Спільна справа об'єднала їх 
І спер. 

Заславський побачив, що таке роздвоєння сил може спри-
•птиги нове нещастя, і йому потім дорікатимуть зате, ню не 
лмів тримати у покорі довіреьюго йому війська. Він поїхав 
іо Ііиіиневецького сам. 

>1рсма прийняв суперника ввічливо, вони майже помири-
шся, як раптом приятель Заславського Самійло Лащ сказав 

•ікссі. слівце, що образило самолюбивого князя, і хоча він не 
• іт.ілхнув, але став висловлюватися так сухо і двозначно. 
ПІП Заславський мусив поїхати ні з чим'. 
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у той час Хмельницький з козаками вже наближався до 
Костянтинова. На його заклик збиралися козацькі загони, 
СНІІ1Н1ЛИ до нього: Кривоніс з-під Кам'янця, якого він так і не 
взяв; Колодка, котрий перед цим узяв Слуцьк, і Лисенко зі 
своїми вовгурівцями, і Гаймура із степовиками, набраними 
на берег ах Собі та Росі, і І Іечай, і Морозенко — славні імена 
з народної поезії, і Тиніа з глибини Польщі, і Носач із черво-
норуськими втікачами та багато інших ватажків повсталого 
народу руського стікалося до Хмельницького зусебіч. З бере-
гів Самари йшли дикі лугарі, або лісові гайдамаки, діти віль-
ного Ташлнка летіли до козацького табору; були у Хмельни-
цького й молдавани, і волохи, і серби, і донські козаки, і втіка-
чі з заходу'. Хмельницький приймав усіх, і було в нього, за пере-
конанням польських письменників, всього війська 150 000% 
але воно переважно складалося із руських селян. 

Тиміш у цей час діяв у Криму, запрошував татар сприяти 
козакам. 

"Війна ще не закінчена, — писав Хмельницький до Криму. 
— Корсупська поразка була тільки початком; здобич, котру 
годі отримали татари, нічого не значить перед тією, яку вони 
матимуть тепер, якщо поспішать із сильним військом. Під 
Корсупе.м \ги мали справу із слугами, а нині виступатимуть 
панн розкішні та багаті"'. 

Хмельницький старався показати козакам їхніх ворогів 
нікчемними, говорив, що в польському війську багато жидів, 
і причепив усім трьом польським воєначальникам насміш-
куваті прізвиська: Заславського за його зніженість назвав 
периною, Конецпольського — диїтіііою за його молодість 
та недосвідченість, а Остророга за вченість — латиною''. 
Дізнавшись про незгоду між полководцями, ІДО, природно, 
посилювалася під впливом інших панів, котрі вважали, що й 
вони можуть давати поради, замість тог о, щоб слухатися й 
підкорятися, козацький ватажок говорив: 

— У панів Бог розум відняв: кожен хоче бути старшим; а 
де старших багато, там військо нездорове^ 

Кривоніс та Головацький глумливо казшш, що половина в 
польському війську — переодягнуті жінки. 
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Л загони все сходилися; пристав нарешті й Гаижа зі своїм 
військом, яке поляки називали подліспірянськоюхарамжею. 

Вишневецький почув про наближення козаків і разом з тим 
отримав звістку, що Хмельницький не квапиться, бо чекає 
хана. Подейкують, що він так оскаженів, що убив жовніра, 
який приніс йому цю новину'. Залишений з 12 000 на віддалі 
від іншого війська, він побачив, що упиратися далі неможливо, 
і послав до табору Заславського Тишкевича із пропозицією 
об'єднатися-. Пани переконували проводаря якомога скоріше 
помиритися з Яремою. Тоді суперники з'їхалися під Чолган-
ський Камінь і там, стверджує літописець, подали один одному 
руку на знак згодив Усі в таборі були надзвичайно задоволені, 
ніхто в такій раптовій переміні гордого магната не підозрівав 
вимушеного смирення. Більшості дворян подобалася непо-
ступливість князя, а пропозиція служити під начальством 
суперника у час небезпеки вважали доказом його палкої 
любові до вітчизни'. 

У середині вересня табір Заславського перемістився на 
і^олииь, під Костянтинів, і став поблизу окремого табору 
Виїпневецького. Це місто, зайняте козаками, було взято поля-
ками. П'ять тисяч козаків, що перебували там, пішли до Хме-
льницького. Хоча полякам і важко було дивитися на спус-
іошсні й сплюндровані костьоли, та Домінік Заславський 
оі олосив прощення всім міщаналг, щоб заохотити інших до 
покори прикладом поблажливості\ За ним багато панів вияв-
ляли милосердя до своїх холопів не з людинолюбства, а з 
власної користі. 

— А хто ж нам без них працюватиме на паиіцині? — 
І (Чіорили вони''. 

Було зроблено огляд війська. Всіх жовнірів, за винятком, 
псине, воїнів Вишневецького, красувалося, за висловом літо-
писця, 36 000; та якщо полічити слуг, то було втричі більше 
подсй, здатних воювати. За переказами сучасників, це військо 

підіначалося неймовірним франтівством. Гусари один з-
иоіісред одного хвалилися ставністю своїх коней: луки на 
гідлах були зі срібла, чепраки вишиті, стремена іюзолочені, 
ііі.іблі із срібною насічкою під черню, кунтуші оксамитові, 
підбиті й опушені дорогими хутрами; на шиях виблискували 
'.п кугі ланцюги, з перехняблених шапок гордовито спадали 
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китиці, всіяні коштовним камінням; за поясом дорогі кинд-
жали; чоботи прикрашали срібні та золоті шпори. Непогано, 
говорить літописець, була вбрана й піхота — на іноземний 
кшталт. Та особливо розкішними були столи, за звичаєм того 
часу: на столах, поставлених у багатих наметах панів, виста-
влялися зроблені з цукру леви, кози, лані, троянди, дерева; 
посуд був із коштовної порцеляни та срібла, чарки і келихи 
карбовані із золота і срібла, навіть умивальники й тази у ба-
гачів були срібні, — одне слово, як зауважив сучасний літо-
писець, у цьому таборі було більиіс срібла, ніж свинцю. За 
кожним паном котили величезні ридвани і вози з незліченними 
багатствами; там лежали шовкові та вовняні тканини, собо-
лині шуби, меди, вина, варення, цукерки; за кожним паном 
їхав натовп слуг і кухарів; везли також ванни і багаті постелі. 
Бенкети з музикою справляли з ранку до вечора, так що, 
"іюдивившись на це військо, можна було подумати, що воно 
з'їхалося на весілля"'. 

"Напевне, пани думали, — зазначали руські літописці, — 
що вони прибули на ярмарок з такими товарами, щоб промі-
няти їх на козацькі рядна і попони. Хоробрість на словах була 
надзвичайна. "Проти такої наволочі, як козаки, — говорили в 
таборі , — не варто навіть тратити куль: ми їх нагаями 
розженемо по полю, як тільки дасть знати наш проводар". 
Інші були такі самовпевнені, що читали таку молитву:"Господи 
Боже! Не допомагай ні нам, ні козакам, а тільки дивися, як 
ми розправимося з цією дрантивою мужвою"^ 

Тим часом, розкіш та пияцтво на перших порах дали нас-
лідки: шерегові жовніри, за приюіадом командирів, пригощали 
один одного і невдовзі витратили жалування, отримане, за 
польським звичаєм, натри місяці наперед. Тоді, від незвички 
жити помірно, вони пустилися по селах збирати продовольство, 
насильно брали у селян овець, птицю й бешкетували. Меш-
канці з досади кричали: 

— Ці захисники наші, як вони себе виставляють, гірше 
нас розоряють, ніж козаки, котрих вони називають нашими 
ворогами'. 

'Иі . ' і іогіатт РоІопіас сЬ с.\сс55и УІасіізІаі IV... — 1755. — Р.23; Аппаї іит 
Роїопіас... — Сгасочу, 1683. — V. 1. — Р.53; 1 Іізіогіа рапо\уапіа Іапа Кагіт іегга 
рг2С2 п і с / п а і о т е ^ о аіііога. — Рогпап, 1840. — 8.7; \\'о]па сіопіо\уа... — 
1681. — Ч.Г. — 8.26; Исторня о прсзельиой брани. — К.,1854; Ратіе іпікі 
СІО рапо\уапіа 2у2.тіііі1а 111, \\'1ас1у5Іа\уа IV і ^апа Каг іт іегга . — ХУагвгачуа, 
1846. — Т.2. — 8.12; 8(0гіас1е11е8иеггссіуі1с сіі Роїопіасіі сІопАІЬегЮ V і т і п а 
ВСІІІІПС.ЧЄ. — Успсііа, М0СІ.ХХ1. — 8.31. 

- Л т і а і і і і т Роіопіае... — Сгасо\у, 1683. — — Р.53; НізЮгіа ЬеІІі 
созассо-роіопісі... — 1789. — Р.75. 
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Львівський архієпископ писав до одного пана про свавілля 
жовнірів: "Королівські та шляхетські села вкрай спустошені, 
доведені до голоду; люди не в силах терпіти і розбігаються 
світ за очі"'. 

Вишневецький продовжував стояти окремо, хоч готовий 
діяти взаємими силами, але далекий від того, щоб формально 
визнати над собою верховенство Заславського. Він приїжджав 
до головного табору, коли треба було порадитися. Полководці 
іде не відважувалися щось робити, як раптом Хмельницький, 
зайнявши невеликий замок, послав до Заславського депутатів 
з несподіваною пропозицією. 

Козацький ватажок сповіщав польському воєначальнику, 
що козаки зовсім не бажають вести міжусобну війну, готові 
підкоритися і прохають пана Домініка розсудити й уладнати 
незгоди між козацтвом та Річчю Посполитою, обіцяючи 
віддатися добровільно на його рішення^^' 

Така пропозиція була зроблена, по-перше, для того, щоб 
знову викликати незгоду між панами, а, по-друге, щоб виграти 
час, поки прийдуть татари. Хмельницький встиг якнайкраще. 
Домініку, честолюбному і зовсім не войовничому, надзвичайно 
сподобалась така повага до нього руського народу. В повній 
готовності вести з козаками переговори він зібрав раду. 

На самому початку цієї ради, яка не могла закінчитися 
чимось іншим, опріч розбрату, сталося замішання, що показує 
іодішнє становище польського суспільства. 

Приїхав до табору Кисіль зі своїми загонами, де служили 
ідсбільшого православні дворяни, як і він сам. Всі вони пере-
бували тоді у скруті. Спонука до козацького повстання була 
двояка: по-перше, руський народ ополчився для захисту пра-
вославної віри, по-друге, щоб звільнитися від влади панів; отже, 
ворогами повсталих були, по-перше, римські католики, по-
дііуге, — пани. Православні пани опинилися на слизькій 
середині між двома крайнощами. Козаки та холопи хоч і ба-
'пиги в них єдиновірців, але не могли забути й того, що вони 
I ііобили народ нарівні з панами-католиками; останні ж, хоч і 
Гіули пов'язані з ними взаємними інтересами звання, але 
вПачали в них і багато спільного з тими, проти кого воювали, 
їм ііс подобалося, коли руські пани говорили, що найважливіша 
мричина повстання — утиски грецької релігії, а православні 
ііс могли байдуже чути, як ксьондзи підбадьорювали військо 
II їм, іцо воно йде захищати римську церкву проти схизматиків, 
І оді як у козацькому таборі священики вмовляли стояти за 

'І 'укопнси И.П.Б. — Ф. 90. 
І ІІ^;іогіа ЬеІІі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.44. 



віру грецьку. Єдиним бажанням Киселята православних панів 
було помирити обидві сторони, але цим вони накликали на 
себе ще гіршу зненависть і панів, і козаків. Киселя в таборі 
прийняли погано. У призначений для ради день до табору 
в'їхали екіпажі його та комісарів, котрі були з ним в Україні. 
Тоді якийсь Ржемик-Вольський звинувачував православного 
магната у зраді. 

— У нього в обозі, — говорив він, — є козаки, яких схиз-
матики приводять до нашого табору, щоб потім передати 
Хмельницькому дані про наше військо. 

Більшість голосів пристала до обвинувача, пани кинулись 
до екіпажів і справді вивели звідти декількох козаків. 

Раділи тоді вороги православ'я; образи, лайка сипалися 
на старого. 

— Він такий далекий від зрадників, як від русів! — кричали 
католики. 

Та коли розглянули справу докладЕііше, то дізналися, що 
козаки були дані Киселю Кривоносом як заручники,та оскільки 
Кривоніс не повернув польських заручників, то й Кисіль привіз 
із собою козацьких до проводаря. 

Соромно стало обвинувачам. Схвильований восвода гово-
рив гак: 

— За мої заслуги, за мої старання мені платять образами 
й невдячністю. Спитайте товаришів моїх, комісарів, чого ми 
натерпілися від козаків, як саме життя наше було в небезпеці 
від розгнузданої мужви, нахабної від щастя! І ось нарешті 
довелося нам зазнати зневаги й кривд від своїх братів! 

Заславський перепросив за образи, завдані старому, обіцяв 
покарати Вольського за хибний донос. 

Запросили Киселя на раду: проводар оголосив пропозицію 
Хмельницького і першим запросив викласти міркування щодо 
цього брацлавського воєводи. 

— Я обраний вершителем миру і згоди, а не провісником 
війни, — зронив Кисіль, який завше вирізнявся велемовністю. 
— Що я не чинив, чим не ризикував, щоб досягти жаданого 
заспокоєння, дати вітчизні благополуччя? Життя моє було в 
небезпеці, маєтки розруйновані; лайка, невимовні кривди були 
для мене гірше смерті. І ось після всього я тримаю меча в 
тій руці, в якій мав би принести вам пальмову гілку! Я 
польський дворянин і сенатор; хоч мої предки і були русами, 
але Свентольдичі — ті, хто своїми порадами та прикладом 
поєднали дворянство роксоланське з тілом Речі Посполитої. 
Я не маю нічого спільного із заколотниками. Там немає 
дворян. Сповідую віру православну і завжди готовий захищати 



її, проте першим бажав би, щоб гідра бупту впала під герку-
іссовою рукою: тоді я спокійно жив би у своїх українських 

маєтках, звідки іспер мене вигнали... Але ви запитуєте: що 
І рсба робити? Воювати, але не битися, відповідаю я: неквап-
іивістю, зволіканням часу ми можемо досягнути найвірнішої 

перемоги і найміцнішого миру. Навіщо наражатися па небез-
пеку, коли можна перемогти без кровопролиття? Тільки боже-
вільний затикає пружне джерело, коли його потік можна 
иідвести інакше. Покладаймося більше на здоровий глузд, 
ніж на пристрасть. Згадка про жовтоводську та корсунську 
іі(і|")азки вже, здасться, не повнпна допустити нас самих праг-
II) І п біди, коли можна перемогти мирними засобами. Досить 
ікжазувати готовність до війни: цим одним легко приборкати 
чіиїлювання. Виявимо до.заколотників милість, дамо їм час 
піімм'ятатися, — вони захочуть повернутися до колишніх 
чоов'язків покори, так, ніби всі скоєні ними злочини сталися 

проти їхньої власної волі. А якщо їхнє зухвальство буде 
НІКИМ настирним, що вони зневажать наші мирні пропозиін'ї, 
І о любов до рідних, необхідність домаиінього життя, такі 
ііріі гаманні людині, все ж спонукають їх до засгюкоєння. Така 
моя думка. Нехай розсудять ті, на кого іюкладена відпові-
иі.п.ність за цілісність держави. 

- Правда, — сказав на таку промову Добеслав Цехлин-
^ і.кий, каштелян чеховський, — нам слід гюрадою, а не 
'.просю, відхилити й розвіяти задуми бунтарів, дати їм час 
'ііі;і.\Гягатися, а меч, що висить над їхніми головами, доведе 
і\ до відчаю. Втративши надію на прощення, вони стануть 
іііе іатятішими. 

і іетак міркував войовничий Вишневенький. 
-1 я погодився б із вами, — переконував він, — якби у 

к п ІЛЦЬКОЇСВОЛОТИ б у і ю стільки ж совісті, стільки дару красно-
моїісгва у тих, хто переді мною виступав. Та невже зако-
ні і иики вдовольняться нашими нещастями і нашою кров'ю? 
І:і це просто мрія, а не балачки! Запевняю вас, розпочата 

І права може закінчитися лише погибеллю одного з ворогів. 
Що цс таке? Нам радять вести війну без битви? А якщо 
іиірої сам нападе на нас? Ухилятися радять нам — тобто 

кииі натискуватимуть на наше військо, заступатимуть нам 
111 ія\. не пускатимуть наших коней на пасовище, відніма-
нім) іь запаси, влаштовуватимуть засідки, а ми будемо 
и рііі і п. склавши руки і під приводом мирних трактатів псувати 
II.мир, а тим часом на руській землі литиметься шляхетська 
І |іічі! Душа обурюється від безчесної думки: через українські 
і'.ір і'ч II .хочуть віддати на поталу середину королівства! Але 



я не ВМІЮ красно висловлюватися, та й час такий, що виграти 
можна лише ділом, а не дотепністю. Якщо хочете перемогти, 
то перемагайте сміливістю, — ось моя військова думка. Слід 
негайно вдарити на козаків, доки орда ще не переправилася 
через Дніпро, бо, з 'єднавшись із варварами, заколотники 
стануть ще сильнішими. Надходить час платити війську; жов-
ніри вимагатимуть грошей або ж кинуть службу: у вас грошей 
катма, силою не втримаєте, почнуться втечі, всілякий безлад. 
Незабаром і виборчий сейм: з якими очима з'явитеся ви, 
нічого не зробивши? Сейм має право вимагати од вас звіту 
про всі величезні витрати для війни. До того ж настає осінь, 
край розорений, запасів немає; а якби й дістали зерна, то як із 
нього спекти хліба, коли всі млини спалені чи зруйновані? 
Лише від швидкості залежить спокій Речі Посполитої: не дав-
ши бою, і не мрійте про мир. Згадайте Переяслав, Старицю, 
Кумейки:там ви перемагали ворогів сміливістю та дієвістю. 
Така моя порада. Вам, начальникам, приймати її чи відкидати. 

Вишиевецького підтримали такі ж рубаки, як і він, такі ж 
ненависники і гнобителі племені руського'. 

— Пропозиції заколотників, — говорили вони, — не більше 
як підступність; проводар не повинен піддаватися омані, якщо 
хоче перемогти; на хитрі обіцянки нехай відповідає негайною 
битвою; надія на успіх безсумнівна; все військо рветься в 
бій! , 

Але Домінік, особистий суперник Вишиевецького, не лише 
взяв сторону поміркованих, а навіть поспівчував козакам. 

— Перемога в наших руках, — переконував він, — це 
так; та яка користь від цієї перемоги? Якщо ми винищимо 
козаків, то ніхто не постраждає стільки, як я. Більшість зако-
лотників— це мої холопи; навіщо мені губити своїх власних 
підданих, коли я можу владнати суперечку з ними мирними 
засобами? Ніколи я цього не зроблю! Добре так радити тим, 
хто не мав тут маєтностей; а що робитиму я, винищивши їх? 
Сам землі орати не вмію, а милостиню просити посоромлюсь^. 

Заславський протягом двох тижнів перемовлявся з коза-
ками, то надсилав до них умови, то одержував від них'; а 
тим часом руси, які були в польському обозі драгунами й 
слугами, втікали до козаків"*. Козацьке військо збільшувалося, 

'Аппа ї іит РоІопіае... — Сгасо\у, 1683. — У.І. — Р.54 — 57; НІ5Іог]а 
рапо\\'апіа і/.па Каг і т і егга рггсг піс2паіоте§о аиіога. — Розпап^ ]840 . — 
Т. І. — 5.8, I I ; Ратіе іпікі сіо рапо\уапіа 2у£тип1а III, \\'Іасіу5Іа\уа IV і іапа 
Каг іт і егга . — \Уаг57.а\¥а, 1846. — Т . 2 . — 8 . 1 3 — 16. 
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і полковник Нечай майже на виду у польського війська спалив 
декілька садиб та містечок і пішов до І^стянтино^а' . 

Вишневецький припинив зв'язок із князем Заславським, 
пішов до свого табору, і хоча стояв недалеко від головного, 
іа діяв окремо. 

Іноді він зав'язував перестрілки з ворогами, і після однієї 
гакої вилазки йому донесли, що татари йдуть на допомогу 
Хмельницькому. Князь написав одному з панів у головний 
габір, щоб той переконав головного проводаря припинити пусті 
іносини і напасти на козаків, поки ще не прийшли кримці. 
^аславський з першого разу відповів, що не вірить чуткам. 
Ллє його оточення наполягало прислухатися до поради 
Вишневецького. Заславський відважився, нарешті, просуну-
т с я вперед, проте не наступав на козаків цілим військом, а 
тільки дозволив полякам виїжджати на герці з козаками^. 

'Лі іпаїіит РоІопіае... — Сгасо\у, 1683.—У.І . — Р.53; Ні$(огіарапо\уапіа 
І М1.1 Ка/.ітісгха рг2Є2 п іегпа іотеео аиіога. — Розпап, 1840. — Т . 1 . — 8.7: 
і ' .ітіоіпікі сіо рапохуапіа 2 у £ т и п і а III, ^VIасіу81аVVа IV і Іапа Каг іт і егга . — 

1846, — Т . 2 . — 5 . 2 2 . 
І Іі^іогіа ЬсІІі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.76. 



Р О З Д І Л Ч Е Т В Е Р Т И Й 

Сутички під Пплявою.—Хитрість Хмельницького. — Втеча 
поляків. — Пограбування польського табору. — Взяття 
Костянтннова,'Збаража, Бродів. — Обіїога Львова. 

— Відкуп. — Облога Замостя. 

Ведучи переговори із Заславським, Хмельницький стояв 
З Пилявському замку. Загони спокійно проходили повз поль-
ський табір і з 'єднувались із головним козацьким військом, 
яке стояло табором у захищеному місці серед боліт'. Хмель-
ницький очікував кримців, а тим часом готував своїх воїнів 
до близької війни. Серед козаків панували войовничий дух та 
релігійне натхнення. Священики служили у війську молебні; 
сам Хмельницький, проїжджаючи між лавами своїх завзятих 
молодців, говорив їм не довгі промови, а коротко нагадував 
їм, що вони воюють за віру. Готові /ю битви, вони не мали тієї 
самовпевненості, якою відзначалися їхні вороги. С т а р т і 
стримували иіал молодості. 

— Хто знає, що буде, — говорили вони. — Доведеться, 
можливо, і нам накласти головою, порадувати ляхів! На все 
воля Божа! 

Коли поляки показали охоту взятися за діло, варта, 
виставлена над річкою, прибігла до козацького табору. 

— Гей-гей, молодц і ! — кричав гонець . — Пани 
опам'яталися, підступають до річки, викликають козаків! 

Миттєво сурми засурмили тривогу по всьому табору. 
— Спішіть, спішіть! — гукали осавули. — Веселіть пана 

гетьмана Хмельницького!-

'Зюгіа сісіїс §испс сіуііе сі! Роіопіа сі! ііоп ЛІЬсгіо У іт іпа Вс1Іипс5Є. — 
Уепсііа. МОСІ.ХХІ. 

М Іаролна пісня. 



Табір просунувся ближче до річки Пилявки. 
Кривоніс тут же відбув до Костянтинова в засідку: якби 

поляки здумали відступити, то наткіїулися б па козаків'. Це 
було першою причиною невдачі поляків, бо Кривоніс зайняв 
Ііівнину, а поляки стояли між горами-. 

Маленька річка Пилявка розділяла ворожі полчища; від 
неї обабіч тягнулися болотисті луки, дуже грузькі, надто в 
іодішню осінню дощову пору. Обидві сторони з'єднувала 
гребля. Хмельницький, щоб не дати полякам перейти річку, 
відрядив козаків за греблю, де вони викопали шанці. Козаки 
нарочито розгрузили болото кіньми, покопали рови та копанки 
і зайняли оборону. 

У понеділок 20 вересня битва розпочалася одразу у трьох 
місцях. Самійло Лащта князь Корецький знайшли брід вище 
греблі й розпочали перестрілку з козацьким обозним, 
сміливцем Іваном Чорнотою; і гюляки, й козаки, піші та кінні, 
розсіялися гю чагарях і билися на рівних. Осннський напав 
іиля греблі і змусив козаків відступити з протилежного берега; 
К1КИМ ЧИ1ЮМ прохід на другий бік річки залишився вільним 
іля поляків. Михайло Йордан знайшов іішіий брід нижче 

І рсблі і перейшов ним. У цей перший день битви щастя було 
іі:і боці поляків. Тоді пани так підбадьорилися, що вже кричали: 

— Удармо залпом по курятнику! — так вони називали 
м:менький Пилявецький замок. Тільки звістки, доставлені 
ішлоненими русами, остуджували їхню са^ювпевненість: 
полонені показували, що Хмельницький ось-ось очікує хана 
'.І е іраніною силою. 

І Іаступного дня, у вівторок 21 вересня, тривали герці вже 
І іі. іьншм успіхом для козаків. Вони заволоділи бродом, через 

чмп'і напередодні пройшов Йордан, й укріпили валом 
ік іісінечні місця. Ллє тоді козацтво втратило нестриміюго 
\ млпського полковника Ганжу. Напившись горілки, виїхав він, 
мимочись , на герць, убив кількох шляхтичів, які хотіли 
іиіказаги свою лицарську відвагу, і сам був убитий якимось 
Ції іохом, "зрадницьки", за висловом літопису". Козаки рано 
111.(4 о дня припинили сутички й ухилялися від подальших боїв. 
11г ііякаію поляків. 

І Іевне, вороги щось замислюють, — гомоніли в поль-
' І.міму габорі. 

І Іадиечір в козацькому обозі несподівано зчинився гамір. 

'1 К кіріїя І) прсзельной браііи. — К.,1854. 
\\(і|и;і ііопкпуа... — 1681. — 4.1. — 8.28. 
І її иіріія о іірсіс;іьіюй брапи. — К.. 1854. 



чутний і полякам; били в литаври, сурмили в сурми, стріляли 
з мушкетів та гармат; тисячі голосів раптом крикнули: 

— Алла! Алла! 
— Що це означає? — перелякано питали пани один одного 

і по-різному собі пояснювали. 
— Можливо, — говорили одні, — холопи втікають, 

злякавшись наших подвигів. 
— Ні, — заперечували інші, — певне, козаки невдоволені 

Хмельницьким й обирають іншого ватажка. 
Треті боязко здогадувалися, чи не прийшла орда татар-

ська. 
Ніч накрила обидва війська; у томливій невідомості 

перебували пани; та ось у середу на світанку жовніри дивізії 
Тишкевича привели полоненого в святенницькому вбранні; 
невідомо, чи то був справді священик, чи зодягнутий так козак 
і нарочито посланий Хмельницьким. Стали його допитувати. 

— Я вам усю правду відкрию, — сказав він. — Хмель-
ницький так злякався вашої сили, що хотів було втікати; але 
вчора увечері прийшли 40 000 татар та ще й сам хан буде 
скоро. Хмельницький присягнув платити щорічну данину 
ханові, а тому хан всіма силами вступати.мегься за козаків. 

Звістка була вигадана; на допомогу козакам справді 
прийшов опівночі татарський загін, але тільки 4000 чоловік з 
Карабчей-мурзою і сином Хмельницького. 

Через декілька годин після світанку Хмельницький, 
розрахувавши, що поляки вже почули від нона тс, що їм слід 
було повідомити, пустив усіх прибулих татар уперед і вдягнув 
ще декілька тисяч козаків татарами. Вони кинулися до річки 
і дико зак|5ичали: "Алла! Алла!" Це змусило поляків повірити, 
що полонений говорив істину, і гегь розгубилися. Всі схопилися 
за зброю, але в страшному безладді; всяк командував і ніхто 
не слухав команди; кожен біг навмання, с тавав як попало і, 
надодачу, між начіь'іьниками спалахнула суперечка, тому що 
всі бачили безладдя, приписували його причину О Д И Е І одному, 
ображали. 

Козаки тим часом перетнули греблю і напали на польськ" 
шанці. Поляки, незважаючи на безлад, вступили з ними в бій. 
Першим із польських полків взявся за діло ссндомирський 
під командою Вітовського; за ним без наказу пустився полк 
воєводства Мінського. Козаки під орудою Чоріюти навмисно 
іюбігли назад за греблю; шляхтичі, гадаючи, що вороги 
втікають, перейшли за ними греблю і переслідували їх, тіша-
чись роллю пере.можців; але не бачачи нічого за туманом, 
наткнулися на цілий козацький корпус і почули голос Хмель-
ницького, який гукав своїм воїнам: 



— За віру, молодці, за віру! 
Нові хоругви кинулися, щоб слідом перейти річку, і коли 

скупчилися на греблі, козаки вдарили на них, зім'яли, потопили, 
потім зайшли в тил відрізаному від греблі Вітовському, і "тоді 
поляки орали землю списами і вистиляли все болото пра-
порами", — говорить сучасник'. Два полки, сендомирський 
га волинський, загинули цілком; багато знатних папів полягло 
на полі битви; Вітовський та Оссоліпський, небіж канцлера, 
ііитягнуті з річки, поранені, ледве встигли прискакати до свого 
головного обозу. Козаки били ворогів наповал.Страх і трепет, 
ш висловом літописця% поширилися в польському таборі. Вже 
ніхто не поривався проганяти мужву нагаями; відправлені на 
інший бік хоругви привели до табору двох татар, котрі 
повідомляли, що хап скоро буде, а з ним війська, як трави у 
полі. 

Водночас з іншого боку непокоїв поляків Кривоніс. 
і-іадвечір проводарі та знатні пани зібралися на раду, але 

ніддалік табору, в полі. Вони шкодували, пю вийшли з-під 
I лпнян, вважали незручним місце під Пилявою через болота 
і яри, а один, який славився особливою розважливістю, 
доіюдив, що найліїшіе, на що слід відважитися, — пітизтабо-
р\; його підтримала більшість; пристав на це і сам проводар. 
Ухвалили віддати Вишневсцькому начальство, а самим виї-
\аі п, провівши спершу вози га ридвани з майном. Наказ було 
піддано, і з настанням вечора пі Домініка, ні інших панів не 
і п.10 в таборі. Під Конецгюльським спіткнувся кінь, і він,зали-
іііившись пішим, зустрів якогось селянина, зняв з ньоі о шапку 
II одяг, вдягнувся, а йому віддав своє убрання і так уникнув 
мспіастя потрапити до холопів у неволю. Домі пік Заславський 
і'.і ік на двох конях, залишивши козакам свою карету, всі свої 
гічлрби та обоз, в якому бу;ю до 3000 найманих нідерландців; 
і\ винищили козаки, які захопили обоз \ Вночі з 22 на 23 
г.сресня по табору поширилася тривожна звістка, ию прово-
ілріи уже пемас, і все численне військо, у стра.ху й безладді, 

мпімипи майно, накивало п'ятами... Вранці козаки виїхали до 
рімки, пюб знову викликбі и на герці поляків, але викликати 

к) нікого: табір був порожній, тільки собаки гавкали! 
Тоді Хмельницький з усіма силами кинувся навздогін, і 

ПІ іям ичі геть розгубилися: від страху вони кидали зброю, 
НІМО не розумів, хто спричинив втечу; кожен кричав: "Стій-
и ! а сам "лише коня допався б, летів без очей, аби не 

' \\(і|ікі с іотоиа. . . — 1681. — Ч. 1. — 8.36. 
І к кірия о іірсзолі.ііоіі брапи. — К., 1854. 
Л м ь і и). 11 1.1' — Т.З. — С . 2 8 3 . 



зостався'", — говорить руський літописець'. Стиснуті в натов-
пі, вони падали від задухи й тисняви, попадали в полон, коли, 
зі слів того ж літописця, зупинялись, щоб витерти з лиця піт і 
прикласти хустину до серця, що ледь не вискакувало з гру-
дей... Кидали поранених і хворих. 

За повідомленням сучасників, переможцям дісталися до 
120 000 возів з кіньми, вісімдесят гармат і приблизно на 10 
мільйонів польських злотих всіляких кощтовностей^ Древки 
із знаменами, вуздечки, щити, шоломи, срібний посуд, щаблі, 
соболині шуби, блакатпі сукна, персидські шалі, рукомийники, 
ванни, де багатий пан щойно купався, вишукані страви, 
варення, цукерки, тістечка зі столу від перерваної учти — 
все це безладно лежало на полі. Козацькі ватажки марно 
стримували русів, п ідозріваючи, чи не думають папи 
сгюкусити холопів; а ті жадібно підбирали коштовності й 
ласощі, яких було стільки, що вже не знали, що їм брати і що 
кидати; ніхто не залишився обділеним: за кварту горілки козак 
віддавав своєму базарнику оксамитову шубу або срібний 
келих. Чотири дні пробули переможці в розграбованому 
таборі; пива, медів, вин 6уі\о так багато, що при звичайному 
вживанні стачило б на місяць, говорить сучасник\ Численних 
нещасних слуг лупцювали невірні. 

"Така була кара Божа, — переконаний інший тогочасний 
письменник, — за бундючність"'. 

— Добре, — дивувалися козаки, — добре пани вибрались 
на весілля і бенкет на славу дали, тільки кошту багато поло-
жили, сто тисяч скарбу процвиндрили і сирицю^ здорожили'". 

Польський очевидець писав, що ворогам допомогли якісь 
особливі чародійства . "Цього є безперечні ознаки, — 
стверджує він, — і тому такий страх, така констсрнація напала 
на нас, що ми скакали і втікали щодуху, кричали: "Женуться 
татари!" — а від татар, з милості Божої, ніякого нападу не 

'Ис іория о прсзельїюн брани. — К., 1854. 
-Краткос исторнчсское огіисаііие о Малой Россми до 1765 года с 

дополіїсііием о загюрожских козака.\ и ііриложсіпіями, касающимися до сего 
описання, собраннос т лстописей іюльского ґі малороссийского журпала 
илн записок генерала Гордома, Стралснбсрга, швсдского историка, из 
жизиеоинсания о іосударе Петре Великом архиеиископо.м Феофаіюм и греко.м 
.Лнтоііием Катифором, фамильиьіх записок и иублнчньїх указов 1789 г. — 
М.. 1848. — С. 10; 8іогіа сіеііе ^^иегіе сІУІІе сіі Роїопіа сіі сіоп ЛІЬегіо У іт іпа 
Веіктс.че. — Уепсііа. МПСІ.ХХ1. — 5.34. 

^Мі.чіогіа ЬсНі сояассо-роіопісі... — 1789. — Р.79. 
ЧУоіпа сіото\\а. . . — 1681. — Ч. 1. — 5.33. 
'Сиру мік-уру, з якої різали паси, — ними козаки в 'язали полонених 

ворогів. 
•'История о прсз'-'льной брани. — К., 1854. 



оуло"'. Тільки жадібність холопів до розкиданих багатств вря-
тувала тоді поляків від загибелі, але багато з них було й таких, 
т о віддавали свої дворянські голови під шаблі чи аркан. 
Особливо сильно козаки вдарили по втікачах під Костян-
і иновом, де під поляками обломився міст через Случ". 

Домінік, втікаючи з табору, надіслав Вишневецькому 
пропозицію взяти команду, та Ярема відлювився: він знав, до 
якої міри безлад укорінився в війську, знав про загрозливу 
ворожу силу і відповів, що вже пізно. Вранці він послав до 
го;ювног'о табо|)у дізнатися, що там коїться, й отримав звістку, 
ию все військо втекло, а козаки захопили табір. 

— Боже мій! — скрикнув князь. — Чи на те Твоя воля 
покарати нашу вітчизну таким нікчемним народом? О Госпо-
ди! Поверни на них свої перуни, але покарай і тих, хто спри-
чинив цей сором. Нехай і я покладу свою голову, якщо винен, 
тільки врятуй вітчизну! 

Він зібрав дорогою розсіяних шляхтичів: то просьбами, 
І о погрозами, то подарунками встиг затримати декого і муж-
ньо відбивався від козаків, які його переслідували. Зрештою, 
обдумавши все, побоявся, що може дістатися в руки татарам, 
і'.ін наслідував приклад втікачів. 

Розігнані пани подалися до Львова з такою швидкістю, 
І цо дісталися туди за три дні, хоча в спокійну й безпечну пору 
ио;п>ський пан, як [іасмішкувато зазначав сучасник, їхав би 
і \ди півроку. Слідом за воєначальниками у Львові з'явилися 
полковники, ротмістри, поручики. Вони звинувачували один 
одного, а себе кожен виправдовував і зображав героєм 
ііилявського дня; усі вболівали за долю вітчизни, сповіщали 
мешканцям, що не сьогодні-завтра вороги будуть перед бра-
мою Львова. Налякані люди металися в розгубленості; .хороб-
ріпіі квапилися на вал, щоб зустріти козаків зі зброєю; багато 
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хто збирав майно поцінніиіе і хутко втікав із міста. Згарячу 
вони не думали, що поза містом їм загрожувала ще більща 
небезпека. Прибулі з поля бою вояки тут же виїжджали зі 
Львова подалі в Польщу: приклад їм показав сам головний 
воєначальник ДомінікЗаславський, котрий негайно виїхав до 
свого замку Ржешов. "Добре зробив, — зазначає сучасник, 
— а то б йому могло перепасти од війська, яке безладно 
тинялося по Львову. Остророгта Вишпевецький залишилися 
гам на декілька днів. Остророг наслухався докорів війська і 
мешканців. 

— Як може, — кричали вопи, — залишатися проводарем 
такий пан, що втік од війська! 

До нього приходили депутати від міщан питати поради: 
що робити? Вони одержали невтішну відповідь: залишається 
покластися на волю Божу, оборонятися, а давати відсіч не 
можна: немає коштів для утримання військової сили, немає 
зброї, кинутої в обозі на здобич ворогові. Доведеться відда-
тися на його милість. Після такої відповіді міщани знову 
зібралися на збори і вирішили захищати до останнього Річ 
Посполиіу і пожертвувати багатством на кошти для оборони. 
Про це рішення вони повідомили Остророгу, який перебував 
у львівськог о архієпископа, прибувши до нього прямо з побоїща 
і соромлячись показуватися на світ Божий. Підбадьорений 
міщанами, він опам'ятався і написав примасу, що, очікуючи 
нашестя ворогів, буде захищатися у Львові; водночас він 
послав скликати до себе на раду воєначальників, але до нього 
не поїхали. Всі прості жовніри були дуже налаштовані проти 
Остророга і не хотіли слухати найближчих начальників, коли 
ті схилялися визнати Остророга головноком^андувачем. 

Не так ставилися до Вишневенького. Його одного всі 
вважали гідним бути полководцем. С.чод військових та меш-
канців Львова— до 3000 осіб, зібравшись у бернардинському 
монастирі, почав просити його прийняти начальство над 
військом і зробити розпорядження щодо захисту Львова. Після 
тривалих відмовок, ніби зваживши на прохання, князь пого-
дився, тільки щоб це не послужило безчестю Остророга, якого 
він, приймаючи пропоноване гетьманство, запрошував до себе 
в товариші, позбавляючи його від подальших докорів'. На 
цьому сході в бернардинському монастирі на мешканців була 
накладена контрибуція: заради любові до вітчизни кожен 
львів'янин був зобов'язаний, як велить сумління, оголосити 
про свої та чужі скарби; призначені для цього чиновники 
оббирали мешканців, костьоли й монастирі , віддавали 
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коштовний посуд, хрести; мусили офірувати й церкви: все це 
робилося для того, щоб спорядити й утримувати військо'. 
Сзуїти дали 150 000 сріблом. Якась пані Слоньонська привезла 
срібло із монастиря кармеліток і кинула до ніг Вииліевецького 
« костьолі франціскан. Деякі купіц", крім того, чим були 
обкдддені, приносили з лишком задля патріотизму'. 

Вишневецький формував у Львові гарнізон під начальст-
вом старого Христофора Лртишевського, відмінного артиле-
|-)иста свого віку, який через реім'гійні незгоди надовго полишив 
вітчизну і мандрував по чужині, служив Голландській рес-
публіці та завоював у Південній Америці Ріо-де-Жанейро^ 
І Іісля цього Вишневецький, забравши зібрані кошти, разом із 
військом, над яким став обраним начальником, 5 листопада 
пішов до Замостя, а звідти у Варшаву під тим благопристой-
ним приводом, що неможливо перебувати у Львові й кинути 
в небезпеці столицю, куди, як побоювалися поляки і яксподі-
палися руси, міг повернути ХмельниіГький з козацькими й 
іатарськими силами, користуючись беззахисним на той час 
с І аном шляхетської держави. 

Слідом за Вишневецьким й інші пани та всі воєначальники 
І іолишили Львів. Вишневецький відправив до міщан ротмістра 
І І,ихоцького з 50 драгунами та листом, у якому повідомляв 
і:|іо свій від'їзд. Затим ті, хто мав кошти, квапилися вибратись 
іі своїми сім'ями та майном; іншим же не поталанило: вони 
ііо грапили в неволю до татар. Ті львів'яни, які залишилися в 
місті, нарікали, що пани їх обібрали й малодушію кинули на 
І пум ворогові"'. 

Хмельницький, переслідуючи супротивника, ввійшов у 
Косгянтинів і взяв його без найменшого опору. Звідти він 
рушив на Збараж. 

/Іорогою зустрівся з ним пан Юрій Немирич. Його пращу-
ри були русами і мали великі маєтки в Україні. Під час пере-
рпцження руського дворянства рід Немиричів, як і багато 
іііііміх, прийняв католицтво; але сам Юрій вже не сповідував 

іолицькоївіри, а був заражений хибними єретичними погля-
•і;іми, як говорили тоді в Польщі. Немирич належав до тих, 
чиї не тільки не визнавав святості папи, а й насмілювалися 
І \ міііватися в догматах, визнаних упродовж віків істотними 
іпчікинінами християнської релігії: таких у Польщі називали 

'Кгопіка іпіавіа рггег ОуопІ2е§о 7,иЬгускіс80. — 1844. 
ч 7.Ч1. 

Г\ коїіиси И.П.Б. отдела разноязьічного. — Ф. № 5. 
'ЧІііог ратіс^пікоVV о сіачупе] Роїзсе, геЬгапе рггег ^.^.Nіетсе\VІс2а. — 
І Іі-чіоі іа Ьсііі сохассо-роіопісі... — 1789. — Р. 105. 
' К к т і к а тіа.'ііа Ьууо\уа... — 1844. — 8.298. 



аріанами. Вигнаний зі своїх маєтносгей в Україні, він, як і інші, 
втік до Польщі, проте на сеймі у Варшаві його прийняли дуже 
погано. Католики викрикували: 

— Ми надто потураємо, дозволяючи спілкуватися з нами 
протес тантам; ті хоч погоджуються з нами в головних понят-
тях про Божество і святу 'Грійшо, але ми ні в якому разі не 
потерпимо таких безбожників, як пан Немирич!'. 

І Iе^и-|рич, зібравши свій загін, замість того, щоб іти проти 
козаків, іюдався через Полісся па Волинь й поблизу Збаража 
з'єднався із Xмельнп^и>ки^г^ Московський гонець Кунаков, 
перебуваючи саме тоді в і Іольщі, називаючи його помилково 
Юрієм Срмоличсм, передавав до Москви поширену в Польщі 
чутку, що цей пан передав Хмельницькому таємне доручення 
від королевича Яна-Казимира підтримувати його кандидаїуру 
при виборі короля й обіцянку задовольнити козаків, якщо він 
стане королем. Кунаков говорив, що пан Юрій, приставши до 
Хмельницького, став у ньоі'о '"найвищим писарем". 

Козаки вс іупили в Збараж. 1 |,е .міс то було добре укріплене, 
але козаки не знайшли в ньому не лише воїнів, готових до 
відсічі а навіть живої душі. "Тоді і я, — щиро зізнається 
сучасний віршописець-іс торик, — забравши свій паперовий 
мотлох, утік слідом за іншими із Збаража. Що ж тут див-
ного?.. Адже й Пиндар утік"\ Козаки взяли тут 50 гармат, 
багато гюроху та інших запасів"". За відсутності живих, козаки 
помстилися мертвим: спустошивши костьоли, вони викинули 
останки панів із родинннхскленів. Сам Хмельницький, якщо 
вірити польським літописцям, не забороняв їм цього й особ-
ливо позбиткувався над тілом конюшого та його дружинні 

— 1 мертвому леву треба вирвати бороду, — говорив він". 
Виступивши із Збаража, Хмельницький завагався: з чого 

почати, куди йти? Він скликав раду, па якій як ітаювні пред-
ставники козацтва відзнача;иіся тоді: Іван Чорнота, полковник 
Тиша, спустошувач Польщі переяславський полковник 
Лобода, полковник гадяцький Бурляй, здавна знамепитиіі 
пірат на Чорному морі полковник бранлавський Нечай, атакож 
Калина Воронченко, Півкожух, Иебаба та інші. 
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— Що скаже чесна рада? — запитував ватажок. — Багато 
поживились ми від ворогів наших; чи підемо вглиб Польщі 
добивати наших недругів, чи повернемося в свою Україну з 
юстинцями домашнім та відпочинемо від трудів? 

Перш ніж давати поради, всі наполягали, щоб Хмель-
ііицькиіі прийняв гетьманський титул. Ватажок відповів їм: 

— Пе стану я називатися гетьманом доти, доки той, кого 
оберуть королем, сам пожалує мені це достоїнство. А печатку 
І етьманську та клейноди використовувати буду. 

Коли розпочалася рада, Хмельницький схилявся до думки, 
що ліпше йти в Україну, послати на сейм депутатів й очікувати 
обрання короля. Тодішні обставини переконували його в 
необхідності користуватися своїми успіхами обережно й 
помірно. Йти в глибину Польщі, завдати їй удару в саме серце 
— справа занадто смілива й небезпечна для козацтва своїми 
наслідками. Це неминуче обумовило б втручання сусідніх 
держав, а Хмельницький ще не відав, як вони поставляться 
до такого перевороту. Він уже заявляв Москві про бажання 
мати государем московського самодержця; вже, мабуть, за-
думав він те возз'єднання України з московською Руссю, яке 
с галося через шість років; уже він переконував московського 
царя разом із козг\ками воювати проти Речі Посполитої, але 
Москва не дала йому ані найменшої надії на згоду. 

Навпаки, дружелюбні взаємини, в яких перебував тоді 
\юсковський двір до Польщі, скорше вели до того, що Москва 
\югла сприяти Польщі в приборканні заколотника, тим 
небезпечнішого для обох дери<ав, що він потоваришував із 
кримським ханом. Щоб мати про себе гарну думку царя, 
Хмельницький мусив видаватися не заколотником і, по 
можливості, триматися в межах законності; він так і повів себе, 
І перед Москвою удавав, що підняв зброю за крайніх обставин, 
(дино за грецьку віру і до того ж з дозволу короля Владислава, 
проти свавільних панів. Аби встояти на законному грунті, 
•Хмельницький мав призупинити неприязні дії на той час, коли 
І'. Польщі йшло до обрання нового короля, й зачекати, що скаже 
йому майбутній государ. До того ж Хмельницький сподівався, 
пю новий король, на обрання котрого він міг вплинути, 
постарається прив'язати до себе козацьку силу і надасть 
ілконноїтвердості тим вимогам, які поставить Хмельницький. 
'! цих міркувань він не хотів іти на Варшаву й спустошувати 
І Іольщу, котру мав шанувати як свою вітчизну. Але старшини. 

надто чернь, тобто прості козаки, думали не так. Особливо 
/корстко виступив проти ватажка Чорнота. Всезагальна дум-
ка була такою, щоб іти на Варшаву і до кінця розорити Польщу. 



— Пане Хмельницький, веди на ляхів! Кінчай ляхів! — 
кричала розлютована юрма'. 

Хмельницький оголосив, що поведе їх у Польщу. Проте він 
задумав годі ж обманювати своїх козаків і, по можливості 
вдовольняючи їхню помсту, не допускати вторгнення в 
середину королівства та великих спустошень. З цією метою 
він запропонував спершу очистити всю руську землю від ляхів 
і розіслав своїх полковників із загонами на Волинь та Полісся^ 
Така війна подобалася козакам. Натовпи рушили на Дубну, 
Кременець, Острог, Луцьк руйнувати костьоли, замки, доко-
нувати шляхіу й іудеїв. Л сам Хмельницький пішов до Львова 
під приводом переслідування розігнаного війська, підкорення 
своїй владі старовинного руського міста, щоб уже потім іти 
на Польщу. Незалежно від козацької ради Хмельницький 
оточив себе тоді шляхтичами, що пристали до козаків; більш 
освічені, вони, здавалося, могли краще розуміти його. Народ 
гадав, що війна з поляками не повинна закінчитися чилюсь 
іншим, окрім цілковитого звільнення Руси від польського 
владарювання; шляхтичі, хоча й руси, вважали за можливе, 
що Русь може користуватися незапежністю й правами вільної 
нації, не розриваючи остаточно зв'язку з Польщею. З усіх 
таких радників, опріч Немирича, найбільше вмів переконувати 
ватажка Іван Виговський, шляхтич руської віри, взятий у 
полон при Жовтих Водах. Своїми спритністю, велемовністю 
та здоровим глуздом він завоював довіру Хмельницького, і 
його порадам поляки особливо приписують ту нерішучість 
Хмельницького, яка того разу порят>'вала їхню націю\ 

Проходячи через Броди, Хмельницький залишив там 
частину козаків для облоги замку, дуже міцьюго, що його ніхто 
не міг здолати, а сам, наближаючись до Львова, вислав упе-
ред з невеликим загоном Головацького, шля.чтича, вручивши 
йому листа на ім'я міського магістрату. 

"Приходжу до вас, — писав Хмельницький, — як визво-
литель руського народу; приходжу до столичного міста землі 
червоноруської позбавити ляської неволі; приходжу за вашим 
бажанням, тому що багато ваших міщан запрошували мене. 

'История о прсзе.мьііой браии. — К.,1854; Лпі іа і іит Роїопіас.. . — 
Сгасо\\', 1652. — Р.81; ИіїЮгіа рапо\уапіа.Іапа Кахітісг/а ріу.сх піс2па]оте2с) 
аиіога. — Рогіїап. 1840. — 5.23. 
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у мене 200 000 війська, крім численної орди, але це військо 
йде не на вас, а на поляків. Тому найкраще для вас поєднатися 
ч сдиновірцями-козаками і видати панів, які розбіглися з-під 
Пиляви. Ми затвердимо нашу взаємну любов взаємними 
клятвами. Якщо ж зневажите нашу приязнь, то наживете собі 
лихо"'. 

Львів став під владою Польщі набагато раніше України 
іа Волині, а тому польська стихія тут була сильнішою, ніж 
будь-де на Русі. Єзуїти заснували тут головне кубло: в жод-
ному руському місті не було стільки католицьких монастирів 
іа костьолів; багато міщан прийняли унію, значну частину 
населення складали іудеї та вірмени, тому й не дивно, якщо 
нани могли вважати Львів надійним притулком. Місто здавна 
о)'ло одним з найбагатших у королівстві, мешканці займалися 
промислами й торгівлею: губернатор залякав їх, а особливо 
іудеїв, що козаки йдуть грабувати їх. Злякані міщани обіцяли 
110 спілкуватися з козаками, а шляхтичі, прибігши з околиць, 
ютувались битися. З ними разом взялися за зброю бернар-
дини, великий монастир яких стояв край міста. Православні 
ііочувалися інакше, але не сміли подати голос. Головацький 
огримав такого листа від імені цілого міста: 

"Місто Львів не може збагнути, чому в той час, коли ко-
іацький ватажок надсилав нам дружелюбні листи, козаки 
поводяться в окрузі по-ворожому. Ми не відкидаємо вашої 
чі)ужби, коли вона щира, але не можемо вступати в союз із 
і'.іііськом Запорозьким, поки не закінчиться обрання короля і 
і'.сі невдоволення війська Запорозького не припиняться. Спо-
чіваємося, що військо Запорозьке, котрому ми не завдали 
ніякої образи, буде до нас прихильним. Пани з-під Пиляви хоч 
І приїжджали до нас, але вже виїхали на сейм. У місті 
'.а.\п<нулися мешканці Львова та перемість; у замку залишено 
ілрнізон Речі Посполитої, над містом і замком начальствує 
І \ бсрнатор"^. 

Хмельницький, отримавши таку відповідь, рушив облягати 
міс го. Передові загони прибули 6 жовтня. Рано-вранці стали 
'.•являтися групами козаки й татари і за короткий час вкрили, 
як чорною хмарою, висоти навколо Львова. З міськихта зам-
мті іх вежу підзорні труби можна було їх приблизно розпіз-
імііаги й лічити. В небагатьох татар було добре озброєння; 
'. коільшого вони були вдягнуті в короткі кожушки чи в білий 
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полотняний одяг, зате з ними було по десятку коней, взятих як 
здобич: таким здавалося обложеним татарське полчище. Вони 
кидалися купами то в один, то в інніий бік, шукаючи 
зручного місця для прориву в передмістя; тамтешні мешканці 
відстрілювалися з міських та замкових веж, громили їх 
гарматними пострілами. Власне місто Львів тоді не було 
великим. В ньому налічувалося 437 таких місць, на яких міг 
стояти кам'яний будинок. Таке місце розраховувалося на одну 
родину, але зазвичай дві чи три сім'ї займали одну кам'яницю 
на три вікна. Весь цей простір, зайнятий цілим містом, 
утворював чотирикутник, обведений стіною, за якою був рів, 
а за ровом насипано вал і насамкінець була проведена ще 
зовнішня стіна з 17 вежами на невеликій відстані від міських 
будівель. Дві брами вели до міста: перша — краківська, друга 
— галицька. Крім того, у зовнішній стіні було ще два менших 
виходи — хвіртки єзуїтська, бо негюдалік був єзуїтський 
костьол, та босоцька — поблизу волоської церкви. З 
південного боку місто охороняв монастир бернардинський, зі 
сходу — кармелітський: обидва мшш вигляд неприступних 
фортець із гарматами в стінах та вежах. На захід від міста 
тягнулося болото, що теж захищало місто, а з півночі — 
нижній замок. Набагато просторішими й велелюднішими 
самого міста були передмістя, розташовані довкола нього. їх 
було два: краківське та галицьке. Там поміж пагорбів та ярів 
гніздилися літні будівлі багатих міщан, сади, ґуральні, пасіки, 
різні заклади, а серед них вивищувалися монастирі, костьоли, 
церкви, біля підніжжя яких тулилися скромні житла перед-
міщан; останніх було більше, ніж мешканців міста: за пові-
домленням Целларія, який залишив латиною "Опис Польщі в 
середині XVII віку", у львівських передмістях було тоді до 
1500 будинків. Ці передмістя облямовувала дорога, звиваю-
чись по горах та ущелинах і мала тоді місцеву топографічну 
назву "шляхи". Там, де було необхідью, насипаїю вал заввишки 
шість з половиною ліктів і такої ж ширини. Все місто з перед-
містями мало ЗО 000 мешканців, а простір був такий обшир-
ний, що для охорони на випадок ворожого вторгнення потрібні 
були десятки тисяч військової сили'. 

Наступного дня, в середу, з'явився під містом козацький 
гетьман і з ним усе козацьке військо. Захоплені в полон поля-
ками козаки під тортурами показували, що козацької сили з 
Хмельницьким іде тисяч двісті, але ця сила попутно безпе-
рестанку збільшується натовпами руських селян. Хмель-
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ницький наказав ударити з гармат, почалися сутички в різних 
кінцях Львова. Один загін козаків розкопував вали біля гон-
чарної вулиці поблизу монастиря кармелітів босих; другий 
натискував на галицьку браму, третій нападав на бернардин-
ський монастир. Оточені стійко оборонялися, особливо бер-
нардинці. Сам Хмельницький їздив поблизу міста на білому 
коні. По цій масті примітили його з міста і вистрілили, куля 
потрапила під ноги його коневі. Увечері напад припинився, 
вороги розмінялися полоненими. 

Хмельницькому неважко було взяти Львів, але він не хотів 
марно проливати кров і віддавати багате місто на волю неса-
мовитої черні й татар; тому, розташувавши біля міста військо, 
сам ватажок став неподалік у селі Лисеницях і послав звідти 
до міських стін сурмача з листом. Той підняв над головою 
шапку, щоб у нього не стріляли, і залишив причепленого на 
жердину листа. Хмельницький вимагав, шоб львів'яни видали 
іудеїв, які сховалися в місті, їх він називав головною причиною 
міжусобиць, а особливо звинувачував у тому, що вони 
допомагали полякам грошима проти козаків. Місто дало 
відповідь, що іудеї належать не місту, а піддані Речі Посполитої, 
і прохав козацького ватажка про пощаду й милосердя. Слідом 
Хмельницький відправив до Львова священика Федора Рад-
кевича з новим листом до міського магістрату, пропонуючи 
мир і вимагаючи 200 000 червінцевих злотих відкупу для 
оплати татарам. 

Міські райці бачили, що місто не може втриматися, й по-
i одились розпочати переговори. Вони запевняли і самі себе, 
ii інших, що прохають пощади у козацького вождя не з боя-
I узтва, а лише для того, щоб врятувати католицьку святиню 
І!ід наруги'. 

Але в місті Львові скупчилося багато поселян православної 
иіри. В день приходу козаків губернагор переконав мешканців, 
що коли передмістя залишаться цілими, то козаки засядуть 
перед містом надовго і, на його думку, для попередження не-
исчпеки, треба винищити передмістя. І справді, відразу після 
І іііибуття союзних козацьких і татарських сил до Львова козаки 
сіали натискувати на передмістя, а татари обступили їх 
колом, щоб не дати втекти звідти мешканцям. Уже першого 
41 ія козаки зруйнували нікчемні зовнішні дерев'яні укріплення 
1 кілків і ввірвалися в передмістя. Мешканці кинулись 
ря І ува рися — хто в укріплені монастирі, хто в місто, і відразу 
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тисячі возів стіснились біля брами, а з міста завзято стріляли 
по ворогу. 

— Нуте, молодці, нуте! — кричали юрми козаків, натис-
куючи вперед. 

1 тут Хмельницький зупинив бій і надіслав, як вже гово-
рилося, сурмача з пропозицією видати іудеїв. Перегодом 
козаки склали легенду, нібито козацького вождя зупинило 
видіння у хмарах — він побачив образ монаха з розпрос-
тертими руками, який молився на колінах, — і був так вра-
жений, що наказав відступити. Це був, як стверджували бер-
нардинці, святий Ян із Дуклі, і віра в це заступництво святого 
так поширилася, що поблизу бернардинського монастиря 
згодом поставили колону із зображенням нагорі святого Яна 
із Дуклі в такому вигляді, в якому він являвся в небесах і 
врятував Львів од схизматика Хмельницького та невірного 
Тугай-бея. 

Наступного ранку козаки напали на передмістя з новою 
силою. У православній "кафедрі" св.Юрія натовп передміщан 
щукав порятунку в молитві. Козаки, перебивши чимало народу 
на монастирському подвір'ї, розтрощили церковні двері, стрі-
ляли у вікна і, зрештою, увірвалися до храму. Старий ігумен, 
стоячи біля вівтаря, пробував нагадати їм, що вони такі ж 
православні, як і народ у церкві. 

— Згадайте про Бога, християни! Віра, віра! — закликав 
він. 

Та козаки вимагали скарбів, кричали: 
— Батеньку, не хочемо твоєї віри, лиш грошей! 
Вони хлюпали йому на плечі горілку й підпалювали, 

змушуючи віддати приховані скарби. Деякі козаки, щоправда, 
збентежилися й пішли, але нахлинули інші із заступами, рубали 
стіни, не пощадили гробів і викидали з них напівзотлілі трупи, 
шукаючи коштовності, зрештою зірвали зі стіни й обідрали 
храмову ікону св.Юрія і пішли, примовляючи: 

— Прощай, святий Юро! 
Вивертаючи кишені в тих, кого застали у храмі, козаки 

говорили: 
—• Ви хоч самі одної віри з нами, так у вас гроші лядські 

— вже за це вас треба карати'. 
Так розповідають поляки про тодішню дикість козаків, які 

мало показували благоговіння до віри, за яку вони воювали. 
У той час, коли одні розправлялися у храмі св.Юрія, інші 
забиралися в спустілі костьоли й будинки поблизу міських 
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ішлів і звідти з гребеня дахів, з-за димарів та з вікон стріляли в 
місто і влучалиу сміливців, які виступили навал для оборони. 
Деякі забралися в кармелітський монастир, умертвили там 15 
ченців та перебили немало народу, що шукав там сховища, — 
і звідти- стріляли в міщан. Тоді міські старійшини згадали 
І іоради, котрі давали перед самим нашестям ворога, і вирішили 
спалити передмістя, щоб позбавити ворога притулку і точки 
опори для дій над серединою міста. Знайшли людей, які за 
обіцяну винагороду взялися пустити вогонь в найближчих до 
міських валів будівлях передмість. їх випустили потаємним 
чолом вночі, і вони підклали вогонь у багато осель. Пожежа 
І іоширилася з надзвичайною швидкістю, бо здійнявся сильний 
иіїср. Козаки, переслідувані вогнем, полишили передмістя, 
однак саме місто опинилося в небезпеці, коли вітер повернув 
>• Гюго бік. Пожежа сталася в ніч з четверга на п'ятницю. Коли 
погонь розгорівся, стало так світло, що можна було на землі 
побачити голку. Ранок у п'ятницю розпочав страшний день. 
Дим затягнув сонячне світло, поширився нестерпний жар і 
сморід; там вогненні головешки вкривали шарами дахи, там 
роісипалися іскри ніби з якогось мішка, з тріском падали 
крокви, колоди й дошки з покрівлі. Скрізь лунали розпачливі 
крики: 

— Горимо! Горимо! Води! Ради Бога, води! 
Зграями кружляли в гарячому повітрі птахи, позбавлені 

ііригулку попід дахами. Всі, хто .цивився на це видовище, 
і.іціменів од жаху: здавалося, що надходить їхня остання 
мідііна: декого навіть звук сурми смертельно лякав. На щастя 
міщан, з настанням ночі пішов дощ і порятував недогорілі 
и\диііки. Із міста було ясно видно, що за міською стіною всі 
VI їй І іередміщан, їхні стодоли й пасіки, заміські дачі заможних 
І продян, церкви, костьоли, які ще красувалися попереднього 
іч 'іора, — все стало здобиччю полум'я за якихось кілька 
Підин'. 

1 Ісрсдміщани, втративши майно, тинялися без шматка 
мііпа з дружинами й дітьми; чимало пристало до козаків, 

загнали до міста, обіцяючи годувати під час облоги. 
І І.к члспня Львова збільшилося: від тісняви й поганих харчів 
" п і ш і іі, :5а дорожнечі припасів спалахнули пошесті. "Наші 
і \ ПІЦІ, |піпки й церковні подвір'я перетворились на справжній 
1.1 і.ірс і: у місті не було закутка, де б не можна було зустріти 

мг і \ ,м і \ і не почути задушливого смороду", — говорить 
• ' ' І С І Ч І Д С Ц Ь . 

Ді> к іго ж поляків, іудеїв та вірмен лякало скупчення 

'Кі і ітк; і ті;іхІ;і 1.\¥0\уа... — Ь\\о\Ч 1844. — 5.300. 



православних, з-поміж яких траплялися підозрілі особи; 
подейкували, щоу православних міщан бувають нічні зібрання. 
Ще до прибуття Хмельницького дізналися, що гологурські 
міщани писали до нього, запрошуючи позбавити народ від 
нестерпної ляської неволі й обіцяли сприяння. Листа пере-
хопили; поляки боялися, що таких доброзичливців Хмель-
ницького у місті немало. "Всяк, — говорили католики,—-хто 
сповідує грецьку віру, бажає погибелі Польщі". Знайшли у 
місті жінку, яка була коханкою Кривоноса і потім з одним 
козаком мандрувала для дізнання справ. Вона сама зізналася 
в цьому і була помилувана. 

. Донесли губернатору, що в багатого міщанина Юрія Коваля 
робітники виливають набої і кують зброю. Оточили підозрілий 
будинок і справді знайшли багато заліза й свинцю. Господар 
відмовлявся, що це припасено на продаж, але дізналися, що 
це готувалося для озброєння православних, на допомогу коза-
кам. Під час штурму міста Артишевський наказав стратити 
його, аби залякати інших. Слідом було перехоплено листа 
львівського православного владики до Хмельницького. Зміст 
його невідомий; літописець говорить, що губернатор залишив 
владику в підозрі'. Католики боялися православних, і, якщо 
вірити українським літописцям, бернардини вигадали засіб 
зменшити кількість цього небезпечного для них народу. 

Сховавшись у Львові, мужики та передміщани мешкали 
переважно в монастирях. Бернардинський був набитий 
битком. Ченці влаштували в суботу обід і поставили два столи: 
на одному страва м'ясна, на другому — пісна; оскільки 
католики в суботу дотримуються посту, то ченці, скликаючи 
народ, говорили: 

— Ідіть, хто з вас русин, нехай сідає і їсть м'ясо, а хто 
поляк, для того трапеза з рибою та олією. 

Православні, не підозріваючи підступу, сіли за окремий від 
католиків стіл. Тоді ченці викликали їх по одному, ніби хочуть 
щось сказати, і виводили за ворота. Там, у глухому дворі, був 
колодязь — бардиш, біля якого стояв бернардин. Монах 
підводив русина до колодязя і говорив: 

— Подивись туди, русине! 
Русин нахиляв голову, а бернардин, який стояв біля 

колодязя, рубав його по шиї, а тіло тут же скидав у колодязь. 
Вже декількох чоловік вивели ченці; ніхто не знав, що сталося 

'Лппа ї іит І'оіопіае... — Сгасочу, 1683. — V.І. — Р.84; Ратіе іпікі сіо 
раііо\уапіа /у{>тііпіа III, УУІасіузіаи'а IV і іапа Каг іт іегга . — \\'аг52а\уа, 
1846. — Т.2. — 5.32; 1 Іійіогіа рапоиапіа ^апа Кагіїпіег/л... — Розпап, 1840. — 
Т.І. — 5 . 2 5 . 



і тим, хто вийшов перед ним; всі добровільно нахиляли голову 
під сокиру. Зрештою ті, що обідали, занепокоїлися, що брати 
їхні не повертаються, деякі встали й підгледіли, що роблять 
ченці. Тоді всі з відчайдушними криками кинулися через стіни 
і не озираючись полетіли до козацького табору, в нестямі ря-
іуючи душі. Хмельницький у пориві гніву погрожував спалити 
ціле місто', а потім утихомирився і послав застерегти всіх 
мешканців Львова руського віросповідання, щоб вони схо-
ііа;іися в церквах під час штурму міста, яким він погрожував*. 

Хоча місто Львів, про що йшлося вище, і було обнесене 
двома стінами та ровом, проте ці укріплення були ненадійні. 
Вода в канаві висохла, а стіни, як зазначав сучасник, годилися 
для захисту від мушкетів, а не від гармат. Одначе Артишев-
сі.кий показав відчайдушну готовність захищатися. 

— Я вже старий, — говорив він, — достатньо пожив, за-
кінчу життя у Львові: нехай краще мене розчавлять розва-
ііини, ніж рятуватиму життя підлою здачею! 

Але звиклі до розкошів мешканці, невойовничі й незвиклі 
йачити біля стін своїх ворога, жадали позбутися небезпеки 
яким би то не було способом. 

— Подумайте, — переконував їх старий губернатор, — 
як можна довіритися Хмельницькому, коли він заплямував 
ссбс всіляким віроломством? Для людини поміркованої й 
хороброї бажаніша смерть, аніж неволя: смерть припиняє, 
іісіюля породжує горе! 

Міська рада не послухалася старого і зраділа, коли Хмель-
ницький заради благочестивих, яких ще багато було в цьому 
\пс гі, облишив свій колишній намір брати його приступом, а 
і.іііропонував грошову оборудку: вимагав од міста відкуп, 
пиіцяючи зате відійти від нього зі своїм військом. Почалося 
іііс гування, відбувалися наради; львів'яни хотіли хоч щось 

141 торгувати в козацького гетьмана, та несподівано нові успіхи 
ічііаків змусили міщан не випробовувати більше милосердя 
Хмельницького. 

З північного боку Львова натак званій Лисій горі був замок, 
І пііруджений у старовину князем Левом Даниловичем. У 
мирні часи він залишався незайнятим, адже був незручним 
і!ія мешкання; там була погана вода до того ж у єдиному 

І оііодячі; т а у воєнний час розташування його багато важило 
піп стояв на підвищенні, звідки можна було бачити, що 

.ся в місті, звідти зручно було стріляти. Артишевський 

'1 К іормя о презельной брани. — К.,1854. 
І'\ічиіііси И.ІІ.Б. отдела разноязьічного. — Ф. № 5; Кгопіка т і а з і а 
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поставив там гарнізон під начальством бурграфа Братковського. 
Цей гарнізон, в якому спочатку було всього 70 осіб, поповнився 
охочими з міщан та мужиків. Тут у суботу зібралося багато 
передміщан, позбавлених житла. Козаки під начальством 
Кривоноса пішли приступом на цей замок, який був міцний 
не стільки штучними укріпленнями, скільки природною 
крутизною гори, на якій був споруджений. Та надзвичайне 
скупчення народу загрожувало швидким настанням голоду. 
Козаки невтомно тривожили цей замок цілий день до 
смеркання, і зрештою Братковський, вибившись із сил і 
боячись залишатися там далі, шоб не зазнати голоду, пішов 
звідти зі своїми солдатами. Залишені без оборони передмі-
шани, міщани й мужики занепокоїлися. 

— Чого ж нам ждати ще? — кричали деякі з них. — Як 
гинути з дітьми від голоду, то краще віддатися на милість 
козакам! Не таке страшне горе, як страх його малює! Вовки, 
ведмеді — і ті бувають милосердними, а козаки — люди, 
татари — теж люди! Що вони заподіють нам? Візьмуть у 
неволю? Що ж, потерпимо, опісля, може, й на волю вийдемо. 
Жінок, дочок наших ґвалтують? Ет, що поробиш! Не соромно, 
коли поневолі. Ну, з Богом! 

Безліч голосів зі стіни закричали, що вони здаються. 
У неділю натовп кияків, — так називали червоноруских 

холопів, бо вони через нестачу зброї використовували киї, — 
увірвався до замку, як вовки до вівчарні, свідчить очевидець, 
і перерізали всіх від старого до малого. "Страшним був цей 
замок, — продовжує той же сучасник, — із замшілими, 
облитими кров'ю стінами, і вежами, заваленими людськими 
трупами"' . 

Тим часом козаки відібрали у городян воду за вказівкою 
одного передміщанина, який перейшов до козаків^ і щоб краще 
долітали до міста ядра та набої, витягли на дах високого 
костьолу гармати. Пущена бомба запалила жидівську сина-
гогу, пожежа поширилася, люди не сміли гасити, бо картеч 
убивала їх на вулицях. Тоді міщани, бачачи неминучу біду, 
погоджувалися здатися на волю переможця, виставили білий 
прапор і послали знайомого Хмельницькому ксьондза Гунцель-
Мокрського просити помилування. Цей ксьондз, регулярний 
канонік і екс-єзуїт, був колись професором у тій єзуїтській 
колегії, де навчався Богдан Хмельницький, і вважав козацького 
гетьмана одним зі своїх колишніх слухачів. Хмельницький 
прийняв його приязно і вручив, на його прохання, охоронного 
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листа для послів, котрих, як повідомив ксьондз Хмельниць-
кому, місто Львів має намір прислати для переговорів у 
козацький стан'. 

Хмельницькиіі, отримавши цю звістку, особисто кинувся 
до обложених, підняв на палиці свою шапку і, показуючи 
козакам,гукав: 

— Згода!-
Битва припинилась. Слідом виїхали зі Львова четверо 

депутатів: від русів, поляків, вірмен та від університету'. У 
супроводі полковника Остапа вони прибули в Лисениці 13 
/ К О В Т Н Я . 

Гетьман прийняв їх ласкаво, пригощав вином і запевняв у 
своїй прихильності до міста Львова. 

Депутат від католиків Вахлович відзначався особливим 
красномовством і зі сльозами, "жебрацьки", як зауважував 
(ічсвидець"*, благав ватажка пощадити їх і зменшити ціну від-
купу. 

— Помилуй нас, — говорив він, — заради нашої крайньої 
Гіідпості; пани цілковито пограбували нас; пилявецьке військо 
сіПібрало нас і кинуло; ми в неймовірній скруті, не дай нам 
'.пі инути з голоду! 

— Я не можу приховати од вас, — відповів Хмельницький, 
що мене дуже засмучують ці прикрі обставини. Дай Боже, 

щоб вухо людське про таке не чуло! Всьому причиною Вищ-
іісвсцький та Конецпольський, про що я вам писав; не стало 
ПІЛ терпіти нам тяжкий наш жереб: у нас насильно віднімали 
исс наше майно, і нам нічого більше не залишалося, як взятися 
іл зброю. Ви прохаєте милосердя: я сам прохав його для себе 
І ііс був настільки щасливим, щоб одержати. Але на вас я 
мляпуся! Я не хочу здіймати меча на ваші голови і дарую 
іілм життя, — це вже велике милосердя, панове. Тільки без 
\сіляких обмовок відлічіть мені 200 000 червінцевих злотих. 
1 Іа іюдачу я залишу при вас жидів, цих негідників, але з тим, 
іііпб вони виплатили більшу частину цієї суми: адже вони 
• н іГіирали козаків в Україні. Вам годиться знати, панове, що я 
т імагаю цих грошей не для своєї користі, а лише тому, що 
ммііу вдовольнити приятеля мого пана Тугай-бея. Мій обо-
1. ;иок — винагородити того, хто з'єднався зі мною значними 
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силами, допомагав скрізь проти мого ворога і хоробро ділив зі 
мною небезпеки. 

Очевидець зазначав, що Хмельницький просльозився, 
слухаючи про біди Львова, але не зменшив суми ні на злотий'. 
Марно благали його депутати: він посилався на своїх старшин 
і на Тугай-бея. Депутати все ж пробували умилостивити його. 
Зрештою він сказав: 

— Я пораджусь. 
І залишив їх із кількома козацькими чиновниками. Депу-

тати мусили вислуховувати насмішки над пилявськими 
героями. 

— Ми, — говорили козаки, — взяли у поляків 6460 возів із 
майном, а ось і булава пана Домініка. Подивіться на неї. Скоро 
турецький цезар пришле нам допомогу. Пана Вишневецького 
ми дістанемо, хоча б він у Гданськ пішов: він винен, що 
переговори не відбулися. Ми дійдемо до Вісли, наробимо 
чайок і припливемо до Варшави, а то й далі, якщо нас не 
задовольнять. 

Тут повернувся Хмельницький, а з ним Тугай-бей, Калга-
султан та Пін-ага, всі старшини й полковники, і кожен з 
позолоченим пірначем — знаком достоїнства. Хмельницький 
виклав прохання міста. Тугай-бей, якого посадили на почесне 
місце, подивився на депутатів і грізно сказав: 

— Ви козак ів-молодців образили: хоч ви у з е м л ю 
закопались би, — і там вас знайду! 

Він почав ганити поляків, надто Синявського, який, будучи 
відпущеним під чесне слово, не заплатив відкупу. Татари 
неодмінно вимагали зі Львова відкупу. Хмельницький поси-
лався на них і пояснював депутатам, що йому неможливо 
поступитися, бо треба спровадити татар і заплатити їм, — 
інакше вони чинитимуть спустошення-. Депутати мусили по-
кірно згодитися з усіма вимогами переможців. 

Хмельницький в ідправив до міста по гроші Петра 
Головацького, а Тугай-бей—татарина Пін-агу. Пзтової монети 
набралося тільки на 16 000 злотих. Цього було надто мало, і 
Львів відкуповувався різними товарами та речами: костьоли 
й монастирі приносили свої прикраси й скарби, міщани 
викладали з лавок сувої дорогих тканин та полотна, жиди, 
зітхаючи, зносили срібло, золото, різні коштовності, здобуті 
лихварством у бідних християн; убогі посполиті змушені були 
виносити останнє полотно чи срібну дрібничку зі скромної 
оселі'. Возами відправляли скарби у стан переможців, де 
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Гугай-бей старанно все оцінював та зважував, іноді покри-
куючи на візників'. Цим не обмежився відкуп. Місто подарувало 
самому Хмельницькому багатого одягу та збруї на 20 000 
ілотих; всі [юлковники, військові осавули, судді, писарі, козацькі 
(угамани отримали в дар по декілька сотень талерів та різних 
речей: хто повернувся з позолоченою шаблею, хто з багато 
озлобленим буздих'аном. Як зазначав очевидець. Кривоніс 
показав себе особливо користолюбним. 

— Я стільки ж зробив, як і пан Хмельницький, — говорив 
піп. — та якби захотів, то накоїв би у Львові страху й безладу. 
5а те можна вважати мене якимось простаком, я не гірший 
іи інших: тих обдарували і мені дайте сотню-другу червін-
цевих злотих! 

Цей відважний козак отримав тоді тисяч на п'ять різних 
подарунків. На додачу міщани мусили, за руським звичаєм, 
пригощати на мирову козаків і викотити кухви та барила різної 
іорілки, вин, меду, малвазії. "Нікчемні холопи, — зазначав 
очевидець, — пастухи, орачі пиячили та об'їдалися посеред 
міста, а потім забирали з собою у свій стан все їстівне"^ 

Лпя спокою громадян Хмельницький залишив у місті свого 
чвоюрідного брата Захарія Хмельницького з десятьма коза-
ічлми; у них був універсал, підписаний рукою гетьмана, — 
т і м мали зупиняти козаків, аби якийсь натовп верхівців не 
І імлумав ще раз непокоїти Львів. Тоді мешканці стали нарікати 
іі чнинувачувати своїх депутатів, що вони у Хмельницького 
пілі.ше клопотали для себе, ніж про спільну справу. Розлю-
ченість проти них дійшла до того, що їх мало не вбили, коли б 
мс захистив Артишевський. 

23 жовтня султан Калга зі своєю ордою відступив до 
Кам'янця. Наступного дня козаки дали на прощання залп із 
іирмат, і страшне військо відступило. Поляки вважали 
ічобливим дивом неба свій порятунок за гроші \ Тільки 
іч рііардини не хотіли брати участі в платежі, говорили, що 
іи и їй зі зброєю охороняли монастир і гордо показували на купу 
І |)\ іііибіля своєї обителі"*. 

Після того козаки вже не непокоїли Львова. Повз місто 
приходили козацькі загони Хмельницького і не чинили спус-
т і нень, бо Хмельницький суворо заборонив їм це. "О, якби у 
іі:и 11 коронному війську була така дисципліна!" — говорили 
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тоді поляки. Зате й козаків не чіпали дорогою. Син Хмель-
ницького в супроводі невеликого загону провіз мимо Львова 
декілька десятків возів зі здобиччю; ніхто на нього не на-
падав. 

Відступивши од Львова, Хмельницький ще раз спробував 
відкласти неприязні дії та дочекатися закінчення сейму, але 
козаки, підбурювані переважно Чорнотою, нсвдоволеію за-
кричали: 

— Пане гетьмане, веди на Польщу! 
Замостя, тепер найсильніша фортеця у царстві Польсь-

кому, належало тоді роду Замойських, від якого й отримало 
назву і в ту пору було сильним захистом королівству як зав-
дяки своєму неприступному розташуванню, так і штучним 
укріпленням: з півдня захищав його величезний ставок, з 
півночі й заходу — непрохідні болота, азі сходу надзвичайно 
и]ирокий і глибокий рів, наповнений водою; над ним височів 
могутній мур, поперек якого було іфоведсно товстий виступ, 
що не давав при гуляти драбини. Сім круглих веж захищали 
мур, а між вежами і самою стіною так уміло були виставлені 
гармати, що здалеку їх і не видію було. У мурі були отвори 
для стрільби в різних місцях, а сам мур гактовсто був напов-
нений землею, що нагорі могла вільно розвернутись запряжена 
шестериком карета. >Ірема Вишневецький зібрав туди 10 600 
чоловік, серед яких було 1500 піхотинців власної команди 
коменданта Вайсра, котрий славився тоді знанням військової 
справи. Крім того, в Замості було 4000 шляхти Белзького 
воєводства, шляхтичі воєводств Холмськогота Волинського, 
які складали резерв, 800 чоловік постійної сторожі і до 1000 
міщан, які взялися за зброю. Були там люди різних націй: 
вірмени, шотландці, німці; слуги, хоч і придатні до бою, не 
зараховувалися до військових. Пороху бу;ю достатньо; гармат, 
за винятком виставлених, було ще чимшю в резерві, а рушниць 
було так багато, що, як запевняв сучасник, на кожне вікно 
припадало до п'яти; до того ж у багатьох дворян вони були 
триствольні. Па випадок тривалої облоги фортеця й місто не 
боялися голоду: кожен мешканець був зобов'язаний запастися 
харчами для себе і поставленого на квартиру жовніра на пів-
року, а хто не міг цього зробити, того висилали з міста. Отже, 
в Замості не було велелюдства, згубного під час облоги. За-
лишені в Замості написали на сейм, що не можуть прибути 
до Варшави через те, що повинні захищати важливий пункту 
королівстві. Гоіювним начальником міста був Владислав Миш-
ковський, староста гродецький. Всі ці розпорядження були 
дані Вишневеньким, якого пани й жовніри обрали проводарем. 



Ііііі зробив усе потрібне для захисту фортеці й надання частині 
иилявського ополчення нагоди стерти з себе ганьбу втечі. Сам 
князь поїхав до Варшави з 400 вояками. 

Пани, котрі зібралися тоді в Замості, ненавиділи королевича 
Яиа-Казимира, якого Хмельницький хотів бачити королем, і 
надіслали на сейм повідомлення, що коли йтиметься про 
обрання когось із братів покійного Владислава, то вони від-
дають свій голос на користь старшого Карла. Хмельницький, 
мо/іаіиво, дізнався про це і вирішив тримати фортецю в облозі, 
щоб залякати супротивника і, якшотреба, силою зброї здобути 
престол Яну-Казимиру, якого підтримував і канцлер Оссолін-
ський. Хмельницький, наближаючись до Замостя, мав, за 
ііереказами поляків, до 80 000 війська, хоча це число ні в якому 
разі не можна вважати достовірним, тим паче, що більшість 
руського ополчення вела гайдамацьку війну в околицях'. 

По дорозі від Львова до Замостя Хмельницького супро-
воджував захват руського народу. Православні бігли йому 
назустріч, величали визволителем; одні приставали до козаць-
ких загонів, інші зносили їм запаси; всі клялися в ненависті до 
католицтва й ляхів. Хто тільки сповідував православну віру. 
І ой вважав святим обов'язком допомагати чим би то не було 
повстанню, хоча деякі руси потерпали не лише від татар, а й 
під своїх православних забіяк^ Містечка, населені католи-
ками, уніатами й жидами, немилосердно винищувалися 
і'.оі пем і мечем. У Паролі руси вчинили нелюдські вбивства; 
серед загиблих був власник Самійло Лаш, відомий головоріз. 
Місго Сокальта містечко Томашівка, звідки встигли втекти 
исі поляки й жиди, урочисто прийняли козаків. Католицькі 
чрами були пограбовані, навіть кістки з гробів були викинуті 
па поталу\ Па підступах до Замостя Хмельницький вислав 
\ пс|ісд загін під начальством Пебаби. 

1 Іаблизившись до Замостя, Пебаба здивувався, гюбачив-
іі:и відчинену браму і луже мало сторожі на валу. Передмі-
I цапи збиралися до нього юрмами і починали говорити як руси. 
Л іс па вежі з'явився сурмач і закричав: 

— Геть звідси! Пани, які перебувають у фортеці, не 
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стануть принижуватися, щоб входити з вами, холопами, у зно-
сини, а міщанам не дозволяється. 

Повернувшись, Небаба доповів, що поляки зневажають 
силу козацьку, і наполягав, щоб Хмельницький швидше взяв 
Замостя і довів їм, що значать козаки'. 

Упевнені втому, що руські передміщани готові прийняти 
козаків як братів і дадуть їм притулок у своїх оселях, пани 
наказали підпалити передмістя. Козаки з'явилися 5 листопада 
— в самий розпал пожежі. 

Тоді здійнялася сильна буря саме в лице козакам. "Нещас-
ні передміщани, пише очевидець, хапали свої пожитки; одні 
бігли з ними до підйомних воріту північній вежі, інші дерлися 
по мотузках через мури; крики немовлят і тремтячих від холо-
ду бездомків уражали слух. Багато хто не потрапив до міста 
і роз\гістився на возах із залишками свого майна під мурами. 
І Ііхто не смів нарікати, якщо не хотів утрапити під варту двох 
дворян, яких обирали стерегги підозрілих із согпею жовнірів. 
Замкнули наглухо браму, по всіх вежах розставили військо, 
па м\ рах розташувався народ із косами та колодами для 
відби гтя приступу". 

Хмельницький зупинився у сусідньому селі Лабупях і 
задумав тіснити поляків повільною облогою. Він розставив 
козаків навколо фортеці на великій відстані і звелів спорудити 
греблі на річці, що текла через місто. Воду потягнуло вниз, й 
обложені дуже іютерпали через її нестачу. Колодязі вдень 
висихали до дна і лише вночі злегка наповнювалися водою. 
Не такими здатними були козаки в польових роботах: вали і 
батареї копати важко, бо земля вже стала замерзати. Хмель-
ницький бачив, з одного боку, складність взяття сильної 
(|)ортеці облогою в таку гюру року, а з другого — не бажав іти 
на приступ, щоб тим не виявити неприязних дій проти Речі 
Посполитої, і старався вдавати, що він не .хоче воювати до 
закінчення сейму, а потім послав до Мпшковського листа на 
ім'я сенаторів та шляхти, які замкнулися в Замості. 

Хмельницький ввічливо зичив їм здоров'я та благопо-
луччя і запевняв, що не хоче кровопролиття, а з 'явився з 
військом сдинотому, що переслідував Ярему Вишневецького. 

"Та оскільки, — писав він, — князь із вашого міста втік, 
то ми б бажали, щоб ви не заводили з нами війни, а 
примирились добровільно, як львів'яни, і ми тут же відступимо 
від вашого міста з усіма військами й волосина не впаде з 
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нашої голови. Якщо ж ви не захочете миру, про який ми 
Гь'іагаємо Бога, то вже не відступимо від міста, поки не спов-
ниться вирок Божий: ми хоч і не раді, та муситимемо воювати 

нами. Боронь Боже! Ліпше нехай зараз, коли ми дійшли до 
нас. Бог дасть нам мир, і ми щасливо дочекаємося нового 
І осударя, кого нам Бог благословить. Ми ж особливо бажали 
0 собі природного государя королевича Яна-Казимира: дай, 
1 осподи, щоб довелося служити йому вірно, як ми служили 
олаженної пам'яті братові його Владиславу IV..." 

Через два дні комендант надіслав гетьманові від імені 
всіх дворян у Замості відповідь, сповнену запевнень у бажанні 
миру, але без вирішальних пропозицій. Дворяни повідомляли 
кспацькому ватажкові, що й вони бажають королем природ-
ного королевича, проте імені Яна-Казимира не згадали. 

Хмельницький, гадаючи, що Вайєра як іноземця можна 
•ісг ко переконати, надіслав йому з полоненим німцем листа і 
іаіірощував вступити в лицарське товариство з козаками. 

Вайєр відповів: 
"Хоч ви, козаки, звикли добувати собі хліб шаблею, але 

лосі мали його не від Речі Посполитої, матері вашої, а від 
ііоіюгів, в чому ми завжди готові бути вам товаришами, але 
проти Речі Посполитої допомагати вам не станемо. Я, Вайєр, 
І іс тільки дворянин Речі Посполитої, а й сенатор та каштелян 
чолмський; хоча у мене під командою військо не польського 
ііо.ходження, а складається все із пруссаків та курляндців — 
нсс це сини одної Речі Посполитої. Втім, ми не дамо приводу 
4(1 пролиття крові християнської, якщо ваше бажання миру 
щире"'. 

Сучасник розповідає, що, отримавши листа із Замостя, 
Хмельницький із старшинами оглядав рів, який козаки копали 
чия спуску води зі ставка. В цей час ядро, кинуте з муру, 
мало не вбило Хмельницького: з тих пір він постійно жив у 
Пабунях і тільки'навідувався до табору-. 

Марні переговори і зволікання Хмельницького породили в 
ііаіовпі козаків нарікання. 

- - Наш гетьман, — кричав обозний Чорнота, — так роз-
міінся, що ні про що не думає, страх оволодів ним. Як! Ми 
г. !яли п неволю гетьманів, розсіяли все польське військо, взяли 
ічлкун зі Львова і тепер Замостя, приватна фортеця одного 
иоияка, не витримала б нашої сили. Біда тільки, що пан 
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гетьман почав потакати полякам, веде з ними таємні зносини 
й обманює військо! 

Хмельницький знав, говорить літописець, що за голова був 
Чорнота, і тут же наказав готуватися до приступу'. 

Гетьман розпочав напад з того, що пустив ядра і запальні 
гранати в місто; але одні не долітали, другі перелітали, а треті, 
хоч і падали на дахи, не завдавали значної шкоди. Очікуючи 
рішучого приступу, поляки, під церковні дзвони, підбадьорювані 
священною процесією зі святими дарами, вишикувались до 
бою; проте козаки цілий день тільки сурмили в сурми, щоб 
начебто виснажити ворогів безнастанним очікуванням-. А 
тим часом вони наламали хмизу, щоб закидати рів, наробили 
солом'яних снопів для підпалу, виготовили з товстих колод 
облогову машину на колесах, прозвану по-козацьки гуляй-
городітою, з отворами для гармат і рушниць, із кошиками 
чи ящиками, набитими землею, для прикриття від ворожих 
пострілів'. Надвечір з північної і східної сторін з'явилася 
суцільна маса козаків. Хмельницький відібрав таких молодців, 
які ще не знали, як поводитися зі зброєю, бо досі билися тільки 
косами та серпами, зате найбільше шуміли проти ватажка, 
— викотив спершу декілька діжок горілки, потім загнав усіх 
в гуляй-городину і запер її рогатками, а позаду поставив 
бувалих, справжніх козаків, звелів їм .підганяти ледачих та 
боязливих, і навіть колоти, якщо вони відступатимуть назад. 
По боках стояла кіннота. Об одинадцятій ночі поляки відповіли 
їм таким сильним вогнем, що руси розладналися: складені 
нашвидку колоди розсипалися; холопи не вміли добре стріляти 
й попадали в мури чи в повітря; до того ж на поляках були 
панцирі, а на русах свитки та кожухи! Полишивши зруйновану 
свою споруду, вони кинулися на задЕііх козаків, прорвали лави 
і все розладнали. Тоді, коли недосвідчена й буйна чернь була 
виставлена на загин під гуляй-городиною, Чорнота з козаками , 
зайшов з півночі через болото, де мур був нижчим, не захи- / 
щався вежами і де поляки не чекали козацтва. Спершу там 
козакам таланило: вони перейшли рів і приставили до муру 
такі величезні драбини, що 50 чоловік ледве могли нести одну, 
але поляки заквапилися туди, де нападав Чорнота, і відбили 
його. Сам Чорнота ліз, як зірвиголова, зазначає польський 
літописець, але був поранений, упав з драбини і, не отримавши 
вчасно ні підкріплення, ні сприяння, облишив приступ. Тоді 
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обложені так посміливішали, що 2000 чоловік зробили вилазку 
ііа передмістя, де стояв Головацький з 12 000 козаків; вони 
напали несподівано, захопили 300 в'ючних коней і взяли в 
полон сотника Мітлу'. 

Відтоді козаки, хоча й стояли три тижні під Замостям, але 
вже не виявляли ні найменшої неприязні. Вони навіть перестали 
нарікати на Хмельницького, надто коли з ворожіння (а в 
ворожбитстві, як зазначав сучасник, вони були мастаки) 
дізналися, що доля не буде до них прихильною, скільки б вони 
потрудилися. Вони пустили щось вогненне — кулю чи ракету 

- прямо на місто повітрям, так що обложені подумали, що 
вони хочуть підпалити місто. Ракета, долетівши до середини 
міста, витяглася у повітрі як спис, тоді почала згинатися і 
с гала як гадюка — хвіст і голова зблизилися, і голова начебто 
почала кусати хвіст. Побачивши це, козаки закричали: 

— Годі, тепер, панове-молодці, не наша доля!-
Якась знаменита чарівниця Маруша пояснила їм, що успіху 

не буде. З тих пір вони вже не воювали^ 
Начальник Замостя, користуючись бездіяльністю козаків, 

послав до Хмельницького прохання не руйнувати замок пана 
Чамойського. Він стояв посеред ставка з південного боку 
і|іортеці: комендант пропонував розмістити там для охорони 
козацький гарнізон. 

Хмельницький відповів: "Дивно, що ви непокоїтеся про 
іосреження пустої будівлі більше, ніж про велелюдне місто, 
І оді як є засіб зійтися з нами, якщо ви не будете зневажати 
своєї справи". 

Отримавши таку відповідь, пани послали запитати, що він 
під цим розуміє? 

"Оскільки нам відомо, — писав Хмельницький, — що 
вііасник Замостя завжди людинолюбно поводився з руським 
ііа|іодом, та й настала пора зняти табір, то я погоджуюся 
відвести козаків в Україну, якщо мені дадуть невелику грошову 
І уму для задоволення татар". 

і іа це Мишковський написав: "Ми згодні заплатити панові 
Хмельницькому 20 000 польських злотих, якщо козацький 
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ватансок виконає такі умови: по-перше, залишить цілим замок, 
про який вже говорилося; по-друге, заборонить козакам руй-
нувати костьоли, замки та маєтки сусідніх дворян — все, що 
вціліло ще; по-третє, не віддаватиме в полон переможених і, 
по-четверте, якщо, отримавши суму, повернеться в Україну". 

Хмельницький на все погодився. Але, отримавши суму, 
написав комендан ту: '"Я не можу повернутися в Україну, поки 
не прийдуть до мого стану козацькі загони, розіслані по окрузі. 
Одначе місту боятися нічого, ви навіть матимете від нас 
користь, якщо дозволите козакам без зброї підходити доміста 
і продавати худобу та інше, що вони схоиуть збути. Я ж зі 
свого боку запевняю вас, що будь-хто може безпечно вихо-
дити з міста". 

Комендант дозволив, і тоді в козацькому обозі відкрився 
справжній ярмарок: козаки продавали своїм ворогам худобу 
та різні коштовності: срібні кубки, чаші, одяг, хутра — все, 
що забрали у панів під Пилявою, і продавали тепер надзви-
чайно дешево. Гладкий бик коштував талер. Деяким полякам 
навіть сподобався такий торг, хоча від нього поживилися лише 
багатії, а біднота час ві^ часу дуже потерпала, особливо тоді, 
коли в Замості почався падіж худоби та коней'. 
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Р О З Д І Л П ' Я Т И М 

Обрання Яиа-Казиммра. — Королівський наказ. -
Хмельницького в Україну. — Прибуття до Кисва. 

— Патріарх Паїсін. 

• Відступ 

Нарешті Хмельницький дізгіався, іцо обрання нового коро-
ля завершилося, і саме так, як він хотів. Приступаючи до 
Замостя, козацький ватажок відправив до Варшави Яна Гирю, 
1 ладкого, Сокольницького та Дмитра ЧеркаськЬгб' просити, 
щоб до нього надіслали комісарів для примирення. Він велів 
їм заявляти, що козаки бажають королем Яна-Казимира, і 
якщо сейм обере цього королевича, то Богдан Хмельницький 
буде в його волі. Так мали говорити козацькі посланці і такого 
імісту листи Хмельницький надіслав з ними деяким держав-
ним людям. 15 листопада він одправив на сейм ксьондза 
1 унцель-Мокрського, доручивши йому листа до цілого сейму. 

"Бог всемогутній свідок, — писав він, —• що крайня біда й 
неволя примусили нас образити велич Божу і вас, милостивих 
панів. Все це спричинили двоє панів. Перший — коронний 
хорунжий: він убивав наших товаришів, мучив, саджав на 
налю, віднімав нашу власність, мало не запрягав нас у ярмо, 
робив з нами що заманеться. Другий пан — князь Вишне-
нсцький; коли після розгрому кварцяного війська ми хотіли 
повернутися на звичне місце в Запорожжя, він, чи з власної 
ілості, чи за порадою інших панів, не знаємо, нападав на нас 
іі своїм військом, хапав козаків і наших духівників, саджав на 
І ІЛЛЮ, буравив очі і катував їх іншими способами. Захищаючи 
П!()с життя, ми, хоч-не-хоч, мусили рушити з військами на-
шими і давати йому відсіч, тому що з одного боку пани комі-
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сари Речі Посполитої надсилали нам миролюбні листи, а з 
другого — на нас ішло військо. Перерлідуючи князя Вишне-
вецького^, ми сягнули Замостя,ютримавши достовірну звістку, 
що кі)!язь Вишневе{дький збдрається воювати з нами. Ці двоє 
панів усьому причиною. Вони своєю жадібністю та розгнуз-
даністю мало не до кінця розорили землю. Князь Вишне-
вецький був у нас в руках за Дніпром, але ми його випустили 
цілим, сподіваючись на його дружелюбність. Тепер ми поси-
лаємо до вас його милість ксьондза Мокрського, каноніка, 
котрий засвідчить, як я трудився, прагнучи залишатися вірним 
слугою Речі Посполитої. Прохаємо відпустити нам невільний 
гріх: сам Бог свідок, що не ми виною. Прохаємо не схвалю-
вати панів, які спричинили все зло. Якщо ж ви, милостиві пани, 
виявите до нас якусь немилість чи неблаговоління і не 
стримаєте винуватців війни, то ми зрозуміємо це так, що ви 
не бажаєте мати нас своїми слугами, а це дуже засмутить 
нас. Очікуємо відповіді через того ж ксьондза каноніка Мокр-
ського й залишаємося, як і раніше, вірними слугами вашими"'. 

Виборчий сейм не був цього разу таким бурхливим і 
бунтівним, як траплялося. Правда, з 6 жовтня до і 7 листопада 
час марнували в суперечках про засоби захисту, приватні 
права та різні формальності, хоча Кисіль ще 10 жовтня 
наполягав, що єдиний засіб утихомирити виниклі міжусобиці 
— якомога скоріше обрати короля. 

— Для цих холопів, — говорив він, — нічого не означає 
велич республіки "А що то є Річ Посполита? Ми самі Річ 
Посполита, а от король — то у нас пан!" Хмельницький у 
своїх листах до мене та інших осіб не хоче й знати, чи Річ 
Посполита іменуватиме його гетьманом. Він пишеться 
гетьманом війська його королівської величності. Король у них, 
холопів, щось божественне-. 

У міру того, як дізнавалися про успіхи Хмельницького, 
очевидна небезпека змушувала думати про якнайскоріше 
обрання глави держави. Спершу входила в силу партія Ракочі, 
седмиградського князя. Ярема Вишневецький був за нього і 
наводив як доказ, що угорці в усьому схожі на поляків: і в 
моралі, і в способі життя, а тому з ними повинні об'єднатися. 
Одне тільки перешкоджало Ракочі бути польським королем 
— він не був католиком. А поляки пам'ятали приклад Стефана 
Багорія та багатозначні слова Сигізмунда III, який говорив, що 
задля польської корони можна стати не лише католиком, а 
навіть єзуїтом. Ця партія, одначе, не була численною, до 
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гого ж тодішній седмиградський князь Стефан Ракочі саме 
годі помер, залишивши спадкоємцем сипа Георгія. Друга 
партія хотіла залишити польський престол у роді Вази, до-
слухаючись поради духівників, один з яких, Стефан Вишга, 
перед початком сейму виступив із проповіддю і доречно навів 
у ній текст із книги Царств: "Оберіть собі царя із синів пана 
вашого, того, що вам сподобається, і посадіть його на батьків-
ський трон". 

Двоє синів Сигізмунда, Карл та Казимир, мали духовне 
звання, були кандидатами. Під час сейму один сидів у Непо-
рентах, другий — в Яблоііній, обидва діяли через своїх панів 
комісарів на сеймі. Козаці>кі комісари сильно стояли за Кази-
мира, його підтримував і Оссолінський. За Казимира стара-
лися посланець імператора, французький двір та шведська 
королева Христина'. Говорять, що Оссолінський вирішив 
справу: умовив Карла добровільно відмовитися від своїх 
претензій, пояснивши йому, що в протилежному випадку 
ііітчизну захлеснуть жахливі безпорядки, коли Хмельницький 
ю т о в и й воювати за Казимира. Карл відмовився; а Ян-
Казимир 17 листопада був обраний королем, незважаючи на 
i с, що, будучи королевичем, вступив до єзуїтського ордена й 
одержав від папи кардинальську шапку, незважаючи навіть 
на те, що не всі бажали бачити його королем і багато хто мав 
про нього погану думку^ Та у ляхів, хоч їх і чимагю скупчилося 
у Варшаві, були заячі вуха, як говорить руський літописець: 
такий страх ними опанував, що як почують тріск сухого 
черева, так готові стрімголов бігти до Гданська, і крізь сон 
не один тоді волав: "Хмельницький іде!" Тому вони всі тільки 
ii міркували, як примиритися з грізним переможцем, і 
погодилися на обрання Яна-КазимиргГголовно для того, щоб 
догодити козакам і не допустити подальшого розору\ Тільки 
іильшість почала схилятися на користь Яна-Казимира, пани 
гут же послали до Хмельницького ксьондза Ансельма зі 
шісткою. 

Хмельницький був дуже задоволений. 
— Я тільки цього й чекав, — сказав він, — щоб було до 

кого звернутися в тяжких нещастях своїх: справжня біда не з 
моєї вини сталася, а все від дурних старост та від лядської 
гіаршини, котра нам великої шкоди через польські оренди 
І іаробила і того лиха заподіяла. Я не на кров народну іду, а од 

'^;^о^іа сіеііе еиегге сіуііе сіі Роїопіа сіі сіоіі АІЬсПо Уіт іпа Веікіпезе. • 
\ , исііа. МОСЬХХІ. — 5.50 — 51; Актьі ю. и з.Р. — Т З — С.286. 

•І Ііхіогіа ЬсІІі сохассо-роіопісі... — 1789. — Р.93. 
'История о презельной брани. — К., 1854. 



наступаючих на мене військом боронюся'. Він негайно послав 
до міста звістку і так написав: "Виборчий сейм закінчився. 
Козаки, як діти однієї вітчизни, подавали голоси свої і заради 
них поляки згодилися обрати Яна-Казимира. Та козаки так 
люблять свого короля, як діти батька; і доки він не буде коро-
нований, військо Запорозьке не вийде із Польщі, а стоятиме 
для о.хорони особи його величності. Пропоную гарнізону в 
Замості відчинити нам тепер браму як співгромадянам і 
приятелям"-. 

Звістка про обрання Яна-Казимира дуже не сподобалася 
в Замості: пани вбачали в іювому королі знаряддя Оссолін-
ського й антиресгтубліканської партії'; одначе, приховуючи 
невдоволення, пригостили й обдарували козацького сурмача 
й відіслали назад з такою відповіддю: 

"Ми, хто є в Замості, дякуємо панові Хмельницькому за 
те, що його сурмач приніс нам звістку, яку ми поштою не 
могли одержати через воєнні безпорядки. Та чули ми, що 
обраний королем Ян-Казимир уже вирушив до Замостя для 
заспокоєння незгод наших; прибувши сюди, він дізнається, хто 
з нас нападає на вітчизну, а хто її захищає". 

Разом з тим комендант надіслав Хмельницькому в подару-
нок чотири кухви чудового вина''. 

19 листопада в козацький табір прибув посланець від 
самого новообраного короля, шляхтич руської віри Яків Смя-
ровський. Козаки зустріли його з розгорнутими знаменами, 
били в литаври, грали на сурмах, стріляли з гармат. 

Зачувши такий гамір у ворожому обозі, обложені зляка-
лися, особливо коли до них долетіли слова: 

— Ой, тепера прийшов сирота відчинити до Замостя 
ворота! 

У козаків була легенда про якусь величезну гармату, котру 
московити везли колись до Києва і кинули дорогою: цю гар-
мату в народі назвали сиротою, атому обложені підозрівали, 
чи не підійшла до козаків свіжа допомога і чи не підуть вони 
на приступі 

Королівський посланець привіз Хмельницькому наказ від 
імені короля відступити в Україну і там чекати його комісарів. 

"Я обраний польським королем, — писав Ян-Казимир, — 

'У/оіііа с іотоиа. . . 1681. — Ч. 1. — 8.41; 
-Лпііаіі і іт Роїопіае... — Сгасо\\. 1683. — V. 1. — Р.91. 
-^Нізіогіа ЬсПі сохассо-роіопісі... — 1789. — Р.95. 
^Раїїіісіпікі (1о рапо\уапіа2уетипіа III, \\/Іасіу5!а\уа IV І іапа Кагітісіу.а. 

— \Уагя/'.а\уа. 1846. — Т.2. — 5.3'9;Лппа1іііт Роїопіае. . .— Сгасо\у, 1683.— 
V. 1. — Р.91: ОЬвіїІіо / атокс іапа . . . 

•Мііхіогіа ЬсПі ео.чассо-роіопісі... — 1789. — Р.95. 



ча одностайною згодою обох народів, оскільки ти сам, Хмель-
ницький, палко вимагав цього в декількох листах своїх — і 
приватних, і надісланих сенатові. Визнай же в мені верховного 
намісника великого Бога, не спустошуй областей польських і 
перестань розоряти моїх підданих. Відступи від Замостя; я 
бажаю, щоб це було першим доказом твоєї слухняності, 
'іі адай, що воїн — н е розбійник і не грабіжник; ти не варвар, 
а християнин. Позбав народ убивств, а себе неслави". 

-Підкоряюся королівському наказу — сказав козацький 
натажок, — бо впевнений, що скоро розсудять менеЧ 

І стьман був дуже веселий, нив із послом за здоров'я коро-
ія під грім гармат і сказав: 

— Ось якби ви ще влітку на конвокації обрали короля, не 
оу;ю б того, ню сталося. /Іобрс. ию обрали Япа-І\ази,\гира. А 
якби обрали іншог о, то я пішов би па Краків і дав коропу тому, 
кчіму б захотів- . 

Він тут же послав сурмача в Замостя.. 
"Не подумайте, — писав він, — ию з ,\юго боку була якась 

мп рість і готуйтеся прийняти з належною честю посла його 
І ' . С . П І Ч Н О С Т І " . 

Пани відповіли, що готові прийняти йоі'о. і через кілька 
юдин до .міста з'явився Смяровський. 

"Завтра я відступаю з військом, — писав Хмельницький, 
за наказом його величності, а тому ва.м слід веселитися і 

п) і п вірними своє.му государеві'. 
Як свідчить сучасник, тоді гюляки гукали: "Многая літа 

королю Яну-Казимиру", а пошепки примовляли: "Аби ці .многая 
іііа закінчилися раніше, ніж він вступить на престол!" І Н Н І І 

подейкували, що "від нового короля нічого ждати добра, адже 
< л\іе його ім'я Казимир по-руськи означає знищувач \иіру''''. 

24 листопада козаки відступили, давши залп із гармат, і 
млііп, звільнившись від облоги, вийшли подивитися на місце 
коїлцького обозу і співали там: "Тебе, Боже, хвалимо!" Вони 
іиііувалися й вітали один одного з іюря гунком, який здавався 

ік іїмовірним при такому великому ворожому війську. " Годі, 
І оцо))пть сучасник, [юляки іюшснки перемовлялися, що певне 

І Іініогіагит РоІопіас сЬ схссх.чи Уігісіі.чіаі IV... - - 1755. — Р.25; 5іогіа 
'І' ІІг ,!',иі.тгс сІУІІс ііі Роїопіа сіі сіоп ЛІЬегКі Уііпіпа Вс11ипс;;і;. — Успсііа, 
М И С І X X I . — 8 . 6 5 . 

Ьіір|іс1іпсіііипі асі Ьіїїогіса Кіізїіас... — Рсіі'ороіі, 1848. — 5.186. 
І Іі.чіогіа ЬсНі соїассо-роіопісі... — 1789. — Р.95; Апііаііит РоІопіас... — 

І І.;, ,,и. 168.3.~У.1. —і' .92. 
'1 Іі'Логіа ЬсПі соі^ассо-роіопісі... — 1789. — Р.96. 



Бог наслав на Хмельницького сліпоту', коли з такими силами 
він не тільки не взяв столиці і не покрив попелом усієї Польщі, 
а навіть ухилися від неприязних дій". Всі вчинки Хмель-
ницького від г.илявської битви для багатьох здавалися загад-
ковими. 

Здивовані татари запитували його, що означає такий рапто-
вий відступ від міста, в якому вони збиралися обідати. 

— Я підданий і слуга короля — відповів Хмельницький, 
— тому скоряюся його повелінню! 

Майзагадковіша обставина в історії тих днів та, що досі 
не відомі причини, що спонукали Хмельницького підтримувати 
з таким напруженням кандидатуру Яна-Казимира. Безпе-
речно, цей король зобов'язаний досягненням престолу най-
більше Богдану Хмельницькому, бо серед панів Речі Поспо-
литої його прихильників було небаї ато. Дивовижно, що Богдан 
Хмельницький, який оголосив себе захисником південно-
руського народу та сповідуваної ним православної релігії, стояв 
за обрання в королі колишнього єзуїта і кардинала: Е І І Щ О не 
давало Хмельницькому сподіванки, що такий король співчу-
ватиме прагненням православного народу і його вождя. 
Богдан Хмельницький не міг бути настільки простим, щоб не 
завбачити, що такий король тут же поставиться до нього 
неприхильно, — це й стаіюся небавом. Можна здогадуватися, 
що між Хмельницьким та Яном-Казимиром до обрання 
останнього в королі існувало щось, опосередковане чи 
безпосереднє, тасмне, що нам і тепер не відоме. Справді, дяк 
Григорій Кунаков, який їздив до Варшави гінцем московського 
царя, повідомляє, що Ян-Казимир, будучи ще королевичем, 
посилав до Хмельницького якогось Юрія Єрмолича з 
гра\ютою й обіцяв, коли його оберуть на престол, засіюкоїти 
виниклу війну, не мстити війську Запорозькому за колишнє і 
вольності руського народу підкріпити. ІДей ІОрііі Єрмолич, зі 
слів того ж Кунакова, залишився в козацькому війську. 
Московський дяк за якимись чутками додає, що він у Богдана 
Хмельницького за писаря найвищого^ 

Повертаючись із військом з-під Замостя на Волинь, 
Хмельницький зустрів нових послів од короля: то були по-
сланий ним ксьондз Гунцель-Мокрський та якийсь пан 
Гижовський. "Розпочинаючи щасливо наше царствування,— 
писав король, — ми за прикладом пращурів наших послали 

'І ііїііогіппіт РоІопіас сЬ ехссззи Уіасіізіаі IV... — 1755. — Р.25. 
-Акті.і 10. м з.І'. — Т.З. — С . 2 8 5 . С е р е д вплнвовн.х о с і б коло 

Хмсльппці.коїч) не було ніякого Юрія Срмолича. Певне, Кунаков і а к 
іменував Юрія Ііемнрмча. 



вам як старшому у вірнопідданому Запорозькому війську булаву 
та хоругву й обіцяємо вам повернення давніх ваших лицарських 
прав. Щодо міжусобиць, які, на жаль, тривають досі, то ми 
самі тепер бачимо і погоджуємося з вами, що причини їх ті 
самі, що викладені в листі вашому, а Запорозьке військо не 
винне. Ви бажасте, щоб Запорозьке військо було під нашою 
владою незалежно від українських старост: ми того ж хочемо 
і. зрозумівши від послів ваших справедливе прагнення, 
бажаємо привести його в дію через комісарів якомога краще. 
Щодо унії ми також хочемо задовольнити ваше прохання 
належним чиїюм. А від вас жадаємо, щоб ви, бачачи нашу 
милостиву до вас прихильність та готовність заспокоїти все 
папіою королівською владою, повернулись у ваш край, 
розпустили татар, аби не було більїие спустошення нашому 
королівству, й очікували до себе комісарів наших". 

Хмельницький був розчулений цим листом. Він вбачав у 
ньому ніби продовження [їланів Владиславата Оссолінського. 
Пін сподівався і па мирний успіх відродження Руси, і 
вивищення королівського достоїнства у Польщі завдяки коза-
кам. Прибувши до Острога, гетьман наказав загонам припи-
нити свої набіги, народові скласти зброю і видав універсал до 
чворян. "Бажаю, — писав він, — щоб згідно з волею і наказом 
іісії о королівської величності ви не замишляли нічого поганого 
супроти нашої грецькоїрелігіїта проти ваших підданих, жили 
! ними в мирі та виявляли до них свою милість. А якщо, боронь 
Ііожс, хтось упертий і злий задумає проливати християнську 
кров і мучити убогих людей, то як тільки звістка про це дійде 
111 пас, то винуватий порушник миру та спок^^ю, встановлених 

їхньою королівською величність, доведе РІЧ Посполиту до 
ікііибелі'. 

І ІІ поляки, ні руси не припиняли ворожих дій. Після відступу 
Хмельницького якийсь Якуб Роговський із Замостя кинувся 
11,1 козацький загін полковника Калини Ііоронченка і розігнав 
ичі с). Руси зі свого боку спалили дім пана Замойського, що 
І іояв на озері. І в усій Русі не припинялося кровопролиїтя, 
іііміри видиме миролюбство ватажка, який, здавалося, спокій-
ні) ви|)ініив очікувати своєї долі від волі королівської-. 

'ЧиррсІїпсНіт асі Іііхіогіса Киїзіас... — Рсігороіі, 1848. — 8.185 — 186. 
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На початку січня 1649 року Хмельницький прибув до 
Кисва. Під церковний передзвін, гарматний грім і при радісних 
вигуках численного народу ватажок зі старшинами урочисто 
в'їхав у напіврозвалені Ярославові Золоті ворота, і біля стін 
святої Софії його вітали митрополит та духовенство; бурсаки 
академіїта училищ співали йому латинські йукраїнські вірші. 
Український л ітописець говорить, що козаки плакали, 
дивлячись на красу церков Божих столиці святого Володи-
мира, на землю послану'. 

А сам гетьман засумував; щось дивне з'явилося в його 
характері: то він постував і молився, довго лежав ницьма 
перед образами у храмі, то радився з ворожками, яких тримав 
при собі три, і, п'яний, співав ск;іадені ним думи; то був 
ласкавий і стриманий у поводженні з усіма, то суворий і 
зверхній. Козацтво все прощало йому^ 

У Литві боротьба з руським народом по припинилася ч 
відступом Хмельницького: люто різали панів литовські селяни, 
але невдало. У грудні Горкуніа, який був до гого часу в Бере-
зині, напав на Бихов, двічі взяв його шіурмом і двічі був 
відбитий. Він відступив. Ян ГІац переслідував його і, наздо-
гнавши біля Попової гори — замку, що був місцем збору 
загонів, розбив ущент. Кривошапка га Микулицький йшли зі 
своїми загонами на виручку Горкуші, але, зачувши про його 
нещастя, звернули на Бабиновичі. І Іац відправив загін вигнати 
їх звідти. 

Холопи розбіглися частково до лісу, частково в Стародуб. 
Миколовський, Жданович і Горський погналися за ними, мали 
дорогою декілька сутичок, повернули полонених дворян і 
дворянок і прибули до Стародуба. Мешканці прохали пощади, 
запевняли, що ті, хто воював у Литві, пініли на Мглин, а в 
Стародубі залишилися невинні люди. Затвердженням сучас-
ника-литвина, шля.хегство тоді пощадило місто\ 

Слідом Радзивілл напав на Мозир, який був у руках Мих-
ненка. Спершу він відправив загін під начальством Павловича 
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на овруцький шлях, щоб не дати можливості козакам відсту-
пити, а сам повів війська на приступ з трьох боків. Після впер-
того бою драгуни розламали палісади, тобто щільно з'єднані 
між собою колоди, з великими зусиллями оволоділи валом й 
увірвалися в місто. Упертість русів дивувала навіть ворогів; 
вони засіли в будинках і стріляли звідти; місто підпалили; руси 
продовжували бити ворогів серед палаючих будівель, багато 
хто загинув під завалами дахів та крокв. Самого Михненка 
схопили і скинули з вежі. Іншому ватажку, невідомому на ім'я, 
пощастило: він встиг вискочити із руїн Мозиря і наткнувся на 
ворожий загін; якийсь жовнір схопив його, але послизнувся, і 
козак, згріб його і забрав із собою. 

Від Мозиря Радзивілл рушив на Бобруйськ і несподівано 
оточив його. Міщани просили пощади; руські священики 
благали Радзивілла про милосердя. "Хоча, свідчить сучасник, 
князь добре знав причину такого смирення, однак розсудив, 
що винищення міщан зашкодить державі, а бунту не ліквідує, 
і обіцяв міщанам цілість життя та майна, якщо вони поодинці 
вийдуть за огорожу міста, видадуть прапори та призвідців 
заколоту з усіма, хто брав участь у мужичому повстанні". 
Вони погодилися, і тоді народ вийшов натовпом, тремтячи 
від страху. Найупертіші заколотники підпалили вежі і, захи-
щаючись, загинули в полум'ї міста, яке їх зрадило. Начальник 
кинувся у воду, але його витягли, привели до гетьмана і 
іюсадили на палю. Така ж доля спіткала всіх заводіїв, а іншим, 
кого звинувачували в участі в бунті, рубали руки. Таким був 
сган справ у Литві до кінця лютого 1649 року'. 

' І )с гсЬиз аппо 1648 сі 1649 сопіга созассоз гарогоУІО 8Є5ІІ5. Есіісі. АІЬсіІиз 
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Р О З Д І Л ш о с т и й 
С т а н о в и щ е Укра їни . — Зносіїнії з К р и м о м , Т у р е ч ч и н о ю , 
М о л д а в і є ю , Т р а н с і л ь в а н і є ю , М о с к о в і є ю . — П о л ь с ь к і 

комісари в Переяслав і . 

Протягом дев'яти місяців 1648 року Україна змінилася 
так. як не змінювалась упродовж віків: польський аристокра-
тичний порядок рухнув, стани перемішалися і злилися в понятті 
руського козака; зв'язки між Україною та Польщею, напевне, 
розірвалися. Але переворот не закінчився: ще кипіли прист-
расті, і ніхто не міг вгадати, що з цього вийде. Сусідні держави, 
котрі ворогували з Польщею, шукали своїх вигод у зв'язку з 
Україною. 

Кримське царство могло багато виграти від цього перево-
роту. І Московська держава, і Польща, країни між собою 
неприязні, обидві потерпали від дикоїсили татарських полчищ. 
Та відважні козаки, стоячи на кордоні і Московії, і Польщі, 
захищали, самі того не відаючи, і ту, й іншу державу, не 
допускаючи татар користуватися розбратом християн, бо вони 
дали між собою обітницю охороняти віру і не тільки не до-
пускали магометан вторгатися в Московію та Польщу, а ще 
не давали татарам спокою і в їхніх власних житлах. Тепер ці 
запеклі вороги браталися з кримцями, шукали підмоги. Для 
Криму це була подвійна вигода: старі вороги мирилися з тата-
рами і вступали з ними в союз; отже, Крим звільнявся від 
козацьких набігів та неминучих при цьому грабунків; українці 
відкривали кримцям шлях до Польщі, а отже, у кримців була 
нагода живитися грабежем. 

Подібні взаємини козаки мали і з Туреччиною. Султани 
жадібно позирали на Європу; Польща завше була ворогом 
Турецької держави. Вони :адавна сперечалися між собою за 



Молдавію, котра переходила під владу то поляків, то турків. 
Коли в Європі зачинався хрестовий похід проти турків, Польща, 
здається, була першою державою, готовою пристати до нього. 
Намір Владислава, який сіюнукав до війни проти невірних і 
своїх підданих, і чужі держави, природно, мав поглибити 
ворожнечу турків до поляків. Туреччина, об'єднуючись із 
козаками, могла помститися за все. До того ж козаки були 
найнеспокійнішими ворогами магометанської держави: коли 
інші християни погрожували їм лише приготуваннями, 
відозвами одна до одної, козаки вели з турками безперервну 
хрестову війну, про яку тільки мріяли європейці. Туркам 
випадала нагода зробити з відчайдушних ворогів собі союз-
ників і навіть підкорити їх своїй владі. 

Ми бачили, що Іслам-Гірей, хоча й допомагав козакам, 
але не наважувався формально воювати проти поляків. Та 
коли перший виступ удався і Хмельницький відіслав до Криму 
полонених, хан направив до Польщі вимогу, щоб віддали йому 
данину за чотири роки сповна — і татари кинуть козаків, а 
якщо данина не буде заплачена протягом сорока днів, нехай 
поляки очікують його з усією ордою'. Примас, правитель дер-
жави за відсутності короля, відповів, що Польща не може 
задовольнити хана негайно, а через два тижні збереться сейм, 
на якому подбають про кошти на виплату жалування, яке 
поляки не хотіли називати даниною, і хоча вони не мали війська, 
одначе запевняли хана, що у випадку нападу він не знайде їх 
неготовими-. Ч"им часом правитель відправив послом до 
Константинополя пана Жебровського' до візира Муси-паші і 
скаржився на Іслам-Гірея, запевняв у цілковитій прихильності 
І Іольщі до Туреччини і просив іменем султана позбавити влади 
кримського хана як непокірного своєму володареві. Через це 
посольство за сприяння французького посла Польща була 
убезпечена з боку Туреччини. Візир наказав Іслам-Гірею 
негайно відпустити польських полонених. Наляканий Іслам-
I ірей відмовлявся тим, щоімурза рушив у похід без його 
ііідома, і зволікав. 

Та сподівання поляків були нетривалими; у серпні стався 
переворот: султана Ібрагіма умертвили яничари; восьми-
річний хлопчик під іменем Мухаммеда IV був проголошений 
с\лтаном, а капудан-паша Кападжилар захопив правління^ 
клам-Гірей поспішив з ним зблизитися і доповів, що його 
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мурзи не видадуть польських бранців, бо поляків є в полоні 
татари'. Візир, діючи в дусі, супротивному попередньому 
уряду, задумав краще скористатися переворотом в Україні 
задля своїх вигод і дозволив Іслам-Гірею вчинити на власний 
розсуд. Отже, кримськиіі хан став явним союзником Хмель-
ницького; з одного боку, він уже був забезпечений успіхами 
Хмельницького, а з іншого — впевнений, що турецький уряд 
не стане йому заважати. Після обрання Яна-Казимира Іслам-
Гірей написав йому віта,тьного листа й висловився в ньому 
так: "'Ми з'єдналися з козаками, бо ваш брат і попередник 
Владислав не віддав нам поминків, належних за угодою. За 
це ми затримали у себе ваших гетьманів. Якщо твоя королів-
ська милість бажає дружби з нами і не хоче, щоб твоя дер-
жава спустошувалася, віддайте нам затримані поминки, а 
якщо цього швидко не зробите, то очікуйте нас до себе, на те 
ми і ввійшли в дружбу з козаками. Втім, зичимо твоїй коро-
лівській милості довголіття та доброго здоров'я"^ 

Хмельницький пильнував за дипломатичними справами 
дуже вміло і, ще не виступаючи під Гіиляву, відправив до Кон-
стантинополя з вельми облесливими пропозиціями кроііивен-
ського полковника Джеджалія, природного татарина, який знав 
східні ^юви•^ Це іюсольство було успішним. Після прибу ття 
Хмельницького до Переяслава приїхав до нього з Туреччини 
Джеджалій і з ним турецький посланець Осман-ага". Візир 
повідомляв, що сам турецький уряд допомагатиме Хмель-
ницькому і вже дано наказ ханові виступити з козаками ордою, 
а силістрійський паша надішле турецький загін. Хмельницький 
ухвалив такий договір, що турки будуть йому допомагати — 
і він віддасть їм значну частину Польського королівства від 
Дунаю до Любліна\ а Україна буде особливою Річчю Пос-
политою'". Козацький ватажок не боявся тішити турків обіцян-
ками, що козаки перебуватимуть під заступництвом Туреччини 
як данники'. Джеджшн'й вихваляв турецьке правління і роз-
повідав, що християни під владою сул гана живуть щасливо. 
На ознаменування вічної згоди та дружби турків з козаками 
турецький посланець уклав із Хмельницьким договір: султан 
дозволив козакам вільне плавання по Чорному морю й архі-
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пслагу, надавши право безмитної торгівлі на сто років; у Кон-
стантинополі повинен мешкати козацький посол в особливій 
честіГЗ^апорожці зобов'язувалися, зі свого боку, захищати 
турецькі міста й допомагати туркам проти розбоїв донських 
козаків'. 

Прислали до Хмельницького послів господарі Молдавіїта 
Валахіі;. Ці країни прагли національної незалежності і, засвоїм 
положенням, коливалися між Туреччиною та Польщею. 
Обидві держави здавна сперечалися за право ленного пану-
вання над волохами (румунами), атому господарі неодмінно 
мали взяти участь у справі України. З одного боку, козаки 
були страшні для волохів, бо уклали союз із турками, віддавали 
їм польські землі, що лежали на північ від волоських (нині 
молдавських) теренів, і, таким чином наражали волохів на 
можливість цілковитого поневолення; з іншого — вони могли 
бути корисні для них і сукупними діями взаємно утвердити 
загальну незалежність. Коли Хмельницький підняв прапор 
повстання, молдавським господарем був Василь Лупул, який 
досяг влади, як і всі господарі, підступами в дивані. Він мав 
великі багатства, придбані на початку свого господарства 
торговими оборудками, а потім умінням користуватися своєю 
господарською владою упродовж довгих літ правління. Але 
межі цієї влади встановлювали молдавські бояри, від яких 
він щодня очікував змови і, зі свого боку, прагнув ослабити 
аристократію. Якийсь претендент саме сперечався з Лупулом 
за престол, і Лупул попрохав сприяння козаків. Хмельницький 
нрийняв посольство ласкаво і відправив до Молдавії загін 
козаків під начальством свого сина Тимофія і Тугай-беєву орду, 
а тим часом сподівався мати користь і для себе. У молдавсь-
кого господаря було дві дочки: старша була одружена з кня-
зем Радзивіллом; друга — Домна Розанда, або Локсандра\ 
ще дівувала і славилася красою. Хмельницький висловив послу 
бажання посватати для сина молдавську принцесу. 

Союзу з козаками шукав і трансільванський князь Ракочі. 
І іодібнотому, як українські гетьмани прагнули здобути неза-
лежність Південній Русі, в крайньому разі удільну щодо Поль-
щі, седмиградські князі відстоювали своє володіння від зазі-
хань габсбургського дому. Як відомо, по смерті Владислава 
( І ефан Ракочі шукав польського престолу. Але цей претен-
дент тоді помер. Коли був обраний Ян-Казимир, син Стефана 

'Собрание государствснньїх грамот и договорои. — М,. 1822. — Т.З. 
(•.44. 

•'Лстоііись Самовидца. — М.,1846. — С . 1 3 . 
'І І і .яіогіатт Роїопіае еЬ ехсеззи У1а(1І5Іаі IV.. .— 1755. 



Хмельницького' не зваживши тоді чи, можливо, не знаючи, 
що Хмельницький найбільше сприяв вступу па престол Яна-
Казимира. Посланець Ракочі пропонував Хмельницькому 
вступити в союз із його государем і рушити повесні з козаками 
на Варшаву саме тоді, як угорці нападуть на Краків, і таким 
чином обидві столиці можуть бути підкорені союзниками 
водночас. "Якщо мій государ, — говорив посол, — отримає 
польську корону, то не забуде козаків і виявить їм велику 
вдячність. За його царювання руська віра користуватиметься 
однаковими правами з римсько-католицькою, а гетьман буде 
удільним государем України і незалежним володарем Києва". 
Мало могло вийти хорошого для України із союзу з угорцями. 
З усіх слов'янських народів, яким угорці завжди були воро-
гами, жоден не мав у собі стільки неприйнятного угорській 
національності, як південноруський. 

Нарешті з'явився до Хмельницького посол Олексія Михай-
ловича, московського царя, Унковський з товаришами. Вони 
привезли гетьманові па подарунок соболині хутра і ласкаве 
слово його царської величності мовби у відповідь на численні 
торішні прохання Хмельницького про надання допомоги проти 
поляків, висловлені і в листі до самого царя, і в листах до 
прикордонних воєвод Московської держави^ Цар ухилявся 
від розриву з Польщею, бажав успіху козакам, якщо справді 
причиною повстання була тільки віра, інакше радив підкоритися 
владі'. 

Хмельницький усвідомив, яку дивну переміну за короткий 
час скоїла з ним доля, коли, будучи бідним вигнанцем, за кілька 
місяців побачив себе в оточенні послів владних осіб; але він 
знав, що всім зобов'язаний руському народові, і тому серед 
величі показував себе людиною чисто пародіюю. В повод-
женні з послами, оточений своїми полковниками, козацький 
ватажок зберігав не тільки простоту, а й грубість козацької 
бесіди. Він частував їх із золотих келихів простою горілкою, 
сам набивав для них люльки, а дружина його, зодягнута в 
коштовні шати, ''як п'яна, піабаку чоловікові своєму в че-
репку розширачсГ'^. Посли були здивовані братнім грубува-
тим поводженням полковників зі своїм начальником. Москов-
ський посол, чоловік поважний та обхідливий, як зазначав 
сучасний польський дворянин, часто мусив опускати очі до-

'1 кімя і мики. изд. Киевскою комнссиеіо... — К.,1845. — Т І . — С.З, 363; 
Лсіопись Самоиилна. — М., 1846. — С. 13. 

'Лктьі іо. II з.Р. — Т.З. — С.207 — 208,215.222.228,233. 
•̂ ХЬІбг ратісіпікои' о с1а\\'пеі Роїзсе (ПуагіизхЛ.МіазІкочузкіе^о). •—Т.6. 
^История о іірсзс.'іьной брапн. — К.. 1854. 



долу. Незважаючи на привітний прийом, виявлений Хмель-
ницьким послові Ракочі, угорського аристократа обурювали 
грубі вигуки та степові манери козаків. Кажуть, що він тоді 
стиха зронив латиною: ""РоепіШ те асі іхіаз Ьехііах сгисіеіех 
і'елг/лі'е'". 

Не вистачало польських комісарів, а Хмельницький очі-
кував їх більше місяця. Йому хотілося показати перед чужо-
земними послами, як представники Речі Посполитої, котрі ще 
недавно зневажали козаків як своїх рабів, благатимуть у нього 
помилування. Ще в грудні король за згодою сенаторів спо-
рядив комісарів для укладення трактатів з козаками: сенатора 
Киселя з небожем, хорунжим новгород-сіверським, юнаком 
руської віри; князя Четвертинського, Андрія Мястковського 
і їхньою асистенцією. Він доручив їм оголосити козакам про-
щення, вручити Хмельницькому знаки гетьманського достоїн-
ства і, вислухавши прохання козаків, узгодити з ними угоди. 
Деякі пани нарікали на таке люб'язне поводження з козаками. 
"Від Богдана й козаків, — говорили вони, — стався Речі Пос-
іюлитій такий розор, якого не бувало відтоді, як Польща існує, 
а король виявлятиме їм честь! Ні, з бунтарями треба воювати 
і карати їх до кінця; не стерпимо такого безчестя; ліпше всім 
нам померти, ніж поступатися своїм холопам". Король на це 
відповів: "Якщо не Допустимо до милості нашої Богдана 
Хмельницького і все військо Запорозьке, то доведеться чекати 
ще гіршого: холопське свавілля не втихомирилось, у Хмель-
ницького кримська орда напоготові, а на наших коронних та 
литовських жовнірів така Божа кара, якої ніколи не бувало. 
Тому нам треба подумати про те, як би не накликати на Річ 
І Іосполиту остаточного розору. Пригадайте, панове, ще й те, 
що козаки раніше служили своєю кров'ю Речі Посполитій і 
хотіли їй добра, а чим їй за це заплатили? Насиллям та гноб-
іісиням! Вони підняли бунт чере^ крайні злигодні. Все це 
1. галося через гордих панів, які м'арно грабували й розоряли 
одвічних служак"^ 

Польські посли виїхали з Варшави на початку нового року, 
іа панським звичаєм, із величезним почтом і, сягнувши Случі,_ 
мусили зупинитися і просити в Хмельницького супроводу, бо 
Ііс сгюдівались вільно проїхати через несіюкійну Україну. 

Хмельницький вислав до них полковника Тишу з козаць-
ким загоном, і вони вступили в Україну, натикаючись скрізь 
на сліди спустошень. Проїдуть кілька верст— і натраплять 
аГк) на зруйнований костьол, або на обгорілі пеньки панської 

' І'обто, я каюсь, шо прибув до цих лютих звірів. 
•Лктьі ю. и з.Р. — Т.З. — С. 288. 



садиби; не раз бачили вони купи шляхетських та >"идівських 
трупів. Коли вони проїжджали через руські села, натовпи 
людей лаяли їх, насміхалися над ними — озброєні козаки з 
трудом розганяли буйну чернь. Насилу вони могли роздобути 
корм для коней, і то за дорогу ціну: оберемок сіна коштував 
тоді шість флоринів. Неподалік од Києва комісарів зустріли 
ввічливіше: до них виїхали руські духівники: митрополит і 
архімандрит печерський зі знатним священством, вітали їх 
як провісників миру й повезли до міста, де, за повідомленням 
сучасника Мястковського, Кисіль мав секретну розмову з ми-
трополитом. Вище православне духовенство у справі народ-
ного повстання мало на увазі єдине питання — про віру, а 
тому однаково приймало і панів православної релігії, як і 
козаків, і не поділяло ненависті народу до панів, яка після віри 
була ваяспивою причиною українського повстання. 

У п'ятницю 9 лютого комісари прибули до Переяслава. 
Хмельницький виїхав їм назустріч з полковниками та сотни-
ками; перед ним несли бунчуки й малиновий прапор Запорозь-
кого війська, ніби натяк дворянам, які привозили їм такі ж 
знаки від короля, що він уже й без королівського зволення 
користується гетьманським достоїнством після обрання наро-
дом. Після декількох привітань він сів зліва від воєводи на 
одних з ним санях. Коли вони в'їясджали в місто, на міському 
валу раптом гримнули з 20 гармат. 

Комісарів тут же запросили на обід до козацького ватан<ка, 
де застали чужоземних послів. Молода дружина Хмельниць-
кого частувала гостей. 

По обіді відвели комісарам квартири на різних вулицях 
міста, щоб вони не могли сходитися без того, щоб Хмель-
ницький про це не знав. 

Наступного дня комісари запитали Хмсльниці.кого, де він 
побажав призначити місце урочистої аудієнції, на якій належало 
вручити йому знаки гетьманського достоїнства. 

— На майдані, — відповів Хмельницький, — бо тут немає 
такого будинку, де б .могли вміститися полковники та козаки. 

Комісарів це образило. 
— Ясно, — гомоніли між собою молоді дворяни, — що 

Хмельницький хоче принизити нас перед чужоземними пос-
лами і всією черню. Це образа Речі Посполитій! 

— Не можна чинити спротив, — заперечив старий Кисіль. 
— Ми в руках козаків. Не сперечайтесь, панове, про місце, 
щоб не зіпсувати нам усієї справи. 

10 лютого бу;ю призначенодень для аудієнції. Пздиніо 12-іі 
посли вийшли на майдан. Х.мельницький стояв у багатому 
соболиному кобеняку, покритому матерією цегляного кольору. 



Гетьман був обставлений бунчуками. Навколо нього пол-
ковники, кожен зі своєю булавою і вся старшина. Народ і прості 
козаки юрмилися на вулиці і на дахах будинків. Були тут і 
чужоземні посли. Коли з'явилися комісари, забили в литаври, 
заграли в сурми. Кисіль підійшов до Хмельницького, несучи 
в одній руці королівську грамоту, а в другій — булаву, всіяну 
сапфірами. 

— Його величність — почав він, — посилає ясновель-
і\южному гетьманові і всьому війську Запорозькому свою 
королівську милість. 

Це був вступ до приготовленої промови. Один із полков-
ників перебив його словами: 

— Король як король, але ви, королевенята, броїте багато 
і наброїли, і ти, Киселю, кістка від кісток наших, відщепився 
та пристав до ляхів. 

Хмельницький звелів йому замовкнути. Помахуючи була-
вою, обурений полковник відійшов. 

Тоді воєвода подав Хмельницькому грамоту на гетьман-
ство та булаву, а хорунжий Новгород-сіверський молодий 
Кисіль підніс малиіювого прапбра із зображенням білого орла 
і написом ''.Іоііаппеа Ссіхітігш Яех". Хмельницький прийняв 
і подякував. Грамота була прочитана всенародно'. Раптом у 
натовпі почулися голоси: 

— Навіщо ви, ляхи, принесли нам оці цяцьки? Знаємо ми 
вас — знову хочете нас у неволю приборкати! 

Джеджалій виступив на середину і підтримав народний 
гомін. 

— Хочуть нас вловити, — сказав він, — щоб ми ярмо 
панське, із себе скинувши, знов наділи. Нехай злизнуть ваші 
солодкі дари: тепер вже нас не загнуздаїте; не словами, а 
шаблею розправимось, коли хочете! Майте ви собі свою 
І іольщу, а Україна нам, козакам, нехай зостається. 

Хмельницький крикнув на нього з досадою: 
— Я придумав був щось сказати панам, а вони одвіт у 

мене з голови вибили! — Тоді обернувся до панів і мовив: — 
Л ге, що сталось, треба злому часу приписати. 

І він запросив комісарів на обід. 
Перед учтою Кисіль хотів закінчити свою промову, яку 

перебили козаки на майдані. 
— Ваша вельможність, — говорив він, — приймаєте від 

міроля великі знаки благовоління. Його величність прощає 
нам і відпускає назавжди колишні ваші вчинки, обіцяє 
с гаровинну вольність грецькій релігії, примноження козацького 

'1 Ьімягіїики. М'зл. Кисіісмио к'омиссмсіо... — К.. 1845. — Т. І. — С. .і61 



старовинну вольність грецькій релігії, примноження козацького 
реєстрового війська та відновлення колишніх прав і переваг 
війську Запорозькому, а вам дарує начальство над військом. 
Його величність сподівається, що ви, як вірний слуга і під-
даний, докладете зі свого боку всіх старань, щоб припинити 
подальший розбрат і кровопролиття, триматимете холопів у 
покорі й негайно приступите до переговорів з нами, комісарами 
його королівської величності та Речі Посполитої. 

Хмельницький відповів: 
— Дякую його королівській величності за виявлену через 

вас милість: дякую за вручення команди над військом і за 
прощення моїх вчинків. За все низький уклін! Що стосується 
комісії, то важко зараз розпочати переговори: військо не зіб-
ране, полковники і старшини далеко, а без них я не можу і не 
смію нічого робити. 

За обідом розмова пожвавішала. 
— Йдеться про здоров'я моє, — сказав Хмельницький, 

— адже я не отримав задоволення від '-Іагілиисі.кого та Виш-
невенького: цс неодмінно, щоб одного мені видали, а другого 
покарали: від них уся причина кровонролитгя і розбрату. ІЗинен 
і пан краківський — Потоцький: навіщо гнався за мною, коли 
я ледве душу іюрятував у дніпровських ущелинах; та він 
отримав своє. ІЗинсн і пан хорунжий Консцпольський зате , 
пю викрав у мене вотчину, Україну лаиювцям роздавав, а вони 
обертали на холопів заслужених у Речі Посполитій молодців, 
і'рабували їх, виривали їм бороди, запрягали в іьпуги; проте 
він не так винен, як перші два. З усього цього нічого не вийде, 
якщо одного не покарають, а другого мені сюди не пришлють: 
інакше або мені з військом Запорозьким пропасти, а землі 
ляській, всім сенаторам, дукам, королькам і шля.хті згинути. 
Чи мало того, що кров христ иянська ллється! Лн говське вій-
сько винищило .Мозир і Туров: Януш і^адзивілл саджає русів 
на палю. Я послав гуди декілька полків, а Радзивіллу написав: 
якщо він одному з християн таке заподіє, то я так само вчиню 
400 польським іюлонсним, яких у мене багато, і заплачу за 
своє. 

Ксьондз кармеліт Лентовський, котрий приїхав з коміса-
рами, зазначив: 

— Ваша вельможність! ІУІожливо вісті з Литви не зовсім 
точні? 

Тоді Вишняк, чигиринський полковник, крикнув на нього: 
— Мовчи, попе! Чи твоє то діло нам задавати? Ходімо, 

іюпе. на подвір'я, я навчу тебе, як запорозьких гюлковників 
шануЕ^ати! 

Він вийшов із кімнати, пробубонівши: 



— І ваші ксьондзи, і наші попи — усі ростаки-сини. 
Очевидець-шляхтич запевняє, що Вишняк ударив би 

ксьондза булавою, аби сидів ближче. 
Таким було перше побачення. 
Хмельницький гарячкував усе більше, і марно велемовний 

І\исіль хотів пом'якшити його ввічливостями та комплімен-
I ;іми: полковники, як зазначали очевидці, шипіли, як гадюки в 
йс^юті. Наслухавшись образливих висловів, комісари ро^'їха-
ііися. Воєвода запросив Хмельницького до себе на обід 
наступного дня. 

Того дня, 11 лютого, була друга неділя великого посту. 
І Іарод пиячив, і комісари знічев'я пішли подивитися місто. 
Нони зайшли до церкви, де хотіли поговорити з московським 
||ос^юм, але козаки допустили їх лише обмінятися з ними комп-
іімеитами. Вони зайшли до колишнього костьолу єзуїтського 

кі ілсі іуму; все було спаплюжено, перебито, вівтарі перекинуті, 
ір \ ' і т відкриті; з напису па одній, де не було тіла, пани 
ішіалися, шо тут покоїться прах;гасновиика колегіуму Дуки 
Ямі.чксвського. "О кавалере, гідний вічної пам'яті! — скри-
іл кали вони. — І над тобою така наруга, хоч ти був старостою 
ік рсяславським, воєводою брацлавським!" 

Довго чекав до себе Хмельницького Кисіль. Козацький 
и.ііажок приїхав уже надвечір, трохи напідпитку, в супроводі 
ігкі іі.кох полковників, теж, як і він, нетверезих. Почалися різні 
111 мил І,ки; козаки твердили про свої образи, яких раніше зазна-
и.іпі від дворян, згадували, як папи змушували їх виконувати 
\і> кніські роботи, як мученицьки страчували. Хмельницький 
иииїдіііі свою невинність І погрожував відняти у попяківусю 

ІЧ11,. Ікк вода відповідав на ущипливі слова ввічливо. Насам-
i їмсці, .Хмельницький звернувся до дружини Киселя, весело 
І \ кііміїїіп: 

Иідчсчіться-но, добрі православні пани, від ляхів і зали-
ііі.іи к сі. ч нами, козаками. Згине ляська земля, згине, а Русь 
' іг 11 І ім році панувати! 

Хмельницький, вдосталь натішившись над панами, поїхав 
, міі'іі на ііовий бенкет з вільними товаришами. 

І І іі. Іуіііюго дня вранці воєвода відправив до гетьмана 
И..ІІ1 нсоожата князя Четвертинського спитати дозволу роз-

Вони застали гетьмана за бесідою з пол-
і •'їликами і старшинами. На столі стояла горілка. Козаки 

і.ічалн посла Ракочі. 
іаиі ра буде справа і розправа, — закричав Хмель-

МІМ, чаві ра: бо нині я п'яний, угорського гюсла відпра-
їм, ічороі ко мовлю: з тієї комісії нічого не буде. Війна 

1 1111. і іп ' їатсяіатри-мотиритижні: виверну вас усіх, ляхів. 



догори ногами і потопчу так, що будете під моїми ногами, а 
напослідок вас цареві турецькому в неволю віддам. Король 
королем буде, щоб король стинав щляхту і дук, і князів, аби 
вільний був собі. Согрішив князь—уріж йому шию; согрішив 
козак — йому те ж учинити. Ото буде правда! Я хоч лихий 
малий чоіювік, проте мені так Бог дав, що я тепер єдино-
владний самодержець руський. Король пе хоче королем віль-
ним бути, як йому бачиться. Скажіть це пану воєводі й комі-
сарам. Страхаєте мене іиведами — і ті мої будуть, а хоч би 
й не так, хоч би їх було п'ятсот тисяч, не подужають вони 
руської заіюрозької й татарської могуті. З тим і йдіть: завтра 
справа і розправа. 

Дворяни не спромоглися відгювісти на таку козацьку мову 
і піїили геть. 

Поводження Хмельницького доводило комісарів до відчаю. 
Вони більше не сподівалися на укладення миру і думали тільки 
виклопотати полонених, яких Хмельницький наказав було 
привести, щоб видати комісарам. 

23 лютого воєвода з комісарами руиіив до Хмельницького. 
Востаннє спробував Кисіль пом'якшити його своїм красно-
мовством і зі сльозами, як зазначав очевидець, благав його 
пожаліти якщо не панів, то вітчизну. 

— Бачу, — говорив він, — що ваша вельможність готуєть-
ся віддати в руки поганих польську і литовську землю і всю 
Русь, православну віру і святі церкви наші. Якщо вас скрив-
дили. якщо винен Чаплинський — винагорода готова. Якщо 
військо Запорозьке невдоволене мшючисельністю чи земля-
ми, король обіцяє його нагородити. Відступіться від бунтівної 
черні, нехай холопи обробляють поля, а козаки воюють; нехай 
війська козацького буде 15 000 — 20 000 — скільки вам 
заманеться. Якщо ж козаки нсодміипо хочуть воювати, нехай 
краіде йдуть на поганих, а не на хрис тиян; коро.ть буде вам 
вдячний, якщо ви підете за кордон. 

Хмельницький відповів: 
— Шкодб говорити! Був час трахтувати зі мною, коли 

мене Потоцький ганяв за Дніпром, і на Дніпрі був час, і після 
жовтоводської, і після корсуііськомграшки, і після і]]иляЕи,я, і 
під Костянтиновом, і наостанок нід-ЗауЬстя]уіідколи я із Замо-
стя шістьтижніііТш^їГдо Києва, — атерер уже часу не маєш: 
тепер уже я довів те, про що й не мислив, — доведу ще й те, 
пю замис:иів. Виб'ю з ляської неволі народ руський весь. 
Спершу я воював за свою шкоду та кривду, тепер воюватиму 
за віру православну нашу. Допоможе мені вся чернь по Люблін 
і Краків, а я від неї не відступлю, бо то перша запорука наша, 
аби холопів пе знесли та й козаків не вдарили. Двісті-триста 



тисяч своїх матиму; орда вся стоїть на Іогабі,, ногайці на Сав-
рані, поблизу Тугай-бей, брат мій, душа моя, єдиний сокіл на 
світі, готовий учинити все, що я схочу; вічна наша козацька 
приязнь, якої світ не розірве. За кордон не піду, на турків і 
І агар шаблі не підійму: буде з мене й України, Поділля, Волині. 
Досить достатку в князівстві нашому по Хрлм, по Львів та 
1 шіич. А ставши над Віслою, повідаю дальшим ляхам: сидіть, 
ляхи! Мовчіть, ляхи! •Ду^,'~князів туди зажену, а будуть за 
Иіслою кричати, я їх, певне, і там знайду. Не зостанеться ні 
князя, ні шляхтюка в Україні, а схоче якийсь з нами хліба 
їс ги, нехай війську Запорозькому слухняний буде, а на короля 
ііс брикає. 

Говорячи це, гетьман підхоплк5вався з місця, тупав ногами, 
рпав на собі волосся. "Так розлютився, — зазначали опісля 
комісари, — так кричав, що ми, слухаючи, подерев'яніли". 

Полковники підтримували свого ватажка: 
— Вже минули ті часи, коли мас сідлали ляхи нашими ж 

ііодьми, були нам страшні драгунами, тепер ми не боїмося, 
іпїиши ми під Пилявцями, що то вже не ті ляхи, які були колись, 
І Пили німців, турків і татар, се вже не Жолкевські, не Ход-
ксііичі, не Конецпольські, не Хмілецькі; це Тхоржевські та 
іііїичковські, діти у залізо повбирані, померли од страху, як 
іі;іс уздріли, і повтікали, хоч татар і не було. В середу тільки 
І ри І исячі прийшло, а коли б до п'ятниці почекали, то ні один 
іях живцем до Львова не втік би! 

- Мене, — говорив Хмельницький, — сам святий па-
ірілрху Києві нату війну благословив; він мені велить кінчати 
іяхіи: як же мені його не слухати, такого великого старшого, 

і ч к т и нашого, гостя любого? Уже я полки обіслав, щоб коней 
іі).ч\ ііали, у дорогу були готові без возів, без гармат: я те 
пміілу у ляхів! А хто з козаків узяв би хоч один віз на війну, 
іі.ік;іжу йому голову зняти; не візьму і сам жодної коляси з 
' І ШОК), хіба в'юки та сакви. 

ІИ рації, ні персвазії *, — свідчить очевидець, — ніщо 
т чопомагало. Після такої приятельської бесіди та на додачу 
т і ія скверного обіду комісари розійшлись". 

Минув ще день. Комісари стали побоюватися не тільки 
м іюлонених, а й за самих себе. Хмельницький відправив 
и.і, іііі московського та угорського, багато їх обдарувавши; 
М.1 м.сі.кі комісари залишалися начебто в неволі, зазнаючи від 
м іпих мужиків образ та погроз під вікнами своїх квартир, 

і роба було б цих панів одлупити та в Кодак відіслати! 
кричала чернь. 

М І Н і і . с і . к о і о : гаціа — доказ, підстава: рег5\уа7;іа — умовляння. 



Комісари ще раз звернулися до гетьмана. 
На їхнє здивування, їм сказали, ідо Хмельницький не велів 

допускати їх до себе. Гетьман радився зі старшинами, з якою 
відповіддю відпустити комісарів. 

— Тепер точно, — говорили перелякані комісари, — 
дадуть безбожну пораду: або потопити нас, або відіслати в 
Кодаі£._ 

Тоді вони звернулися до Виговського, сподіваючись, що 
він сам як дворянин за походженням заступиться за осіб 
одного з ними стану. Виговський порадив їм почекати, щоб 
не гнівити гетьмана. 

Через декілька годин запросили комісарів до гетьмана. 
Виговський виююпотав їм доступ. Найсміливіше тримався 
Мястковський. 

— Що це означає, пане г еп імане запорозький? — запитав 
він. — Чому ви без відповіді іримаєте королівських послів, 
нібито ми в полоні? Чи мир, чи війна — хай буде нам відомо; 
відпустіть нас. Навіть невірні у неволю послів не беруть! 

Хмельницький люто зиркнув на нього, дістав з-під килима, 
яким був накритий стіл, папір і подав воєводі. Це були 
запропоновані умови такого змісту: 

" !) Ні імені, ні пам'яті, ні сліду унії, котру на Русі так 
широко бачимо, — нехай не буде. 

2) Римським костьолам до часу, а уніатським не бути 
зараз. 

3) Митрополит київський, після примаса польського, [іерше 
місце нехай має. 

4) Між Руссю воєводи, канітеляни та іпіиі від благоче-
стивих тубольці* нехай будуть. 

5) Військо Запорозьке по всій Україні при своїх вольностях 
давніх нехай буде. 

6) Гетьман козацький до самого маєстату королівського 
нехай належить. 

7) Жиди з України зараз нехай виступають. 
8) Ярема Вишневецький рейментарства над військом не-

хай не має ніколи". 
Прочитавши ці пункти, комісари стенули плечима і, пере-

глядаючись, не знали, що починати. Зрештою воєвода знову 
почав розмову. 

— Тут не все зазначено, — сказав він, — король не зна-
тиме, скільки бажаєте мати війська; напишіть кількість 
реєстрових козаків. 

ТиЬуІсс — і х ісмсці. (польськ.) 



— Нащо їх писати? — одказав Хмельницький. — їх буде 
с І ільки, скільки я схочу. 

— Ваша милість, — вів далі Мястковський, — у край-
ньому разі, не відмовте віддати королю його слуг, наших 
полонених! 

— То річ завойована. Хай король не думає, — відповів 
I с і ьман. 

— Але й невірні відпускають полонених, — невгавав 
Мястковський. — Мені самому дев'ять років то.му в Констан-
тнопол і султан Ібрагім. відпустив на ім'я короля декілька 
соїень бранців із галер та свого сералю. Ваша милість, пане 
іс ї ьмане, будучи підданим і слугою його велич^юсті короля, 
ічяііши від государя булаву та прапор, не хочете звільнити 
слуг та рукодайних дворян свого государя, коли вони були 
ічяті не шаблею, не на полі бою, а на умовах; не хочете від-
;(;іі и їх послам і комісарам його величності, а тримаєте в не-
иолі й морите голодом! Що ж ми повинні думати про вашу 
кірмість, доброзичливість та покору? 

— Шкодб говорити! — мовив Хмельницький. — їх мені 
1.(11 дав; відпущу їх, коли жодної защипки з Литви і від ляхів 
не буде. Нехай тут почекає Потоцький брата свого, старосту 
мім'янецького, який у.Ба£, моє місто, заїхав на Поділлі, кров 
християнську проливає: велів туди полки рушити і живцем 
иоіч) до мене привести! 

— А хіба не те ж чинять козаки? — заперечив Мяст-
мжський. — У Києві вдень і вночі ллється невинна кров 
ііоижами в Дніпро: одних ляхів топлять, інших варварськи 
ілнаіогь; шляхту, обох статей, рештки ксьондзів грабують, 
м\ ' і ; і іь. Нечай, полковник брацлавський, спустошив усі 
імч іьоли, шукає ляхів під землею, і твердить, що такий наказ 
II к р/кав від тебе. 

Досить мені там рядити! —обірвав Хмельницький. — 
І т и мііі. я пан і воєвода київський! Бог мені дав його навіть 
І"-1 ііілолі: шкодб говорити! 

І іісля кількох хвилин мовчання воєвода знову звернувся 
І 1111,мана: 

Иаша .милість, чи погоджуєтесь ви зрештою укласти 
I іміч І а І ? 

\ мсльницький відповів: 
Я ігже сказав, що тепер не можна: полки не зібрат', до 
кілсід. Комісія відкладеться до Зелених святок, коли 

' •• и І рава, щоб випасати коней. А до того часу щоб коронні 
II тічіісі.кі війська не входили до Київського воєводства. 
І ичіом між нами Горинь і ГІ4зил1яхігі.а від Ьрацлавського 
i i І 1п І МІНСЬКОГО в о є в о д с т в — п о Кі\М.'.ЯНЄЦЬ. 



Комісари хотіли ще змінити ці умови й запропонували йому 
свої, але Хмельницький перекреслив їх і, таким чином, того 
дня були написані умови перемир'я зі сказаних Хмельницьким 
слів'. Термін перемир'я призначався до Зелених святок. 

Після укладення трактату Кисіль звернувся до Хмель-
ницького: 

— Не думаєш ти, пане гетьмане війська Запорозького, 
про майбутнє, бо засліплений теперішнім; ти затьмарений 
нашими бідами і дивишся тільки на своє щастя. А талан кому 
служить, того гірко кидає — це як прозоре, але крихке скло. 
Повір, гетьмане, жадоба успіху спокушає тебе не припиняти 
війни; облиш гординю і обміркуй, що з цієї війни може вийти. 
Ти хочеш порятувати Україну, а погубити Польщу; думаєш 
укріпити віру, а шукаєш заступництва турків і татар! Візьми 
уроки з того, що коїлося раніше, до тебе. Що думають невірні? 
Вони співчувають тобі, щоб потім винищити міста руські, 
погубити народ руський! Невже ти думаєш, що заради 
східного православ'я турки подружилися з тобою? Чи заради 
козацької слави добувають собі щастя? Якщо ляхи не допо-
можуть тобі своєю силою, то народи, які мешкають довкола, 
згадають давні і свіжі провини козаків, спалахне ненависть, 
— і підуть на вас зі зброєю. Якщо поляки, Литва, Русь будуть 
одна одну винищувати, вони всіх нас завоюють. Добре тобі 
бути з могутнім королем, котрий і тепер прихильний до тебе; 
але тяжкою буде тобі його помста, коли він заступиться за 
образу величності. Милість королівська — як веселка небесна, 
провіщає мир. Облиш гнів та сподіванки на битви; вияви вчасно 
покору. Якщо ж ти зневажиш мої поради, то спричиниш 
погибель благочестивій вірі з усім українським народом, і кров 
невинних упаде на твою душу. 

— Не можна утриматися від меча, — відгювів Хмель-
ницький. — І доти будемо тримати його оголеним, поки стане 
життя і доб'ємося вольності: краще накласти головою, н іжу 
неволю повернутися! Знаю, що фортуна слизька, але хай тор-
жествує справедливість! Короля шануємо як государя, а шлях-
ту й панів ненавидимо до смерті і не будемо їм друзями ніколи! 
Якщо вони перестануть чинити нам зло, неважко укласти мир; 
нехай затвердять статті мої! Якщо ж п о ч н ^ ь хитрувати, війна 
неминуча у відповідь на їхні підступні мирні пропозиції. 
Полонених я видам на комісії. Скажіть це королю. Крім 
написаних угод, нічого не буде. 

'Памятішки. изд. Кисвскою комиссиею... — К., 1845. — Т. 1. •— С. 111. 



І Іосли помітили, що у Хмельницького під час цієї промови 
імверталися сльози. 

Комісари шкодували, що їм не вдалося звільнити бранців, 
І имгадали для цього інший шлях. Вони чули, що обозний 
Чорнота має над гетьманом силу, тож рушили до нього і знай-
шли його недужим на похмілля. Вони просили його покло-
ни іати перед гетьманом про видачу полонених. 

— Не піду, — сказав ЧорРіЬта, — я хворий: вчора з ним 
І шли цілу ніч, того й нездужаю. Але я йому не радив і не 
ііо|)аджу випускати пташок із клітки. А якби був здоровий,то 
іілвряд чи ви самі вийшли б звідсіля! 

Воєвода вислав комісарів, залишився з ним наодинці й. 
іміякаючи на те, що Чорнота раніше бував невдоволений 
11.- гьманом, обнадіював булавою. Козак відкинув пропозицію 
іі;та і, слава Богу, говорили поляки, не виявив секрету, а то б 
і'.оіпі всі пропали. Одначе, з усього видно, чутка проте поши-
рилася по місту, бо надвечір була розставлена варта по валах. 
І іі;ірод утопив декілька слуг із почту Киселя, а багато з них 
ПІ Ч с і раху перейшли до козаків. 

16 березня, збираючись від'їжджати, посли відправили до 
Хмельницького сказати, що бажають з ним попрощатися. 

І етьман запросив їх до себе. 
Воєвода через подагричний напад, що стався вночі, ледь 

міі с іати на ноги; його посадили в сани і повезли у двір, де 
і'.іи не входиву покої. Хмельницький наказав замкнути гюдвір'я 

\сі.\ боків і покликати полонених. Бранці з 'явилися перед 
м'місарами бліді, заплакані. Хмельницький подав воєводі 
\ мову, написану 24 лютого і тепер ним підписану, та, опріч 
іпіо, двалисти — до короля і доОссолінського. Назакінчен-
ич піп подарував воєводі сірого коня та 600 талерів; Кисіль 
і\ І же віддав їх полоненим. Комісари ще раз хотіли пом'як-

Хмельницького щодо відпуску полонених; останні теж 
іі|іііі дпали свої голоси, кинувшись до ніг переможця, та геть-
ч.ііі іллишився несхитним. Тоді дехто прохав, щоб їх краще 
I I I ілли татарам. 

І Іехай Потоцький, — мовив Хмельницький, — підожде 
" |міл свого: тоді цього накажу посадити на палю перед міс-
іям. л іоі о — в місті, нехай один на одного дивляться! 

Иіім, після цієї погрози Хмельницький підтвердив свою 
• "мііяііку віддати полонених на майбутній комісії. 

()лііаче, не знаю, — зазначив він, — як закінчиться та 
і.'ми ія, якню молодці наші не погодяться на 20 чи ЗО тисяч 
|іі ' 1 і|ніии\ і не вдовольняться своїм удільним князівством. 

1 Іріїщаючись, Хмельницький сказав, що причина нерене-
'І комісії залежить не від нього, а від козаків, бо він не 



сміс чинити проти волі ради, хоч і бажав би виконати волю 
короля. 

Із сучасної кореспонденції видно, що сам упертий Вишіїе-
вецький, отримавпіи від сейму головне начальство над війсь-
ком, викликався на мирову із Хмельницьким та козаками. 20 
січня він відправив до козацького гетьмана двох посланців: 
Миронича та Бржостовського з ласкавим листом; він радів, 
що Хмельницький обіцяв покірність королю, шкодував про 
минуле, обіцяв зі сіюі обоку старатися, щоб усе погане забути. 
•"Мої пращури, — писав він, — здавна були доброзичливими 
до Запорозького війська, деякі з них разом із вами проливали 
кров у битвах проти ворогів святого хреста, розширюючи межі 
Польської Корони, а я завжди був готовий і тепер готовий 
довести вам свою прихильність, якщо ви тільки залишитеся 
вірними Короні; в такому випадку я вам обіцяю зразково 
старатися у короля, щоб вашій милосі і було відпущено ваш 
злочин: ви можете покластися на мос слово, у дружбі \юїй не 
розчарустесь. Ваиіа милість натякає на мою неприязнь до 
війська Запорозького, але ж я відчув на собі неприязнь вашого 
війська, коли свавільні зграїнапали на мене під Костянтиновом, 
певне, з волі своїх старших, чому і я, як в о д т ь с я на війні, дав 
відсіч, але це не змінює моєї прихильїюсті до війська Запо-
розького, надто після того, як я дізнався, що ті, хто на мене 
нападав, страчені. Я бажаю залишатися в добрих стосунках 
з їхньою милістю козаками — народом лицарським: нехай 
тільки вони зостануться добрими підданими єдиьюї вітчизни 
і, за прикладом своїх предків, повернуть разом зі мною грізну 
й сміливу руку па ворогів святого хреста"". Як сприйняв 
Хмельницький це послання, невідомо, але наслідків воно не 
мало, бо було надто пихатим, щоб схилити гордого успіхами 
Хмельницького до мирової зі своїми закля ги\ні ворогами. 

Комісари поїхали з Переяслава, втративши декількох слуг, 
3""ате к і/ які переишли ію козаків. Зате кьтска полонених встиіли втекти 

з ними. Коли комісари проїжджали в [зілго]юдкуповз Київ, не 
сміючи заїхати туди, бо кияни заздалегідіГн]^али Хмель-
ницького, щоб пани їх не відвідували, шляхтичі, католицькі 
духівники та євреї, вцілілі під час бунту, бажаючи втекти до 
Польщі, прибули до Києва, июб пристати до почту воєводи і, 
почувши, ию комісари їдуть повз місто, кинулися за ними, щоб 
наздогнати. Але руси переслідували їх і, спіймавши, вбивали. 
Декількох ксьондзів та ченців привезли до святої Софії, там 
прив'язали один до одного спиною і до саней на морозі. 

'Р_\ когіиси И.11.1>. о глс.ііі ііо.м,скоро. — Ф. 4. ЗО. 



І.ЛІ аі і>о.\ іудеїв пограбували й покалічили. Тільки переконання 
ми І ронолита змогли подіяти на розлючених киян і врятувати 
і;іл смерті решту. Слідом за цим гетьман, для приборкання 
1 іморядків, не бажаючи порушувати укладеного перемир'я, 
ішс іавив у Києві та інших містах козацьку варту, і бідним 
іімімх гичам стало дихати вільніше, хоч все-таки, як зазначав 
1 і'кіиїдсць, боялися ходити ночами, особливо з-поміж пияків'. 

' / І чог | і ; ітіоіпіко\у о сіа\Vпе^ Роїхсс (Оуагіизх Л .Міах ікоиак ісцо) : 
II їм.11 мзл. Киевскою комиссиеіо... — К..1845. — Т. І. — С. 3. 314 — 

'•II І К кіріїя о іірсзелі.ііой брани. — К., 1854:Лппаїіиіп РоІопіас... — Сгасо\у. 
І '- > V I Р.І()7— 109; ИІ5(огіарапо\уапіа.ІапаКах.ііпісгха... — Роміап. 
І иі Г І. - 8.47; Раїлісіпікі сіо рапоиапіаХубітіипіа III. Шіасіузіачуа IV 
І І їм.І Іч;і/ііпісг/,а. — \\'агз2а\уа. 1846. — Т.2. — 5.52 — 55; Летописное 

•І о Малом Росспи... Л.Ригсльмама. — М , 1785 — 1786. — 
' І ' І .'(1. Хиніасісіїе циеігесі\'і1е(1і Роїопіасіі сіопЛІЬсгЮУіїліпа Веііипсйс. 

' • Пі іі:і. МІ)і'І,ХХ1. — Еіі§еІх. Ое.чсііісіїїссісі икгаіпсіїпікісгикгаіпізсіїсп 
І •• і . і . и 17X8, — 8 . 1 5 6 — 157. 



Р О З Д І Л с ь о м и й 
Сейм. — Три вагажк-іі. — Похід війська ііп В о л і т ь . — 
С у т и ч к а 1 в о л і і м с ь к и м п з а г о н а м и . — О п о л ч е н н я 

України. — Прибуття хана. 

Саме Т О Л І , коли комісари перебували в Україні, иапрнкіиці 
січня 1649 року після урочистого коронування Яна-Казимира 
та присяги иа збереження свободи польського народу, у 
Кракові зібрався сейм. Головним предметом нарад був захист 
шляхетської нації від повстання козаків та холопів'. Та між 
послами виникла незгода: одні вимагали суду над провода-
рями пилявецького ополчення; інші, підкуплені винними за 
великі гроші, всіма силами старалися відхилити пропозицію. 
Король ледве припинив цей розбрат і запропонував забути 
цю справу через обставини більш вашіиві. Визначили зібрати 
ЗО 000 регулярного війська, призначили для його підтримки 
тимчасовий податок; при необхідності сейм дав королю право 
зібрати посполите рушення. 

Міркували й сперечалися, кому вручити начальство над 
військом. Попередній сейм призначив головнокомандувачем 
Вишневенького; але через багато обставин князь не міг утри-
мати цього достоїнства. Ян-Казимир не любив його, будучи 
ще королевичем, ставши королем, ш,е більше став невдово-
лений ним зате, що він при обранні взяв сторону Ракочі. Князя 
підозрівали навіть у таємних зносинах з угорцями на шкоду 
існуючому правлінню. Придворні не терпіли його; "вони, як 
зазначав літописець, звикли платити богатирям невдячні-
стю"^ Шкодило князеві й озлоблення проти нього русів. 

'ІІІ.';іогі;ичті І'оіоіііас сЬ схссБзи Уіасііхіаі ІУ. . .— 1755. —1'.38. 
Іі.чіогіа раїюиапіа .Іапа Ка/.ітіегга.. . — І'огпап, 1840. — Т. 1. — 5.28. 



Хмельницький і після спроб Яреми до примиреним СКІИІІН 
пдііісю з умов миру, щоб йому не давали начальсгші над иііі-
ч.ком. Неприязні пани називали^його винуватцем заколоїл'. 
І Іому дорікали зате, що писав універсали до шляхтичів с в о ю 
і'.()( иодства і закликав їх до зброї, коли це було забороЕіено і 
іі\.іо схоже на посполите рушення, котре міг збирати лише 
мі|іоль'. Тільки палкі католики та пристрасні рубаки прослав-
іяли князя. Спершу король запропонував обрати гетьмана. 
і;і кого не пропонували, пани не погоджувалися. Багато хто 
іомагався булави собі. Знайшлися б і такі, котрі, якби геть-

млпа обрали супроти їхнього бажання, стали б висловлювати 
іісидоволсння, а це поглибило б бідування вітчизни. До того 
к мувала сильна партія на користь Потоцького та Калинов-
I і.коі о, які, надумку їхніх прихильників, зовсім не повинні були 
і'.і рачати своїх звань. Тому король узяв верховне начальство 
11,1 себе, а його помічниками вирішили знову обрати трьох 
проводарів. Це були: Фірлей, каштелян белзький. на посаді 
ІII ювнокомандувача, Ляндскоронський та вчений Остророг 
'1>ір;іей був сивий літній чоловік, нечестолюбний і сумирний, 
про якого в Польщі говорили, що він зволікав приймати 
і і о ч с с гі навіть тоді коли йому пропонували. Рід Фірлеїв зажив 
І л к о ї доброї слави, щоСигізмунд 111 називав його найблаго-
|иіч::ііііи.м у Польщі. Сам похилий вік його викликав повагу; 
1 імііільні пани посоромилися б перечити шанованому старому. 
До к м о ж партія Потоцького була впевнена, що він добро-
іч іі.но поступиться своїм саном гетьману, коли той поверне-
I іл я { полону. На ці обставини зважав сейм при його обранні. 
I І т е гільки не подобалося: він був реформатського спові-
І.ІМІІЯ-. 

І І(Чіесні польський уряд отримав від комісарів звістку про 
ііі і'.чачу комісії. "Вітчизна в небезпеці, — сповіщали вони,— 
и.іро/кс військо напоготові , земля руська під іймається; 
111(1 іе.мна допомога йде до козаків; немає надії на міцний 
і"іоі'.і|). Ми доклали всіх зусиль, які нам давали любов до 

ПІ І чіпіім та вірність королю, але побачили що Хмельницький 
і\.м,іс вже не про козацтво, а про незалежне володіння в 

і.кіі\ провінціях, і хоче нахлинути всередину Польської 
II |ьмііііі. Спричинивте якийсь патріарх єрусалимський, який 
ми йому ги'іул руського князя і порівнює йогоз Константином 

И> н і к и м . Спричинило те і посольство Ракочі. Надії немає. 

Мим:і іісііс цчспе сі\'іІе сіі Роїопіа сіі сіоп АІЬсгіо Уіпііпа ВсИипсхс. — 
І.. ІІ.1 МІК І .ХХІ.—8.120, 

111 .ічі і:і раїїоичіїїіа ,Іаііа Кагіт ісг /а . . , — Ро7.ііаіі, 1840, — '1,1, — 8,28: 
Іч-ІІі (.•о',аі;со-роІопісі,.. — 1789, — Р.97 — 9 8 . 



Тугай-бей вже володіє Савранню й Чечельником. Скрізь го-
тують зброю. Хмельницький приймає до себе і віруючих, і 
невіруючих в Бої а, людей всякої нації, всякої поведінки, укла-
дає з ними угоди, дас жалування та зброЕО. Залишається і 
нам гаріл'вати зброю, готуватися до війни — кому верхи, кому 
пішки або схиляти голову під ярмо нікчемних холопів"'. 

Запропоновані Хмельницьким умови викликали обурення 
в сенаті, особливо вимога 40 000 реєстрового війська здава-
лася ні в якому випадку неможливою^ 

Тому наказано було проводарям іти з військом на Волинь. 
Кількість війська сягала, за свідченнями одних літописців, 12000, 
других — 10 000, третіх — 19 000 \ четвертих — 9000'. Зате 
слуг було удвічі більше проти цього числа, бо під Збаражем 
опісля налічували до 20 000 возів. Слуги були придатні до 
битви при нагоді. Військо повинно було стояти в повній го-
товності до битви, але не заходити вглиб України, згідію з 
вимогами Хмельницького, і не починати боїв з козаками. 

'/.Ьіог ратіоі і і ікои 'о сіаиііеі РоІ.чсс (Оуагіи52Л.Міа!;ікои',чІ<ісс,о). —Т.4 . 
— .4.281; Памя гіїики. інл. Киенскою комнссиеіо... — К.,І845. —'І". 1. — С.З. 
3 6 7 - - 3 7 1 . 

-'1 Ііяіогіагіїпі Роїопіас сЬ с.чсе.ч.чи Уіасіі.чіаі IV... — 1755. — Р.40; Описаііис 
Малой Россіїм и Укранпі.і, с мрнложсііиямн. Сочміїсиис Сгаї їислава 
Зарулі.скоі-о. — М.. 1847. — С.7. 

М ііїііогіа рапоиапіа .Іапа Кагіїпістга... — Ро/пап. 1840. — ТІ. — 5.40; 
Краї к'ос исгоримсскоііописаиисо Малой Россип до 1765 гола... — М..1848. 
— С. 11; Гіоііссть о том. что случилось н Украиііе с той ііорьі, как оііа 
Литіюіо занлаїсла, аж ло с,мерти Ьоі-лапа Хмельпицкого. — М., і 847: 5іогіа 
сісПс шісггс сі\ІІе сіі Роїопіа сіі сіоп ЛІЬеПо Уііпіпа ВСПІІПСЙЄ. — Уепсііа, 
МІЗСЬХХІ. — 8.143 — 164. 

^І\раі кос описаііис о козааком малороссийском паролс... — М., 1847. — 
С.24; За ііоніло.м.іспііям сучасника Ко.ховськоі'о. скла ї по.іьського війська 
бувтаким: вся армія поділялася па п'ять лішізііі: Фірлся. Ляидскороііського. 
Остророга, Вишиспсцького іа Коїісцпольськоі о; оспаниі дні поки що пс 
з ' єдналися з перши,ми трьо.ма. Дивізія Фірлся мала чотири і'усарські 
.хоругви, які належали особисто пана.м під орудою довірених о(1)іцерів-
поручпнків. вісім хоругов папцнрни.\. що також мали імена панів, дев 'ять 
хоругов ;іраі'упських і десять рот кінних драі'уніи. В дивізії Ляпдскорон-
С1.К0Г0 було п 'ять гусарських хоругов знатних панів під керуванням по-
ручників. дев 'я гь хоругов панцирних, чотири хоруї'ви острозької ординації 
і при них ні.менькі рейіари, вісім хоругов кінних драгунів, два полки 
німецької піхоти. Трсгя дивізія Остророга складалася з вось\ні панських 
гусарсі.ких хоруї'ов і 600 жовнірів, н і є с т и панцирних, семи драгунських 
кіїнніх і трьох хоругов угорської п і х о і и . у дивізії Вишневецького було і рн 
ілсарські хоруїтіи: самого Яре.чні. ного небожа Дмитра та •зпа.мсініоі о і 
пор>чннка.ми. а також ІОООосібдобірпого лицарства, утримуваного коші ом 
князя. /Іивізія Консппольського складалася з одного лицарського ио.чку. 
сс.\ні кварняинх хоругов під ко.маніюіо рот.містрів. 300 чоловік нішвірпоіо 
.мицарства Консініо;п.ського, 400 кінних драгунів та двох хоругов угорсі.кої 
ні.хоїи. 



І Ісчішжаїочи на те, що Хмельницький дав слабку надію на 
ііримирливу комісію й уклав перемир'я до Трійці, загони 
пмггівних холопів зав'язали неправильну й кровопролитну 
і'.іііпу з початком весни. 5 березня загін ватажка Гараська 
і'. '.яи Острог', зарізав 400 міщан, ймовірно, уніатів та іудеїв, і 
прогнав із маєтку власницю Анну-Ллоїзію, дочку православ-
ного пана, онуку знаменитого Костянтина Острозькбго, за-
місника православ'я. Вона прийняла католицтво і з фанатич-
ною ревністю переслідувала отчу віру й накликала иа себе 
ненависть православних. Інщий загін напав на Корець; його 
І; ілсник Самійло Корецький ледве врятувався; замок погра-
о\ ііали, щляхту й іудеїв перебили^ Полісся бунтував Криво-
носснко, син славного Максима, кровожадібний не менше 
1 і;і І і,ка. Дізнавшись про його подвиги, Ляндскоронський ки-
іі\ вся на нього і замкнув в Острополі; та коли Кривоносенко 
їлнропонувавзасебе відкуп, Ляндскоронський погодився, щоб 
не дратувати козаків до кінця перемир'я. 

("сред багатьох тодішніх загонів виділявся загін Донця, 
•ікиіі наприкінці травня заволодів Заславлем. Подейкували, 
ніо І! нього була сестра чарівниця, яка вміла провіщати май-
о\ т с і чудодійними заклинаннями сприяла успіхам козаків: 
ікіц(і козакам загрожувала небезпека, вона радила уникати 

ииі ви; коли ж їм судилося перемогти, вона бадьоро гарцювала 
і'д |)\іі попереду війська. Ворожа зброя довго її не брала. Та 
ко НІ Фірлей почув про взяття Заславля і поспішив на виручку 
МІСІ а, Донець вийшов йому назустріч, незважаючи на засте-
|н-,ічсі!ня сестри. Чарівниця кричала: 

- Відступай, відступай! Не затримаєш, брате! 
І\(г?гки не послухалися її і були розсіяні. Чарівницю схопили 

I І ірмі или разом із іншою ворожкою — Солохою. Остання 
н|)оіі(іііувала полякам своє мистецтво і запевняла, ндо з її 
юномогою вони перемагатимуть. Та поляки не послухалися 

II І посадили на палю. 
Видно, — говорили вони, — що її чародійство шкодить 

МІМ, кому вона схоче допомагати, адже козакам нашкодило\ 
І оловний стан польських військ був під Костянтиновом. 

І іи ПІП .ходили звідти скрізь по Волині для приборкання козаків. 
І .1К оуло віднято у козаків Звягель, де перебили всіх русів, і 

' \пп;іІііііп Роїопіас... — Сгасо\у, 1683. — У.І. — І'1 ІЗ; ГІ;імягііики. изл. 
І" МІН. Ш М І І С С І І С Ю . . . — К.. 1845. — Т. І. - - С . 3 . 3 5 7 . 

/Ічі'ч р;ітк'иіік0\У0(.Іа\¥псі РоІ5сс(Пут-іи5/.Л.МІа5Іко\\'.чкіс2;о). —'Г.4. 
І. Чіогіаіісіісуисітссіуііссіі Роїопіасіі сІопЛІЬсіїоУітіїїаВсІІііпояс. — 

• II.І. МІ)С'1..ХХІ. " 
і'.ітіі.-ііикі о \\оіпасІі кохаскісії /.аСІїпіісІпіскісцо... — \\'госІа\\'. 1842. — 

І \\'(>іиа ікіітп\а. . . — 1681. — Ч. І. — 5.48 — 49. 



говорив, ІДО у нього буде 200 — 300 тисяч. Гетьманська сто-
лиця Чигирин закипіла наговнами людей всякого роду і звання. 
Селянин не розраховував дорогого часу: закин>тим лежав його 
плуг; ра '̂іа й серпи перекували на зброю... Не дбав він, що 
йому їсти й пити, сподівався жити за кошт Польщі. Пустіли 
хутори, села, міста, ремісники полищали свої майстерні, купці 
— свої крамниці; шевці, кравці, теслярі, винокури, броварі, 
могильники (копачі сторожових курганів), банники, різні 
промисловики втікали до козаків; важко було в усій Україні 
найняти робітника; не було кому навіть вирити могилу для 
каліки чи старого діда. Навіть у тих місіах, де бу^ю магде-
бурзьке право, шановані бургомістри, райці, війти і канцеля-
ристи полишали свої уряди й ішли в козаки, постригіии бороди: 
за звичаєм того часу, хто не служив у війську, мав носити 
бороду. "Ось так, — зазначає сучасник, — диявол учинив 
собі сміх із людей статечних^'. Дух свавілля посилився з 
минулого року, коли баг'ато хто збаї'агився грабунком польсь-
кого та іудейського майна. Презирство й насмішки сипалися 
на того, хто не брав участі в повстанні; тому дехто неохоче 
змінював чорнильницю чи ваги на шаблю й мушкет. Тільки 
старі, каліки й жінки залишалися вдома, та й то здебільшого 
хворий чи бездітний дідуган, соромлячись зостатися поза 
справою визволення вітчизни, ставив замість себе найманця'. 

Хмельницький розділив їх на полки; це мався на увазі не 
правильний відділ армії, а певний край південноруськоїземлі; 
полк об'єднував мешканців міст, містечок, сіл і називався 
від головного, найзначнішого міста, де було правління полку. 
Полком командував полковник: йому підлягали інші чиновники. 
Полки поділялися на сотні, які теж називали від якогось 
значного містечка. Сотні складалися з кількох десятків 
куренів. 

Верховне місце називалося генеральною військовою канце-
лярією: гам разом із геть.маїюм були чиновники: обозний — 
начальник артилерії й табірної будови, осавул (обер-лейтенант), 
писар (державний секретар), хорунжий (головний прапоро-
носець); всі разом ці чини називалися генеральними, або 
військовими, військовою спіариіиїїою. В кожному полку була 
своя полкова канцелярія (полкове правління) і полкові стар-
шини: обозні, осавули, писарі, хорунжі. В сотні буласотенна 
канцелярія і сотенні старшини: сотник, писар, хорунжий. Таким 
чино.м, чиновники сотенні й полкові виконували в сотні та полку 
ті ж обов'язки, які покладалися на генеральни.х чиновників 
подібного звання щодо цілого козацтва. Куренями керували 
отамани. Отій порі чиновники обиралися й зніма;іися на радах 

'Логописі. С'іімонил'иі. — .М.18-'46. —С. 14. 



народних зібраннях, вільними голосами, потім 'затвсрд-
лч> вались гетьманом. Такиі^ порядок вівся здавна в козацькому 
иіііську. Тоді слово "козак" переставало мати значення винят-
ково особливого військового стану, а перейшло на всю масу 
повсталого південноруського народонаселення'. 

На правобережжі Дніпра були полки: Чигиринський (гвар-
чія і етьмана), Черкаський, Корсунськпй, Лисяпський, Білоцер-
ківський, Паволоцький, Уманський, Ка;піицький, Канівський. 
/Кіівотовський (здається, те саме, що ІЗрацлавський), Гіолісян-
11,кий та Могилевський. Простір, який займали ці полки, охоп-
ікхив нинішні губернії: Київську, частину Мінської, Волипськ)' 

по і 'оринь. Подільську і частину Червоної Руси від Галича до 
1 Ілдвірні; із Червоної Руси селяни втікали до ІМогилевського 
і;і Брацлавського полків. На всьому цьому обширі лише 

ре.менець, тверда й неприступна фортеця, тримався у в;іаді 
іиьіяків; інші сусідні містечка переходили з рук в руки. Полк 
1 Іслісянський, або Овруцький, панував над безмежними 
псовими просторами. На півдні козацтво займало степи від 

І.сссарабії, аж до білгородських татарських кочовищ. 
11а лівому березі були полки: Переяславський, Ніжинський, 

Чернігівський, Прилуцький, ічнянський. Лубенський, Іркліїв-
п.кнй. Миргородський, Кропивненський, Гадяцький, Полтав-
с і.кий та Зіньківський. Вони займали нинішні Полтавську та 
Чернігівську губернії, частину Могилевської по Гомель і 
.' Іронов. Найбільшим був Чернігівський полк, під владою якого 
їли простір від Стародуба з одіюго боку до Гомеля — з 
іімііого^ Кількість сотень в кожіюму полку була неоднаковою: 

' Лсгоіііісі. Самоиилиа. — М.. 1846. — С. 14. 
' Исгоіімсі. Самоиилиа. — М.. 1846. — С. 14; За снідчспиям Ко\оі)сі,кч)іо. 

• ііи\ полках були толі начальниками: н Чсркасі.кому — Ворончемко. н 
І . ' |кмісі ,ко. \ іу — Мороз , або Морозснк'о. и Каиінськ'ому — Кулак. \ 
1.1 ічщ-ркінському — О с т а п Гіаііліок. у Ь р а и л а н с ь к о м у — П с ч а й . > 
11" ік япсі .кому — К р и і ю п о с с н к о . в 11срсяславськом>' — Л о б о л а . » 
'іі |чіи і і ісі .кому— Псбаба. н Галяці.ком\ Бурляй. За іииїими лапи.ми. » 
ііі мііісі.ко.му був ІПумсйко. в Мої илсвському — Євстахій Гого.чь. Втім, 
м. міі,к.іиііо ясно вказати не лише толіїнніх полковників, а й визпамиги 

І.ііи.рсмп0 кількість полків . Крім перелічених С а м о в и л и е м по.чків. 
I " ічч ккий, о и у с к а ю ч и деяк і , иазивас іле Л е м і в с ь к и й . Л о х в и ц ь к и й . 
і ' - ч і к п с к к и й . Остерський. У Пам 'ятках , видаиих Київською ко.місігіо. 
II 1 і \ к і і ься ще Врагільський та Звягсльський під командою 'Гипіі. а в 
II' |і'- мк\ полків , з а н р о п о н о в а н о м у М а р к е в и ч е м при його " И с т о р и п 

І І 11441ССИИ". д о д а ю т ь с я щ е п о л к и С т а р о д у б с ь к и й . ЬиховськиГі , 
І ' ііисккий. Гуровський, Сосницький, Вініиихький. Ми маємо точний 

'ііь .ік полків та полковників 1650 року, але за ним по ічюжліа судити про 
І І'' рік : чимало полків тоді зникло, деякі змінили назви: полковники теж 

переобрали. ХТ0С1. заїліиув. Та й загалом порядок поділу 
1 при Х.ме.'п.пмцько.му з.мінюпався безперервно: утворювались поні й 

"•і-'іч'^х- то два полки об 'єднувалися , то змінювалась назва. 



сягала до 20 і більше; "що село, то сотник", говорив очеви-
дець, а деякі сотні налічували тисячу чоловік. Гадають, що 
приблизно число справжніх козаків, здатних до війни, сягало 
200 000, а один говорить, що руського віі^ська було стільки, 
що в полі не вміщалося і на карті написати його було важко. 
Та з гетьманом були далеко не всі; Чернігівський та Ніжин-
ський полки з багатьма загонами озброєних холопів, які також 
іноді називалися іменем полків, мали боротися проти литов-
ського війська, а нині розсіялися по Білорусі, всередині Польщі 
й Лиі ви грабувати замки й садиби, налити костьоли, мучити 
шляхту й жидів'. 

У Києві в травні повторилися страшні торішні сцени. Після 
від'їзду комісарів шляхтичі та римсько-католицькі духівники 
знаходили там прихисток — за наказом Хмельницького їх 
охороняла козацька сторожа. Та ко;т перемир'я закінчилося, 
натовпи зухвальців, міщан та навколишніх селян, які всі тоді 
називалися козаками, збиралися в місті, щоб добити ворогів. 
Якийсь тесля, київський міщанин Полегснький, який вже рік 
був у козацькому війську, вер.човодив ними. За його задумом, 
с,\н'ливці оточили місто, щоб не дати жертвам утекти; інші 
іиалено бігали вулицями. Спійманих позбавляли життя з 
наругою і насмішками; і 13 чоловік повели на Дніпро і скинули 
з човнів для забави. Не було гющади ні дружинам їхнім, ні 
немовлятам; марно дехто сподівався сховатися в оселях 
православних: вбивці проголосили, що міщанин, який сховав 
ворога, сам загине як зрадник. Перелякані міщани витягували 
приречених на вулицю. Порятувалися лише ті, хто встиг 
сховатися в руських монастирях. На порозі вікової святині 
Києва згасала невтолима лють жорстоких месників. Зате не 
стримала їх святиня римсько-католіщька: вони пограбували 
й зруйнували церкви й монастирі, перебили ченців. Така неса-
^юви гість тривала три дні, і з тих кривавих днів Київ назавжди 
звільнився від влади католицтва над східним православ'ям, 
польської народності над руською-. 

Хмельницький виступив із Чигирина і йшов повільно; охочі 
приставали до його війська; він чекав хана. Іслам-Гірей все 
ще не одержував від поляків данини, і султанський двір, не 
допустивіни Ракочі сприяти козакам (бо Ракочі, посилившись, 
шукав би можливості позбутися всякоїленноїзалежності від 

'.іістоіііісі. Самопи.чна. — М.. 1846. — С.14; ІІамятіїики. нід.Кисискоіо 
к-омиссік-ю... — К.. 1845. — Т І . — С.446 — 449; Ііі.чіогіа ЬеІІі сояассо-
роїоііісі... - - 1789. • Р. 100; Міяюгіа рапоиаіііа .Іапа Ка/ іт ісгга. . . — Ро/,ікіп. 
1840 .— 1.1. -- 8.89. 

Ч.аіорі^ісс .Ісгііс/а аІЬо кгоіііс/ка г гскорійпіи \уусіаІ К.ХУІ.ХУоісіскі. 
РсІсгхЬигц. 185.3. — 8.97. 



І \ рсччини'), дозволив війну ханові; була зручна нагода по-
I рясти й пограбувати Польщу. У червні кримський хан з'єд-
іілися з Хмельницьким на Чорному иіляху за Животовом. В 
ііоіо ополченні були й кримські горці, мешканці розкішного 
південного берега, чудові стрільці з лука, у строкатих сороч-
ках, з колчанами за плечима; і степові ног аї у вивернутих 
наверх вовною кожухах, у величезних хутряних шапках, котрі 
харчувалися, як і їхні предки при Батиї, зігрітою під сідлом 
МІП.1ІН0Ю; і буджацькі татари, які дивували своєю швидкістю 
І а іііанням безмежного степу, здатні довго жити у воді, як 
рибн, витривалі у спеку й холод; нарешті, віддалені гГятигор-
I і.кі черкеси — гості нові для українців, котрі вбачали в 
п\лькатих очах та закрученому за вухо чубі щось рідне. 
Гяіінлися на заклик Хмельницького й донці, пов'язані з україн-

1 іа<ііми козаками узами віри та племені, способом ж т т я . Все 
І ісііове молодецтво півдня Руси посунуло в Україну, зачувши. 
ПІЧ І Іольській Короні загрожує гюгибель і для всіх буде пожива. 
І \ рсцький візир надіслав до Хмельницького, як і обіцяв, 6000 
р\ мс.іійців. Були в козацькому війську навіть цигани. 

І |,е військо було таке велике, що, за В И С І Ю В О М польського 
к іорнка, Європа подібного не бачила з часів Тамерлана^ 
І Ііхіо не прохав жалування наперед, кожен без торгу йшов 
' пробувати щастя. Мало було порядку й улаштування, зате 
' ігп.нс бажання до битви й іюживи. Коли поляки почули, що 
на щіл ідетака армія і вже наближається до Волині, то, зі слів 
\ країнського літописця, такий страх напав на них. що вони 
и,кі.- думали про втечу, а найхоробріші. які, сидячи в корчмах, 
ри'л'иівали Александрів Македонських, зблідли й опустили 
р\ к и ' . 

Міііі;і іісііс циспс сіуііс (1і Роїопіа сіі сіоп ЛІЬегІо Уіпііпа ВсПітс.чі.'. — 
. 11.1 МІ )С'І,XXI. — 8 . 1 0 4 . 

ИгІІпт ^суіііісо-созасісит... — 1652. — Р.36. 
Іи іііцня о іірсзсльїіой браин. — К..І854. 



Р О З Д І Л в о с ь м и й 

Польський табір під Збаражем. — Голод. — Подвиги 
Вііиімсвсцького. — СтомпковськиГі. — Похід короля. — 
Посполите рушення. — Призначення нового ксіацького 

гетьмана. — Зборовська битва. 

Стоячи під Костянтиновом, польські проводарі зібрали 
раду. Було дві думки щодо місця зустрічі ворога. Одні, пред-
ставником яки.\ був Остророг, радили стати ближче до Кам'ян-
ця, щоб захищати цю важливу фортецю та й самим мати з 
неї продовольство; до того ж були чутки, що Хмельницький 
прямує на Кам'янець. Інші говорили: 

— Нероз> мно полишати Волинь, коли вона збунтувалась; 
ворожа сила вдарить на неї, сподіваючись знайти союзників 
серед тутешнього простого народу. Коли ми берегтимемо 
Кам'янець, козаки через Волинь вторгнуться всередину дер-
жави. 

А тим часом боягузи розбігалися під приводом відсутності 
жалування. Залишалось відважитися на щось. За порадою 
Фірлея вирішили стати під міцним містом Збаражем. На ко-
ристь цього була надія з'є.днатися з Вишневецьким, котрий 
тоді стояв під цим містом. Його славне ім'я підбадьорювало, 
а польське військо перебувало в безладді'. 

Неувага, виявлена до князя на сеймі, позбавлення реймен-
тарського достоїнства, невигідна думка про нього короля та 
придворної партії образили вкрай честолюбного князя. В 
іюриві обурення він зарікався не втручатися більше у справи 
і вируиіив із Варшави в один зі своїх маєтків у Червоній Русі, 

' 1 Іамя і іпік'и. 11 і. і.Кисискою к-оміїссиею... — К.. 1845. — Т. І. — С.З, 'ІЗЬ 
І43: ІІіїііоікі р:ііи)\\;іпіа .іапа К а / і т і с г ; і а . . . —Рогпаї ї . 1840.—Т.1 . 

5.50. 



іцоо побути біля своєї коханої ГрізельДи. Військова дружина 
ііоралася навколо свого проводаря; підлеглі поділяли гіркоту 
і'.ік начальника і також ск.чали зброю. Ллє розлетілися жахливі 
їі'.ісгки про ополчення козаків, про нашестя хана з ордами. 
І Ісбезпека загрожувала всякому панові, Вишневецькому ти,\г 
мачс. Тож він зібрав своїх хоробрих воїнів, тих вишневців, 
ісіциця яких на початку повстання одна подвизалася проти 

піічів ілляхетського звання. 
иі,о будемо робити, друзі? — говорив він. — Чи нам 

III ПІ, чи сховатися? Чи задля того ми так славно подвизалися, 
ко.іп всі утекли? Полетимо, друзі, знову! 

відважною дружиьюю рушив він в Україну, дорогою 
ичіраючи товаришів . Пристав до ні)0Г0 небіж Дмитро , 
їмс.іілувач і улюбленець войовничого дядька; приєднався до 
і т \ Олександр ічонецпольський, ко;іииніій суперник, але 
' 1111.ки ж, як і він, гнаниіі козацьким ватажком. Стікалася до 
т . і ч о міляхта. підбадьорена його ім'ям. 

"Усі с гарання київського воєводи до приборкання заколоіу 
і'.ііяиплися ма|зни.\пі; здіймається с ірашна бу|)я, настають 
і|і.пальні часи! — гпісав Ярема Впнпіевеці.кпіі у своєму 
;.ік пічному універсалі до шля.хти. — З любові до вітчизни 
ми пробуджуємося від глибокого сну заздрості, зближуємося 
: іі.іродо.м і сповіщає.мо вам про свою готовність до послуг 
I ііііих милостей. Уже король видав, як кажуть, два накази 
11.11 НІС полите рушення, про третій ще не чути, але ж вітчизна 
\ і.раііпій небезпеці: треба спішити! Прошу вас, панове, осяянні 
• і\ Лчііістю та мудрістю, беріться за зброю, іпшпх умовляйте 
II іічсііішайте до мене на 18 червня!"' 

Диіїновши до села Шимковці, пани стаіні обозом: воїни 
іи | к л о д и л т у д и з табору трьох проводарів; через пезчпнився 
і.и іііі бе злад , що з.м}піував п о б о ю в а т и с я п о в т о р е н н я 

енської комедії. Пе час було хизу ватися честолюбство.м: 
і'.ітііісвсцькпй став помічати, що роздвоєння війська виї ідне 
І" 'І МІ оні і почав намагатися пос ілтюво з'єдна тися з головпи.м 

Для пихатого магната соромно було набиватися з 
І амп: йо.му ,\огі^юся, ідоб суперники звернулися до нього 

н.. ічііомогу і ти.м показали, як мало вони здатні до війни без 
І '•ИііІіІі.-ІІСЦІ.КОГО. 

' Ігрі,-'. кілька днів після того, як Ярема став обозо.м, жов-
т і 'и іі|>пнеліі зв 'язаного русина. 

111,1) III бачив? Що знаєш? — запи тували папи. 
\\іе;іі.ПИЦІ.кий вже у Камені Чо;и"анському, я бачив па 

' II. т п ' и . відповів полонений. 

І' І ' 11.11.Н. (іглс.іа ііо.іьск'ого с 16-18 по 1660 і г. 



— Відправте його до воєначальників, — сказав князь. 
Ніби нарочито Остророг щойно повернувся до табору з 

чотирма реєстровими козаками: вони підтвердили показання 
русина, присланого Вишневецьким, до того ж додали, що 
Хмельницький має намір перетнути їм зворотний шлях і не 
допустити до них партій, що прямують із Любліна'. 

Від цих звісток страх так посилився у війську, що чимало 
жовнірів, не слухаючи проводарів, кинулися навтіки. Щоб 
заспокоїти хвилювання, воєначальники виріїїіили негайно 
відправити посольство до Вишневенького і прохати його 
прибути в обоз; вони сподівалися, що його присутність 
зупинить сум'яття. Ляндскоронський сам рушив до нього і 
з 'явився з покірним виглядом. 

— Ми всі знаємо, — слізно говорив Ляндскоронський,— 
що образили тебе, найвідважнішого, найгіднішого войовника, 
але ми всі шкодуємо, і все військо шкодує, ию король обійшов 
тебе. Князю! Покажи взірець великодушності: прости свої 
образи, якщо не для нас, то заради Бога й порятунку вітчизни. 

Від таких слів Ярема розчулився й заплакав, однак почав 
відмовлятися. 

— Яка від мене вам користь? — говорив він. — Продо-
вольства у мене немає, пороху і зброї мало. Що вдіє моя 
дещиця при довгій облозі в обозі? Втім, якщо тут нападуть 
на нас. то ми покажемо себе. 

Ляндскоронський продовжував його умовляти, говорив 
про близькість ворога, згадував, як злиться на нього Хмель-
ницький. 

— Якщо йдеться про верховенство, — додав він, — то 
Фірлей поступається ним тобі. 

Честолюбство пана було задоволене. 
— і-іі, — відповів він, — я не хочу віднімати у шанованого 

чоловіка честі, яка, за всіма правами, покладена на нього 
королем і Річчю Посполитою. Обов'язок сина вітчизни — 
жертвувати собою задля спільної користі. Я готовий служити 
під командою Фірлея і завтра приєднуюсь до вас. 

Ляндскоронський прибув із радісною для всіх звісткою^ 
І Іаступного дня Вишневецький та Копецпольський зру-

шили свій стан і самі приї.хали в головний обоз при всезагальнііі 

'Рімпісіпікі о \\оіпасІі коваскісії /п СІнпісІпіскісцо... — \УгосІа\у, 1812 
— 8.34 - 35; \\'оіпа і1ото\\'и... — 1681. — 4.1. — §.54 — 56; История о 
іірсіс.'їьмоіі бранії. — К.. 1854. 

-1 Іі.чіогіа рапо\\ииіа .Іапа Ка/.ітісг/.а... — Рогпап. 1840. — 'Г. 1. — N.50. 
Рапіісиїікі о \\'оіііасЬ ко/аскісії / а СІїтісІпіскісцо... — \\'г()с1а\\', 1842. 
8.36; \\ 'оіпа (.Іопюиа... — 1681. — Ч. І. — 8.56; Зіогіа (ІсПс сисгге сі\'ік- (Іі 
Роїопіа ііі ЛІЬсгіо Уіт іпа ПсПипс^с. — Успоііа, МОСЬХХІ. — 8.122 - • 12 ^ 



радості війська. Вже чимало хоругов готувалися до втечі і 
напевне б чкурнули, якби не прибув Вишневецький: йому всі 
безмежно довіряли, при ньому стали впевненішими у собі'. 

Зібралася військова рада. Обмірковували вибір місця зуст-
річі з ворогом. Ярема пристав до тих, хто вважав найзруч-
іі ітим Збараж. Це був край лісистий і багатоводний, на всі-
інжи простягалися озера й болота, що теж були захистом від 
ііаступаючогю ворога, особливо звиклого ходити в похід кінь-
ми, як татари. Саме місто Збараж із трьох сторін було оточене 
подою: із заходу і сходу було два ставки, з 'єднаних річкою 
Гіісзною, яка звивисто текла з південного боку. Відкритий 
іііимічний бік захищався штучним ровом і дерев'яними заго-
рожами. Туди, серед ярів та чагарників, був шлях до містечка, 
іаложниці — єдиний відкритий вхід до цього простору. На 

І чіл од міста за річкою Гнєзною стояв укріплений замок князів 
іГіаразьких. Поляки розташувалися під містом з південного 

інжу і вирішили обкопати табір валом^ Виконання цього 
іаидання доручили інженерові Пршіємському та іноземцям; 
проте роботи велися неузгоджено й неправильно: кожен із 
начальників хотів зайняти якнайзручиіще місце, і тому вал, 
який мав оточити табір, був проведений на далекій відстані, 
м:і цілу милю, до того ж розраховували, що повинні прийти 
гиі/КІ сили і для них потрібне було місце. 

X липня за новим стилем (н.с.), а за старим 28 червня, 
п о р о г а очікували щомиті, а окоп ще не був готовий. У п'ят-
ііііціо, 29 червня (9 липня за н.с.) вислали під'їзд під началь-
1 І иом Сераковського; та тільки зник з очей свій обоз, як він 
і і о п а їив величезну татарську силу. Поляки, не вступаючи у 
І 'ПІ, повернули назад, супротивники кинулися слідом і розбили 
тік-и г. Сераковський ледве порятувався і прибіг до обозу із 
ПІК гкою, що, можливо, завтра вранці ворожа армія з'явиться 
іо ібаража'. Окопи не були готові. 

()днс до одного. 1 без того, за висловом літописця, сильно 
опиися серця панів, а тут, для більшого остраху, блискавка 
ріі іГніла держак прапора, що стояв біля щатра головнокоман-

'\\'(іііі;і іІопіо«'а... 1681. — 4 .1 . — §.57; История о гірсзсльиоіі бршіи. 
І І У.VI. 
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111\ ,11 о №оіпіс р.ХЬагаг). — Кгако\у, 1840. — Г. 1. — 8.250; Лі іпа ї і і т і 
і '"і.'пі,к' -С:гасо\у, 1683 .—V. 1. —Р.119 ; 5іоі іаііе1Ісеиеггссі\'іІе(1і Роїопіа 
• І. .1.11, ЛИктіо У і т і п а ВеІІипезе. — УеікЧіа, М О С Ь Х Х І . — 5.142; КиЬаІа. 

її . .- Іммоп'спс. — 1880. — Т. 1. — 5.108. 
' Лиікіііііт І'ок)піае... — Сгасочу, 1683. — V. 1. — Р. 119; НІ5Іогіа рапоиапіа 
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лувача; і це сталося дуже дивно: день був світлий і безхмарний; 
раптом над шатром Фірлея насунулася хмара і з неї полетів 
удар. Всі вважали це поганим передвістям. "Неложним 
пророцтвом біди було для них це явище"' — говорить руський 
літописець. Ті. .хто був недавно у Варшаві, розповідали, що раз 
уже було подібне застереження. 

— Недарма, — говорили вони, — відразу після коронації 
короля загорівся палац невідомо від чого. 

Поляки були дуже невдоволені одруженням короля з 
невісткою, вдовою Владислава, що відбулося одразу після 
коронації. "Такий союз не благословляється небом; нерідко 
гнів Божий падає на всю країну за злочин володаря", — 
гомоніли тоді в Польщі. Ксьондзи пояснювали, що на це був 
дозвіл папи. 

— Що дозволяє намісник апостольський, те вже не гріх, 
— говорили вони. — Не за шлюб короля карає нас Бог, а за 
те. що ми ввійшли у зносини з єретиками. 

Від такого тлумачення військо обурилося проти Фірлея та 
реформатських проповідників, а це збільшувало безлад. 

Раптом поляки забачили пил, потім показалися люди, 
почулися дикі голоси, і вони побачили передове татарське 
полчище. Помітивши, що війська ще не об'єдналися з голов-
ним обозом, татари летіли, щоб відбити стан Вишневецького, 
що був уже неподалік від головного табору. Вони мчали ша-
лено: успіх чи неуспіх на перших порах вважався у них вірною 
ознакою щасливого чи нещасного закінчення війни. Поляки в 
обозі перелякалися, та Вишневецький з найхоробрішими ки-
нувся на ворога і після впертої сутички, в якій відзначилися 
литовські татари, б 'ючись проти своїх єдиноплеменників, 
ворог відступив. Вишневці увійшли в обоз-. 

Усі взялися швидше закінчувати окопи. Небезпека була 
надто близько; пани забули свою пи.ху — засукавши оксами-
тові рукави своїх кунтушів, вони взяли заступи і показували 
приклад іншим. Працювали цілу ніч, але все ж не закінчили. 
З одного боку, де був ставок, шанців ще не було, і в деяких 
місцях запишалися прогалини'. 

ЗО червня (10 липня за н.с.) зранку почали з'являтися 
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І,і І ари й козаки. Верхівці, проЬісджаюми повз окопи, викликали 
о х о ч и х помірятися силою та відвагою. Цілий день перед шан-
цям,: иідбувалися герці. На одному з них був убитий Тренет. 
о л и і і і і ханських богатирів'. До вечора стали густішими ряди 
іюїнів і перед заходом сонця на просторі, скільки могли поляки 
оіаіііути оком, розтягнулося перед ними незчисленне військо; 
I а І арських ратників, говорить сучасник, тут було більше, ніж 
\ і'амерлана^ Прибув хан із пишнотою азіатського владики, 
протилежною простоті його союзника, козацького вождя. 
Хмельницький із знатними татарами об' їжджав лави своїх 
іюїнів і, поглядаючи на незакінчеиі польські шанці, гордо 
иіікрикував: 

— Справимо тепер бенкет ляхам! 
Повернувшись до хана, він говорив, що є надія заночувати 

II польському обоз \ 
Окрики, кпини й вихваляння відлунювали у ву.хах стриво-

-М.ІІИХ шляхтичів. Польське військо, оточуване ворожою 
І плою, нізвідкіля не могло очікувати собі підмоги. Ляндско-
роїіський писав у ті дні, шо слід було визнати божевільним 
іічч), хто б відважився наблизитися до Збаража з якимись 
іоіііями чи навіть небагатьма тисячами на виду в такого 
ічмичезного ворожого полчища'*. Стан облоги був не в дусі 
мо.іі.ської тактики. "Поляки, — говорили тоді в обозі, — 
чоробро й бадьоро б'ються па просторі, але не в силах витри-
м\ паї птісноту й безперервні напади". Часто втаких випадках 
поляки втікали, обманюючи себе тим, що роблять це задля 
п о ш у к у зручнішого місця для битви; тепер не можна було й 
і\ ма ї II про втечу кудись далеко, всі шляхи були зайняті коза-

и татарами. 
І іроводарі підбадьорювали понурих, особливо Ярема. Тісї 

моч і , коли вогні в козацькому таборі здалеку видававшися нео-
іо|ііім громаддям світил на зоряному небі, а гул сотень тисяч 
м.юсів наводив жах (29 червня з п'ятниці па суботу), князь 
•Ірсма влаштував бенкет у Збаразькому замку: там заяріли 
іи І ї лими вогнями всі вікна, гриміли гарматні гюстріли; ко;ні 
І іі'.і и. пригощав панів, прогюнувавтостза короля і шляхетство, 
Р" і апав настанови, якими його наближені мали вранці підба-

>'ріоііаіи військо^. 
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— Що в більшій ми небезпеці, то більше для нас слави,— 
говорив він, — нехай ваша маленька жменя примусить ворогів 
заздрити: "От поляки! — скажуть вони. — Безстрашний 
народ!" 

Коли, виконуючи доручення Вишневенького, його ад 'ю-
танти їздили по обозу і виголошували підбадьорливі промови, 
жовніри відповідали: 

— Д о б р е показувати хоробрість у полі. Тепер інша справа, 
коли ворог оточив нас зусебіч. 

— А хіба поляки тільки на конях молодці? — вели своєї 
начальники. — Адже тоді коневі геройство приписати слід, а 
не воїну. 1 поле, і вал — все одно робота. Багато честі пере-
могти у полі, а ще більше слави хоробрим лицарям захищатися 
в окопах. Батьки наші в московських стінах два роки билися 
і не піддались і навіть оволоділи чужим. А нам слід показати 
те ж саме для вічної слави народу нашому за врятування 
вітчизни'. 

Надвечір у суботу духівники обходили обоз зі святими 
дарами; всю ніч із суботи на неділю жовніри провели в мо-
литві^ 

У неділю 1 липня (11 липня за н.с.) Хмельницький пустив 
татар і козаків на дивізію Фірлея; він спрямовував їх на ті 
.місця польського обозу, де ще були виведені шанці. Битва 
тривала від полудня до смерку. Спершу поляки відбили 
перший натиск; та коли Хмельницький наказав ударити з ЗО 
гармат (їх у нього було 70), а татари пустили в обоз зливу 
стріл, гюляки зіюву почали молитися й підбадьорювали себе 
релігійними процесіями'. 

у понеділок 2 липня (12 липня за н.с.) Хмельницький послав 
козаків Гадяцького полку на правий бік; там було озеро, тож 
окопів не робили. Полком командував Бурляй, богатир — він 
на Чорному морі відзначився, завоював Синоп, завдав страху 
самому ІДареграду. З цього боку обоз захищала угорська 
піхота; вона не витримала козацького натиску і повернула 
назад. Козаки вторглися в обоз. Тим часом татари величезним 
натовпом кинулися на Фірлея; поляки занепали духом. 
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— Нам неможливо битися з такою безліччю ворогів, треба 
иі ікати й замкнутися у Збаразькому замку! — кричав натовп. 

— Чорт забирай! — вигукував Вишиевецький. — Хіба 
нам хочеться, щоб козаки витягували вас за ноги із замку і 
р\бали голови? Та вже якщо гинути, то ліпше в полі! Ієн. 
прагове! Кому з вас зі мною помирати любо? Ходімо на цю 
сполоту, втремо їм носа! 

Князь кинувся з відважними; інженер Пршісмський 
іаиернув назад угорську піхоту. Козаків вигнали з окопів, 
притиснули до ставка, багато з них потонули. Загинув Бурляй. 
І Ісібачивиїи невдачу своїх, полковник Морозенко кинувся на 
іопомогу гадячанам, але його зім'яли, і він сам. похитнувшись 

на коні, мало не потрапив у полон. Січа була відчайдушна. 
/Корстко напирали козаки, уперто стояли поляки, підбадьо-
ріовані Вишневеньким. Переповідають, що тоді вороги довго 
сперечалися за [юраненого дворянина, який з одірваною ногою 
І ісреходив то в руки своїх, то в руки козаків. Зрештою товариші 
і'.ілстояли його і віднесли помирати серед своїх. Після такого 
іісвдсЬ'юі о нападу, говорять польські літописці, хан був невдо-
г.олений Хмельницьким, який перед тим Г0В0ріП5 йому про 
можливість скоро заночувати в польсько.му обозі'. 

Відтак Хмельницький вирішив узяти поляків в облогу, впс-
ііал<и ги безперервною стріляниною, морити голодом і довести 
ю відчаю^ Він наказав насипати навколо полі>ського обоз\ 

на І вище ворожого і поставити па нього гармати; все було 
І чюве за одну ніч, адже працювати буию кому. Вранці З липня 
( І ^ липня за Н.С.), у вівторок, козаки ударили па гюляків із 
І .ірмат з різних боків, ••розлютоване хологютво, — говорить 
ичсиидець, — лізло, як смола, а татарські стріли, літаючи в 
рг'.пих напрямах, затьмарювали сонячне світло"\ 

І іадвечір напад припинився. 7 липня (1 7-го за н.с.) козаки 
м іатари В Ч И Ш І Л И жорстокий прист^'п, натискуючи на ту 
•і.іс т н у обозу, де стояв Вишиевецький. Вони виготовили тоді 
І 11 \ляй-городип; вишневці не лише відбили ворожий гіристч'п. 
.1 II '.ахоїшли всі гуляй-городини і спаініли їх на очах супі^о-
імг.ппка. 8 липня поляки збагнули, іію їхні шаніц' проведені 
м.І п о широко — військової сили в наявності було тільки тисяч 
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десять, а до бою разом ставало не більше шести тисяч; паии 
пересварилися між собою, а після взаємних докорів вирішили 
копати окопи всередині колишніх. 9 липня нові шанці були 
майже готові, стан просунувся вправо у бік озера і міста 
Збараж; ліва сторона, куди особливо натискували вороги, була 
кинута. Всередині нових окопів розташували ряд возів, 
зв 'язаних разом, — це була свого роду друга оборона. 10 
липня (20-го за н.с.) польське військо вступило в ці окопи, а 
зайвих коней вигнали геть за порадою Вишневецького. Та 
ледве поляки вступили в нові окопи, козаки кинулися за ними, 
насипали свої вище польських і знову почали обстрілювати 
польський обоз. Поляки, щоб закритися від ворожої стріля-
нини, безперестанку вивищували своїокопи, та слідом у коза-
ків перед самим обозом виростав такий величезний вал, що 
у собаку можна влучити з нього, говорить очевидець. Таким 
чином, вдень і вночі козаки не давали спокою ворогові; одні 
вивищували своїокопи і проводили нові лінії, наближаючись 
до польського обозу, інші в нього стріляли, бо їм видно було 
всі пересування. Кулі літали як град: пальцем не можна було 
ткнути в порожнє місце, свідчить очевидець'. Пани розібрали 
свої намети, відв'язали знамена і ховалися від ворога, а коли 
такий вид захисту виявився недостатнім, взялися обкопувати 
себе і коней землею; кожен викопав собі нору і сидів у ній, як 
кріт, за їх власни.м висловом, а коли, втомившись мученицькою 
бездіяльністю, вискакували зі своїх лігвищ у бій, то замість 
ворогів у диму й хмарі стріл, били один одного. У ці дні, за 
іюрадою Вишневецького, поляки почали рити всередині обозу 
ще тісніші окопи, вже під містом і навіть у місті, поблизу замку; 
збаразькі міщани та холопи поневолі працювали разом із 
жовнірами. Залишивши біля старих окопів по 15 чоловік з 
кожної хоругви, поляки кинулися в нові окопи, та не здолали 
вони й половини шляху, як козаки напали насторожу, погналися 
за втікачами й перебили багато жовнірів, які не встигли вско-
чити в нові окопи: козаки захопили кинуті польські шанці і тут 
же стали їх вивищувати; через три години вони були вище 
польських, і знову почалася виснажлива для поляків стріля-
нина^ Козаки між іншим пускали в польський обоз зі своїх 
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: лрматзапалені клубки ниток. Чи вони хотіли підпалити обоз, 
'III сподівалися зачаклувати поляків, йдеться в сучасному що-
чсннику, але козацькі ворожбитства не шкодили полякам: 
ксьондзи руйнували їхні дії своїми екзорцизмами. Підсилали 
кчізаки двох міських юнаків, які пристали до них, доручаючи 
підпалити місто, але вони потрапили в полон. Пробували 
кочаки підвести воду з озера й затопити польський табір — і 
цс не вдшюся'. 

Тоді Хмельницький ужив інший спосіб: він наказав копати 
міни, щоб підземним ходом провести козаків всередину 
польського табору. Але польські інженери завчасно відкрили 
ми рість; запримітивши, що раптом припинився напад із валу, 
попи стали здогадуватися, ставили на землю миски з водою 
І клали бубони. Здогадка справдилась: вода в мисках коли-

і;іся, а бубони гули в тих місцях, під якими робилися підкопи. 
І оді поляки, в свою чергу, почали рити контрміни і настигли 
мічаків^ "Ось така жорстокість людська, — зазначає поль-
^ і,кий історик, — ма;ю місця їм буію на землі воювати: стали 
НІС іі під землею! Марно мудрі шукали пекла іп сспіго (еггае; 
І'. \ 'країні — там справжнє пек;ю людської злоби' ч 

20 лигиія (30-го за н.с.) поляки викопали собі ще раз 
і'д срсдині своїх тодішніх ще тісніші окопи, та ледве стали вхо-
III ПІ в них, як вороги вдаршні на них саме в той час, коли 

• ' т і жовніри, не встигши зробити окопи вдень, закінчували їх 
і'.ііомі, інші ж цілу ніч мусили відстрілюватися від козаків. 
Ирлпці ж 21 липня козаки під сами^и1 польськими окопами 
м.к іпіали свої, вищі польських, і з них стріляли і по обозу, і по 
мк Iу: відстань від козацьких окопів до польських не переви-
ііі\ пала ЗО сажнів' . 

.̂ 7 липня (6 серпня за н.с.) після сильного, але невдалого 
іі|іік гуну козаки насипали ще 15 високих шанців і. так би 
МІ 'Г.ІІ І II, закопали поляків з усіх боків; тілі.ки хто з обложених 
і'.и І икався, його тут же вбивали. Як на лихо, у поляків пе 
і'ііі І а'іа.ю пороху і вогнепальна зб|юя потріскалася від часіої 
• і|іі іі.бн; інженери й гармаші були скалічені або побиті ї 
іі 'іякії збирали в місті діжки, мазниці, обінівали ворогів 

/ и/і7/((/глг.уА7с'̂ ,'г)... кхіс2.;і раїпісіїїіс/а... — Каіко\\ . 1861.--- 'ї.'152. 
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смолою І запекло захищалися уламками рушииць та деревом 
від возів. Вриваючись в окопи, козаки тягли до себе гаками 
вози і хапали воїнів'. "Тоді, — говорить очевидець, — браі-
не смів подати допомогу братові, священики не могли готу-
вати їх до смерті; не встигали ховати мертвих; літня спека, 
тіснота, гниття трупів душили обложених. А найжаx^^ивіше 
— настав згубний голод. Куплені раніще за дорогу ціну припаси 
були спожиті; в місті неможливо було дістати нічого ні за які 
грощі. Пани живилися кониною, забувщи свої вигадливі 
страви; шляхтич зав'ялював свого коня і нерідко бився за 
нього з товаришем. Але скоро і такий харч припинився: багато 
коней заздалегідь прогнали за обоз, решта застрелена чи за-
дихнулася в диму; прості жовніри, особливо німці, які служили 
в польському війську, їли падлину, збирали в міських житлах 
кішок, мишей та собак, а коли й цих тварин не стало, відривали 
шкіру із взуття і їли, розваривши у воді, а деякі гризли зубами 
спеклу землю"-. 

"і не один лях, — зазначає український літописець, — 
заплатив мито головою на лядському базарі, й води, бідний, 
не напився без кровноїзаіілати, апе й ту пив із черв'яками та 
сукровицею з трупів": козаки нарочито кидшш вбитих у воду\ 
Деякі проводарі благородно утримувалися; хоча й залишалося 
ще трохи припасів, але, щоб підбадьорити понурих, вони 
добровільно відмовлялися від них і їли конину. Старий Фірлсіі 
теж .хотів перейти на такий харч, та інші не допустили його 
до такого, зважаючи на його старість. 

Додаючи облсжетіям більшого упіраііеиия*, козаки іі 
.тмони, відпочиваючи від нападів, сідали на вали й насміхалися 
над ворогами: 

— Коли ви, паьюве, чинш в Україні одбиратимете? От уже 
рік, як ми вам нічого не платили. Чи не загадаєте якоїсь 
панщини? От від бидла досі не брали десятини, коні іржуї ь, 
бидло пошаліло, на ярмарок до Вроцлава хоче. 

Найвідважніші з панів вступали з ними в розмову. 

' !^иті/> Іік«сі Іііхюіл'схпе роїхкіс... (Пуагіия/. о \уоіпіс р.7.Ьаіш). — Кгакои', 
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— Це вам поки що пільга, — говорили вони, — а ось скоро 
підете на панщииу гатити греблю через Дніпро. А чинш збере 
! нас литовське військо, як прийде зимувати в Україну. А де-
ся гину візьмуть татари, як поженуть до Криму ваших дружин 
І а дочок' . 

— Годі вже вам, панове, триматися! — іукали .холопи. — 
I ільки дурно кунтуші покаляли та сорочки подріши, по шанця.х 
іазячи. Бо то все наше, та й ви самі — ясир татарам голодним. 

()цс вам наробили очкові та панщини, та пересуди, та сухоме-
іі.щини! Була вам така гарна музика, а тепер так добре вам 

\ дудку заграли козаки^ 
За таких скрутних обставин незгоди в обозі не стихали; 

'.мучені жовніри приписували свої біди гніву Божому за те, 
II и> у війську перебували реформати. Якось спалахнуло сильне 
обурення на реформатських духівників, котрі, на спокусу 
ка голикам, відправляли своїмолитвослови одночасно з релі-
I іііними католицькими процесіями. Фірлей насилу порятував 
їх од смерті, відправивши до замку'. 

Челядь, тобто слуги, яких у польських жовнірів було 
Гіільше, ніж їх самих, безперестанку нере.ходила до козаків; 
пули зрадники і серед дворян, навіть знатних; побачивши, що 
'.адумуіоть начальники, перебігали до них і іноземці. 
,\мельницький вітав їх, особливо останніх, бо серед них були 
майстерні гармаші та інженери. Не так радо приймали 
ібаразьких міщан і тих простолюдинів, які пішли в місто на 
початку облоги, уникаючи вербування в козацьке військо. 
Місто Збараж з його міцним замко.м зазнавав постійних 
нападів козаків, здебільшого невдалих. Міщани й .холопи рсвік:) 
чономагали полякам відбивати козаків, хоч, можливо, й 
несамохіть. А перед кінцем облоги, коли голод став нес іерп-
ітм, вони відчайдушно хотіли підпалити місто і здати ворогові; 
проводарі мусили їх випустити. Нещасні вийшли напівживі, з 
паїовпом польських слуг, і були взяті в полон гагарами. Ймо-
пірно, козаки віддали їх за участь у війні проти гдиновірців'. 

Таким було становище в польському обозі під час цісї па-
м'ятної облоги. І все ж Хмельницький досадував на її три-
иалість та впертість ворогів, обдумував різні засоби, щоб при-
мусити поляків здатися. Якось він звелів козакам пов'язати 
іолови наче турецькими чалмами, а за іншими даними, наро-

' 1 ІійЮґіа раїкпуапіа іапа Ка;сітісіуа... — Рохпап. 1840. — Г. 1. — 8.60. 
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бити солом'яних опудал, зодягнутих у турецький одяг, іюсадив 
на коней і сподівався налякати поляків появою новогоіурець-
кого війська. Але не вдалося: поляки роздивилися у підзорні 
труби, що це не справжні турки'. 

Стискувані ворогами все більше і більше поляки пробували 
вступити з ними в переговори. 4/14 липня Вишневсцькнй 
бачився з хамським візиром Шефер-кази-агою; вони погово-
рили по-дружньому, але не зійшлися ні на чому. 

Вишневсцькнй говорив: 
— Ударте разом з нами на козаків, ми за це віддячимо 

вам. 
— Ти, князю, спершу піди до хана і склади перед ним 

зброю, — сказав ІПефер-кази. 
— Це для мене принизливо й чути, — сказав Вишне-

венький і поїхав. 
Перегодом гюляки намагалися зійтися із самим Хмель-

ницьким. Небіж Адама Киселя, Новгородсівсрський хорун-
жий, який недавію був у посо:п>стві до козацького гетьмана, 
написав йому листа. У відповідь Хмельницький 11/21 липня 
викликав одного з панів грецького віросіювідання Зацвілихов-
ського, давнього свого знайомого і навіть приятеля, на роз-
мову-. 

— Як вам в облозі, панове? — повів гегьман. — Недобре, 
я гадаю. Слухай же, мій давній приятелю. Ти був колись у 
нас, козаків, комісаром і пригадай, ідо я тобі тоді говорив; 
доки ти з нами у цьому званні, козаки шануватимуть тебе як 
батька рідного, а ню потім станеться — один Бог знає! Пере-
ходь до нас і панів руських умов: адже мені жалко своїх 
єдиновірців^ 

Зацвілиховський на цс міг сказати лише те, що присяга 
спонукає його бути вірним королю й Речі Посгюлитій. 

Через певний час поляки ще раз спробували пом'якшити 
Хмельницького. Зацвілиховський рушив до нього знову, вже з 
Киселем. Як свідчить сучасник, Хмельницький цього разу 
не був п'яний од вина, але надто переповнений щастям. Кисіль 
хотів було пуститися у просторікування, та Хмельницький! 
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І іімиив його, похитав головою і мовив, почавши звичною при-
міткою: 

— Шкода говорити! Ви просите пощади. Я вас помилую: 
І іі/чайге мені Вишневецького та Конецпольського — вони 
І іірмчинили все лихо, видайте також Ляпдскоронськоіо. 
І к-1 ророга і Синявського, а самі виходьте з обозу і іюкладіть 
ічрою... До того ж нехай Польща поступиться мені всіма 
мріміінціями по річку Віслу. 

- Такі тяжкі умови військо не в силах прийняти, — 
І'. І І новіли пани, — до того ж ваша милість робить пропозиції 
про ге. шо не в нашій владі; військо не має прав над землями 
І'гчі І Іосполитої. 

Хмельницький почав говорити різко і з погрозами. Кисіль 
• К.1 '.ав: 

Нам залишається мовчати. Ми покладаємося на Бога 
І іс.\ю захищатися до останньої краплі крові, хай навіть 
г.ті:і \пілість. жадаючи нашої крові, кине на нас сили самого 
ііі к іа'. 

Після невдалої спроби зійтися з Хмельницьким, коли 
11.' іикам в облозі стало гірше, пани зібралися на рад}'. 

Чесніше й надійніше, — говорили вони, — треба 
• м|и)Г)уваги ввійти у зносини з ханом — іноземним г осударем, 
НІ І. М цим грубим холопством. Рабській душі не під силу 
іі.'мірпості у щасті і вона не може стри:иатися, июб не лаяти 

чпрчмно тих, перед ким раніше плазувала. Якщо хан 
ас 11, перевагу мирові, Хмельницький здасться, бо цей го-

Iар єдина запорука його могутності і щастя. 
І ІС1. ІЯКН вирішили направити до хана двох осіб — Яницького 

I I 1.1 ісцького, які знали по-татарськи-. 16/26 липня воші 
11.11 піся до Іслам-Г'ірея і стачи вмовляти йоі о відс гупитися 

І'І І ішаків і перейти до іюляків. 
111,1) це? — скрикнув хан. — Ви даєте нам поради, коли 

• ііч(і V нас в руках? Завтра вас усіх за барки виїяі -
І,.' 
11.1 і'.сі проіюзиції польських посланців Іслам-І'ірей від-
І I II'. \ ї іливими насмішками. До^ювитися з ним було не.мо-

' ИІ1..1 Хмельницький, дізнавпшсь про це, дав ханові так\' 
•' і'.і і\ 

\ ї ісрі ість поляків залежить від Вишневецького; варто 
' II І Н І М І Й І І О Г О з обозу під приводом переговорів і взяти в 

\\"|іі.і . І о т о и а . . . — 1681. — 8 . 6 8 . 
• і:іпи І'іі.\і()і іі аЬ НіпепЬег^. і ІІ5(огіас роїопас ріеіііогі.ч рагісї сіиае. 

І Лпію МПСІ.ХХХУ. — §.48. 
1/;, іі.ііиилкіс^п... кяісца ратіеіпісха. . . — Кгакіну, 1864. — §.451. 



неволю, — поляки неодмінно здадуться, позбувшись найхо-
робрішого проводаря. 

Хан прислухався до поради і доручив цю справу візиру 
и.Іе(|)ер-кази. Останній виїхав до польських окопів і гукнув: 

— Поляки! Хан згодний на мир і хоче бути посередником 
між вами і Хмельницьким, але бажає, щоб на переговори виї-
хали Вишневецький та Конецпольський. Якщо ці пани осо-
бисто прибудуть до хана, його величність позбавить вас усіх 
від небезпеки. 

Із обозу відповіли, що поляки завтра скажуть своє рішення. 
Надвечір зібралася рада, і "проводарі задумались", за 

висловом польського історика. 
— Навіщо хап кличе на конференцію саме Вишневсцького 

та Конецгюльського? Чому не головних воєначальників — 
Фірлея, Остророга чи Ляндскоронського? 

Татари тим часо.м поширювали приємні для поляків вісті: 
нібито хап має намір видати їм Хмельницького. 

— Е, не те! — говорили папи. — /І,ивіться, коли б то не 
виверти Хмельницького! Він давно злий па цих двох панів! 

Рада розійшлася, нічого не вирішивши. Раптом уночі 
жовніри привели трьох іюлопених козаків; один з них зізнався, 
ню виклик панів до хана — то хитрість козацького вождя, і 
Вип^невецький вже не повернувся б в обоз. 

— Лга, так і є! —обурювалися пани. — Хитро розбійник 
заварив справу, та не зумів довести до кінця. П 'яним 
розпатякав секрет. 

Поляки вирішили ще раз послати Яницького. І 8/28 липня 
він з'явився перед ханом. 

— Причина цієї війни, — переконував він,—та, що козакам 
забороняли ходити на Чорне море, спустошувати Турецьку 
державу і Крим. Татари допомогли їм і знищили наше військо 
під Корсунем. Тепер татари з ними в союзі і воюють проти 
нас. Яким же буде наслідок цієї війни для татар? Козаки 
стануть ще свавільнішими і знову спустошуватимуть Отіо-
манську державу. Нехай татари краще тепер відступлять у 
свою землю: ми не завдамо їм ніякого зла, й турецький імпс 
ратор не оголошував нам війни. 

Хан вислухав його суворо. 
— Ви ліпше пошвидше здайтеся, — сказав він. — Якіци 

сьогодні цього не станеться, завтра усім вам буде кеснм, 
нікому не буде пощади. 

— Ось уже три тижні ви нам погрожуєте судом Божим, 
— одказав Яницький, — та ми сподіваємося на милість Ііожу 
Уповаємо, що завтра Бог зглянеться на нас. Хто завіра іш 
наші го:юви прийде, той і свою понесе до нас. 



- А, може, завтра все закінчиться добре, — пом'якшав 
\ . т . - Нехай тільки пан Вишневецький прийде сюди до мене. 
'І тіііілю йому назустріч всіх моїх мурзаків: такий почет йому 
ІЛДС. 

Коли Яницький від'їжджав од хана, з ним зійшовся писар 
И і І І О І і С Ь К И Й . 

Я пристав до козаків поневолі, — говорив він, — мене 
1 ііііімали під Жовтими Водами, Хмельницький викупив мене 

кобилу і велів бути при собі. У мене батько, брати, сестри. 
Якщо я кину Хмельницького, він звелить усіх їх убити. 

І^ін запевняв у своїй прихильності до поляків, розраховуючи, 
іі|н. всяк випадок, захистити себе від біди, якщо поляки 
1.111,муть гору і хан кине козаків'. 

Сучасні польські літописці стверджують, що Шефер-кази 
111 ч ї/кджав до окопів і сповіщав, що хан чекає Вишневенького 
і .і К'омецпольського. Виїхавши до нього, Яницький відповів: 

Військо не дозволяє Вишневецькому та Конецполь-
' І.кому виїжджати з обозу, хоча вони душевно бажають поба-
'1111 ися з його величністю. Така відповідь розлютила татарина. 

Так ви смієте зневажати розмовою з ханом і не довіря-
• іг ханському слову! — закричав він. 

Ні іир плюнув на Яницького і з погрозами поїхав^ 
І Ісбавом після цього, 23 липня (2 серпня за н.с.) сталася 

і лічії подія: німець-втікач запевняв Хмельницького, що іно-
"мці невдоволені поляками і є змога схилити їх до зради. 
І Ігіі пімецьузявся доставити в обоз підбурливу відозву такого 
і.міг і у : 

•Досі польське військо, перебуваючи в облозі, закривається 
И І М С Ц Ь К И М И грудьми. Всім відомо, що поляки боягузи і 
'Шіиоіься за вашу спину: вони купили вашу мужність за 

їй ік ипу платню, бо в них звичай багато обіцяти й нічого не 
і.іі'..ііи, а якщо й дадуть, то дістанеться небагатьом. 3га-
11111 с, скільки ви зазнали небезпек і втратили крові! Якою 

ііііміо вони платять вам за неї? Якщо ж ви перестанете їм 
. і \ /мііи і пристанете до мене, то одержите більше вигод і 
МІ 141\ іиміагороду: ви не тільки візьмете готове жалування, а 
НІ' 11 під мене особливі подарунки за вашу відвагу й пере-
• 1. и и " . 

Ир> чаючи втікачеві листа, Хмельницький для прикриття 
ііі|ни і і надіслав з ним листа до Яреми Вишневецького, в 

' Мігікіігт'хкіе^о... к5Іе§а ратісіпісга. . . — Кгако\у, 1864. — 8.453. 
ііі .имі;і рапо\\апіа Ь п а Кагіїпісгга... — Рогпап. 1840. Т.1. — 5.63; 
іімиїї І 'оіопіас... — Сгасоч\', 1683. — У.І. — Р.127; Рат і е іп ік і сіо 

І .І.і'".1111.1 /лупніпіа III, \\'Іас1у5Іа\¥а IV і іапа Каг і т і е г / а . — \Уаг8га\\'а, 
I I ' . 1 . 1 . ' - : ^ . 72 . 



якому називав його "приятелем моїм, хоча медоорозичливим". 
Хмельницький повертав Вишмевецькому листа, перехоп-
леного дорогою: цього листа Вишневецький надсилав королю. 
"Посланцеві вашої милості, — писав Хмельницький, — відру-
бали голову, а листа повертаю в цілості. Ваша милість споді-
вається на допомогу короля. Чому ж ви самі не виходите з 
нір і не з 'єднуєтесь із королем? Адже король не без розуму: 
не стане марно втрачати людей. Як йому іти вам на допомогу? 
Без табору не можна, а з табором — все річки та протоки. 
Певне, його величність швидше нас дочекається, і тоді будуть 
угода й договір про все. А ваша милість хай на нас не нарікає; 
ми вас не чіпали і хотіли вас зберегти в цілості в задніпровській 
державі. Мабуть, так з Божої волі сталося". 

Віддавши листа Вишневецькому, німець став показувати 
своїм товаришам підбурливу відозву. Але вона, переходячи з 
рук в руки, скоро потрапила до хорунжого німецької піхоти 
Корфа, а від нього і до князя Вишневецького. 

Ярема написав Хмельницькому листа, в якому, між іншим, 
висловлювався так: "Нічого хвалитися, що ваша милість 
наказав стратити мого посланця; це не по-кавалерськи, а по-
тиранськи. Слід пам'ятати: якщо когось фортуна із нікчеми 
підносить, то для того, щоб падіння його було тяжчим. І вам 
слід озиратися, вже пора! Ваша милість називає мене 
недоброзичливим приятелем: дізнаєтесь протилежне, коли 
будете вірним королю та Речі Посполитій. Після багатьох 
покарань від Бога все-таки дійде до того, що вашій милості 
не вдасться перемогти короля, який досі хотів перемогти вас 
не мечем, а милістю, як підданого. Погані переправи усклад-
нюють йому шлях до нашого війська, та ваша милість не всі 
наші листи перехоплює; декотрі доходять до короля, і від коро-
ля до нас прибувають. Негарно, що ваша милість надіслали з 
утікачем універсал до чужоземного війська; дякувати Богові, 
їхня вірність та доброчесність безсумнівні: їхні начальники 
здебільшого із шляхти, та й основна частина їх самих не звик-
ла зраджувати. Я повертаю вам писання до чужоземців як 
непотрібне". Він пропонував відкуп за полонених, дякував 
Хмельницькому за недопущення розору його задніпровських 
маєтків. "Зараз мої піддані пішли до вашого війська, -
закінчував Вишневецький листа, — і я їх не звинувачую; вони 
були змушені так вчинити. Запевніть їх, що я їх помилую. 
Бажаю, щоб ваша милість не тримали їх у себе, а відпустили 
додому" ' . 

Ч.МісІиіІітхкіицо... ккіе^а рапіісІпіс7.а... — Кгакои', 1864. — 



у відповідь Хмельницькому на його відозву до чужоземців 
Імі|)ф доклав таку записку: "Хоча ми німці і в облозі, проте 
г.іиііа милість не схилите нас до зради; ми не хочемо бути 
і.ікііми, як ви, зрадниками!'"' 

Хмельницький давно б дотримав свого слова і заночував 
\ польському обозі, якби там не було войовничого Яреми. 
М.іііже завжди, як тільки Хмельницький сильно натискував 
їм поляків, проводарі не в силах були зупинити воїнів, які хотіли 
іиск і и й замкнутися в замку: Хмельницькому це було б-дуже 
І.ПІ ідпо. Один Ярема мав дар керувати натовпом. 

Одним із жахливих для поляків днів було 9/19 липня. 
< іііоиідають, що напередодні хан, занудьгувавши від марпої 
'" І іоги, наказав привести до себе Хмельницького за шию, за 
ічиловом поляків^ 

Що це означає? — гнівався повелитель Криму. — З 
і.іічим величезним військом ти не здолаєш жмені поляків і 
І ріімасш нас по пустому! Якщо ти затри дні не розправишся 
І ііоляками, то поплатишся собою і своїми людьми: ти обіцяв 
мені заселити Крим ляхами—-заселиш його своїми козаками! 

Після цього Хмельницький виїхав до козаків і гукав до 
> ипго війська: 

Г ей, козаки-молодці! От що я вам до уваги подаю: мені 
.̂1II, його милість, сказав, що коли йому поляків на ясир не 
І.їмо, то самі у неволю до Криму підемо'. 

І'\ си наробили драбин, ланцюгів, гаків, машин і пішли на 
і т \ рм. За повідомленням польських істориків, оберігаючи 
' іиііч воїнів, Хмельницький поставив попереду полонених 
ііпііяків і насильно набраних довкола мешканців, прив'язав їх 
иі чопгих жердин, повісив їм на груди мішки з землею для 
ммісгу від ворожих куль, аза ними йшли козаки, захищені в 
і.імііі сгюсіб нещасними, змушеними бути щитами для своїх 
і"і|міі ііі й мішенню для співвітчизників; через них стріляли, а 
тип підганяли полонених нагаями. Слідом котилися чудові 
І \ І'.ІІІ-І ородини, які польський історик порівнює з троянським 
I 'ііігм '. Із криками, під грім декількох десятків гармат кину-
ті ч кчуіаки на приступ з різних боків. Поляки сиділи в темряві 

І •іиму\ Подекуди козаки прорвалися через окопи і різали 
і"і|іііі II!, гак що ті не встигали заряджати рушниць. Страх і 
і'і і'і.ііі о.чопили військо. Воєначальники говорили: 

' \ т і ; і І і и т РоІопіае... —Сгасо\\ ' , 1683. — V. 1. — Р. 132. 
\\п|ікі (,Іоіпо\уа... — 1681. — 5.63; Ратіе іпікі о \\'0Іііас1і ко/аскісії га 

НІ. Іиккісііо... —\Угос1а\у. 1842, — 8 . 4 2 . 
'\\(і |пл ііото\\ 'а.. . — 1681. —• 8.65. 
'І Іг.іпгіпічіїп РоІопіае сЬ ехсеїзи УІасіізІаі IV... — 1755. — 5.42. 
1.11 іи.'і/.о \\оіпіе р.^Ьага/. 



— Нам треба залишити в замку два полки піхоти, гармати, 
а самим втікати. 

Вони мало розуміли, чи можливо це виконати. Вишис-
вецький засміявся. 

— Ви помістите в замку піхоту, — сказав він, — а що ж 
вонатам робитиме в тісноті, без їжі? А з кіньми куди подітися? 
Та і як пробитися крізь незліченні ряди ворогів? Хіба що крила 
причепите собі й коням та перелетите через ворожий обоз? 
А тих куди подінете, в кого коні загинули, слуг, міщан та про-
столюдинів? Адже вони християни: гріх кинути їх! Хіба вам 
життя дорожче за честь? Та ми збережемо і життя і честі., 
якщо відважимось оборонятися до останньої можливості. 

— Не пошкодуємо рук, — кричали підбадьорені сміливці, 
— будемо битися об'єднаними силами, допоки жодного з нас 
не стане'. 

Таких було мало: більшість виступала твердо, але скоро 
відступала. Князь із оголеною шаблею заступав їм дорогу. 

— Якщо хтось рушить назад, той або сам загине, або 
мене на місці покладе! — кричав він. — Не дамо сволоті 
потішатися! Вперед!-

Підбадьорюючи отак воїнів, Ярема з небожем кинувся з 
окопів, увірвався між ворогів, власноручно поклав на місці 
кількох козаків, накинувся на гуляй-городину, розігнав холопів, 
які її рухали, і підпалив. Оповідають, начебто в цей час пішои 
дощ, а машина горіла, і всі вважали це чудом^ 

Іншого разу, наприкінці липня, в один із тих днів, за вис-
ловом сучасника", коли з височенного козацького валу летіли 
на поляків вогненні вінці пороху, а гранати й кулі не Давали 
нікому визирнути із землянок, всезагальний занепад поши-
рився в польському таборі. 

— Більше нічого не залишається, як піти в замок і там 
захищатися, — говорили поляки. 

— Так-так! — кинув Ярема. — Цього тільки й хочеться 
ворогові, щоб ми поступилися полем, а самі забралися в місто 
і замок. Тоді він нас і повибирав звідти, як гриби з кошика. 
Падлюка той, хто піде! Я залишусь тут!^ 

'Аппа ї іит РоІопіае... — Сіасочу, 1683. — У.І. — Р.123; Ратісіпікі ііо 
рапо\уапіа 2 у § т и т а III, Шіасіузіачуа ІУ і іапа Кагішісгга. — \Уаг.ч/.а\у;і. 
1 8 4 6 , — Т . 2 . — 5 . 7 0 . 

-РатіеШікі очуоіпасН когаскісК га СЬтіеІпіскіе§о.. . — \¥гос1а\у, ІК-І? 
— 8.43. 

^Аппаїіит РоІопіае... — Сгасо\у, 1683. — У.І. — Р.129; НізІопарапо№аіи;і 
іапа Кагітіегга. . . — Рогпап, 1 8 4 0 . — Т . 1 . — 5.61. 

•'Раїпіеіпікі о \УоіпасН когаскісН га СНтіеІпіскіебО... — Шгосіачу, 181.' 
— 5.47. 

'Шоіпа с1опіо\уа... — 1681. — 5.81; Ратіеіпікі о \уо]пасіі ко/.аскісії /:\ 
СЬтісіпіскіе§о.. . —\Уіч)с1а\у, 1842, — 5 . 4 8 . 



його порадою поляки відправили хворих до замку, а самі 
чиїпили тісніші окопи і зачинилися в них. 

І іри найтяжчому становищі війська, коли голод лютував 
І.пі нікуди, князь не занепадав духом і заохочував до бою. 

- Ще трохи! Щетрохи! — говорив він. —Скоро ми отри-
М.И Л10 допомогу. Король недалеко! Ось-ось він до нас підійде! 

І Іе раз він ходив із загоном добувати язика і якось привів 
іп обозу кількох полонених, один з яких сказав: 

Король вже недалеко, поблизу Топорова. Татари дізна-
пк я про це напевне; Хмельницький злякався і хоче втікати, 

іьіл- підправив вози за Горинь. 
II,0 розвеселило поляків. 

Ось і наша година надходить, — говорив Ярема, — і 
ми І цс помстимося ворогам! 

III,0 сильніше козаки натискували на поляків, що жаркіше 
• і|ііііяли з гармат, то бадьорішим здавався Вишневецький. 

Радійте! Радійте! — говорив він. — Ось-ось король 
т и І іде! Тому ворог нам і не дає спокою!' 

Хмельницький через втікачів, які продовжували перехо-
пи и через вал, дізнався, яка звістка поширилася між ворогів, 

І 1.Мумав цим скористатися для своїх вигод. Він звелів части-
и\ по іів з припасами кинути намісці, а в інші накласти хмизу 
I іч.іпі дорогою на Старий Збараж. Холопи, сидячи на возах, 
ппкрикували: 

Гей, рушай, рушай! Не наближайся до лядських окопів! 
II -кс, Гкічу, ляхів не будемо добивати, їхній король із військом 
1 и-і • 

1 !,(.• було зроблено для того, щоб декого виманити з обозу 
I I ітііопими харчовими припасами, а інші вдарять на візників 
1 ПІ іу. І'а поляки не рухалися з місця і недовірливо позирали 
11.1 МІ і.іцькі маневри. Тоді Хмельницький повернув свої при-
I .чмміїия на інше: рано вранці поляки побачили, що козацькі 
• 'иіііи повищали від накиданого на них хмизу; зверху стояли 
і" іи'к іїїі драбини; забравшись на них, козаки довгими коїи-
• іпгтії* вудили, так би мовити, обложених і витягували за 

Па г ой час обоз уже був заритий так, що не залишалося 
н п\ п.ічої о проходу для вилазки; одне слово, "ворог міг нас 
• 14 Ііоііічити і перебити, як курей"\ — говорить очевидець. 

'г.иик іиікі о ууоіпасЬ когаскісЬ га СЬшіеІпіскіейо... — \Угос1а\у, 1842. 
. і'і 

II. Іприя о іірезельной брани. — К., 1854; \\'оіпа сіоточуа... — 1681. — 

' /-.•ініпі - якір, гак (польськ.). 
г іші. іііікі о иоіпасЬ когаскісЬ га СЬтіеІпіскіеео. . . — \\'гос1а\\', 1842. 



у такому жахливому становищі минув день, промайнуп 
ще один; нікому було підбадьорювати занепалих духом. Уже 
всі нарікали на Вищневецького за те, що він довів військо до 
такого становища своїми випадами та брехливими запевнен-
нями скорого королівського прибуття. Ярема востаннє вига-
дав засіб порятувати хоч на кілька днів обоз від неминучої 
здачі. Він перебував у наметі з полководцями; до його вух долі-
тали насмішки козаків, стогін помираючих від голоду 
співвітчизників; полководці вже бачили свій кінець', розмірко-
вували і нічого не могли придумати втішного. Раптом з боку 
ворожого обозу прилетіла стріла і впала до ніг Яреми; до стріли 
була прив'язана записочка. Вишневецький разом з іншими 
удав крайнє здивування, підняв стрілу і прочитав цидулку: 

"Я, вроджений поляк, торік через образу від одного пана 
мусив піти на службу до Хмельницького. Але я зичу добра 
своїм співвітчизникам, а тому сповіщаю вам, брати-поляки, 
що король наш за п 'ять миль звідси з великим військом. 
Хмельницький з татарами знає про це і боїться, що коли сильно 
на вас нападає, то через те, щоб вас швидше взяти, поки ще 
не прибув король. Сподівайтесь і витримуйте облогу: Бог і 
король порятують вас!" 

Це була хитрість князя. Він звелів одному з наближених 
пустити цю стрілу в той час, коли він буде радитися з полко-
водцями. Військо, дізнавшись про листа, стало впевненішим, 
і хоча козаки сильно стріляли в обоз, а голод дошкуляв все 
нестерпніше, зате будь-який гомін у козацькому таборі напов-
нював серця поляків очікуванням^ 

Такі заслуги Яреми, котрому віддають честь не лише 
польські, а й руські літописці. 

Ще до прибуття козаків польські проводарі писали до 
канцлера, прохали допомоги і сповіщали про неможливісп. 
утриматися проти сильного й численного ворога'. Під час 
облоги вони декілька разів надсилали листи, та козаки їх 
перехоплювали'', як це сталося з листом Вишневецького. 

'История о прсзельїюй брапи. — К., 1854. 
^.Міс/шІо\чЛіе^о... кзіеда рат іе іп ісга . . . .— Кгако\у, 1864. — 5.4()І. 

Раїпіеіпікі о VV0^пасІ1 когаскісЬ-га Сіітіеіпіскіеео.. . —: Шгосіа^, 1842. 
5.52; История о презельной брапи. — К., 1854; ВеПитзсуІІіісо-созасісіпп 
— 1652. — Р.50; Краткос огіисаписо козацком малоросснйском народе... 
М., 1847. — С.ЗО; 1 Іізіогіа ЬеІІі созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 102; \\'оім;і 
сіоіпо\уа... — 1681. 5. 76; Рапіісіпік Міко1а^а іетІ0І0\У5кіс80... — І .иои . 
1850. — 8 . 1 1 — 15. 

Міамятіпіки. изл. Кисвскою комиссиеіо... — К.. 1845. — Т.1. — С..^. ї ї І 
— 444. 

'Краткос оііисапис о к'озацко.м малоросснйском иаролс... — М., 1817 
— С.9. 



' іГі. южені з показань полонених були впевнені, що король іде 
111 них на допомогу; але король міг не знати, в якому край-

ііі.ому становищі військо; король міг зволікати, а тим часом 
іп'їод і нестача пороху та зброї могли погубити польське вій-
' і.ко через кілька днів. 

— Король недалеко, — говорили проводарі, — тепер від 
іі.пмої відваги залежить порятунок. Нехай хтось наважиться 
иі чтукати його і доставити звістку. 

— Правда, — погоджувалися пани, — але чи можливо 
ііг. коли не те що людині, пташці перелетіти важко! Голови не 
м чуть висунути з окопів! 

Ьуло оголошено в обозі, що коли хтось доставить королю 
п'.к гку, той дістане велику нагороду. Взявся^^ляxтич Стомп-
ічтсі.кий, який служив у Вишневецького. йому дали листа 
і.ікого змісту'; 

"Ми в крайній скруті. Ворог оточив нас так, що птах не 
іігрслстить від нас і до нас. Листи наші до вашої величності 
ік рсхоплені. Не лише коні загинули, у нас самих немає про-
•ки'.ольства і більше кількох днів не можемо триматися. Най-
I іріис те, що пороху немає, а ворог робить сильні приступи: 
і'.іі лю пороху витратили. Коротше кажучи, пороху вистачить 
II-чиє на три дні. Благоволіть, ваша величносте, допомогти 

ічиї. і.ку; велика шкода для вашої величності та Речі Поспо-
иііої буде, якщо це військо загине: довшетижня воно ніяк не 

мпжс існувати. Заради Бога, дайте допомогу і пороху пришліть 
иііиїльше. Цього листа писано три дні тому, а ми в крайній 
ііпірсбі. Заради Бога, допоможіть. На чесний мир сподіватися 
ипсіго. Хмельницький хоче бути господарем всієї Польщі. 
І іі.іод надзвичайний і нечуваний, щоденні труди і небезпек'! 
и іиїимо ми з любові до вітчизни та вашої величності. До-
иілиїжігь нам, заради Бога, порохом, щоб ми хоч загинули в 

як воїни, якщо через нескоре прибуття війська нам до-
I" ігіі.ся загинути". 

'Іііс і а було написано умовною азбукою. 
І І серпня посланець прибрав голову по-мужицьки, як 

І'м т і . Пс можна було перескочити через окопи; він з козаком 
I I 114 іма татарами кинувся у ставок, який примикав до обозу 
" МІ іпі о боку, вночі переплив його на човні, проповз, як гадюка, 
• |н-І с(мімих ворогів і вдосвіта добрався до болотистого міс-

ії І І лм пін просидівцілий день, боячись виткнути голову, щоб 
1 ранити на червону козацьку шапку чи татарську кучму. 

І піп зіюву поповз потраві, при найменшому шереху при-
111 їли )іііцем до землі і тамував подих, як мисливець за 

І Мі' ІіаІом'хкіидо... к5сі§а ратіеіпісга. . . — Кгако\у, 1864. — 5.428. 



ведмедем. Таким чином сягнув бур'янів, де вже міг іти згор-
бившись, а коли минув ворожий стан, то побіг, видаючи себе 
за руського селянина, а далі на поштових прискакав до міс-
течка Топорів,.де застав Яна-Казимира'. 

Як уже говорилося, сейм дав королю право зібрати на випа-
док необхідності посполите рушення. В оточенні короля дехто 
дивувався з цього. Польський уряд вжив заходів, щоб захи-
стити себе від сусідів, надіслав нарочних послів до Москов-
ськоїдержави, Швеції і Трансільванії з викладом своєї справед-
ливості щодо українського повстання; одначе багато сенаторін 
вважали, що нерозумно залишати королівство без мешканців, 
придатних до відбиття ворога: не могли не побоюватися 
Ракочі, який вів переговори з Хмельницьким; боялися Швеції, 
постійної суперниці Польщі". Інші непокоїлися, щобутой час, 
коли дворяни вийдуть на війну, не стався заколот польських 
холопів за взірцем українських. На додачу ходили чутки, що 
шляхтичі на своїх сеймиках обурювалися і вважали протиза-
конним, що на них наклали особливий податок і, разом з тим, 
закликають у посполите рушення\ "Це означає, — говорили 
вони, — з одного вола драти дві шкури!" Тоді король знову 
сповістив про сейм на 1 червня, але на нього не з'явилося і 
сорока послів, тому багато хто опісля не визнавав його пра-
вильним сеймом, гідним своєї назви. Засідання тривали шість 
днів, і предметом суперечок було посполите рушення. Оссо-
лінський та його прихильники доводили, що його збирати не 
потрібно, переконували, що у війні мистецтво та хоробрість 
цінуються більше велелюддя, хвалили наймане військо іі 
підкреслювали боягузтво і невойовничість польських шлях-
тичів, які показали себе під Пилявою. Головним супротив-
ником Оссолінського був підканцлер куявський, єпископ, і його 
підтримували духівники. "Причиною цьому була, — говори гі. 
сучасник, — не стільки любов до вітчизни, скільки те, що 
при зборі посполитого рушення вони сподівалися нічого ІГС 

'НІ5(огіагит РоІопіаееЬ ехсе5зи Уіасіі.чіаі IV.,. — 1755, — 8 . 4 5 ; Аппаїіііиі 
Роїоіііае... — С^асоVV, 1683. — V.І. — Р. 137; НІБІогіа рапо\уапіа ІІІІІ;І 
Кагіїпісгга... — Рогпап, 1840.—Т. 1. — 5.71; Раїпіеіпікі сіо ралои'апіа2у8.ііиті:і 
III, Ш1асіу5Іа\уа IV і іапа Кагіїпісгга. — \Уагз2а\уа. 1846. — Т.2. — 5.81; Шоіи.і 
сІото\уа... — 1681. — 5.77; Раїпіеіпікі о чуоіїїасН когаскісІїтаСЬтіеІпіскісуо 
— \УгосІауу, 1842. — 5.53; Исторня о прсзсльпон брапи. — К., 1854. У дсякіїч 
джерелах особу, що доставила королю листа, називають Скршетусі.киіі. У 
ГІасторія (Ніз іог іас ро їопае ріепіогіз рагіез сіиае): Скршетусі .киі і і 
Сго.мііковський — д в і різні особи, які принесли королю вісті один за одним. 

ТІа.мятники. изд. Киевскою ко.миссисю... — К.,1845. — Т.І. — С. З, 11.1 
'Лпііаііііпі Роїоіііас... — Сгасо\\', 1683. V. 1; — Памятники, изд. Киенсмчо 

комиссисю... — К., 1845. — Т.І. — С.З, 412. 



II іа гити 31 своїх маєтків, тим часом яку протилежному випад-
ку мусили б давати на жалування найманим військам". 
Ііиріїиилитільки, що король із військом повинен іти в Україну: 
про посполите рушення не було зроблено остаточного 
ІЧІСІЮВКу. І все ж король оповістив двічі про те, щоб усі були 
напоготові до заклику'. Ці оповіщення в Польщі називалися 
'./;//. Після перших і других віцей всі повинні бути готрвими 
10 бою, за третіми — виступати негайно. Кожен шляхтич, 

чкщо він не старий і не хворий і не виставляв замість себе 
іпімого, мусив виїжджати при всьому озброєнні на бойовому 
кпні; за ним прямували кілька слуг, озброєних шаблями, 
рміиіицями або стрілами; один із слуг сидів на високому возі, 
іаііііяженому парою коней; віз зверху закритий: та.м збері-
I аііися харчі, які за звичаям часу, складалися із шинки, сухарів, 
мірсіху, вівса, оцту й горілки у великій кількості. Господар 
. І арався не витрачати ці запаси, коли проїжджав населеними 
кмлями і міг все купити, а беріг на випадок скрути. На цьому 
тп і , крім харчів, була запасна зброя, різне домашнє та війсь-
ічтс начиння, а саме; казан для варіння їжі, сокира, заступ на 
іпіпадок необхідності копати вали, лопата, кошик для виносу 
И'МЛІ тощо^. 

Ічороль виїхав зі столиці дуже урочисто. Папський легат 
11 Горрес благословив його в день св. Іоанна Хрестителя і 

ир'ї чіів освячене знамено і меч як войовнику за католицтво 
іірічи ворогів апостольської влади. Тільки одне не гармо-
іі \ пало з цією урочистістю, що з королем ішла нечисленна 
І иардія і спонукала, як зазначав польський історик, згадати 
іі|іііказку: "не сильний цар без війська". Королева була дуже 
' \мііа, проводжаючи свого дівера-чоловіка". Коли король виї-
лаи, під ним спіткнувся кінь, чого раніше ніколи не траплялося. 
I І.г ілумачили як погану ознаку''. 

Король прибув до Любліна;.пани оточили його; король 
ііп'їан з ними радитися, чи збирати посполите рушення. Канц-
II р ()ссолінський був проти цього. 

ІЗітчизна ще не в такій крайності, — говорив він, — 

'ІІі^іоііа рапо\\апіа іапа Кагітіегга.. . Рі«пап. 1840. —'Г.1. — 8.71: 
.іііиіп 1'оіопіас... — Сгасои; 1683. — У.І. — Р.136; 5іогіа сіеііе ^ііеггс 

імі. (Іі ІЧіІопіа сіі СІОП АІЬсгіо Уіт іпа ВсІ1ипеі>е. — Уепеїіа. МОСЬХХІ. — 
іііі, 115. 

Мі)гіа <]с11с §иегге сіуііе сіі Роїопіа сіі сіоп АІЬсгіо Уіт іпа Исікіпсхс. — 
• р и і і . і М П С І . Х Х І . — 8 . 1 3 2 . 

І Іі'.іогіаїчііп Роїопіае еЬ ехсезхи Уіасіізіаі IV... — 1755. — 8.41: Роїлпікі 
.1 •і. |іл\ 1'оіхкі \уіски XVII, п'усіаі Аи§іі5І Ро(і§ог5кі. — \\'госІа\¥. 1840. — 
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щоб збирати посполите рушення проти неслухів. Одна поява 
королівської величності злякає заколотників. Чи бачили ви, 
як морозної ночі вода вкриється кригою, а зійде сонце — крига 
розтає! Так від блиску величі государя розтає злоба заколоту 
і винні стають прахом, застрашені присутністю монарха. 

Оссолінського підозрівали в потаканні козакам. Насправді 
ж, можливо, він боявся, щоб не відкрилися надто чітко 
потаємні причини українського повстання, тому й жадав» 
владнати справу якомога тихіше. 

Втім, сам король поділяв думку Оссолінського. 
— Скликання посполитого рушення, — говорив він, — яке 

збирали тільки в крайньому разі, справить негарне враження. 
Сусідні держави подумають, що Річ Посполита на краю 
загибелі. 

Це заперечував литовський підканцлер Сапіга. 
— Боронь Боже, — доводив він, — щоб ми короля, главу 

Речі Посполитої, послали на небезпеку! Був час, коли ми, мов 
на ведмедя, ходили приборкувати українські бунти: тоді вони 
були в зародку, під проводом якогось Павлюка. Тепер інша 
річ! Ми ополчаємося за віру, віддаємо життя наше за родини 
і добро наше. Проти нас не зграя свавільців, а велика сила 
цілої Руси. Весь народ руський із сіл, містечок, міст, пов'язаниіі 
кровними узами з козаками, погрожує викорінити шляхетсько 
плем'я і знести з лиця землі Річ Посполиту. Вся шляхта 
повинна захищати свої права й вольності'. 

Зрештою вирішили, що посполите рушення необхідне, 
однак не з усієї Польщі. Король вважав, що західну смугу 
королівства не можна цілком позбавити охорони, і тому 
ухвалив, що з простору Великої Польщі від Балтійського моря 
до Кракова не слід скликати посполитого рушення. Таким 
чином, для призову шляхти з решти воєводств Речі Посполитої 
король видав треті віці. 

Після того упродовж 15 днів король чекав у Любліні 
прибуття війська; але не тільки посполите рушення — саме 
регулярне військо та надвірні команди панів сходилися 
П О В І Л Ь І Ю " . 

Податки, накладені задля виплати жалування війську, 
надходили несправно, деякі воєводства внесли тільки час гку 
того, що належало, деякі нічого не внесли. Отже, військо не 
було забезпечене як слід, і це, як зазначав сучасник, було 

'Лі іпаї іит Роїопіас... — Сгасо\у. 1683. — V, І, — Р. 135 — 136; І Іі.Мш і;і 
раїюиапіа іапа Ка/.ітісгга.. . — Рогіїап, 1840. — 8.70. 

"Рапіісіїїікі СІО рапоиапіа/ .уі ітипіа НІ, \\'1асіу5Іа\\а IV і . Іаі іаКа/ітісгі/а 
— \\'аг.ч7.а\\а. 18-16.-- Т.2. — 8.81; Лппа ї іит Роїопіас... — С:ас()\\', 1683 
У.І, — Р . І 3 6 . 



причиною повільного збору. Як не квапив король полковників 
I.1 ротмістрів, вони відмовлялися відсутністю жалування, 
ііллсжного загонам'. 

Раптом надійшла звістка, що хан із сотнею тисяч ординців 
(дпався з козаками на Поділлі-. 

Деякі пани все ще радили королю не ходити самому на 
і'.іііііу, а послати військо. Але тут донесли, що союзники 
иГі'іожили поляків під Збаражем. Король вирішив неодмінно 
МІ II сам. Він не став зволікати і виїхав із Любліна 7 /17липня\ 
( кільки у нього тоді було війська, визначити неможливо, адже 
14-ііісрестанку прибували нові загони. Одні гадають, що 
и іаспого регулярного війська було 20 000'', інші — д о 40 000 
І! І ііардією, новобранцями та надвірними командами панів^. 

Головним командувачем після себе король призначив 
' іссолінського і тим викликав невдоволення багатьох, хто ста-
иіінся до канцлера з підозрою. Навіть ті, хто не сумнівався у 
ииі о вірності, не схвалювали такого вибору, визнаючи в Оссо-
•ііііському людину державну, та зовсім не воїна''. Польським 
II.11 ріотам також не подобалося, що начальство над піхотою 
и\ 10 доручено шведу Убальду (чи ГавальдуУ. 

Посполите рушення збиралося повільно, і це було тим паче 
Іігііростимо, що вже давно оповіщено всіх про готовність. 
III 1ЯХТИЧІ сходилися на сеймики, міркували, збиралися, 

тали , як у мандри. Тільки ополчення воєводств Руського 
І' Іі ріюної Руси), Волинського та Белзького (частка Червоної 
Г\ 1. ІІ та Польщі) приходили швидше, бо вони з досвіду знали. 
ПІН таке козаки; але й ті не відали воєнних оборотів і при пер-
іііііі нагоді могли втекти^ Король нарочито йшов повільно й 
мк(і.ііяса, щоб дати час сходитися ополченням посполитого 
р\ ііісіпія. Перегодом це дало привід підозрівати канцлера, що 

'./ МісІісіІо\\'5кіе^о... кхіе^а ратісіпісга. . . — Кгако\у, 1864. — 5.500. 
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Л111 кіІ іII111 Роїопіас... — Сгасо\\', 1683. — V. І. — Р. 131. 
11(1 ормя о презслі.ной брами. — К., 1854; Раїпіеіпікі о и'о]пасІі комскісН 
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він з поганими намірами вів короля не прямо і затримував'. 
Найбільше непокоїло поляків те, що вони не мали ніякої звістки 
ні про ворога, ні про своє військо на Волині-. Розповідають, 
що якось начальник артилерії Артишевський зазначив, що по-
ляки йдуть ніби з мотикою на сонце, як у відомому прислів'ї, 
і що ворог може напасти на них несподівано. Оссолінськиіі 
відповів на це: 

— Дай, Боже, щоб він прийщов до нас'. 
Шлях короля пролягав через Красіюстав і Сокаль. Всього 

посполитого рущення, за свідченням сучасника, прийшло тоді 
всього ІЗ 600^. Звідси після нерозуміння, куди йти, поляки 
вирішили прямувати на Збараж, ще не знаючи нічого, де 
військо і в якому становищі. Нарешті 31 липня (10 серпня за 
н.с.) вони прибули в Топорів. І тут Стомпковський з'явився 
перед королем з листом від проводарів обложеного війська\ 
Як зазначає польський літописець, король на блідому й висна-
женому лиці посла прочитав ще явніше, ніж у доставленому 
листі, про становище обложених''. 

Тоді король більше не став очікувати збору і прибуіт5г 
посполитого рушення, а виступив негайно. Та замість того, 
щоб іти прямо на Збараж, він повернув направо до Злочева, 
Перегодом у цьому вбачали підступність Оссолінського: 
подейкували, нібито через особисту ворожнечу до Вишне-
венького хотів довше помучити його в облозі'. Насправді ту т 
були інші причини: хотіли дізнатися про ворога, та й посполите 
рушення треба було привчити до воєнної справи — у ньому 
багато таких, хто ще не тримав зброї. У Білому Камені, 
маєтку Вишневецького, король зі своїм військом простояи 
чотири дні через погану погоду і тут видав універсал, звер-
нений до всіх холопів. Король застерігав їх, щоб вони не при-
ставали до повстання, а тих, хто вже пристав, переконуваи 
відступитися од Хмельницького в надії мати прощення ч;і 
свою провину, а на майбутнє король обіцяв усім їм свою 
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королівську милість та всілякі пільги. Цей універсал розіслали 
по містечках і селах для повідомлення народу'. 

У Злочеві король видав універсал, яким усував Хмельни-
цького від гетьманства, а замість нього призначав ватажком 
мпацьких військ якогось Забуського, який тут же склав при-
I ягу на вірність^. 

У Злочеві привели до короля татарина із ногайської орди, 
тятого в полон полковником королівського війська князем 
корецьким. 

— Наш хан, — сказав королю полонений, — готовий від-
I іупитися від козаків і бути заодне з королем. Хай тільки 
ічіроіИї заздалегідь пошле до нього і домовиться про мир. Я 
олчу, що з такими силами, які у вас є тепер, король не спра-
ічіі ься з ворожими силами! 

Таке зауваження, як свідчить один із тодішніх сенаторів, 
І н- іізяли до уваги, та якби й поставилися до нього довірливіше, 
ми все ж не уникнули б великого кровопролиття^ Доручивши 
|Н І улярне війско полководцям, король узяв під свою особливу 
опіку посполите рушення: сам учив його, показував, яктри-
м;і т с я на коні, як один загін повинен поспішати на допомогу 

ому, навчав марширувати, стріляти"*. Помічаючи у воїнів 
ііояі узтво і лякаючись, щоб таким чином не закралася зрада, 
ПІН, переодягнувшись, вночі ходив між рядів, прислухався до 
1 оіміих, придивлявся, чи виконують свої обов'язки вартові й 
i.ік чинити велів начальникам^ Одначе все ще слабкою була 
ii.ічіи па це військо; посполите рушення сходилося дуже 
нітільно. 

()дне до одного. Літо 1649 року було надзвичайно дощо-
иіім, ігже місяць лило як з відра, шляхи розгасли, вози 
і.и ірявали в грязюці, річки вийшли з берегів і розламали 
мої І и, ию ускладнило переправи^. На лихо поляків, вони все 
ііг іііііли, як у морі, не знаючи, де їх зустріне ворог Послані 

иіи рсд або поверталися, нічого не вивідавши, або пропадали 
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безвісти'. Руські мешканці краю, якщо й знали, то не говорили 
полякам: ні прохання, ні переконування, ні нагороди — ніщо 
не могло змусити їх відкрити істину-. "Ця Русь вся наголо 
заколотники, — говорить сучасник. — Якщо й дістанемо 
язика, то е/іат иаіиіаіі ргстсіу піе ро\\'іеска^\ а тим часом 
так і дивись, що якийсь несподіваний напад накоїть біди"'. 
При такому стані справ король прибув до містечка Зборова і 
став у селі Милоновичах. 

Тутспіймали якогось татарина, який під тортурами сказав: 
— Козаки й татари під Збаражем, хан з двома султанами, 

своїми братами, а орди у нього без ліку. Тільки ось як 
промайнула звістка, що король іде, так хан думає піти геть: 
не можна з нашими татарськими лука.ми й шаблями битися 
проти польських рушниць та списів кінноти, а в холопів одні 
коси. 

— Цьому не можна довіряти, — розсудили пани, —тата-
рина, певне, підіслали, щоб нас налякати і недоречно 
налаштувати на битв)'. 

Отже, й цьому полоненому татарину поляки не повірили, 
як і схопленому під Злочевом. Послані загони більше не 
приводили полонених і не доставляли вістей^ 

— Зовсім інакше було в козацькому війську. Козаки не 
збиралися в далекий похід: ні негода, ні погані дороги не 
'г>'рбували їх. Сили у Хмельницького було незрівнянно більше, 
ніж у короля. Хмельницький знав усі просування польської 
армії: руські холопи, які возили припаси королівському війську, 
рушали потім до своїх братів розповідати про перебування 
ворога^". Вислані в під'їзд поляки потрапляли в руки козакІЕі, і 
в козацькому стані на допитах вони видавали всі таємниці. 
Мешканці Зборова, передбачаючи перемогу козаків, зазда 
легідь висловили Хмельницькому готовність допомагаш 
йому. Нарешті, безліч слуг, які прийшли з панами, втікали до 
козаків, хоч з-поміж них були і природні поляки. "Така вже у 

'1 Іі.чіоі ііпипі Роїопіао сЬ схсезйи Уіасіізіаі IV... — 1755. — 5.45. 
-Кратк'ос описати ; о козацком малоросспнском маролс... — М., 1847. 

С..3(). 
•'Хоч ти пали їх, не скажуть тобі пранди (польськ.). 
"ТІпмятіїїіки. изл. Киевскою комиссиеіо... — К., 1845. — Т. 1. - - С 1 

439. 
'^іогіа СІСІІС ціїїспс сі \ і іс Л Роїопіа сіі сіоп ЛІЬсіїо У іт іпа ВСПІІПСЇІІ' 

Успсііа. МІ)С1.ХХІ. — 5.152. 
"Ліінаїіііт РоІопіае... — Сіасо\у. 1683. — У.І. — Р.І38; Раїпісіїїікг ііи 

р а п о \ \ а і і і а Л ! ; т и п і а III. \\'1асІу5Іаиа IV і Ка/ іт ісгиа . — \Уаг52аиа. ІХ4() 
Г.2. — 5.82; 1 Іі.чіогіа рапо\\'апіа ^апа Ка/ іт ісгха. . . — Ро/спап, 1840. I I 

— 5.70. 



іі;іс неприязнь черні до шляхетства!" — вигукує літописець'. 
І >чііе слово, Хмельницький розраховував кожну годину, і коли 
піііався, що король приступив до Зборова, залишив піхоту 

' \'л)с'\ щ-)т\ докінчувати, як висловлювалися сучасники, обло-
ксних під Збаражем- і заборонив нід загрозою страти 
ічіходити з обозу та вчиняти будь-яке хвилювання", а сам 
іппіов до Зборова із кіннотою, в супроводі татар під проводом 
' лмого Іслам — Гірея"*. Хан ішов з рішучим наміром узяти 
І' іроля в полоні Поляки стверд>і<ують, що з союзниками пішло 
іпчі 100 — 120 тисяч татар і 50 — 80 тисяч козаків^', що 
• к кідало половину всієї армії. Ці дані не можна вважати 
мі'ппіми, сумнівно, чи було тоді стільки татар у хана. 

Ліворуч від Зборова був густий дубняк, який загуляв з 
11. ік\ міста обширну місцину^ Хмельницький добре знав дов-
I.1 іім і новів туди своїх козаків ітатар — перебував за півмилі 
14 І польського обозу, що розташувався біля села ІУІлинів, і 
ііі\ к) з поляків не підозрівав близькість ворога''. Через місто 
про І ікав рукав річки Стрипи; поляки були на її правому боці і 
І піугшлися переходити на лівий. Хмельницький запропонував 
И'Чекатися, коли поляки розпочнуть перехід, і тоді стрімко 

іі.іііасти на них з двох сторін. Тож він частину татар залишив 
II.І іівому боці, а другу разом з козаками перевів на правий''. 
НІЙ поставив своє військо у бойовий порядок і, зібравши 
' і .іріііин, перед лавами молодців виголосив таку промову: 

Молодці! Батьки, брати, діти наші простягають до вас 
|і\ ки і прохають звільнити їх від фараонського лядського ярма; 
імиі закатованих ляхами благають про помсту за кров їхню, 

іц ;іч;іріго пролиту! Церквз наша, поляками спаплюжена і 
нк іімжена, звертається до вас, синів своїх, постояти за неї! 
\ ІГ ііс смійте підняти убивчу руку на його милість короля. 

'1 Іі^іогіа рапоиапіа .Іапа К а г і т і с т . . . — Ро/.пап. 1840. —'[ ' . І. — Я.72. 
• і|і. іоііись Самовидца. — М..1846. — С. 15. 
І Іі.^іогіагит Роїоіііас еЬ ехсс.ч$іі V1ас1і̂ ;IаVІ IV... — 1755; Роті ї ікі сіо 

І .. |.іи І'оІ.чкіхуіскіїХУІІ,.. —\УгосІа\\', 1840.— 8.145; Шоіііасіоіію\\а...— 
іь;;і ч . і , _ § . 7 9 . 

' 'Кчоїімсь Са.мовидна. — М., 1846. — С. 15. 
І К іоріїя о прсзельпой брами. — К..І854; Вс ік і т .чсуіЬісо-со.часісіїт... 

І - . ' -Р.53. 
І Іі^ііоі іа рапои'апіа .Іапа Ка/ іт іегга . . . — Рохпап. 1840. — 'Г. 1. — 8.7.і; 

г и і ін- іісторичсскос описапис о МалоГі Россіїи ло 1765 ['ола... — М.. 
і;; {'.12; Ратісіпікі сіо рапоиапіа ^ у ц т и т а 111, УУІасІуяІаи'а IV і .Іапа 

— У/аг52ата. 1846. — Т. 1. — 8.83; Хіогіа (.ісИс уиеїтс с і у і і с Л 
•'і-ги.і <11 (ІопЛІЬегіо Vіт іпа ВеІІипехс. — VеI1сиа. МОСІ.ХХІ. — 8.15.3. 

Г.ііпіоіпікі о Копіесроізкісії... — \̂VО\V, 1842. — 8.426; Ос гсЬи.ч аппо 
' І 1(119 с о т г а созассої харогоуіоз ііс.чііз... — Шііпас. МПСІ-1. — 8.74. 
І її-1 піиісі, малороссмйская. писана 1689 (рукоііись). 



помазаника Божого! Ми воюємо проти панів, наших мучи-
телів, які повели його на нас'. 

Був переддень Успіння (за католицьким календарем). 
Король переїхав через річку до костьолу, слухав там обідню 
і причастився від святих таїн^. Того ж дня відбулася гене-
ральна сповідь війську; священики готували воїнів до битви 
за святу віру. По закінченні релігійних обрядів король радився 
з полководцями, роздавав накази^ і потім виголосив перед 
військом підбадьорливу промову: 

— Панове! Ви йдете за вітчизну, за дружин ваших і дітей, 
за порятунок цілої Речі Посполитої; йдете проти ворогів лютих, 
які поклялися змести з лиця землі ім'я шляхетське, неситих 
нашою кров'ю. Згадайте полонених гетьманів наших, які 
знемагають в неволі, далеко від милої батьківщини, згадайте 
наругу костьолів, убивство священиків, загибель тисяч 
невинних, руйнування осель; згадайте все, що ви зазнали від 
козаків, і бийтеся, як личить благородним лицарям відстою-
вати свою вітчизну! Неминуча загибель загрожує Речі Поспо 
литій у випадку вашого боягузтва. Ви тепер повинні загладити 
ганебну пилявську справу ^—сором і ганьбу польської нації, і 
якщо хтось із вас кинеться втікати, вічне прокляття пере-
слідуватиме його ім'я"*. 

Лиш король закінчив свою промову, до нього підбіг пап 
Михаловський і сповістив, що Бейковський, рушаючи у під'їзд, 
бачив татарський загін^ 

Оссолінський негайно послав ротмістра Гдешинськоїо 
розвідати околиці, чи справедливі чутки. Канцлер доручим 
повернутися не інакше як із язиком". Але Гдешинськиіі, 
поїздивши неподалік обозу', повернувся надвечір і доповін. 

'Летопись малороссийская, писана І689(рукопись). 
Фат іе іп ік і о \\оіпасІі когаскісії 7а Сіііпіеіпіскісдо... — \\'гос1а\у, 18'1 

— 5.50; \Уоіпасіоітіоиа.,. — 1681. — Ч . І . — 8 . 8 0 . 
' Р о т п і к і ІІО сі/.ісіои' Рої.чкі \\іекіі XVII... — \Угос1а\у. 1840. — З .Мь. 

5югіа сІсПе^иеп'е сіуііссіі Роіоіііасіі сіоп АІЬеПо Уіт іпа ВеІ1ііпе5е. —Успсім 
МОСІ.ХХІ. — 5.152. 

^Ратіеіпікі о и'оіпасії ко/аскісЬ га СЬтіс1піскіе§о... — Шгосіаху, 18'1.' 
— 5.56; История о презельїіой брами. — К., 1854; У^^оіна сіоітіо\уа... — 1 ЛЯ І 
— 5 . 8 1 — 8 2 . 

'Аііпаїіиіп РоІопіас... — Сгасо\ч-, 1683. — У.І. — Р.138; Ратісіїї ікі ііи 
рапо\уапіа 2 у е т и т а 111, Ш1ас1у;і1а\\'а IV і .Іапа Каг іт іегга . — У/аг.ч/ли.і 
1 8 4 6 , - Т . 2 . — 5 . 8 2 . 

"Ропшікі сіо сІ2Іеіо\у Роїхкі \\'іеки XVII... — \Угос1а\у, 1840. — 5.146. 
'Ніхіогіа рапо\Vапіа ^апа Кахішіег^^а... — Рохпап, 1840. — Г. 1. - N / ' 

МІ5іогіаічіт РоІопіас сЬ схсезни У1ас1І5Іауі IV... — 1755. — 5.45; Рапіісіпікі іІп 
рапои'аіііа Хуцтіїпіа 111. Шіасіузіаи-а IV і іапа Каг іт іегга . — \\'аг.ч/;т.і 
1 8 4 6 , - Т . 2 . — 5 . 8 2 . 



що він обстежив простір натри милі і не бачив ніяких ознак 
и іизькості ворога'. 

— Певне, Бейковському здалося так від страху: він бачив 
І (ьгдатів, які ганялися за мужиками, щоб дістати собі жив-
ііісгь, а, може, служителі сперечалися між собою^ 

Гак говорив Гдешинський. Йому повірили і відклали на 
р.ііюк перехід через річку та приведення війська у бойовий 
Ііпрядок. 

Рано-вранці у неділю, 5/15 серпня, в день Успіння за н.с., 
імічалася переправа. Для прискорення військо мало переправ-
г,і і ися двома мостами, які напередодні старий генерал 

Артишевський навів через річку, а також по греблі". Одна 
'ілс і ина під начальством короля мала переправлятися на тому 
иоці Зборова, що називався до Озерної{на-іш містечка), звід-
ки лежав шлях на Збараж, а друга — у бік Львова''. Обидва 
мости були тісні для багатьох возів та воїнів, а тому військо 
ро ітягнулося на велику відстань, та й переправившись, не 
МІ 11 ло швидко стати у бойовий порядок^. Під'їзники запевняли 
І клялись, що не бачили татар: всі думали, що ворог далеко і 
іюооюватися нічого. Але тому, що день був похмурий і до-
іііоііий, то король для попередження небезпеки відправив на 
1141 анку два загони в передову і задню сторожу: вперед поїхав 
князь Самійло Корецький, відомий винуватець корсунської 
поразки, а назад з 1200 вояками рушив Самійло Коржицький 
Н І аіі біля якогось напівзруйнованого старого шанця поблизу 
І гіі са, утворюваного річкою^ їхній обов'язок полягав у тому, 
іппо у разі небезпеки дати знати війську й утримувати напад. 

О гже, король із частиною війська без речей переправився 
III І (ливою на інший бік, а друга частина з обозом просувалася 
ііииільно, ледве-ледве через кепську погоду. Тільки частка 
иімічу встигла переправитися і закласти на другому боці війсь-
кі ііііій стан'. 

' І ' отп ік і сіо с̂ 2ІеІ0VV Роїзкі \УІеки XVII.. . — \\'госІа\у, 1840. — 5.147: Ос 
• • і 'и- .а їто 1648 еі 1б49сотіасо5ассо5харогоуіо!>д,е5и5. — \Уі1пае. МПС1.І. 

І Ііїііогіа рапо\¥аіііа .Іапа Кагішісгха... — Рогпап, 1840. — Т . 1. — 8.73: 
\іиі.іІіііт Роїопіае. . . — Сгасо\\'. 1683. — 3.1. — Р.138; Рат і с і ї ї і к і сіо 
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І;:! ' . -Т.2. — 5,82. 
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• • к ^ /.арогоуіоз §Є5ІІ5. — Шііпае. М ^ С ^ I . — 5.74. 
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1 І. І .к1і/аС1ітіе1піскіс80. . . —\УгосІа\у. 1842. — 5 . 5 7 . 
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Козаки бачили все, що роблять вороги; сам Хмельницький 
забрався на високе дерево і спостерігав переправу з боку 
Львова'. Він не велів чіпати поляків доти, доки вони розтяг-
нуться ще більше і стануть ще безпечнішими, не бачачи 
нападу. Він не помилився в розрахунку, особливо щодо тих, 
які переправлялися з боку Львова. Опівдні впевненість про 
віддаленість ворога так поширилась між поляками, що на 
[іоловині переправи посполите рушення розташувалося 
обідати. 

— Навіщо квапитися? — говорили вони. — Ще встигнемо. 
Ворог далеко. Король недалеко від Зборова сьогодні! 

Раптом прибігають до них посланці від Коржицького і 
сповіщають, що з лісу на них напали татари, прохають допо-
моги. 

— Нісенітниця! — відповідають посполиті, — це вам 
привиділося. Через певний час прибігають інші посланці. 

— Покваптеся! — кажуть вони. — Там зав'язалось не 
на жарт. Не зволікайте, інакше погубите самі себе! 

Посполите рушення все ще не довіряло звістці й ніяк не 
хотіло залишати обіду. Послали тільки впевнитися, чи точно 
напали на Коржицького вороги. 

Та вже було пізно: татари вщент розбили задню сторожу. 
Коржицький з невеличким залишком утік і по дорозі зустрін 
посланих. 

— Ви не хотіли вірити словам воєначальника, повірте ж 
тепер власним очам! — гукнув він і помчав прямо в королів-
ський табір-. 

Зборівські міщани забили у дзвони. 
Татари і козаки з'явилися перед розгубленими обідальни-

ками і з оглушливим криком ударили на них. Перелякані слуї п 
покидали вози на мосту і відразу перекрили переправу: пі 
подати допомогу тим, що не перейшли, ні втекти останнім ніі 
другий бік; до того ж дощ і туман так закривали довкілля, що 
поляки, як говорить сучасник, раніше відчували удари, між 
бачили ворога, який завдавав їх'. 

'Липаї ітп РоІопіае... — Сгасо\\', 1683. — V. 1. — Р. 139; Нізіогіа рашпуаміп 
.Іапа Кахітіегга. . . — Рогпап, 1840. — Т . І. — 8.173; Ратіеіпікі сіо рапо\\'ітіп 
7 .уетиіиа III. Ш1асі\'5!а\уа IV і іапа Каг іт іегга . — Шагзгахуа, 1846. — Г .' 
— 8.83. 
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Почалась жахлива різанина. Незвиклі до битв шляхтичі 
падали, як трава під косою. Кіннота хотіла втекти і кинула 
І іііпих... Татари й козаки нарізно винищили і тих і інших'. Після 
донесення Коржицького король послав на допомогу посполи-
іому рушенню декілька хоругов; але ворожа сила прибувала, 
і'.сі послані загони були оточені й розбиті з їхніми начальни-
ками-. Тоді загинув Балдуїн Оссолінський, небіж канцлера, 
ичіак, який подавав великі надії; загинув Феліціан Тишкевич і 
іахар Четвертинський, який був комісаром у Хмельницького, 

и а і і православної віри, і один із Чернецьких, і вчений 
І'/ксчицький, і Котецький, який, перш ніж сконати, побачив 
іиіпищення свого полку, і більше 20 осіб із знатних родів; 
поранені падали з коней і помирали в муках...' Багато-багато 
полягло тоді цвіту дворянства Речі Посполитої, багато зали-
іііилося в Польщі замків і садиб без господарів, воєводств і 
ііоіи'тів без начальників, вдів та сиріт ще більше''. "Найжал-
кіиіе, -— говорить український літописець, — бідної шляхти 
ііьнівськоїта перемишльської, природних русів: не бувши ніколи 
па війні, вони виступили в похід, зі сльозами розлучалися з 
•іружинами і дітьми, і вже ніколи їх не побачили^. На півмилі 
ІЧ. С поле і грузькі луки вкрилися шляхетськими трупами, кров 
І скла ручаями. На півмилі до Зборова не залишилося жодного 
поляка. Кількість убитих дворян, крім слуг, сягала 5000. Вози 
! \ сім майном, гармати і багато зброї дісталися перемомсцям". 
Ллє нехай буде в пам'яті ім'я достойника Ковальського, — 

іаісіикають польські історики, — не марно вінтримав корогву 
к \ип' львівської: йому відрубали праву руку — він схопив 
'ііамено лівою; відрубали ліву — він ліг на прапор і загинув 
ПІД ударами ворогів, захищаючи довірений йому знак'". 

Розправившись таким чином з однією частиною польсь-
кою війська, союзники кинулися не допускати другу до 
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переправи. Перш за все вони зім'яли драгунів пана Корнякта, 
який стояв біля самої переправи, потім ударили на тих, пд) 
йшли позаду і готувалися долати річку. Дісталося тоді Львів-
ському полку: він був майже весь винищений, полковник по-
ранений, офіцери побиті; ті, що встигли повернутитись, нат-
кнулися на власні вози, що скупчилися біля переправи, а 
позаду гналися на конях татари. І всіх винищували, бо їм забо-
ронили брати полонених. Потім союзники напали і на вози й 
заволоділи всіма, що належали Львівському та Перемиш-
льському полкам'. Та головне військо з королем вже встигло 
перейти на другий бік і розламало за собою мости. Коли тата-
ри й козаки хотіли за ними переправитися, поляки з-за річки 
пустили на них сильний вогонь і водночас почали стріляти її 
бік драгуни, які засіли в місті. Але тоді вже почалася битва 
на другому березі^. 

Король після переправи нашвидкоруч налаштував до бою 
своє військо. Правим флангом командував Оссолінський :і 
воєводами подільським та брацлавським. 

' — Мене обманули! — кричав він. — Доведеться, мож-
ливо, йти в полон до татар; але я не втечу'. 

Зліва, де було ополчення із внутрішньої Польщі, началь-
ствував Любомирський, людина знаменита перегодом. ї ї 
знатних осіб під його командою був юний Ян Собеський, май-
бутній король польський і визволитель Європи, в центрі бун 
корпус німецької піхоти під командою Убальда та Вольфа і 
сам король з 500 гусарами. За тодішнім звичаєм, шестеро 
дворян невідступно мали знаходитися при особі короля під 
час битви: він одпустив їх до хоругов, залишивши з собою 
ДВОХ"*. 

У той час, коли частина союзників винищувала поляків на 
тому березі, все війського татарське і козацьке зосереджу -
валося на іншому. Князь Корецький зі своєю передовою сто 
рожею першим вступив у бій, бився хоробро; та коли перед 
ним з'явилася незліченна сила ординців, він, переслідуванміі 
ворогами, втік до таборуй 
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Татари вигулькмулн перед очима польського війська'. 
Спершу вони виступали з лісу купками, потім ці купки при-
множувались, зрештою всі разом склалися в густу мас)', іцо 
(далеку була схожою на грозову хмару. Вона все наближалася 
іі наближалася і ось з'явилася перед польським військом 
с І рашним полчищем. Слідом посипалися й козаки із лісу, з 
пагорбів у видолинок. 

Першим зустрів козаків королівський парламентар. Він 
іл мно сповіщав їм, що король призначив козацьким гетьманом 
іабуського замість бунтівного і безбожного Хмельницького; 
ічороль закликав їх підкоритися і призначав 10 000 червінців 

юіюву Хмельницького. Польський історик говорить, що 
Хмельницький, почувши це, дуже злякався, не довіряючи 
піоему війську^ Однак після прочитання відозви герольд 
мусив скакати назад, а козаки вступили в бій за наказом 
їхнього засудженого ватажка. 

Татари кинулися спершу на правий фланг польського 
кіііська і почали зазвичай викликати на герці. Козацький 
полковник Нечай із загоном козаків не вступав у бій, а послав 
полякам сказати: 

— Наша козацька оборона вам не знадобилась, бийтеся 
к'пер з татарами самі \ 

Поляки не виступали зі строю'*. Тоді, залишивши правий 
пік, татари, стрімко згорнувшись, проскочили мимо центру і 
мінулися наліве крило Любомирського, де вже діяли козаки. 
Гі ікі окрики "Алла! Алла!" розітнули повітря; поляки 
молилися до Ісуса Христа^ 

Гричі подавалося назад польське військо, тричі завертали 
ппи) полководці; зрештою не стало сил... Татари врізалися 
іич рсдину армії, тож поляки ненароком, у темряві від стріл 
1.1 иосгрілів, били один одного і збоку важко було розібрати, 
.11) ч ким воює''. Поляки кинулися втікати, тягнучи задніх'. 
Иіірог гнав їх у всіх напрямках і вбивав нещадно". 
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Тут якийсь Пузовський із татарською стрілою, що про ї к 
мула йому обидві щоки, летить до Яна-Казимира'. Королі, 
кинув центр армії і чимдуж поскакав до лівого крила з оголс 
ною шаблею, заступаючи шлях втікачам. 

— Панове! — гукав він. — Не покидайте мене! Не губі 11. 
вітчизну!^ 

Він власиоручію хапав за вуздечки коней, повертаючи і 
підганяючи їх на ворога, підіймав кинуті знамена і показуиаи 
війську для підбадьорення; а коли не слухалися його закликіи, 
погрожував зако^юти першого, хто насмілиться повернутися 
до ворога спиною. 

— Той помре як зрадник, хто боїться! — кричав він. 
Катові звелю стратити негідників! 

Засоромившись присутності государя і боячись покарання, 
воїни іювернули на ворога", але були зім'яті і зрюву відступили: 
не допомагали ні прохання, ні погрози. "Схоже було н;і 
пилявську справу", — говорить історик'*. 

Тоді король кинувся назад і рушив німецьку піхоту й рсіі 
тарів^ а далі і сам Оссолінський залишив свій пост і заккії 
пився з усім правим крилом на допомогу розбитим". Як 
запевняє очевидець, король безперестанку літав з одного кінця 
до іншого, командував, погрожував, заклинав не соромити 
польської нації; стріли, як дощ, літали навколо голови полі, 
ського государя, і він залишився неушкоджсним'. У самиіі 
розпал битви він звелів трьом хоругвам іти вперед. Йом> 
відповіли; 
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— у нас ротмістра немає. 
— Я вам ротмістр, — гукнув король і хотів напоказ іншим 

кинутися в битву; але не допустили, говорить очевидець, особу 
іосударя віддатися на неминучу смерть'. Об'єднане вііїсько 
і'. іялося дружно відбивати ворога, як раптом нахлинула нова 
орда і летіла у вогонь, зі слів історика, наче їй хто очі виколов-. 

У сутінках припинилася кривава трагедія. Розгублені по-
іяки стовпилися в обозі і взялися укріплювати його окопами, 

;І ворог оточив їх з усіх боків\ Через декілька годин завдання 
> країнського повстання повинно було, мабуть, вирішитися. 

Настала ніч. Темною і жахною була ця ніч. Відчай охопив 
ж(івиірів і проводарів; потаємно він заволодів і королем, хоч 
Яіі-Казимир приховував його, як і личить государю. Сидячи 
і'.срхи, зібралися полководці на раду. 

— Ми загинули, порятунку немає! —була думка більшості. 
— Що робити в такому становищі, коли Хмельницький 

І мочив нас? У нього сто тисяч війська, крім татар! — запи-
і\ вав король. 

— Нехай ми всі загинемо, — говорили одні, — але з жит-
іям і свободою короля пов'язана цілісність Речі Посполитої. 
Нехай загинуть члени, лише б уціліла голова. Нам слід 
придумати спосіб таємно вивести короля з обозу*. 

— Ніколи! — відповів Ян-Казимир, — ніколи я не покажу 
прикладу ганебного боягузтва, через яке ми завжди втрача-
I мо,тому що нетерпимо до кінця. Я готовий жити і померти 
р:і и)м із вами^ 

Інші, більш сміливі, радили прорватися озброєною рукою 
крі іі. ворожі лави''. Думка відважна, але незбутня. 

Лртишевський радив іти напролом до Збаража і з 'єдна-
I ііся з обложеним військом, доводив, що розташування дасть 
'.могу на дві милі боронитися від ворога, адже болотисті місця 
ік рсішняють шлях^. Цю пропозицію теж визнали нездійс-

'Кскіїіоп о Ьі(\УІе р.2Ього\у; КиЬаІа. 5/.кісс Ііізіогусіїпс. — 1880. — Т . І . 
N 178 - 179. 

1 Істория о прсзельпой брани. — К., 1854; Рскиіоп о Ьііи'іс р.2!;Ього\\'; 
І' и Ьп.ч аппо 1648 еі 1649 сопСга со.чассої гарогоуіо-ч — ХУіІпае. 
11 и 1,1. — 5.88: КиЬаІа. Згкісе Ьізіогусгпе. — 1880. — Т. 1. — 179 
іі.і'.іІч()№.чкіс§о сіо кгоІс\уіс7,а Кагоіа). 

І Ісгория о прсзельпой брами. — К., 1854. 
'\\'оіпа с1ото\\'а... — 1681. — 4.1. — 8.87; Краткая история о бунтах 

ь іі.іімцкого. — М..1842. 
111^Іогіа рапо\уапіа іапа Кау.ітіегха... — Рогпап, 1840. — Т . 1. — 8.78; 

\ м,,,., ,іоіію\уа;.. — 1681. — Ч. 1. — 8.88. 
І Іі-ііоі іагиіп Роіопіае сЬ е.\се55и Уіасііхіаі IV... — 1755. — 5.47; ВсІІит 

• іііио-со.часісиїп... — 1652. — Р.63. 
І Іьіогіа ЬсПІ созассо-роіопісі... — 1789. — Р.107. 



ненною: крім величезної сили козаків і татар, поляки мали П 
труднощі з продовольством посеред ворожого народу'. 

Набагато розсудливішими здалися королю слова канцлер;: 
Оссолінського, який радив так: 

— Єлиниі-і засіб порятунку — відлучити татар від козакіи. 
Треба написати ханові, нагадати йому послуги, надані бла 
женної пам'яті королем Владиславом, показати, що козаки 
будуть до них невдячні, зрештою обіцяти платню і загалом 
написати якнайввічливіше. 

Така порада була прийнята-. Послали до Іслам-Гірея того 
полоненого татарина, якого взяли під Злочевом, із таким 
листом: 

"Ян-Казимир зичить здоров'я кримському ханові. Твоя 
ханська величність багато зобов'язана братові моєму, наіі 
ясніпюму і иайі\югутнішому, колишньому королю польському, 
який прихильно ставився до тебе, неушкодно оберігав і дару 
вав свободу; завдяки йому ти одержав царство своє. А тому 
ми дивуємося, що, прибувши для приборкання безпорядків у 
державі нашій, засгає\ю й тебе підручним нашого бунтаря, і 
піднятою на військо наше зброєю. Сподіваємося, що Бог цього 
не благословить. І все ж, нагадуючи тобі прихильність браі;і 
нашого Владислава IV, пропонуємо тобі дружбу нашу і 
бажаємо, щоб вона процвітала обопільно"^ 

Деякі історики додають, що >1н-Каз.-імир приписав ще такс 
застереження: ""Козаки завжди булитобі ворогами, і хоча тепер 
і здаються друзями, але, здобувши силу, на вас же, своїл 
помічників, повернуть зброю, як вовченята, вирісши, з'їдаюі і. 
козу, яка їх вигодувала"''. 

' Р о т п і к і (іо с І 2 І с і о \ \ Рої.чкі хуіскії XVII... — \Vгос1а\V, 1840. — 8 .151. 
Ч к ' І к і т 8су1Ііісо-со.'іасісіті... — 1652. — Р.63; Лктьі ю. и з.Р. — 'Г.З. 

С .4 І2 : Исгория о прсзе.чі.ііоіі бранії. — К.. 1854; Л п п а ї і и т РоІопіас... 
Сіасо\ \ ' . 1683. — V. І. — Р. 143; Р а т і с і п і к і о \ \о.іпасЬ кохаскіс і ї /л 
СІїтісІпіскісуо. . . — \\'гос1а\\', 1842. — 5.59; Краткчіе описаиие о козацюім 
.ма.іоросеиііско.м ііаролс... — М.. 1847. — С.39; \\ 'оіпа сІото\\'а... — 1681. 
4.1. — 5.87; Рат іс іп ік і ЛІЬглсІїїа 5іаііі5Іа\уа Х.КасІгіиіІІа капсісгга к-. 
І.ііс\\'хкісс]о... — Ро7пап, 18.39. — Т . 2 . — 5.383. 

' Р о т п і к і сіо іІ7Ісіо\у Роїякі и і еки XVII.. . — \УгосІа\у, 1840. — 5.1.').' 
І Іі.чіогіапіпі Роїопіае сЬ схсс.чзи VIасіі.^іIаі IV... — 1755. — 5.49; Памятіїммі. 
під. Кисііск-оіо комиссисіо... — К.. 1845. — Т. І. — С.3 ,454; \Уоіпас іотоиа 
— 1681. — 5.87; Крагкое опнсапис о буїпа.ч Хмельїіинкого. — М., 1842. 
С . 4 2 ; Р а т і с і п і к і ЛІЬ іусЬ іа 5іапі .чІаиа Х.КасІ/ . іиіІІа капсіег/ .а \У. к', 
Ьіїсчу.чкісііо. — Ро/.пап. 1839. — Г.2. — 5.383. 

^История о іірсзс.чі.нон браііи. — К., 1854; Лппаїіипі Роїопіае.. . 
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— Л.Ригсльмама. — М.. 1785 — 1786. — С.130; Рат іс іп ік і сІо р а п о и а т и 
7.>і;піипіа III. \УІаі.Іу.^;Іаи'а IV і .Іапа Ка/.іпіісг7.а... — \Уаг5/.а\\'а. 1846. — 1.2. 



Наказано було скоріше окопуватися, аби до ранку військо 
оуло готове до облоги'. Всередині шанців ряд зв'язаних між 
собою возів мав слугувати подвійною обороною. Одначе мір-
кування полководців розійшлися по обозу і вчинили сум'ятгя. 
Хтось пустив чутку, що пани порадили королю втікати, і він 
разом з ними тієї ж ночі полишить своє військо-. 

Все зашуміло. 
— Нас покидають на заріз! — кричав натовп. Темрява і 

яскраві вогні у ворожому стані додавали страху. Жовніри обли-
шили робоїу. 

— >1вна справа, — кричали вони, — що нас знищують! 
Місце тісне й незручне, припасів немає. Татари й козаки пере-
п'ють нас або виморять голодом! 

Слуги готували до втечі вози й коней"'. Якийсь литвин 
підбурював, що короля вже немає в обозі''. 

І Іатомлений кровопролитною битвою, виснажений тяж-
кими думами про майбутнє, король помолився, прикликав па 
1К1МІЧ Божу Матір, покровительку Польщі, дав обітницю піти 
іі;і поклоніння до одного з чудотворпихїїобразів, (іотім приліг 
ііс на м'якому ложі, а на твердій землі, свідчить сумаспик'. 
І :і .:едве він склепив повіки, як уже стояв перед ним новий 
г.іщун нещастя ксьондз Тетишевський. 

- Ваша величіюсте! — сказав духівник, розбудивши ко-
|и);ія. — В обозі рознеслася недобра звістка: кажуть, що 
міроль і пани тайкома ідуть звідси. Військо в сум'ятгі. ГІовто-
іиосгься нилявська біда. 

Коня! — крикнув король. — Я по'і'ду по рядах, іюкажу, 
з ними. 

Подали коня. Попереду несли запалені с\юлоскипи. Яп-
Кл'.и.чиїр 'їхав із відкритою головою, пюб усі бачили його 
чп іиччя, і безперестанку гукав: 

Ось я! Ось я! Я король ваш! Не втікайте од мене, діти 
миї! І Іс залишайте, благородні шля.чтичі, свого государя! Не 
мпкидайте, во'їни, свого командира! Що робити? Це Богові 

' І 'отиікі ііо сІ2Ісіо\\' РоІ.чкі чуіски XVII... — \¥госІа\ч 1840. — її. 153; Ос 
" іііі .лиіи) 1648 СІ 1649сотгасойассо5/.ирогоуіо.чцсйііз. — \\'і1пас, МІ)СІ,І. 

Кі-Іаііоіі о Ьі1\уіс р.7.Ього\у: І 'апіісіпікі о ио іпас і ї ко/.аскісії / а 
' І і іпіскісуо... — \УгосІа\у. 1842. — 8.60; Краткос опнсанис о коїаііко.м 
і 1 иі|ии.сііііско.\і народе... — М.. 1847. — С.32; ІІІ.чіогіа рапоиаіііа .Іапа 

І 1. миа г/а... — І'огпап, 1840. — •Г.12. — 5.77; Лппаї і і іт РоІопіас... -- -
16X3. — У.І. — Р.144; Пс гсЬиз апію 1648 сі 1649 соїііга соїассо.ч 

.|и,і,п ^с^ііія. — Шііпае, М0С1Л. — 8.90. 
• Хмпаїіііт РоІопіас... — Сіасо\\', 1683. — У.І. — Р.144. 
'І''гІаіі(іп и Ьііи'іс р.ХЬогои'. 
І Іі Лім іагит РоІопіас сЬ с,\сс5.чи Уіасіізіаі IV... — 1755. — 5.47. 



схотілося наслати на нас біду. Але Бог милосердний! Завтра і 
Його допомогою, я сподіваюся перемогти ворога. Я не від-
стану од вас і, якщо гак забажає Бог, накладу разом з вами 
головою. 

Ці слова король виі\ювляв зворушено, сльози котилися по 
його щока.х. Всі розчулилися і ста;иі каятися. 

— Ми не підемо, — кричали жовніри, — король не покине 
нас! 

— ІМн знає,\ю напевне, — говорили воїнам пани, які їхали 
за королем, — що ми завтра пере\южемо ворога; татари мі-
чуть відступитися од козаків. Завтра з'явиться нова сила моє-
нсілитог о рушення; а до того ж ще чу ги. що наше військо під 
Збаражем переби;ю козаків і йде до нас на доноїчюгу. Славним 
буде завграііліій день-для нас! 

Від таких звісток шля.чтичі пожвавішали і стали весело 
пранювати заступами. Проте було нема;ю і таких панських 
дітей та знатної шляхти, які, чуючи королівські застереження, 
замість того, щоб сніїшгти в бій проти козаків і татар, ховшиїся 
в свої вози чи попід ними, деякі ніс заі орталися в попони; і 
королі., ходячи ніїлки, виганяв їх із возів та з-під возів палаи^см. 

Благослови.юся на світ. Король був готовий до новоїби тви. 
— Що чутн? — запитував вій. 
— 1 ісзважаючи на зворушливу промову вашої всличносі і, 

незважаючи на всі запевнення, двоє ротміс трів — Белжецькиіі 
та П І Д П І Н С Ь К И Й зі своїми командами пішли з обозу, — відіїо 
віли панії. — Слава Богу, ніч б}ла темна, а то чимало знайііі 
лося іаких. які б наслідували їхній прик.чад. 

-— Оголосити по всьому обозу. — сказав король, — щч 
вони зрадники і тіозбавляюті.ся н|^авіа честіч 

Зійшло сонце. Татари кин}лися в тил но.тьськоїармії, котра 
замкнулась у незакінчених окопах; ті місця, де не вистачало 
наснп); заслоняли воза.чпі^ 

Вчо|:)а воювали переважно з татарами; сьогодні був деііі. 
козаків. Хмельницький розділив свог військо на дві частині! 

'Р_\'К()ііііси И 11. Б. ОГЛО.ІІІ р а і і ю я л . і ч и о г о . — Ф. Лі' 5 ; Л п т і І і и т І'оіоіііиі-
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^ ильиіша ударила на польський табір', друга під проводом 
ми|)городського полковника Гладкого почала штурмувати 
місто". Міщани забили у дзвоіпі, кинулися допомага^и 
кічакам, а в тих місцях, де вал був [іизький і рови неглибокі, 
и.ікидали хмизу та соломи й показували козакам дорогу'. 
' Іогириста драгунів, яких ще напередодні послали обороняти 
міс іо, ослабли'. Король кинув їм на підмогу різних служителів 
1,1 иізииків, давши їм полотняні знамена, під нроводо.м За-
іі\ського^ з ними пішов на бій якийсь ксьотідз-єзуїт Лисець-
кті", коло нього відзначилися й інші особи ду.човноіо зваиііяч 
І.и І па була кровопролитною, поляки не витримали... Лрагуни 
ич іягли всічі, ксьондзів побили, служителів одрізали й лікві-
і\ і'іереможці-козаки зайняли |)уську церкву па околиці 

місіа'. витягли на неї гармати і [іочали добряче нагріваїи 
ич іяків, як вони самі говорили, стріляючи по обозу'''. 

і им часом ті, що напали на польський с тан, розбили вози 
и плин козак підняв свою корогву на польському редуті". 
І'.іч оиь битви все розгорявся, козаки рвалися вперед шалено: 
і \сарам не під силу було захитцати окогиі своїми доіи ими 

іпсами... Козаки заповнили нольсіжий стан. 
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(ї ї: | ) с ісЬня аппо 1648 сі 1649 сіпііа со.';ассо5 /.арогох'іо.ч С]С;;1І;;. 

. иіі.іс. МІ)С1.І. — 5 . 9 3 . 
Гіиппікі СІО сІ/.ісіо\\' Рокк і \\'іски XVII... —- \\'іосІа\\'. 1840. — 5.154. 
І'апіїсіпікі сіо рапочуапіа/.міпіипіа III. \\''кісІ\'.'іІаиа IV і .Іапа К.а/.іпіісг/;і. 

\\ ,ііл/а\уа. 1846. — Т.2. — 5.90. 
І ' . ітісіпікі о \\с)іпасІі ко/аскісІї / а СІітісІпіскісс|о.. . — \\ 'ґосІа\\ . 1X42. 
ІІІ: \\'оіііа с іотоиа . . . — 1681. — Ч.І . — 5.86; Крагкое оімісанпс о 

' 1 піі.ом мадороссинском народе... — М.. 1847. — С.ЗЗ. 
' '1':ітіс1пікі СІО рапо\уапіа / .у і ітипіа НІ. \УІасІУйІаиа IV і .Іапа К а / і т і е і / а . 

\ \ . і :ч /а«а . 1846. —'Г.2. — 5.89. 
"Кр;ігі<ое онисаимс о ко'занко.м .малороссиііском народе... — М.. 1847. 

І (і 



— Заради Бога, рят>'йте мене і вітчизну! — кричав королі.. 
Польські хоругви тіснилися навколо государя, щоб хоч його 

не дати в неволю... Козаки розсіяли охоронну варту і майже 
сягнули короля. 

Все змінилося за хвилину. Із союзного табору почувся 
голос: 

— Згода! 
Хмельницький наказав зупинити битву. "Хмельницький,-

говорить сучасник, — не хотів, щоб християнського монарха 
захопили в бусурманську неволю"'. Січа стала стихати; одна-
че нелегко було утихомирити розлютованих воїнів; подекуди 
билися до вечора. Тільки в таборі, де перебував король, 
стихло: переможці відступили. 

Л е ї ОПИСІ, С;і\іоіііілііа. — М.. 1846. — С. І5 . 



Р О З Д І Л Д Е В ' Я Т И М 

Переговори з хаЕіо.м. — Т р а к т а т із гитарамі ї . — Зборовсь -
кіій договір поляк ів з козаками . — Х м е л ь н и и ь к и й у коро-
ля . — ЗвільисиЕія з облоги польського в ійська піл Збара-
жем. — Битви у Литв і . — Подвиги і поразка Крсчовського . 

Слідом за цим з'явився до польського табору татарин з 
ііпклоиом від кримського государя і приніс королю листа 
І .ікого -змісту: 

"Щасливий, милосердний хап кримський Іслам-Г'іі^ей 
м.іііі:спішому королю польському Яну-Казимиру, милому 
" |МІОИІ , зичить здоров'я. 

Чи щасливо поживаєш, твоя королівська величносте? 
•Іім'їрс чи погано? Я зі свого боку бажаю твоїй королівській 
і д- ііічності на прийдешні літа щастя, здоров'я, благополучного 
(і.і|)к)вапня. Приятельський лист твоєї королівської милості 
митои до нас — в ньому ти пропонуєш нам дружбу. Мад-
•і'.и'іаііпо дивуюсь, чому твоя королівська милість з тої гюри. 
и, прийняв скіпетр, незволив прислати до мене жодної людини. 
І п ірсі ио ^юс за ніщо іюставив, і мене людиною не вважаєш. 
Мп прпіііили зимувати в твої улуси і, поклавшись на Господа 
1-1.1. чалиіии\юся у вас в гостях. Якою твоїй королівськії 
іп ічсіі забажається потрактувати зі своїми гостями, то 

I ПНІ їм свого капщіера, а ми свого вишлемо. А якпю канц:пера 
п. І :і;іі ісш. то кого-небудь іншого ВИШ.'П-І, вірного чоловіка, 
II ііп пи ііе посоромився за свої слова, бо один фальшивий 
• п,, |)і і'.ск) справу зіпсує'". 

• • іі.і/МікіЛ'і Ііі.чіогус/пе роїзкіе... — Кгаксму. 1840. - Г. І. - 8.267/ 
• І II ;і -і 11 ЬІІ\\ іс р.7.Ього\\'); КпЬаІа. 8 /к ісс 1іІ5Іог>'С/'.пс. - - 1880. Т. 1. — 

І і , и.кіііия па рукопис біб.ііотекн Оссолінських № 225):./Місілііті -
I їсиа ратіс1піс7а... — Кгакочу, 1864. — 8.430; І Іамя і пики. И і;і. 

і.(>\тссисіо... — К.. 1845. — Т. 1. — С.З. 466: Исгорим о іірс.іс.іьпой 
• ! • . . , , , К., 1854. 



Разом з цим листом надіслав свого листа Хмельницький. 
Нагадуючи про службу і смерть батька свого, дворічне ув'яз-
нення своє в турецькій неволі, козацький ватажок запевняв, 
що він зовсім не бунтар, а вклонився в ноги великому ханові 
кримському, щоб при його сприянні повернути собі милість 
та прихильність короля. "Оскільки ваща величність, — писав 
він, — наказали призначити козацьким гетьманом Забуського, 
то звольте, ваша величносте, негайно прислати його до Запо-
розького війська, а я тут же віддам йому булаву і прапор, 
котрі тепер держу з милості вашої величності. Упевнений, 
що з милості вашої величності я був би неушкоджений, але 
знаю й те, що пани українці, державці вашої величності мало 
звертають уваги на вашу величність: кожен пан сам себе 
називає королем: вони не тільки не потерплять мене у держані 
вашій, а й душу в мене тут же віднімуть. Втім, я з військом 
Запорозьким завжди і на початку, при щасливом обранні 
вашому на престол, старався і тепер того ж бажаю, щоб ви 
були більш могутнім государем в Речі Посполитій, ніж бла-
женної пам'яті батько і брат вашої величності. На цьому, не 
допускаючи, що ви були невільником Речі Посполитої, буду 
триматися того государя, який з милості Божої зберіг мене 
під своїм заступництвом і з готовністю до найнижчих послуг 
повергаюсь до стіп вашої величності"'. 

Тут же з польського стану було послано до хана звістку, 
що король очікує припинення битви і негайно вишле свого 
канцлера для переговорів, які мають відбуватися посеред 
двох військ, розташованих одне навпроти одного. Хмельни-
цькому відписали від імені короля дуже ласкаво, в такому 
тоні: "Наша милість та поблажливість такі великі, що ми, 
уподібнюючись Господу Богу, який прощав найбільших 
грішників, готові прийняти вас у милість нашу й залишиш 
вас у сані вашому, якщо тільки ви щиро й насправді б а ж а т -
перебувати до нас у вірності й достоналежному підданстиі, 
не будете заводити зв 'язків зі сторонніми государями, ііс 
станете наперед підбурювати наших підданих, тримати гі|иі 
собі тих заколотників, які до вас пристали, і розпустите [ісі 
свої військові сили. Тоді ми приймаємо вас у нашу милісп. і 
вчинимо для вас усе, про що за вас проситиме брат Е і а ї м 

кримський хан. Дано 16 серпня 1649 року"-. Крім цього ко 
ролівського листа, надіслали Хмельницькому ще одного, пені іс. 

\І.МісИаІо\^8кіе^о... к5Іе§а ратіеіпісга . . . — Кгако\у, 1864. — 
ГІамятіїїіки, нзд. Киевскою комиссиею... — К. ,1854.—Т.1. — С.461 — К і І 

-Лрхиіі іііюстраііііьіх дсл (дела сношеинй Польиіи сТурциеіо) . 



14,ч канцлера, в якому пропонували йому письмово викласти 
І ічіїпобажання'. 

І Ісвдовзі після відсилання цих листів, коли було вже за 
НІидснь, з'явився до польського табору сурмач і, тричі просур-
ми тни, сповістив, що ханський візир вже виїхав на переговори. 

'5 польського боку під прикриттям значного загону виїхав 
к.іііцлср. Загін зупинився, канцлер з вісьмома панами ввійшов 
N ічідолинок; туди прибув Шефер-кази. 

Канцлер першим високомовно привітав хана від імені 
м 1|Н)ЛЯ. 

Иізир відповів: 
Государ мій, хан кримський, посилає мене засвідчити 

І' і.ііоирихильність та братню дружбу до короля, пам'ятаючи 
кп пііиню приязність до себе королівського дому^ 

- Король, мій государ, — сказав Оссолінський, — бажає 
•11.11 и, що за причина розриву старовинного союзу між двома 
II.іродами — поляками й татарами? Польща не розпочинала 
ии|н)Л\мх дій, як раптом зрадникам-заколотникам прийшла із 
I риму допомога. Навіщо татари із союзників стали нашими 
іиірсії ами й покровителями наших ворогів? Чим образили вас 
т і іяки і за що страждають од вас? 

Дружній союз порушено тому, — відповів візир, — що 
ІІ.1МИ не одержана належна данина. Якщо ж ви будете платити 
иіпрічіїу данину, як і раніше, то ми поновимо наш союз і 
рц ..ііідсмося по домівках. 

( лоїк) "данина" образило пана Речі Посполитої. 
І Іоляки, — сказав він, — народ вільний і ніколи нікому 

III II і а т в данину і платити не буде. Якщо ж йдеться про дари 
II І а іміання, які наш милостивий монарх звик дарувати 
•МІ іам па знак вдячності за послуги, то ми від цього не 
иі ІМПИ.ІЯЄМОСЯ. 

Иі аїр відповів Йому: 
1 Іро назву нічого сперечатися: чи дар, чи жалування, 

• Іи 1.111111 іа — все одно, були б гроші. Слід говорити про справу. 
І III про с:юва'. 

І Ч І 

і чому ж, — запитав канцлер, — за ханським бажанням 
к) І ь умови миру? 
Мир, — одказав візир, — станеться за такої умови, 

\і 11.1 ю и і.Р. — Т.З. — С.412 — 413; КиЬакі. 8/.кісс Іііаіогусгпе. — 
1 1 .'^.175— 182(посиламняііаруі<описибібліотскііОссоліііських 
'111,225.1845). 

і'-пімікі (.1(1 сігіеіои- Роїзкі \\ іски XVII... — \\'гос1а\у. 1840. — 8.157: 
•11.1111111 Г(іІ()піассЬсхсс55и Уіасіізіаі IV... —1755. — Р.49. 
\ і і і і . і І тт І'оіопіае... — Сгасо\у. 1683. — У.І. — Р.149; История о 

Гіцлііи. — К..1854; Раїпіеіпікі ііо рапоиап іа 2 у [ г т и т а III. 
І 1 и^.1 IV і .Іаііа Ка/ііпісг/а. — ЧУагя/а^а. 1846. —1.2. — !?.93. 



якщо заплатять нам гроші, а Хмельницькому та козакам про-
бачать їхню провипу'. 

Каніьпер обіцяв доповісти про це королю, і вони розійшлися, 
домовившись з'їхатися наступного дня й закінчити справу-. 

На другий день, у середу вранці, виїхав Оссолінський на 
попереднє місце з Киселем та ще кількома комісарами, 
призначеними для укладення миру. З боку хана при Шефср-
кази був Сулейман-ага \ Шефер-кази привів із собою і 
Хмельницького". '"Він, — говорить літописець^ — мав вигляд 
смиренника; тільки забачив Оссолінського, тут же зняв шапку, 
вклонився і впродовж переговорів стояв віддалік, не кажучи 
й слова'"'. 

Переговори закінчилися на таких пунктах: 
1) Відтепер між королем Яном-Казимиром та його спадко-

ємцями, польськими королями, з одного боку, й Іслам-Гіресм 
та його спадкоємцями. Султан-Гіреями, — з іншого, утверд-
жується вічна дружба так, що обидві сторони зобов'язуються 
надавати одна одній допомогу при потребі'. 

2) Король іюльський, з доброзичливості й щедрості, призна-
чає ханові в дар щорічію 90 000 золотих'^ (або ЗО 000 червін-
ців чи талерів) на кожухи для ЗО 000 кінної орди, близької до 
ханської особи, які відпускатимуться через Кам'янець. Дода т-
ково до цього одноразово дає хану подарунок, разом із затри-
маними за два роки грошима, 200 000 талерів, з яких ЗО 000 
заплатить негайно''. 

'Памятіііікіі, изл.Кисвскоіо ко.миссиею... — К., 1845. — Т. 1. — С. 3,4.6Н; 
\\ 'оіпа с іотоиа. . . — 1681. — 4.1. — 5.91. 

^Лктьі ю. и хР. — Г.З. — С.412. 
'5іаго/.уіпо,чсі іііїїогус/пс роїзкіе... — Кгако\у. 1840. — Т . 1. — З.гб.") 

(Ксіаііоп о Ьііи'іс р.ХЬого\\'). 
^Аппаііит РоІопіас... — Сгасочу, 1683. — V. 1. — Р. 149. 
І̂ Іі.чіогіа рапоиапіа .Іаііа Кагіт ісгга . . . — Рогпап, 1840. — Т . І . — 5.8.1, 

Лппаіііііп РоІопіас... —Сгасо\\ ' , 1683 .— V. 1. — Р149. 
'Тіамятіїнки. изл. Кисвскою комиссиеіо... — К.. 1845. — Т І . — С..!. 

466. 
'Краткос опнсаііие о козацком малороссийском народе.... — М.,1847 

— С.34; Крагкос историчсское описанис о Малой России до 1765 гола 
.VI.. 1848. — С . 13: Опнсанис Малой России и Украииьі. с приложсііиями 
Сомиїїсннс СтаїїиславаЗарульского.. . — М., 1847. — С.6: ЬаіорІ5Ісс і с г і к / а 
аІЬо кгопіс/ка г гекорі.чти \уус1а1 К. \УІ..\¥оісіскі. — Ре[егнЬиг§, 1853. 
5.102. 

"І іі.чіогіагит і'оіопіас сЬ схсе5зи Уіасіізіаі IV... — 1755. — Р.49: Описати-
Малой России и Украипьі... — М..1847. — С.6; Краткос историчсское 
описанис о Малой і ' оссиидо 1765 года. '—М., 1848. — С. 13; Акті.і іо. и 11' 
— Г.З. — С . 3 9 5 ; Ш м / « . 57.кісс Ьіхіогусгпе. 1880. — Т І . —5.149(гюсила іт ) і 
на рукописи бібліотеки Оссоліпськи.ч № 725 і 1845. тека44) . 

''Рсіаііоп о Ьіі\уіс р./'-Ьогочу; Крагкое описанис о коіацком малороссийском 
паролс... — М . . 1 8 4 7 . — С.34. 



І?і-зир заявив вимогу, щоб обложені під Збаражем 
мішаї или за себе 200 000 червінцевих злотих і ніяк не хотів 
1.1 іс іупатися, запевняючи, що обложені самі обіцяли дати за 
. 1.1 )с цей викуп. Оссолінський послав запитати короля, як йому 
іпииити в цьому випадку, і король, не знаючи, що діялося під 
Іі іпражем, відповів: раз обіцяли — нехай дають, а якщо грошей 

\ них в наявності немає, хай посилають до Криму заручника 
іі> иигілати цієї суми. 

і) Татарське військо тут же відійде від королівського обозу 
І і'.ілступить від Збаража, й оскільки вільний цар великої орди 
І \ ; т кримський не може інакше повернутися, як через 
I Ііьи.ську державу, то він старатиметься, щоб це повернення 
ікііаі'їменше зашкодило землям його величності короля'. 

Один із сучасників- додає, що офіційно хан за себе і за 
' і.(ії\ нащадків обіцяв не дозволяти ніколи ордам кримським, 
'л їжацьким, ногайським, очаківським, добруцьким і всім 
'..и ллом, а також яничарам і беям, вторгатися в межі володінь 
14 і р о л я . 

І) Король польський повинен вибачити провину війську 
і.іііорозькому і прийняти в свою милість гетьмана, а військо 
ілііорозьке зобов'язане підтвердити клятвою свою вірність". 

І Іа закінчення ухвалили, щоб, поки не заплатить король 
п.і ісжних грошей, хтось із знатних панів перебував заручником 
\ К риму, а також і хан дає заручника на запевнення того, що 
г.іи не завдаватиме ніякого розору польським областям на 
' І..йму зворотному шляху"". 1 все ж із приватного листа 
М-к І копського, який був учасником при укладанні цього 
н ч о п о р у , відкривається, що поляки погодилися на принизливу 

м і лриарську умову дозволити татарам при поверненні додому 
І"і ;приіи направо й наліво край Речі ііосполитої; але такої 

\иичі не вписали в офіційну угоду і не подавали до затверд-
II ііия на сейм, а залишили секретною додатковою статгею. 
І Ілйі'.ажче, — пише Мястковський, — було умовити татар 

14 імоіиггися від такого домагання з їхнього боку, і нічого не 
І Ііаше крайнє становиїце змусило нас {.шиїта песех.чіїач 

'І ІЛММГ1ІИКИ, изл.Кисвскою комиссисіо... — К..1845 — Г 1. — С.З, 470. 
І інірійісс іегіісха аіЬо кгопіс/.ка /. г'скорі.чіті \\лчіа1 К.\УІ.\\ 'оісіскі. — 

І Ічіг-. 1853, — § . 1 0 3 . 
І'ппіпікі сіо с1/.ісіои' І'оі.чкі иіеки XVII... — \Угос1аи'. 1840. — §.159: 

• 'N.1111111 РоІопіас... — Сгасо\у, 1683. — Р.49; Краткос описамие о кчиацко.м 
•^"^^ ||іі^••ком народе... — М..І847. — С.34; Краткая нстория о бунтах 

і. і тцкоїо . — М.. 1842. — С.25; Ьаіоріхіес ^^м•|ісxа... — РсісгіЬііга. 1853. 
ї м ; 

"•і.іт/>іпо!ісі ІіізІоо'сгпсроІ.чкіе... — Кгако\\', 1840. — .§.265 (Кеіаііопо 
• І. /Ьііго\\); І іамятники, изд.Киевскою ко.мисснею... — К.. 1845. — Т. І. 
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схіог.чі/) поголитися й на це'"'. Московський чиновник, який 
мав змогу близько знати тодішні події, повідомляє, що, крім 
того, таємно було ухвалено, що король не заборонятиме 
татарам робити набіги на краї Московської держави^ І Іемас 
підстав сумніватися в істині й цієї звістки після того, коли з 
польських джерел ми дізнаємося, що в той час поляки змушені 
були вііуіавати на поталу татарам і власні області. 

По закінченні розмови з кримцями виступив і Хмсльниці>-
кий. [іін запевняв у своїй щирій прихильності й обіцяв надалі 
вірно служити Речі Посполитій. і<аніиіер обнадіяв його одер-
жанням королівської милості, тобто задоволенням йоіо 
вимог'. 

Того ж дня від козацького ватажка прибули двоє полков-
ників з мирними пропозиціями. Через густий натовп воїнів їх 
провели до королівського намету. В царській пишноті, оточе-
ний сановниками, сидів переможений ними король. Руси, 
забачивши Яна-Казимира, впали на коліна: 

— Милосердя і прощення благаємо у вашої королівської 
милості, — сказали вони і поюіали до ніг короля написані 
пропозиції Хмельницького. 

Канцлер відповів їм від особи короля: 
— По вродженій доброті своїй, король, далекий від того, 

щоб жадати крові підданих, прощає тяжкий ваш злочин в надії, 
що ви загладите провину своєю вірністю, покорою та 
доблестями' ' . 

Після цієїсцени послів провели, і почалася рада. 
У своєму листі козацький гетьман писав: "Припадаючи 

до стіп вашої величності, повторюю прохання моє: звольїе, 
ваша величносте, як батько і милосердний государ, простити 
мені, І іайнижчому своєму підніжку невільний гріх мій і прийня Гі 1 
в свою монаршу милість. Я ж, як здавна був вірним підданим 
попередників вашої величності, так і до кінця жи ття обіцяю 
бути вірним вашій величності". Повідомивши, що у козаків і 
татарами є така угода, щоб татари не чіпали меж Польського 
королівства, Хмельницький у листі своєму зазначав: "Якщо у 
статтях, котрі при цьому подаються, ваша величність знаїіді-
щось неприємне, не звольте за те гніватися на мене; в цьому 
не моя воля і мені зовсім того не потрібно, але все В І Й С Е . К О 

'КиЬаІа. 8/кісі; Ііізіогусгпс. — 1880. — Т.1. — 5,181 (Ьізі Мкіхіксіи 
нкісіїо сіо кгоіеи іс/а К.аго1а). 
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"'І Іамяі пики. изл-Киспскою комисснею.. — К..1845. — Т.1. — С..'^, І'! І 
Ч 'оті ї ік і сіо (І/,ісіо\у Рої.чкі \\'іекіі XVII... - \¥гос1а\у, 1840. - -
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про гс сильно просить; я ж якнайнижче прошу, щоб той зло-
11(11 л, пс лише мій, а й цілої Речі Посполитої, Чаплинський, 

я МІЙ вигнав мене з мого убогого маєтку, який мало не 
т т | х ) с и в моєї смерті у пана хорунжого зате, що я скаржився 
їм ііі.ого блаженної пам'яті його величності братові вашому, 
' >\ І', с грачений так, як мені призначав, щоб на вічні часи інші 
іи' підважувалися чинити такого лиходійства, бо не мені 

пкіму, а всьому війську таке ж чинили нерозумні люди"' . 
Чміст статей Хмельницького був таким: козаки вимагали 

Г.1 11 Іольщі незалежності землі своєї у певних кордонах з виз-
илііііям єдиної влади короля і з визволенням од військ Речі 
І І Н С І І О Л И Т О Ї , знищення унії, свободи грецькій церкві, рівності 
І і|і:ііі її з правами римської церкви та примноження числа свого 
г.іГк'ька до 40 000. Показуючи себе представником козацькоіо 
I і л і і у , Хмельницький і себе не забував, говорить гюльський 
II ичінсець: наприкінці пропозицій значилося — "староство 

' Іні иринське має належати козацькому гетьману"^ Сучасний 
к ісірик дуже правдоподібно припускає, що Хмельницький 
мирився з королем на цих умовах тільки тому, що не тільки 
іи- сікідівався на поміч хана при продовженні війни, а ще міг 
іиніоіоватися, що татарський государ об'єднається проти 
іімч оз новими союзниками\ Є правдоподібне повідомлення 
> \ членика, який за своїм становищем близько стояв до .ходу 
іи> іі І пчних подій, І1Ю хан пог рожував Хмельницькому, якщо 

лсмілиться підняти руку на свого государя, а візир татар-
' і.кіііі говорив іюльським комісарам: "Ми на ваш бік стали б 
тічіліііе. ніж на бік холопів, але ви нас не просили і ми мусили 
. МІ і т и с я на прохання козаків"*. Співзвучне цьому гювідом-

о й інше — московського дяка, який був тоді в Польщі й 
• ііл іо.м відзначався правдивістю своїх донесень. Коли хан 

І І М Т Л І М ^ с я миритися З королем, Х М Є Л Ь Н И Ц Ь К И Й , почувши про 
м. ііріібув до хана з 20 000 козацького війська і став докоряти 

пкчи. наї алуючи, що між ними було ухвалено під взаємною 
мрій яіою — не вступати у мирні переговори з королем та 
І' І іосгюлитою однієї сторони без іншої. Тоді хан відповів: 

І і|і / \ М с х р о т і п к і № р і х т а с Ь сіо сІ2Ісіу\\' с1а\упці Роїакі. Піапчіа/.с. 
и М-, Гапііоіпікі і І.р. Ні^/іси Іі.чіу Ііізіогус/.ііс сіз. / гскорі.чіпо\\' /сЬгапс 
. Лпііігоиоцо СігаЬо\\'8кісцо. — Кгако\\'. 1845. — '1.2. — Я. 120. 

\пиа1іііт РоІопіае... — Сгасо\\'. 1683. — \'.1. — І ' . ІЗ І ; Раїпісіпікі сіо 
' і \ . і т а / у і і т и п і а 111, ХУІасІухкта IV і і апа Кахіпіісіха. - - \Уаі-5/а\\а. 
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іі.. МІН Ь.ХХІ, — 8 . 1 6 4 — 165. 
І' : т к іпікіЛІЬіусІііа 8іапі.ч1а\\'аХ.КасІ2І\\'і1Іакапс1сі/.а\\-. к.̂ ;. Ьііс\\'.чкісі:(). 
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— Ти, Хмельницький, не знаєш міри, хотів би до краш 
розорити свого государя. Вже й так вся держава спустошсіі;і. 
Треба ж показати милість. Я хан, государ природний, вміїо 
бути помірним. Я спілкуюся з братом своїм — польським 
королем з доброї приязні і тебе, Хмельницький, хочу помири І И 
з твоїм государем. Раджу тобі вступити з ним у договір і 
помиритися. Інакше кримський хан буде з королем заодік-
проти тебе' . 

Пани підняли ремствування. 
— Як? — говорили деякі обурено. — Він сміє пропонуват 

нам умови? І ми повинні укладати з ним договори як із рівним? 
Інша справа хан: він государ, поляки мають справу і 
кримцями, як рівні з рівними, а козаки наші піддані. 

Так говорили ті пани, маєтки яких були далеко від України. 
Король сам спершу поділяв їхню думку. Ян-Казимир забуи, 
як багато зобов'язаний Хмельницькому при своєму обранні. 
Государ вільної шляхетської нації, він захищав її інтереси: цс 
було безпечніше, ніж думати про своїх. 

Але ті, хто на собі відчув силу козацької зброї, хто не ра ї 
полишав свої оселі і тільки втечею рятував життя, вказуючи 
на великополян і мазурів, говорив, зітхаючи: 

— Ці пани не пробували, як боляче б 'є козак, атому так і 
говорять; ми повинні погодитися, бо ми в руках ворогів. Якщо 
немає можливості підкорити козаків зброєю, треба підкори і и 
їх прощенням та милістю-. 

Сперечалися довго; нарешті король змушений був пого-
дитися на все. "Король, — говорить польський літописець, 
— бажаючи приборкати заколотників, показав над ними своє 
милосердя, бо перемогти їх якимось іншим чиїюм неможливо 
було". Хоча полякам і не хотілося приймати статей Хмель-
ницького, — свідчить руський літописець\ — але вони роз-
судили, що ліпше повернутися додому з цілими вухами". 

у четвер, 9/19 серпня, татари послали до короля зарум 
ником Сулеймана-агу й отримали ЗО 000 злотих, до того ж 
2500 червінців було дано на подарунок Шефер-кази і 500 --
Сулейману. До хана заручником поїхав Донгоф у супроводі 
Мястковського, який повіз йому один із двох примірникім 
трактату; друг-ий був доставлений Сулеймаїюм-агою поля 
кам. 

'Лктьі ю. и з.Р. — Т.З. — С. 395. 
М Іі^іоііа рапо\\;ііііа іапа Каяіїпіегга... — Рогпап. 1840. — Т. 1 — ^.Х І, 

РатісМпікі о иоіпасії ко/.аскісії га Сіітіеіпіскісзо. . . — ХУгосІачу, 1842. 
Х.65. 

М Ісі ()|ііія о іірсіелі.поіі браііи. — К., 1854. 



"Я був допущений у шатро хана, — зазначає Мястков-
гі.кий. — Повелитель численних орд берегів Чорного моря 
І идів оточений знатними особами, які догідливо опускали очі 
І', ісмлю; декілька сотень озброєних яничарів охороняли 
царське шатро. Хан був одягнутий в соболину шубу, покриту 
оксамитом цегляного кольору; справа сидів його брат, султан 
Іч.ілга, зліва — султан Нуреддін. Пристосовуючись до христи-
яіісі.ких звичаїв, хан як государ, дав мені поцілувати руку"'. 

І І,ісю церемонією закінчився мирний договір Польщі з Кри-
мом. На знак своєї прихильності хан послав королю, своєму 
поб'язному братові, в подарунок дорогого татарського коня 

І і\ к з колчаном в багатій оправі. Король у свою чергу послав 
ііому сідло з багатим верховим прибором і турецьку шаблю 
1 іолотим руків'ям, обсипаним коштовним камінням-. 

Потім почався договір із Хмельницьким. "Було з ним 
мо|х)ки", — говорить очевидець'. Крайність вирішила непоро-
л міиня. Пани хотіли утримати більше влади над Україною; 
Х мельницький хотів більше прав руському народові. Але хан, 
ічрпмавши задоволення від короля, тепер, зі свого боку, 
і.имагав од Хмельницького покори урядові"*. Тоді було напи-
1.1110 зборівський договір, який насправді не містив нічого 
ііічюі о, тільки повертав старовинні права козацькому стану. 
І Ч І. у якому вигляді він зберігся: 

"Оголошення милості його королівської величності війську 
ілііорозькому на пункти, запропоновані в його чолобитній: 

І) Його королівська величність залишає військо своє Запо-
|ьчі,кс при всіх старовинних правах (п'о/пот'іас/і), по силі 
МІ іітініх привілеїв і видає для цього тут же новий привілей. 

) Ііажаючи догодити проханню підданих і залучити їх до 
іии іі\ 1- Речі Посполитій, його королівська величність дозволяє 
м.і І и число війська Запорозького до 40 000 осіб і довіряє скла-
і.итя списків гетьманові військогосвого Запорозького, дозво-
I ііпчії вписувати в козаки як із шляхетських маєтків, так і з 

І' іиі ііиських з правого боку Дніпра, починаючи з міста Диме-
||.і І; І пріюстайполі, в Коростишеві, в Наволочі, в Погребищі, 
І І І|чі іуках, у Вінниці, в Браславлі, а від Браславля до Ямполя 

'і.ііп/уіііо.чсі Ьіаіогус/.пс роїзкіс... — Кгако\\', 1840. — Т. 1. — Я.265 
І Ьііиіс р.7.Ього\\'). 
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м.іг()/'\Іиочсі Ііі.чЮгус/пе роїзкіе... — Кгако\\'. 1840, — Т.1. — 8.266 

І іііі>іі (1 Іііі\\іс р.2Ього\у). 
І \іт:іііиіп Роїопіае... — Сгасочу, 1683. — V. 1. — ІМ48; Ратісіпікі сіо 
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по Дністру, а па лівому боці Дніпра від Остра: в Чернігові, в 
Ніжині, в Ромнах, до рубежів московських і до Дніпра, на 
просторі між цими містами; далі ж вказаних місць козаки не 
мож} ть знаходи тися. Ллс .хто забажав з інших країв вступи і н 
в козац'і ію, може без побоювання з боку колишнього власника 
нерейти зі своїм майном в Україну і записатися в рессгр, 
1 іовний поіменний список козаків, за підписом руки гетьмана 
запорозького і з прикладенням військової печатки, повинен 
бу ги закінчений цілком до нового руського року для того, щоб 
ті, .хто ввійде в козацтво, корисіувалися своїми правами, всі 
інші, хто живе іі королівських маєтках, справляли свої обо-
в'язки, а мешканці шляхетських садиб служили своїм панам. 

3) Чигирин із приналежним до нього округом повинен на-
завжди залишаї ися при булаві війська Запорозького, тому йоіч) 
королівська величність вручає його нинішньому начальнику 
війська Запорозького, благородному Богдану Хмельницькому 
як вірному слузі короля і Речі Поспоіштої. 

4) Все, шо з допущення Божої'о відбувалося підчас ниніш-
нього замішання, має піти в забутгя, і ніякий пап не повинен 
мсі и ги й карати за минуле. 

5) Його королівська величність, зі своєї монаршої милос ті, 
прощає всім тим із ШЛЯ.ЧТИ, хто якимось чином опинився II 

Запорозькому війську; і якщо під час нинішніх смут хтось 
випросив родовий чи коронний маєток, що належав тим, хто 
перебував у війську Запорозькому, і якщо хтось з такого при-
воду був позбавлений честі — все має бути згладжено на 
наступному сеймі сеймовою конституцією. 

6) У тих місцях, де мешкатимуть вписані до реєстру коза-
ки. коронні війська не можуть займати квартир. 

7) У тих містах, де перебуватимуть козацькі полки, жиди 
не можуть перебувати ні власниками, ні орендарями, ні просто 
мешканцями. 

8) Щодо знищення унії як у Короні, так і у Великому Кия 
зівстві Литовському, а також стосовно цілісності церков та 
вотчин, до них спрадавна приписаних, буде зроблено носі а 
нову на сеймі в присутності та за бажанням отця митрополи та 
київського й усього духовенства. Його королівська величністі. 
бажає, щоб кожен міг вільно користуватися правами іа 
вольностями своїми і дозволяє отцю митрополиту київськом> 
засідати в сенаті. 

9) Всі посади й чини у воєводствах Київському, Брацлан 
сько\гу та Чернігівському його королівська величність обіцж 
роздавати наперед тільки тамтешнім дворянам, які снопі 
дують грецьку віру, гюсилі колишніх прав. 

10) Отці єзуїти не мають права зна.ходитися в Києві та п 



містах, де с привілейовані руські школи, і повинні 
ікочміїїііо перейти в інші місця. Всі давні руські школи мають 

І тіпатися в цілісності. 
І 1) Козаки не мають права торгувати горілкою, але можуть 

І 14 себе купити вино і продавати оптом. Шипки з медом і 
миііом залишаються на колишніх підставах. 

12) Всі викладені статті будуть затверджені на сеймі, а 
и ііср. все забувши, нехай запанують згода і любов між 
\к ііікапцями України та між військами його королівської 
i.і пічпості і військом Запорозьким"'. 

І Іаписаний і затверджений печаткоютрактаг було віднрав-
I' III) до короля, звідки повернувся із підписом ./оа/г/гс-Сшш//-

і\ ' \ . У четвер надвечір, вже смерком, київський восвода 
1.1 коронний капшіер з'їхалися із Хмельницьким у полі, сидячи 
іл |>\іі на конях, і там Хмельницький склав присягу королю зі 
' їм; ііосводи^ 

1 Іісля цього ватажок повстання сказав: 
-- Хай дозволить же його королівська величність з пасти 

І" міг його! 
Пани були задоволені таким бажанням; але козаки, ііс 

і'Ч'.іряючи полякам і па волосину, гукали: 
- і іе пустимо нашого батька, щоб ви його пе заділи. 1 іє-

н і хгось із знатних панів залишиться у пас в заклад, а без 
І"1.1 ісгьмап не піде до короля. 

()лпн із прису тніх при укладенні договору, Ліобомирський, 
г ик ткався залишитися па кілька годин у козаків, і тоді ктоаки 
I I ііічсіили г'етьмапа. 

п'ятницю. 10/2()серппя вранці Хмельницькиіі у супроводі 
• "І III ііаіізначпіших козаків нрибувдо польського іабору разом 

I - і ' . ч ї м сином Тимофієм. Його підвели до намету. За деякими 
ii.'і І іомленнями, пани запевняли короля, що він з'явиться з 
" " І. іііііим та принизливим виглядом, склавши на груди руки, 

II .ім\павши нодих. Пани обманулися '. 
\ мсльїшцький зайшов бадьоро, з повагою до особи короля, 

І И і ііочуггям власної гідності. Схиливши одне коліно, він 
І .1 ::іи: 

і іайясніший і наймогутніший государю, наймилости-
' : : іт отче сво'їх підданих, вже багато літ люта й нідступпа 
' 11.и,меті, майже всіх польських панів була звернута па нас. 

1 і|ііі;і\ слуг твоїх. Всіма можливими засобами вони топтали 

'ріиіис юсуларсгвсммі.іх гр:імот и логоіюро». — М.1Х22. — І'.З. 
45-1 (Л'і; 143): Рукописи И.П.Ь. отлс.іа ра-зм()яд.]мііо[Ч). — Ф. 5. 

I •!/> ііиі^сі 1іІ5Іогл'с/.пс роїї^кіс... — Кгако\\-. 1840. — І'. 1. — 8.265. 
іоі іаічіїїі Роїопіае сЬ схсс.-іхи Уіасііяіаі IV... — 1755. — Р.5(). 



привілеї наших старшин, вважали козаків запорозьких не 
військом твоєї величності, а своїми рабами. Священики наші 
були для них гірше магометан; захопивши в державі владу 
при блаженної пам'яті королі Владиславі IV, вони не давали 
нам піднести вільний голос на сеймі; насилля, убивства, крайні 
приниження ми терпіли від них безкарно. Прости сміливість 
моєї промови, государю милостивий: ми не обманювалн 
прихильного твого слуху переліком причин, які змусили нас 
захищати життя своє. Терпіння наше урвалося: ми були 
змушені укласти угоду з чужоземцями і спрямувати їхню 
допомогу проти шляхетства. Як засуджувати нас за це, якщо 
ми захищали життя своє і майно, що притаманно всякій 
тварині? Худоба, якщо її мучити, буцається! У мене й думки 
ніколи не було підіймати зброю проти вашої величності, 
государя нашого милосердного й невинного в стражданнях 
наших. Ми повстали тільки проти тих, хто зневажав козакін 
як плазунів, пригноблював нас, як останніх рабів'. 

Хмельницький виголошував цю промову з запалом. 
Король, зберігаючи поважність своєї особи, мовчав\ тільки 

ласкаво простягнув руку; Хмельницький поцілував її ч 
шанобою. Тоді литовський підканцлер Сапіга відповів йому 
від імені короля: 

— Що було і хто в тому винен — того н е м о ^ и в о розі-
брати, навіть згадувати про це більше не будемо. Йогр велич-
ність найясніший король не хоче дратувати нікого. Його мо-
нарша милість як зцілення — все оздоровлює. Ніби сонцс, 
яке осяває і добрих і злих, добрий монарх благодіє своїм підда-
ним, і сумирним, і непокірним; він прощає винного, якщо він 
загладив свій вчинок вірністю і трудами на користь вітчизни'. 

Вийшовши, Хмельницький побачився з канцлером'', але 
про що була їхня бесіда, невідомо. За іншими сучасними 
повідомленнями осіб, котрі близько були до цих подій, 
Хмельницький інакше тримався перед королем. Він упав до 
ніг государя, заливаючись сльозами; виголошував д о т і 
промови, але коротко висловив своє смирення. 

— Не так думав я привітати вашу величність! — скачай 
він. — Але що сталось, те сталось. Прости, милостивий 
королю. 

Король відповів йому: 
— Досить тобі бути нашим ворогом. Ми допускаємо гсПг 

'І-ІІ5іогіагит РоІопіассЬ схсс55и Уіасіізіаі IV.,. — 1755. — Р.50. 
-ВеІІіііп 5су(Ьісо-со5асісііт... — 1652. — Р.71. 
'История о іірсзсльиой браїш. — К., 1854. 
••Лпііаііііт РоІопіас... —Сіасо \у , 1683. — У . 1 . — Р 149. 



•іо нашої милості й відпускаємо всі провини тобі і всьому 
ічіїсі.ку Запорозькому. Винагородіть за все нам і Речі Посполи-
т і своєю вірною службою. Відведи своє військо геть негайно! 

Хмельницький мовив: 
-- Гаразд, милостивий государю! 

Король вийшов, а сенатори поставили вимогу, щоб Хмель-
іпіці.кий присягнув на вірність королю і Речі Посполитій. 
\ мсльницький погоджувався, але з ти\г, щоб і король зі свого 
иоку затвердив договір присягою. Сенатори переконали його 
ічдсіупитися від цього домагання, бо остаточне затверд-
-ксіїпя договору належить не королю, а сейму, і якби сейм не 
і;і І исрдив договору, то він не мав би обов'язкової сили і для 
1 \ іі|Югивної сторони. Хмельницький, сидячи з сенаторами, 
и|пісягнув на вірність королю і речі Посполитій. Це була вже 
с н І ;іі іня, остаточна присяга з його боку. Тоді, нарешті, підканц-
к р Сапіга виголосив промову, наведену вище. 

Московський дяк Кунаков, описуючи цю подію згідно з 
111 кіннім викладом, переданим поляками, додає, нібито в цей 
'і.іс і^азом із Хмельницьким відвідував короля Яна-Казимира 
І кримський хан з асистенцією в триста чоловік, а польський 
король зустрічав і проводжав його з великими почестями. 
1.1, певне, Кунаков послуговувався неточними даними, бо якби 

. І ір;івді хан відвідував короля, то не було необхідності полякам 
\ і;:( мничувати це в своїх повідомленнях. Ймовірніше, що 
і.і;имні люб'язності між польським королем та кримським 
\.іік)м обмежилися даруванням коней один одному'. 

І іаступного дня ворожі війська розійшлися. Поляки з 
і чролем вирушили до Львова, Хмельницький і хан — до 
її ілража. 

і )же дев'ятий тиждень настав відтоді, як панське військо 
< І ЛІК) під Збаражем, і сьомий — як воно вступило в битву з 
І» іроюм. 29 липня (8 серпня за н.с.) опівдні поляки здивовано 
м. ЛІ і ІМЛИ, що козацький табір посувається до старого Збара-
I .1 1 Іід замком навпроти тієї частини обозу, де стояв Вишне-
1.1 іи.кий, з'явилися намети для ватажків — союзників — для 

мсльницькогота кримського хана. Потім чотири доби безпе-
I" І І, II іку лив дощ, як із відра, і ворожі дії з обох сторін припи-
ни ІІІСЯ. 3/13 серпня поляки помітили незвичну метуппію 
1 і '|иігів. Козаки, які сиділи в своїх окопах поблизу від поль-

Чмііюіи. Згкісс 1іІ5Іоґус/.пс. — 1880. — Т.1. — 5.182 (І.іхі Міа.чі-
• • І.ісцо ііо кго1с\\'іс7.а Кагоіа). Раїпісіпікі АІЬіусІїїа Зіапі.'їіаиа Х.Касіхіи'іИа 
11' Ь і/л\\'.к.ч. Ьііе\\'.чкіс§о. — Ро7.пап, 1839.—'Г.2. — 5.384; 5іпгог\1пойсі 

\ і . / і к рої.чкіе... — Кгако\\', 1840. — Т . 1. — 5.266; Аісгьі ю. и з.Р. —'Г.З 
' ІІ.ї. 



ських, з криком повідомили своїм ворогам, що до війська Запо-
розького прийшли на допомогу донці. Але поляки не повіршт 
цьому, і між ними поширилася інша звістка, що очікувана 
обложеними королівська допомога вже наближається до міс-
течка Заложичів за три милі від Збаража, і Хмельницький 
рухається гуди, щоб не допустити королівського війська до 
переправи через річку. Ця звістка так утішила поляків, що 
вони стали бити в литаври і сурмити, а козаки, почувши, що 
їхні вороги чомусь раптом розвеселилися, посилили стрілянину 
по обозу. Одначе незабаром вогонь стих, і поляки помітили, 
що ворожі табори стали малолюдними: то був час, коли козаки 
йшли до Зборова з Хмельницьким, і значна частина орди піиіла 
туди ж зі своїм ханом. Під Збаражем залишились тільки 
холопи і частка орди; вони продовжували непокоїти обложених: 
вривалися через польські окопи в обоз, били жовнірів ціпами 
та киями, хапали залізними гаками їхні вози, метали в поль-
ський обоз запалені мазниці з дьогтем й оберемки запаленої 
соломи, а потім, втомившись, сідали на польських шанцях 
перед рядом зв'язаних возів, що слугували полякам внут-
рішньою обороною, і збиткувалися над безсиллям ворогів. 

— Ось, ляхи, настає вам кінець і ми будемо продавати 
вас татарам по три гроші за голову! Спішіть-но ліпше та 
заздалегідь вклоніться нашому пану Хмельницькому, щоб пін 
помилував вас! 

6/16 серпня козаки у себе святкували перемогу над кор(і-
лем і, спіймавши польського пахолка, дали йому для передачі 
проводарям напоказ листа, писаного Хмельницьким до обо ї 
ного Чорноти, якому доручив начальствувати над залишеною 
під Збаражем військовою силою. Козацький гетьман поні 
домляв, що він розгромив короля і приведе п'ятсот полонених 
панів. Він наказував стереїти обложених під Збаражем, щ(іГ) 
вони не розбіглися. Поляки були у відчаї, а в козацькому табсірі 
лунали радісні вигуки, пісні, і цс підтверджувало справсд 
ливість фатальної звістки. Саме в цей час Винінсвеці.киіі 
звелів своєму слузі Шваржевському пустити стрілу з прикріп 
леною до неї записочкою, нібито від польського шляхтича, 
який перебував в козацькому війську Наступного дня люди 
Вишневецького спіймали козацьких язиків, які показували, що 
Хмельницький взяв в облогу короля, але з-під Зборова у с іап 
під Збаражем привозять багато поранених козаків. З ц і .от 
поляки зробили висновок, що козакам не вдасться під ЗГиі 
ровом здолати королівське військо. Мабуть, і це все тоді під 
лаштував Вишневсцький, щоб підтримати дух і смі.чивіс 11. \ 
війську: полонені під тортурами могли говорити все, іііп 



муі ілося переможцям від них почути'. За останні дні поляки 
11> ли доведені до такого виснаження, що вже для потамування 
І сьюду не стачало у них і найгіршої їжі. Ще два-три дні — й 
пиоі пропав би сам по собі. Раптом 9/19 серпня прибігли з-під 
іоорова козаки і закричали: 

— Гей, панове, слухайте! Вже хан трактує з королем! 
Пани гадали, що це тільки козацькі насмішки, як 11/21 

( српня до них наблизився татарський мурза і, під'їхавши до 
пкчіпів, закричав через перекладача: 

-- Радійте, ляхи, я вам привіз веселу новину: король ваш 
І і ханом побратався, а холопи будуть вашими підданими, як 
1>;тіше, за винятком тих, кого Хмельницький візьме до реєстру 

до 40 000 молодців. Не стріляйте по козаках. 
Вишневецький наказав ввести його в обоз з честю і 

і і | и і і ощати, а тим часом остерігався, чи немає тут хитрості. 
— Будемо чекати звістки від нашого государя, — говорили 

поляки татарину. 
В цей час козаки поставили неподалік ставка чотири 

І .ірмати і послали своїх людей на вали. Годині о третій після 
І и ьіудня зав'язалася перестрілка, але скоро припинилася через 
кчц. Це посіяло серед поляків ще більшу підозру. 

Надвечір прибув в обоз пан Ромашкевич. поляк, і спові-
' ПІН, що мир справді уюіадено, але йому не повірили, тим 
ІІЛ'ІС, що він не міг пояснити, які умови миру, атільки повідо-
М1ІИ, що відправлені королем комісари затримані у Хмель-
ііпці.кого і прийдуть до польського обозу наступного дня. і іа-
|ч і т і надійшов лист од Хмельницького; козацький ватажок 
мпиідомляв про укладений під Зборовом мир і висловлювався 
мк: "Ваші милості обіцяли сто тисяч кримському хану; гоїуй-
и їх — і цар відступить". 

І І,сй лист викликав надзвичайне обурення: 
- Ми ніколи нічого не обіцяли ханові, — кричали прово-

і.і|іі. — Ми готові полягти зі зброєю в руках, а не піддаватися: 
ми ііс будемо відкуіювуватися. 

V гакому дусі написали листа Хмельницькому Козацький 

./ Місіткп^хкіе^о... к5ІС£а ратіеіпісга. . . — Кгако\\'. 1864. — 8.463 — 
Киїюіа. Ягкісс Ііійіогусхпс. — 1880. — Т.1. — 8.157. 168 — 174 

І \ ич/с оЬІехепіа 7.Ьага7.а). Щодо стріли з запискою — мито про цю полію 
. |нмказаію, чи подібне повторилося. Можливість допустити останнє 
І. |і і>к\ ( гс. що у щодеинику збаріїзькоїобіюі-и, иалруковано.му в киижпі 
: иіііського. кинутий з і стрі.іою л и с т закіичуггься словами: "Ось уже 
!' ілстсрігаю ваших .\нілостси". У тому ж щоденник) під 20 серпня 

іягі ься. 1110 тоді була знайдена в обозі така ж записочка, написана 
'іиір.іппо олівцем. Певне, такий прийом для нідтри.маніїя духу в 
. І.кому ііііісі.ку практикувався неодноразово. 



гетьман дуже розсердився'. Та ось слідом за цим в окопи 
ввійшли королівські посланці: писар львівської землі Ожга і;і 
ротмістр Мінор, і вручили начальникам листа від короля, різні 
пожалування староствами та копію зборівського трактаїу. 
Порятоване військо було в невимовній радості, але Вишневеці.-
кому. хоч він і одержав староство, та його відважній партії мс 
сподобалося, бо. читаючи листа короля, вони були вражені 
такими словами: 

"За угодою з ханом збаразьке військо повинно заплатити 
частину суми для відкупу ханові, і тому необхідно, щоб хтосі, 
із поважних панів погодився до виплати цієї суми іти заруч-
ником у ханське військо, подібно тому, як ми відправили заруч -
ником Донгофа, бо вони з порожніми руками не відступля гі> 
від Збаража". 

— А июб ви цього не діждалися! — закричав Ярема і;і 
його прихильники. — Самі платіть, коли обіцяли! Король І ІІ 
комісари не сміли давати за нас обіцянок: ми будемо захи-
щатися. доки в руках буде зброя! 

Тоді Донгоф, який був заручником у козацько-татарському 
обозі, прислав Ольшанського вимагати, щоб сума, яку хоче 
хан, була неодмінно заплачена. 

— Інакше, — говорив Ольшанський, — сокальський сі а-
роста пан Донгоф пронаві 

— Хто віддав його в заручники, той нехай і викуповує,-
сказав на це белзький воєвода. 

Та інші стримували такий марний спалах. Вони говорили: 
— Чи можемо ми мати хоч якусь надію на захист? Ми и;і 

останньому подиху. Інакше й бути не може: переможець дап 
права і тлумачить їх на свій лад. 

Виснажене військо нарікало; жовніри просилися, щоб ї.\ 
скоріше випустили, а тим часом козаки перед самим обозом 
поставили столи з їжею. Молодий Потоцький, але не т о ю 
герба, до якого належав узятий в полон під Корсунем гетьман, 
викликався іти взаручники\ 

Татари відступили негайно, отримавши заручників. І голі 
збулося пророкування обложених поляків, які говорили, ИЦ) 
десятини будуть збирати з русів їхні дикі союзники. Мур чи, 
які не підкорялися ханові і вважали для себе законом власні 
забаганки, забирали гю містах і селах жінок та дочок іи\ 
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самих молодців, разом з якими знущалися над поляками. В 
одному польському літописі йдеться, що в містечку Ляхові^х 
гатари погнали ясиру до 15 000' . Самі руси, свавільні 
"левенці", пішли ватагами спустощувати свою вітчизну й 
кривдити своїх братів^ 

Після відходу татар відкрилися польські окопи, і чахлі, бліді 
поляки виповзли зі своїх нір. Як повідомляв один із сучасників\ 
1 о 000 жовнірів засіли в окопах на початку облоги; з них тепер 
іалишилося тільки 3000, слуг загинуло більше половини, а з 
60 000 коней уціліло ледве 3000. Майже ніхто з них не мав 
сили іти прямо: подмух вітру, за висловом літописців, валив їх 
1 ніг; у кого був кінь, той тримався за його хвіст, інші підтри-
мували один одного і падали від знемоги. Холопи вимінюва^пи 
їм свої припаси на биті талери і не забували шпинячити їх 
І іркими кпинами. Сам гетьман гордо їздив між шляхтичами, 
які вперше після довгого страждання з захватом побачили 
хліб і чисту воду. 

Були серед русів і такі, хто не зважав на свіжий мир і, 
I іаі одувавши знесилених ворогів своїх, продавали їх татарам'', 
іі свого боку й поляки не мали наміру вважати козаків дру-
'.ями. Один польський загін в селі Дергах напав на юрму 
мсиенців і перебив їх, беззахисних і п'яних^ 

І Іарешті, коли поляки розійшлися, Хмельницький зі своїм 
переможним військом відступив в Україну на спокій, у славі 
II честі. 

— Що? Багато пропало ляхів? — запитували козаків рідпі. 
— Що під Збаражем, — відповідали тоді, — нехай той 

полічить, кому там випало бути, а що під Зборовом, там де 
іміібільший пан — той мусив головою накласти, а що слуги 
і:і ііійсько грошове, то добре вони пам'ятатимуть весілля 
іГіорове''. 

І5ссь час збаразької облоги на Волині і в Литві відбувалися 
"крсмі битви руського народу з ворогами, такі ж кровопро-
1111 ні, проте не такі щасливі для нього. Декілька загонів, від-
I МІ минись од війська, рушили на Волинь. Там місто Острог, 

НІЧ дісталося козакам, знову перейшло до поляків. Багато 
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народу, як повідомляє сучасник, — до 20 000, збіглося із цс 
місто, переховуючись від татарських та козацьких загопіи. 
Три козацьких загони під начальством Небаби, Домця іі 
Головацького підступили до нього й побачили, що поляки вже 
встигли поправити та відновити укріплення. "Ми не вороги, 
— послали сказати в місто козаки, — пустіть нас купити дещо 
на ринку". Мешканці довірились, почали впускати козаків )• 
місто, продавати їм пиво, мед, горілку, хліб, різні харчі. 'І'а 
оскільки біля брами стояла варта, то козакам цс не сподо-
балось, вони кинулись на неї і прогнали. Гарнізон ударнії 
тривогу; всі козаки й татари підоспіли до своїх на допомогу і 
дійшло до жорстокої різанини: загинуло багато мешканціи, 
інших татари погнали в полон, так що полягло тоді, говоря гі., 
до 20 000 чоловік. Все місто спопеліло. Тільки 200 міщан 
замкнулися в палаці: вони дали хоробру відсіч, а потім витор-
гували собі вільний виступ за певну суму'. Заславль, якиіі 
після вигнання Донця також перебував у руках поляків, здався 
добровільно. Православні самі поюпикали козаків і впустили 
їх у місто, віддаючи їм у жертву католиків та жидів. Козаки 
захопили Заславль уночі, перебили каголиків, а над жидами 
потішалися: запихали в натоплені печі й повільно мучили 
жаром. Православні разом з гостями мстили ворогам, а потім 
поплатилися за свою дружбу з ними. Татари їх пограбували, 
вимагали з них гроші, багатьох замучили, інших погнали м 
полон і збиткувалися над ними немилосердної 

Таємна умова в договорі татар з поляками розв'язувал.і 
татарам руки, і як тільки хан з головною ордою відступив від 
Зборова, окремі загони кинулися спустошувати Річ Посполи іу; 
вони виправдовували себе тим, нютак чинять замість плаї н, 
яку повинен виплатити переможений польський король. Після 
відходу з-під Збаража вони розсипалися загонами, .чапали м 
полон і мирних жителів, і воїнів, які поверталися з війни. Ішіїі 
пустилися по Волині та Червоній Русі'. 

"Моє містечко Олика, — пише в своїх нотатках Альбрс.м 
Радзивілл, — витримало два напади; вночі з одного бок\' 
вгорглися татари, з іншого — козаки, і від обох відбшпіся 
\п'щапи. Та інше містечко марно оборонялося упродоиж 
кількох днів; міщани, обмануті присягою козаків, впустили ї.\, 
а за ними увірвалися татари, перебили багато народу, інмпі.ч 
погнали в неволю". Те ж коїлося по інших волинських міс і .їх 
і навколишніх селах. Були розорені Колки, Полонне, Деражнг, 

'8іогіа сІсПс ціісггс с і у і і с с і і Роїопіа сіі сіоп ЛІЬогіо У іт іпа Вс1I^i1к•^і^.• 
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1 \ чий, околиці Луцька. Відразу після зборівської справи татари 
нападали на Злочів і Білий Камінь, забирали ясир, але під 
Ісчіоровом поляки відбили у них бранців. Шляхта Люблін-

. І.ког о воєводства і землі Холмської, яка була в посполитому 
рмненні й поверталася з війни, могла б дати відсіч і зупинити 
наскоки татарських загонів, але вона пішла за Буг'. Постраж-
і.і. іи міста Белз, Сокаль, Грубешів. Скрізь татари з допомогою 

ічочаків забирали полонених, стада і йшли з ними до Криму^. 
Сучасники зазначали, що коли татари віддалялися, то за 

ііііми хмарами летіла сарана, яка перед тим спустошувала 
I ам гешні поля, і разом із татарами зникла. Ханському війську, 
що поверталося додому, Хмельницький дав трьох полковників 
іі|нііюд>кати його до Бара і далі. Московські посильні дізналися, 
ііи) татари на зворотному шляху взяли 15 міст із повітами й 
розорили їх. У подільських містах ще до свого походу під 
іііараж Хмельницький розставив по двоє козаків і татар у 
ролі спостерігачів, а після зборівської справи татари вторглися 
II ці містечка при сприянні козаків, які обманули мешканців, 
вказавши, що приходять купувати хліб та живність. За ними 
\нірвалися татари — і так загинуло й потрапило в полон багато 
народу, забрано худобу, зруйновано і спалено багато садиб у 
Мсжибожі, Ямполі та інших містах, яких налічують до 70. 
I.ідпі жителі не передчували біди своєї і не чекали такого 
нашестя, а татари й козаки твердили, що все це коїться з 
кідома гетьмана Хмельницького і з дозволу польського короля, 
котрий, замість плати татарам, віддав їм на розграбування 
0 міст. Та й зі своїми союзниками татари поводилися не 
краще і забирали в ясир багатьох південнорусів, з якими 
\одпли в загонах і які їм сприяли\ 

Воєнні дії в Литві розгорілися на початку 1649 року, 
іа чишене Радзивіллом на зимових квартирах на лівобереяокі 
1 Ірпп'яті литовське військо було необережно кинуте хорунжим 
Ііо іовичем, який відлучився для поправки здоров'я. Діз-
илі-аііись про це, Хмельницький послав туди Іллю Голоту, 
і лі ажка українських холопів. Спершу в його загоні було до 
11) 000, та лише в Литві розійшлася чутка, що український 
І ї ї І,мам надіслав нові сили на допомогу руській землі, народ 
• ииоііув зусебіч до нього, і кількість козаків зросла. Вони 
II.тали на зимові квартири литовців і, користуючись їхньою 

'исчністю, багатьох перебили, а решта, кинувши своє 
н.лічис майно, розбіглася. Міста за Г ірип 'япю піднялися. 
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складалися загони. Шляхта полишала свої домівки і купами 
замерзала на дорогах. 

Дізнавшись про поразку литовців, Вінцентій Гонсевськиіі 
нашвидку набрав декілька загонів німецької піхоти, почав ч;і-
вертати втіклих жовнірів і ненароком напав на Голоту, якиіі 
зовсім не чекав ворога, розпустив три частини свого свіжого 
війська і залишився тільки з 7000 піхоти. Не маючи сил міря 
тися з Гонсевським, козаки втекли в непрохідні болота' і засі^т 
на одному з островів Прип'яті, розрубавши за собою лід п.і 
річці; Гонсевський пішов по слідах русів і знайшов їхнііі 
притулок. Козаки захищалися відчайдушно; майже всі були 
потоплені й побиті разом зі своїм ватажком Голотою, хоробрим 
і жорстоким, як називають його поляки. 

Радзивілл з головним корпусом литовського війська стан 
поблизу Річиці. Пройшла чутка, що литовці хочуть із силами 
ввійти в Україну тоді, коли Хмельницький з козаками воюЕіап 
на Волині. Радзивілл справді мав таку думку, та інші стримали 
його, бо це небезпечно: шлях пролягав між лісів та боліт, народ 
повстав — литовське військо могли атакувати і ззаду, і сперс 
ду, і з боків у якомусь незручному місці". Хмельницький гюслаи 
проти литовців свіжий десятитисячний загів під начальством 
Стецька Подобайла, молодого відважного козака, який, за 
свідченням літописців, летів у вогонь стрімголов'. Хмельпи 
цький, готуючи слідом за ним інше, сильніше військо, наказав 
йому лише стримувати вторгнення Радзивілла. Подобайлсі 
вибрав місце між Дніпром і Сожжю, при гирлі останньсії, 
оточене непрохідними болотами; а в тих місцях, де була мож 
ливість переходу, тут же вирив рови і насипав вали''. Місго 
Лоєв на протилежному березі було ним спалене, щоб ворої 
не міг там закріпитися^. Зачувши про це, Радзивілл виріиіим 
знищити його раніше, ніж з'явиться сильніше військо. Нін 
залишив у Річиці гарнізон, а все військо повів на Подобайла. 
Кіннота й артилерія йшли сухопутгям, Гонсевський з піхогоіи 
і частиною зброї плив на човнах. Два загони були послані для 
спостереження за свіжими ворожими силами, які мали з'яіиі 
тися на підмогу Подобайлу: один під начальством Комароп 
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1.1,кого — до Прип'яті, другий під егідою Павловича — до 
І'ічнці'. Литовський історик, який весь час зменшує кількість 
І. иоїх і збільшує число русів, зазначає, що тільки в цих загонах 
воїнів було до тисячі чоловік у кожному^ 

Гонсевський зайняв зручне місце, наказав зробити вал до 
рівня з ворожими окопами і почав обстрілювати табір Подо-
і'і;ійла\ 

Тим часом нове військо вже вступило в Білорусію з Украї-
ни. Хмельницький послав туди Кречовського, свого колиш-
ііі.ого рятівника, якого любив як задушевного друга. З ним 
Гіуло ЗО 000 русів. Одне його ім'я, як зазначав сучасник, могло 
іібрати під його знамена величезне військо". Природний русич, 
Кречовський служив Хмельницькому не з вигоди, не з приязні, 
л з любові до Руси. Переправившись через Прип'ять, він роз-
сіяв загін {Мирського. Цей успіх сприяв тому, що до нього 
мочали сходитися холопи. Почувши від полонених жовнірів, 
іцс) місто Річиця готове прийняти козаків\ Кречовський пустив 
му гку, що йде на Річицю, атим часом вирішив стрімко атаку-
і'.ати Радзивілла. Від швидкості залежав успіх. Для поперед-
-іссння небезпеки він розіслав щойно прибулих холопів по сторо-
ІІ;ІХ Д Л Я спостереження, а сам кинувся на обоз Радзивілла''. 

Ллє козаки зіпсували задум: вони розсіялися з кіньми по 
І їмсовищу і тим дали про себе знати литовському війську, потім 
іаи'язали з передовими постами битву і таким чином дали 
імогу ворогам зібратися і не попастися зненацька. 

Спалахнула жорстока січа. Радзивілл, помітивши, що ліве 
крило руського війська відділилося, послав на нього кінноту 
під начальством Ходорковського, Неваровського з гусарами 
і;і Гонсевського. Козаки відступили в ліс. Тут Кречовський, 
побачивши, що кіннота відділилася від табору, стрімко висунув 
праве крило свого війська і почав перекривати зворотний шлях 
іюрожій кінноті. Тоді ліве крило, примкнутє до лісу, спішилося 
І ісж вдарило на литовців. Оточене литовське військо роз-
іадналося і було б неминуче розбите, аби литовцям не підій-

шла несподівана допомога. 
Загони, послані для розвідування обстановки, під началь-

I июм Комаровського та Павловича, поверталися до табору 
І пули так недалеко, що почули постріли. Вони раптово ударили 
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иа русів з:їалу. Оілслешемі несподіванкою ко?акн змішалиси, 
і в той час, ко.мі ті два загони ударили на нравс крило Крсчов-
ського. Радзиві;іл всіма силами \дарив на ліве. Кречовськиіі 
кинувся в ліс, спустився в глибоку долину, окопався валом, а 
тим часом нослав до Гіодобайла, щоб він сніпіив до нього на 
ДОПОМОГ) '. Цей усніх дорого коштував литовцям: б а ї а ю 
вбитих і поранених і серед ос ганні.х Гонсевський: куля попала 
йому в ногу, др> га — в груди, та порятував його панцир. 

Тим часом Радзивіллу доповіли, що Подобайло готовий 
кинутися на пі,ого з тилу. Радзпвілл залиитв для стримаипя 
Кречовського ні.мецьку пі.хогу, а сам кинувся на Подобапла. 
Козацький загін знав про це заздалегідь і іьчив Дніпром па 
чайках, щоб допомогти Кречовському. Козаків з ним було, за 
різнп.ми свідчепня.ми, 12 000, 15 000 чи 9000. Вони причалили 
до берега, зробили з дерпу вал, щоб закрити себе від ворожих 
спостережень ирп висадці, і гот_\ в;ьпіся напасти на Радзиві.чла 
з тилу; але Радзиві;ьт випередив їх і стрімко напав годі, коли 
козаки не встигли висадитися і том\' не бу.зи і отові до бою. 
Бачачи, пю ї.м пе втри.матися па беїіезі, вони кинулися назад 
у чайки, багато .хто летів прямо у воду. "Ніби качки, 
говоі^іть сучасник, — вони виставляли з води голови, які туї 
же злітали від литовських куль". Сам Подобашю з частиною 
воїпів встиг, одначе, прорватися і квапився об'єднатися з 
Крсчовськи.м. Ллє начальники німецької піхоти'Іизеигаузеп, 
і;Іольд та Вехмап неретну;пі йому шлях і розсіяіні козаків, 
їхній ва тажок кинув поле війни. 

Тп.м часом Кречовський, обгородивпиісь у лісі валом, 
воза.ми і навіть тілами вбитих, вдало відбивав німецьку пі.хоїу 
і не ви.ходив з табору, очікуючи Подобайла; але, на свій жа.\, 
він дізнався, шо до нього наближається не Подобайло, а 
Радзивілл, який з \сі.м військом, перетнувши болотисті ліси, 
заходить па ньоі о з іншого боку. Поразка ГІодобайла гкгіба 
вила поі-о иадії. Вій шукав смерті, вирвавпіись з жмені,мчп 
сміливців з укріпленого табору, кинувся па нередовиіі 
литовський загін і був сильно поранений. Козаки покла^пI ил 
віз свого ватажка і вночі залиши.чи табір, шіе на свігапк\ 
наткнулися на військо Радзивілла і розбіпиіся. Напівживої о 
Кречовського, який лежав па возі, ли товці привезли до табору 
Він був такий .хоробрий, так викликав до себе новагу, що ли к т 
ські пани ставилися до нього прихильно; сам Радзивілл висли 
вив співчупя і прохав, щоб він не боявся; та русин кинув на 
них презирливий погляд, відвернувся і почав битися головою 
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00 дерево, поки не сконав, як свідчить сучасним польський 
ісюрик'. 

1 Іе було в серниі. Здавалося, все закінчилося. Ллє заколот 
:ІК гідра — якщо відрубаєш голову, тут же виростає др> га-. 
. Ісдве закінчив Радзивілл кровопролитну війну з Кречовським. 
перемога над яким обійшлася литовцям дуже дорого, як но-
ч\ в, що нібито 60 000 козаків переправляються через При-
п'ять, і знову почав лаиїт^ вати до бою своє в гомлснс військо. 
1 а в цей час вже було укладено зборівський мир, і литовці 
позбулися нових небезпек. Дорогою Радзивілл отримав від 
і^ороля листа, в якому велів йому відступити\ 
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Р О З Д І Л Д Е С Я Т И Й 

Нсіідоиолсния у Польщі. — Пасквілі. — Звинувачення 
проти Оссолінського. — Його смерть. — Любов до Вишне-
венького. — Стан Україїні. — Сейм у Варшаві. — Недо-
пушсинп київського митрополита в сенат. — Громадян-
ський устрій в Україні. — Комісари. — Повернення 
власників. — Бунти. — Печай. — Клопотання митропо-
лита. — Переяславська рада. — Козацькі ИОЛКІІ. — 

Становище власініків. 

НІХТО у польському таборі піл Зборовом не думав п і т 
дотримання зборівського договору. "Ми мусили .чиасіспП' 
ііесе.ч.чіине погодитися на такі стаггі", — писав один поляк 
з-під Зборова'. 'Тасмпий шепіт, — говорить поет-сучасннк, 
— попереджав усіх, ию мир, який принижував шляхегськиіі 
стан і достоїнство, не міг бути тривалим. Це означало при 
сипати попелом вогонь, який перегодом мав спалахнути зно 
ву". Русн також мало вірили у міцність цієїугоди. Якби вони 
й довіряли королівському слову, то все ж не могли думагн, 
ию королю під силу дотримати його. "Що означав в Польщі 
король? — говорить руський літописець. — Ляхи народ пено 
стійний; вони не підкоряються своїм королям і живуть в незіо.'м 
між собою. Скільки в польській землі ляхів, стільки ж НО|)а. ' І 

та міркувань: кожен хоче своє слово поставити вище слона 
іншого. Вони пиш>ть угоди, обіцяють, а потім зрікаються своїх 
обіцянок"^ 

Короля у Варніа^ві зустріли дуже погано. Мешканці сіі)лнім. 
які лише з чуток знали, що таке Хмельницький і його козацгич. 
крича;ні, що король зганьбив честь польської нації, ш(> він 
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фобив Польщу данницею невірних та забавкою холопів. Коли 
ііри дворі відбувалися свята і бали, як зазвичай буває по 
шкінченні війни, котре придворні хотіли виставити щасливим, 
варшавські шляхтичі співали на вулицях уїдливі пісні, при-
бивали до стін пасквілі і розпускали спокусливі історії про 
короля, королеву та придворних'. Серед таких витворів гю 
руках ходив один діалогічної форми. Сцена відбувається між 
королем, канцдіером. Киселем, ханом, руським митрополитом 
іа королівським улюбленцем співаком Грембошевським. 
Король дружньо бесідує з ханом. Канцлер, стоячи перед ним, 
вигукує: "Се так добре і красно, коли жити братії вкупі!" — 
"Одна любов нас поєднала, і тобі належить честь за цю послу-
гу вітчизні", — говорить король. Канцлер, удаючи скромність, 
іі?ертається до Киселя і вигукує: "Ось хто зробив послугу 
ііітчизні; встань, люб'язний, прийми вінець!" Митрополит при 
цьому говорить Киселю: "Ти окраса русів, ти слава схизма-
гиків!" — "І ти, — відповідав йому Кисіль, — сидітимеш 
між дванадцятьма колінами Ізраїлю" (тобто в сенаті). Співак 
І рає на лірі і виводить: "В цей день, сотвори його. Господи, 
нозрадуємося і возвеселимося!" й отримує в нагороду старо-
сгво\ Сенатор Кобержицький радив відшукати кривдників 
іісличності й покарати; та король, хоча знав, хто вигадує ці 
пасквілі, одначе терпів, знаючи непостійність польської вдачі. 
" І 5 І Н , —• говорить польський історик, — нагадував слова Та-
цита: кривда втрачає свою силу, якщо нею зневажають, і 
'.осереджує на собі віру, коли за неї гніваються"'*. 

Давня підозріливість шляхетства до своїх королів, яким 
іавжди були готові приписувати задуми обмежувати щляхет-
п.ку свободу і ввести в Польщі самодержавство, вихлюп-
нулась на недавно обраного короля. Йому приписували те ж, 
и чому дорікали його покійному братові, — намір утвердити 
королівську самовладу з допомогою козаків. Тоді деякі полі-
I икани міркували: всяк може визнати, що війна ця булаз коро-
ііиського дозволу, бо король мало не потрапив до руктатарам, 

І иоііи, витребувавши з нього шкідливі для Реч] Посполитої 
\ мови, відпустили його. Всім відомо, що татари дуже жадібні, 
ік- іс що короля, і звичайного шляхтича стараються взяти в 
іи иолю, і, бачачи скрутне становище свого ворога, тим силь-
тіі іс нападають, а взяти в полон короля вони для слави своєї 
І.' І іяко домагались. Якби цю війну проти нас козаки не вели 

ко|і(ілівського дозволу — інакше справа закінчилася б^ 

' Лпиаііит Роїопіае... — Сгако\у. 1683; История о презельной брами. — 
І іх-̂ -і. 

1 Іі^іогіа ЬсПі созассо-роіопісі... — 1789. — Р.112. 
.Лгтаїіііт Роїопіае... — Сгасо\у. 1683. — У.І. — Р 1 6 6 — І6У. 

' \кіі.і ю. II з.Р. — Т.З. — С.402. 



Ненависть до Оссолінського не завершилася пасквілями 
та сатиричними віршами. У листопаді 1649 року було зібрано 
надзвичайний сейм, аби затвердити зборівський договір, 
призначити затриману виплату жалування війську і вжити захо-
дів до збільшення регулярного війська в Польщі. Коли ще 
збираючися попередні сеймики для обрання послів, Хмельни-
цький писав до Киселя й уповноважував його тримати на 
майбутньому сеймі сторону руського народу. "Щонайнижче 
прохаємо вашу милість, — зазначав він, — старатися, июб 
на цьому сеймі були затверджені наші права та вольносіі. 
заспокоєна наша віра і знищена унія, повернено було домам 
Божим все, що пращури наші на них пожертвували і кожен 
користувався б своїми вольностями і більше не було на багі>-
ківщині розбрату"'. 

Ма цьому сеймі мало не спалахнула давня ворожнеча між 
шляхетством Польської Корони і шляхетством Великою 
І-Снязівства Литовського. Гіослиз;штовських повітів говорили 
на сеймі; 

— Спричинили війну коронні пани сенатори й урядові 
особи, а .ми, литовці, не давали козакам ніякого приводу до 
заколоту: нехай же коронні й беруть на себе всі витраіи іі 
збитки. 

Посли з білоруського краю висловили на сеймі побою 
вапня, щ о з королівських та шляхетських мастностей холслт 
втікатимуть в Україну і записуватимуться в козаки, і заміс и, 
дозволеіюїзборівською угодою кількості козаків 40 000 їх буде 
тисяч сто і більше, і з ними без війни не обійтися. 

Крім того, спалахували ще давніші чвари між знатним 
панством, так званими можновладцями, і дрібним шляхеї 
ством. Представники останнього на сеймі подавали думку, 
що слід обкласти поборами .маєтності світських та духовних 
сенаторів за кількістю димів, взявши від власників дані ній 
присягою: скільки у них димів; до того ж слід накласти по 
головне на іудеїв. Сенатори запротест>'вали: подимний гкіда 
ток був для них важким, трохи легшим здавався податок і 
волоків-землі, бо в їхніх маєтностях припадало щонайменше 
по вісім холопів на один волок,тоді яку шляхетства наодном> 
волоці було по людині, а то й на чотири — п'ять волоків ОДНІЇ 

людина. За іудеїв заступалися знатні пани, бо ті були в їхніх 
маєтках орендарями та корчмарями\ Тоді пани Речі Посіп> 

'Оісхукіс йротіпкі . . . Л.ОгаЬо\\-5кіе§,о... — Кгако\у, 1845. — Г.̂  
Х.12І. 

- у Ве.іикому Кпязіистііі Литовському волок лоріпнюван 20 миіііитім 
лссягимам. 
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литої повернули свою ЗЛІСТЬ на винуватця свого приниження. 
()бвинувачі подали на сейм короткий нарис дій канцлера. "Вся 
остання міжусобна війна є плодом правління Оссолінського, 

- йшлося в ньому. — Заволодівши розумом жадібного до 
слави та влади короля Владислава, він затіяв війну з Туреччи-
ною, і коли представники Речі Посполитої не схвалили його 
'.адумів, вирішив розпочати їїз доіюмогою козаків та умовив 
міроля роздати їм придане королеви: з цими грошима козаки 
іі піднялися'. Він підбурив усі.ч наших сусідів: Туреччину 
образливими листами, шведського короля — невизнанням 
1 нтулу, московського царя — різними виходками^ Зрештою, 
иін із Владиславом задумував вчинити у державі переворот і 
і'.икористати козаків для знищення шляхетської нації'. Він один 
не радив збирати іюсполитого рушення і під час походу не 
і'.слів посилати під'їздів для того, шоб ми не знали про ворога; 
а коли король опинився в біді, то запропонував миритися з 
чаном і з першого разу погодився на все, що запропонували 
хан і Хмельницький"'. "Легко зрозуміти, — говорили на сеймі, 

- чого заслуговує той, хто короля нашого послав беззброй-
ного проти ворогів, як на бійню; хто довів його до такого при-
ниження, що він, віддавши булаву Забуському й оголосивши 
Хмельницького зрадником, знову змінив свою ухвалу; хто 
раніше не хотів давати татарам жалування, а потім зобов'я-
іався платити ганебну данину; хто наклав вічне ярмо на меш-
канців Київського, Чернігівського та Браіцавського воєводств 
і довів Річ Посполиту до укладення такої принизливоїугоди, 
про яку наші діди й не чули\ 

Частина цих звинувачень була справедливою. Канцлер 
N І римався на місці, бо на його боці був король, придворні та 
1 )аі ато клієнтів. Проте ці звинувачення були для нього останнім 
\ларом. Оссолінський не прожив року після цього тяжкого 
І сііму. 

Знищуючи всезагальною ганьбою Оссолінського, пани 
і'.олиочас величали його ворогів. Суперника його Ярему Виш-
I (енецького зустрічали у Варшаві з такими почестями, якими 

'1';ітіс1пікі о КопіссроІ.чкісЬ, иусіаі ЛІ.РгхуІсскі. — Ь\\о\\'. 1842. — 
І'О. 

'.Лііпаїіит Роїоіїіае... — Сіасои'. 1683. — V. 1. — Р. 166; Ніхіогіа рапоиапіа 
ііі.і Каі^ііпіегга... — Рогпап, 1840. — Г. 1. — §.98; Ратісіпікі сіо рапоиапіа 
. і і т и к а 111, УУІасіузІачуа IV і іапа Ка/ іт ісгха . — Шаг^гаи-а, 1846. —'Г.2. 
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І ііхіогіа ЬеіІІ созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 175. 
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користувалися тільки королі. 2 грудня він із царською пиш-
иотою в'їхав до Варшави; перед ним їхали сто його слуг на 
аргамаках, навколо нього йшли двісті піхотинців з мушкетами; 
всієї челяді, пахолків та гайдуків прибуло з ним до п'ятисот. 
До самої столиці його поїздка була тріумфальним походом'. 
Юрма народу всякого звання очікувала його за містом; 
оплески, вигуки лунали навкруги. "Ось він, — кричав народ, 
— захисник правовір'я, єдиний поборник нашої свободи!" З 
уст в уста передавалися свіжі оповіді про його геройські 
подвиги під Збаражем; духовенство всенародне виявляло 
йому знаки прихильності від імені церкви-, а посли як вина-
городу за труди постановили віддати йому в спадкоємне воло-
діння край, що омивається Хоролом, і приписати до Збаража\ 
Королю, придворним та Оссолінському не сподобалась ця 
перевага, виявлена войовничому князеві; але сильний любов'ю 
шляхетства Ярема тільки радів безсиллю злості недругів і 
гучію читав складений ним латиною двовірш: "Яос ега( уеПі.ч 
Оххоїіпхсіопші орт согпіпіреге хетрег геіриЬИсае согрих' 
(прізвище Оссолінських здавна діє на шкоду Речі Посполи-
тій)"*. "В усій Речі Посполитій, — повідомляв московськиіі 
гонець, який був тоді в Польщі, — від малого до великого 
тільки проте й говорили, що Оссолінський зрадник і шкоду-
вали, що він не загинув. Канцлер не виїжджав зі свого двору, 
боячись розправи над собою^ Його становище було критич-
ним, особливо в ті дні, коли шляхта всіляко виявляла шанобу 
йго суперникові Яремі Вишневецькому. Коли після прибутія 
останнього до Варшави, з'явився до нього натовп прихильної 
до нього шляхти, він говорив їй, іію хотів би бути коронним 
гетьманом, щоб помститися козацтву за удари, завдані інля-
хетській нації. Ходили чутки, аю він тоді дозволив собі такі 
гюгрози: 

— Нехай тільки нинішній сейм ухвалить не гю-нашому: я 
наготую Речі Посполитій такого пива, що буде гірше Хмслі.-
ницького! 

Подейкують, що про ці слова донесли королю і він тоді ж 
поклявся, що не бути Вишневенькому гетьманом. А шляхга 
твердила: 

— От якби Вишневецький, гідний всілякої похвали ііаіі. 

'Лктьі ю. и з.Р. — Т.З. — С.400. 
^Піхіогіагіїїп Роїопіае еЬ ехссх^и Уіасііяіаі IV... — 1755. — Р.55. 
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був гетьманом, Річ Посполита була б у спокої. Хай-по спробує 
король не дати булави Вишневецькому — ми за нього всі 
померти готові, піднімемо рокош і поб'ємо всіх сенаторів, і 
іг/ке неодмінно доконаємо зрадника Оссолінського і будемо з 
Вишневецьким обороняти Річ Посполиту'. 

Разом з Вишневецьким скрізь шанували й вихваляли всіх 
польських вояків, що витримали облогу під Збаражем. Сейм 
нагородив їх не дуже щедро, не нарахувавши їм жалування 
за півроку-, та суспільство піднесло їх високо і передало добру 
пам'ять про них нащадкам. 

Ще урочистіше, ніж Ярему в Польщі, приймали Хмель-
ницького в Україні. Повертаючись з переможним військом з-під 
Зборова, де була потоптана гординя ляхів, як висловлювалися 
годі, він ніс у рідну землю утішну звістку про визволення від 
довгої неволі, в кожному містечку, де він проходив, лунав 
церковний передзвін, і руські люди, за звичаєм пращурів 
виходили з образами, хлібом-сіллю на зустріч з рятівником 
України від кормиги лядської. 

— Радійте, братове, — говорив переможець, — під Зборо-
вом сила руська була поставлена на терези з польською і 
переважила: тепер цілий світ дізнається, що значать козаки\ 

То був славний час, але короткий і єдиний в житті південно-
1)уського народу, — час всезагального захоплення. "Були у 
пас часи страшні, ніхто не приходив рятувати українців, ніхто 
ііс подавав води обмити криваві рани наші. Та ось минули 
І різні знегоди! Тепер не буде у нас ні жида, ні ляха, ні пана і не 
буде на світі землі кращої за нашу Україну"". Так оспівувала 
народна муза епоху слави й визволення Південної Руси. 

Хмельницький вдруге урочисто в'їхав до Києва, столиці 
І іравослав'я, і сповістив митрополиту про відновлення достоїн-
с г[іа отчої церкви. "Там, — говорить літописець, — він лежав 
ницьма перед гробами святих і заливався сльозами вдячності, 
ниголошував хвалу Всевишньому^ З Києва він поїхав до Чиги-
рина і зажив розкішно. За короткий час він здобув стільки 
окарбів, скільки могло бути тільки в государя. Багате містечко 
'̂1^ і̂їв, славне добуванням барвників, відняте у Конецполь-

^ І.кого, давало Хмельницькому до 200 000 талерів прибутку*^. 
Чигиринський полк, набраний з кращих козаків, складав його 
І нардію; до того ж 3000 татар мали стерегти здоров 'я 

'Лктьі 10. и з.Р. — Т.З. — С.402. 
І 'атіеіпік Мікоіаіа ]стіо1оуу5кіе§о... — IлVОVV, 1850. — 8.17. 
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вельможного гетьмана за зразком іноземних володарів, які 
оточували себе найманою сторожею з чужоземців'. Влашто-
вувався в Чигирині й монетний двір, і стали карбувати монету 
із зображення на одному боці меча, а на другому — Богда-
нового імені^ "Тільки скіпетра й вінця не вистачало йому, щоб 
він був цілковитим монархом", — говорить сучасник\ 

Та швидко минуло перше захоплення руського народу, і 
палка любов до гетьмана стихала. Треба було платити тата-
рам. Вже Хмельницький зі своєї шкатули відлічив їм 500 000 
талерів; цього не вистачало: було накладено поголовний по-
даток на руський народ для платні союзникам. Татари, уна-
дившись ласувати в Україні, вважали дозволенним розпоряд-
жатися на землях союзників і забирали в полон жінок. Поши-
рилася страшенна дорожнеча: холопи, які їли в поході все 
готове, приходили додому і заставали родини в злигоднях. 
Інакше було торік: тоді чимало багатств із панських палаців 
перекочували в козацькі оселі; але все це давно розпродано 
московським і турецьки.м купцям за безцінь; добряче поживи-
лися руські холопи на полях пилявських; тепер не те: два місяці 
простояли українські сміливці під Збаражем, а отримали тільки 
задоволення покепкувати над голодними ворогами, якщо ж 
щось і забрали у ворога, то все діставалося ненаситним тата-
рам, які навіть підганяли нагаями русів у січу, щоб самим не 
наражатися на небезпеку. 

Настала осінь. Мужики не взялися за ціпи, якими влітку 
били поляків, маючи їх за солому: молотити було нічого. Таке 
ж становище було тоді і в Білорусі, де на додачу до жахів 
війни та міжусобиць приєднався хлібний неврожай. Тоді до 
Московської держави прямувало багато різного народу: 
іиляхта втікала від .холопського бунту, а селяни від голод>': 
ціна за четверть жита сягала двох рублів, то в ті часи було 
надзвичайно дорого, і бідняки гинули від голоду '. Між селя-
нами поширилося прагнення переселятися в московські воло 
діпня, як в обітовану землю. За втікачами гналися, але не 
встигали. Крім війни та неврожаю, великим гнобленням 
народу і в 1'Іольщі і в Литві були посилені побори на військо, 
яке доводилося ут римувати у великій кількості та з більшими 
витратами: раніше видавали жовнірам 50 злотих за чверті, 
року, але в 1648 році канцлер Оссолінський з нагоди почагк\ 
війни проти козаків і татар встановив платню 120 злотих, чоі и 

чАппаІіііт І'оіопіае... — Сгасо\\'. 1683. — V.І. — Р. 1 7 6 — 186. 
^Лкті.і к). и 3.1'.— Т.З. — С.-ІОХ. 
•Цсічірия о прсзсльиой бранії. — VI.. 1854. 
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ніколи не бувало'. Але все це було тільки початком; ще не 
вникли у зборівські статті. 

Польський сейм затвердив зборівський договір після все-
загального невдоволення; цей документ було написано корот-
ко, бо пани не мали духу ні писати, ні читати його. Посли 
погодилися на принизливий, як вони говорили, договір, оскільки 
хотіли надати своїм братам — українським шляхтичам змогу 
повернутися на батьківщину. "Але вони, — говорить україн-
ський оповідач, — пам'ятали цей договір тільки доти, доки 
не перестали дивитися на закривавлені трупи своїх соратників, 
а потім знову почали своїзлобства". Зборівський договір був 
порушений в одній із найголовніших статей на тому ж сеймі, 
на якому був затверджений. 

В ньому було сказано, що митрополит київський має право 
засідати в сенаті. Сильвестр Косов у супроводі знатного 
духовенства вирушив до Варшави зайняти своє місце, куплене 
ціною крові. Та ще до його появи в сенаті відкрилася попе-
редня нарада, на якій міркували: допускати грекоруського 
первосвященика в сенат чи відмовити йому? 

Це питання зав'язали римські єпископи. 
— Сидіти й розмірковувати з духовенством схизматичним 

- велика образа римсько-католицькій вірі, — говорили вони. 
— За це нас у Римі назвуть захисниками розколу, і папа про-
кляне на ціле королівство 

Світські сенатори, часто невдоволені домаганнями духов-
ііих осіб, протестували проти такого вчинку. 

— Марно духовні отці непокояться, — говорили вони, — 
рішення сенату залежать не від одних духівників, а й від світ-
ських. Руська земля приєднана до королівства на умовах із 
ібсреженням прав духовних громадянських, а митрополит 
київський є примас руської церкви. У нас засідають кальвіни 
іі лЕОтеранці; є між нами шановані особи грецької віри, і вони 
мс чинять зла, навпаки, подають добрі для вітчизни поради. 

— Це інша справа, — заперечували духівники, — ми 
І срмимо дисидентів та схизматиків, бо вони, яклюди світські, 
подають голоси у справах вітчизни, не торкаючись релігійних 
мигань; інша справа духовні — хоча б дисиденти, хоча б 
І чп іматики. Вони не повинні знаходитися разом з нами. 
І ї. іадислав Ягелло допустив на нараду гусита, який прибув із 
' Ісхії; тоді кардинал Олесницький вийшов із сенату і наюіав 
11.1 к()|)олівство іитердикцію. Після такого прикладу чи можемо 
ми дозволити входити у спілкування з нами главі відступників, 
морогові святого отця? 

Лк-ми 10. и з.Р. — Т.З. — С.399. 



— Цього вимагає трактат, — вели своєї світські, — він 
укладений королем та комісарами. Невже покажемо приклад 
крайнього віроломства і на перших порах порушимо зборівську 
угоду, до того ж у такому важливому пункті — стосовно ре-
лігії? Цим ми дамо Хмельницькому привід до нової ворожнеч і, 
чого, можливо, він тільки й жде. Руський народ прив'язаний 
до своєї віри і шанує своє духовенство. Митрополит людина 
шанована й розумна; він не стане діяти проти вітчизни, навпаки, 
отримавши належне йому право, він стане для нас заручником 
спокою, триматиме руський народ у покорі Речі Посполитій. 
Якби він показав якусь недоброзичливість до вітчизни, в 
такому випадку ми можемо відмовити йому. 

— Мам потрібно, — говорили інші, — хоч задля годиться 
приласкати руського каивлаиа, а наступного разу він сам не 
с.хоче домагатися цієї честі. 

— Зборівський трактат, — заперечували духівники, — 
укладений у пору небезпеки, з необхідності, тому він не 
повинен порушувати старовинних прав римсько-католицького 
духовенства. Хіба король мав право принижувати святу 
католицьку віру? Ніколи, ніколи схизматик не дочекається, 
щоб сидіти йому з нами, інакше ми полишимо сенат. 

Кисіль вийшов із сенату і заквапився до митрополита; він 
розпові йому про все. 

— З часом, — додав він, — вони заспокояться і мусити-
муть виконувати належне, а нині я бачу в них велике озлоб-
лення. Поступімося цього разу, інакше вони справді образять 
главу православ'я в самому сенаті, і тоді станеться ще гірша 
ворожнеча. 

Митрополит був такий же миролюбний, як і Кисіль, та ще 
сумирніші і щиріший; він не офірував загальним спокоєм и 
інтересах свого звання. Без нарікань він поїхав із Варшави, і 
ніхто не іюмітив у нього невдоволення. Лиш потайці зітхав 
архіпастир, перебачаючи нові біди'. Однак, не знищуючи унії, 
в останній день сейму, 12 січня, король видав апробацію, що 
утверджувала права грецької ре^н'гії. За цією апробацією мали 
бути повернені відомству київського митрополита вакантні 
єпархії: луцька, холмська і вітебська, об'єднана з мстислаи 
ською; у перемишльській віддавались православному єпискон\ 
тільки декілька монастирів, але по смерті тодішнього уніаі 

'Лппаїіиш РоІопіас... — Сгасо\\. 1683, — У . І . - - Р .168— 169; ПІМчім 
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ського владики він мав вступити в управління всією єпархією. 
Митрополиту на знак почесті надавалося право носіння хреста 
іі усіх своїх дієцезіях. Поверталися православним усі церкви, 
щодо яких була ухвала ще при Владиславі ІУ в різних містах 
королівства Польського та Великого Князівства Литовського. 
! гим, що передача цих церков у православне відомство 
відбудеться через комісарів, обраних самим православним 
, іуховенством; дозволялося також відбудувати згорілі храми, 
іберігалися духовні суди за давніми звичаями; дозволялося 
існування православних братств, втім числі двох нещодавно 
іііищених, — у Смоленську таБелзі . Залишалися у відомстві 
київського митрополита й православних єпископів щколи та 
чрукарні в Києві й інших містах; покладалася на духовенство 
цензура книжок. Церковне та монастирське майно залиша-
юся в колишніх правах і привілеях, а духовенство підкорялося 
піше своєму духовному начальству і звільнялося від усяких 

мовинносгей, підвод, стацій та робіт. Разом з тим утверд-
-к-\ валось збереження всіх релігійних та громадянських прав 
'.а руськими міщанами Львова, Києва. Чернігова, Вінниці 
Мозиря. Річиці, Стародуба, Пінська та ін.' 

І'им часом у королівському палаці відбувалися таємні 
паради. Гадали заспокоювати і жалувати козаків доти, доки 
ІІолі.ща зможе скинути з себе зобов'язання зборівського 
штвору. У панських будинках твердили тс ж. Державні люди 

II лть іомати вишукували засоби зашкодити Хмельницькому 
и ('слаби ги в зародку повсталу Україну. 

У Чигирині було відомо, що говорили і ию замишляли у 
І'.аріиаиі. Був при дворі Яна-Казимира руський шляхтич 
І |)(.'іцака, розумний і спритний рекомендований на службу 
І Ік елем. Він заслужив милість короля, умів потакати нанам; 
МІ Ч НІ ііс помічав у ньому ані найменшої прихильності до 
І • •апгва. Він мистецьки проникав у таємниці варшавського 
1 .м>!пеіу, в політичні задуми, напрямки умів і передавав все 
м. православним ченцям у листах, писаних цифрами руською 
и'ііоиг монахи повідомляли їх Хмельницькому. Гетьман же 

•іиїті', у відповідності зі станом справу Варшаві^ 
Лчс до нори до часу він не показував полякам ані най-

І )ї недовіри. Всю зиму Хмельницький займався наведен-
'I I I іалу у звільненій країні. Цивільна частина залишилася 
І II • '14 ж; народ звик до польських законів: своїми засадами 
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вони були зовсім ііс обтяжливими; до того ж значна частина 
законодавства й управління була запозичена з Руси в різні 
історичні часи через зближення одноплемінних народів. Тому 
тодішній і'ромадянський порядок в Україні, будучи польським, 
був водночас і р) ськи.м, особливо, коли чиновники й виконавні 
законів були русами і справи провадили руською мовою. 

У дсяки.ч містах було міГіське. або так зване магдебузьке, 
муніципальне право. О тій порі на правобережжі Дніпра в 
Україні ним користувались міста, які ввійшли до Гетьманиди-
ни: Брашіав. Вінниця, Черкаси, Васильків, Овруч, Київ; на ліво-
бережжі: Переяслав. Остер. Ніжин, Чернігів, Погар, Мглин, 
Козелець, Иовгород-Сіверський і Стародуб. Кожне з цих міст 
було начебто окремою громадою. Громадяни пишалися своєю 
вільністю, їх називали мішанами, або міііським посполь-
ством, і поділяли на торговців та ремісників. Кожне заняття 
мало свою корпорацію, цехи — під керуванням виборних 
чиновників, яких називали цехмістрами. Були, наприклад, цехи: 
куииіірськиіі, пікаїЦікий, маїярськиіі, кова їьськіп'ї, різті-
ііький, ооидарський і тому подібні; кожен цех мав свій герб, 
свою печатку. Щорічно, перед новим роком, під переливи 
міського дзвону сходилися всі міщани на віче, повіряли свої 
справи, обирали начальників. Адміністрація зосереджувалась 
у рагуші, яка в Кисні та Ніжині називалась магістратом. Там 
засідали виборні рспіці під головуванням бурмистра. Не 
скрізь була однакова кількість райців та бурмистрів; з ураху-
ванням величини й населеності міста число райців (особливо 
у Всіпікому Князівстві Литовському) сягало 24, в інших — 
тільки чотирьох, у містах, що опинилися в рисці козаччини, 
їх було небаїаго, а перегодом найчастініс четверо. Бурми-
стрів обирали двох або чотирьох, і кожен з них головував >• 
ратуиіі ію черзі протягом кількох тижнів. У віданні ратупіі 
були дсузоріїі — поліцейські чиновники. Судова частина була 
відділена від адміністрації. У міському суді сиділи лавіткії 
— присяжні, обрані народом із громадян, які відзначалися 
розумом, досвідченістю, чесністю, їхня кількість також не 
скрізь була однаковою — визначалася потребою. На зборах 
лавників головував аіїїпк якого називали адвокатом-, здебіль-
шого обирали його щорічно, а іноді призначали від уряду. І І,с 
був поважний сановник, бо, крім суду, мав вплив на адміні-
страцію. Як у суді лавЕїиків, так і в раді райців були мііїсі./а 
писарі, також виборні. Всі чиновники утримувалися від різних 
прибутків, наданих їм, і мали поблизу міста землі, приписані 
до їхнього уряду. і\4інський устрій був скрізь з деякими від-
мінностями; а загалом міста, що користувалися магдебурзь-
ким право.м, повинні були судитися й управлятися без } сякого 



і | і \ ' і ;тіія панів, старості всіх чиновників Речі Посполитої, 
' . їм іііілі.нсні од військового постою, від служби в армії, від 
м і ; т . о \ поборів та податків, віддавання возів, мали право 
І іі.ікії бс імитної торгівлі, своє казначейство, яким добро-
1 II .по р о іноряджалися, і свою міськ}' г ва |Х 'НЮ, найчастіїпе з 
і м\ ;:іі онів; кінного та пішого. Кожен, хто мешкав у місті чи 

• т м . і и с м в ньому, якого б звання не був, підкорявся суду й 
їй і.кііі \ праві. 

.\і іс го ,\кию свій герб, печатку, прапор. Хоча сі5авільпі пани 
ь т порушували ці права, та міщани ними дуже дорожили 

ь 1 іииоіо опорою проти насилля шляхетства, і Хмельницький 
І ііі\ і'.аіі цеп устрій; міщани ставали на його бік саме то.му, 
и' : обмеженням свавілля панів сподівалися на бііншіу 
' імщрканніспь своїх городових прав. Король, щоб прив'я-
11.1 111 себе міський клас, підтвердив колишні привілеїСигіз-
1 II 1.1 І а Іі'іадислава, поширив їхню свободу ще більше'. 

міі. іах. які не мали мандебурзького права, устрій був 
. І • •. чожим. Скрізь, навіть у селах, були війти і лавники. 
І НІ; м а ролом, тільки обсяг їхьііх дій був тіснішим: міщани 

іі'іі.і;: ; ссляна\пі мусили справляти повинності та беззас-
• І• • МІЧ підкорятися старостам і панам. Тепер, з об.меженням 

1 1 и: і і и і р я п с 1 ва, НЄВІЛЬНІ Лп'ста могли стати в ряд з М}'НІЦИ-
1 і. іі'їм:: самі по собі. З перебіі-ом часу розвігткові мішапсь-

• 1. • І і.н \ ',;ніажал(.') козацтво. У 1650 роп,і ці>ог(і ще не відчу-
1111 :і ; : т т в п п і міський іюрядок таким, як був, гетьман з 
1 І •. , і аршпіюю звернув )'ваіл' па _\;іашіуіїапіі5! військо-

• 1 1 . \ ПІНІ складанні регстру в п з п а ч а . і и с я кордони полків. 
і ' і . . . і'.і.іі'.о.'илися землі козакам. Гет'.мап призначав 
I і ;і.іків іамісті, загиблп.х чп переобраних. 
1 . її ; :і,<ролопасслеііпя під назвою поспо;пггпх ма.іа знову 

. 1-І 111̂ -, селянства. 1 Іочипа;тся сна.іахн нсилс>волсі!пх. 
II 11' І'.;.. Х'.імп.чи до реєстру; вже не одного з них .Хмель-

I : 1 . г І | , а ти ' . Ьу.іО ясно, що Україна підні.меї ься. як І і.іьки 
. 11.1.' -І іі.іпіі. коі'рі не сміли ще показуватися в Ук]хіїн! до 

сеі ІМОМ з б о р І В С Ь К О Г О ДОГОІіОрЗ' іі ) н о р я д к у і і а ! і н я 

III I • '1 1' Р̂  І С І ру. угоді Хмельницький дозволпі! дворянам 
і'. ̂  і.оїко.їишпі п|)ава, але хотів скорис іаі пся короткий,: 

.11 II і . ч і ї п не приіішли, пюб зпесилиі и тіанськіїіі етап 
• • N1111 І г.пії'.ицпти козацький, і 'сїьман наказав набирати 

11' Ік-рсі'.а/кпо з мастків Виштіевецького та І-Сопецтю-
іі\ ііаіібагатших панів. Цього здавалосі> \кіло: 

.. : .1144 І мшанііс о .Ма.іоіі Р(!сси!і.. . / \ .1'агс.іьм;та. — .\І.. 17X5 

• .. !• 1 ! к'Омисі;іісі<)... — К'.. ІХ-ІЬ. Т.2. 



він одбирав у них цілі садиби, міста, села, хутори з полями, 
лісами, всіма угіддями під тим приводом, що пани захопили 
коронні помістя, де мали жити козаки — королівське військо. 
Гетьман віддавав їх генеральним старшинам, полковникам і 
полковим чиновникам. З цих пір виник в Україні клас рангових 
поміщицьких маєтків, якими володіли козацькі чини доти, поки 
носили свій чин. Цей порядок перегодом послужив підставою 
введення поміщицького права в Малоросії'. "У Конецпольсь-
кого було віднято 70 сіл, а що втратив Вишневецький, то й 
згадати щкодб", — говорить польський історик. "Хмельни-
цький і з тих маєтків, які залишив панам, забирав худобу, бджіл, 
табуни, не брав тільки нерухомого", — свідчить сучасник^ 

Наприкінці жовтня 1649 року король призначив Хмель-
ницькому комісарів для остаточного влаштування справ в 
Україні згідно із зборівським договором і повернення вигнаних 
панів. Головним комісаром, як і раніше, був Адам Кисіль, приз-
начений тепер воєводою київським; він одержав це місце за 
зборівським договором, що зобов'язував призначати в руські 
провінції осіб грецької віри. Разом з ним зібралися на Волині 
вигнані пани, очікуючи з нетерпінням, коли їх пустять у масгки, 
а тих, хто раніше насмілювався приїхати до своїх осель, 
вбивали холопи. Для встановлення порядку вступу власників 
у свої маєтки в Житомирі зібрався шляхетський ссймик під 
головуванням Киселя. Хмельницький на прохання останнього 
надіслав т}'ди двох товаришів війська Запорозького утри-
мувати поспольство, щоб не заважало спокійно працювати 
сеймику, і просив Киселя, щоб власники не квапилися із всту-
пом у маєтності до закінчення складання козацького реєстру. 
Кисіль не зовсім був задоволений таким бажанням і прохай 
гетьмана в своєму листі ввійти в становище нещасного шля-
хетства, котре після таких тривалих тривог хоче відпочити у 
власних домівках. Кисіль радив Хмельницькому набирати 
раніше і більше козаків в Україні, з королівських міст, а потім 
уже доповнювати їх із панських маєтностей. Він запевняв, 
що пани не заборонятимуть бажаючим виходити з їхніх маєт-
ків у козаки й переселятися. Очевидно, це хилилося до того, 
щоб із панських маєтків набирали в козацтво якомога менше 
і пани могли спокійно володіти більшістю тих, хто раніше 
вважався їхніми холопами. Це не співпадало з намірами 
Хмельницького і рішуче суперечило загальному народному 
прагненню того часу'. Хмельницький вислав полковника ч 
почесним загоном для супроводу комісарів. Він писав: 

'Агтаїіііпі РоІопіае... — С^асоVV, 1683. — V. 1. — Р. 186. 
^НІ5Іогіарапо\уапіа]апаКа2Ітіег2а... — Розпал, 1840. — Т. 1 — 5 . 1 9 8 . 
Юісгухіе зрот іпк і . . . Л.СгаЬо\У5кіе§о... — Кгако\у, 1845. — Т.2. -
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"З радістю чекатиму я дорогих гостей, які привезуть мені 
милість мого государя й допоможуть тримати чернь в послу-
іікпсгві. Із задоволенням чую, що українське дворянство 
І ічі'.сртається у свої помістя; прошу, одначе, дворян і почекати 
І |)ч\м, поки закінчиться реєстрування козаків та відведення 
їм чсмель: справа покаже, які маєтки королівські і які дво-
|пііісі,кі, і тоді благородні пани прийдуть у свої маєтки". 
Прибули комісари до Києва і побачили в руському народі 
' и іі.пс роздратування, злість проти панів і готовність тут же 
іиііоиаги проти Польщі' . Хмельницький приїхав до Києва з 
мч іковпиками 7 листопада і поводився з комісарами вельми 
і|і> жньо: не було й тіні схожого на прийом у лютому. Він віддав 

і.иїнський магістрат у розпорядження воєводи і стратив до 
(І козаків за вбивство- шляхтича Голуба, вчиненого неза-

ьчи о перед цим. Коли воєвода подав йому свій креденціаль-
миіі. іист, тобто запевнювальну грамоту в тому, що він справді 
м|мі!иачсний комісаром, Хмельницький поцілував підпис 
іиі|)і)іія і від розчуленості заплакав. 

О, який милостивий король! — вигукував Хмельии-
мі.киіі. — О, якби ми могли віддячити йому, благодійникові 
ііліпому! 

1іадоволенням дивилися комісари на розчуленого козаць-
м' іо ііождя. Почалися бенкети, свята; гетьман, здавалося, 
І иічп.;івся з сил, щоб Д О Г О Д И Т И ГОСТЯМ. В С Є мало вигляд щирої 
п .1 111 Чобох сторін сипалися запевнення в нерозривній дружбі 
1.1 іч'іпому мирі. Кисіль розповідав, як король любить та шанує 
п іі.млпа, величав милосердя свого монарха. Хмельницький 
••ии ітяіі, що шукає нагоди довести свою відданість його 
ПІ иі 'иіосіі і готовий, якщо треба, пролити кров за Річ 
І І.м ікіііиіу. Проте гетьман зволікав і під різними приводами 
И'І ІІІ \ \иляся від вимог Киселя швидше впустити дворян-

• І ІІ) 
І Ілс І аг зима, — говорив Кисіль, — кожен хоче зігрітися 

МІ. І'.ПІ му попелищі, кожному свій дім милий після дворічної 
І " І. • пк чі. І іовірте, кожен поводитиметься скромно і старати-
!• и . 1 привабити підданих; тільки ваша милість накажіть, 

1 м о ис іівійде в козацтво, залишатися слухняними пана.м 

ї ї ШІ.Н. . ак-і ьі от 1648 до 1680 гола. 
І Г 1 

— Сгасо\\', 1683. — V. 1. — ЇМ 77; 1 Іі.чіогіа раііо\\апіа 
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і не сміли під страхом військової кари збирати ватаг'. Не 
раніше, як уже отримавши від короля універсал 16 січня 1650 
року- про остаточне затвердження сеймом зборівських 
статей, Хмельницький видав дозвіл панам вступити в їхні 
українські маєтки. 

Поміщики і шляхтичі сипонули в Україну^ Перш ніж 
прибути в маєток, власники приходили самі чи присилали своїх 
довірених до гетьмана, давали йому подарунки як господареві 
і просили заступництва'*. Хмельницький запевняв їх, що все 
буде добре, що вони житимуть щасливо і спокійно, видав 
універсал, яким наказував усім, хто не ввійшов до реєстру, 
коритися своїм панам під загрозою стратив Усім хотілось 
бути більш-менш вільними, але не всі могли ними бути, бо не 
всі могли вміститися в обмежену кількість козацького звання. 
Навіть ті, хто встиг записатися до реєстру, зазнавали трудно-
щів: живучи в панських селах, вони мусили кидати свої домівки 
й перебиратися в козацькі поселення®. 

Разом з тим і король видав універсал до всіх мешканців 
України; він сповіщав, що у випадку бунтів холопів проти 
власників коронне військо разом із Запорозьким даватиме їм 
відсіч як прикордонному ворогові'. 

Як тільки розійшлися ці універсали, як тільки дізналися ті, 
котрі не ввійшли до реєстру, що вони зобов'язані знову від-
робляти панщину, раптово спалахнуло всезагальне хвилю-
вання. 

— Як? — кричав народ. — Де ж обіцянки гетьмана? Хіба 
ми не були козаками? 

Холопи навідріз відмовилися служити панам. Більшість 
панів, т ільки вступивши в свої маєтки, тут же мусила 
рятуватися втечею, а чимало заплатило життям за спробу 
керувати молодецькими головами. Втікачі сходилися до Києва 
під захист воєводи, але мешканці самовільно не впускали їх у 
середину міста; шляхтичі тинялися передмістями та 
приміськими селами навколо Києва, і рідко хто при їхній 
бідності й тодішній дорожнечі міг мати шмат білого хліба чи 
віз сіна. Голод з дня на день сягав жахливих розмірів. За свід-

ЮІС7.У5ІС зроіпіпкі... Л.0гаЬ0\Узкіе80... — Кгакоуу, 1845. — Т.2. --
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'ігиііям сучасника, мірка, або лшг/а, жита коштувала 45 зло-
I и\ . 'Заможні купували хліб у московських купців, яким цар 
•їсиїіолив вивезення, а бідняки пухли і вмирали по дорогах і 
і'л ІІ1ЦЯХ, марно стараючись травою та листям підтримати існу-
і'.іітя. Це становище посилювало буйство і заколот'. 

Л багаті і знатні пани вступили в свої маєтки з надією по-
іл |)ііу ги колишній стан справ. Князь Корецький, яктільки при-
I \ ; т >• свої маєтності на Волині, тут же велів розшукати з-поміж 
їм їданих тих молодців, які під час всезагального повстання 
МІ іоурювали свою братію до бунту. "Князь, — говорить 
1 \ масний історик, — брав приклад з Тарквінія, пригадуючи, 
•ік НІН збивав маківки і цим показував, що для міцного 
іі.ім\ііання слід позбивати голови заводіям, і тоді нічого 
' 11 ія 1 ися народу, бо сам по собі він бездушне тіло, якщо немає 
і\ \у. який би оживляв його і збуджував до діяльності". До 
іпіо ж князь дізнався, що ці самі люди, невдоволені підсумком 
мім'.с іання, бо не отримали свободи і тепер надто гучно 
м.і|чкали й інших хвилювали, їх спіймали, кинули до в'язниці, а 
Мій їм ча наказом князя посадили на палю. 

Треба показати приклад суворості на страх іншим, — 
к'ііорив князь Корецький. 

Приклад цей справді не зостався без наслідків і посіяв 
і І |і.і\ на всю округу, особливо на підданих князя. 

Колишні біди падають на наші голови: пани вже 
іають мстити нам і мучити! — нарікали холопи. Одні 

мьаїт , інші гуртувалися і не знали, що робити. До одного 
111 НІ о натовпу з'явився православний священик і сказав їм: 

Ось нагорода за все, що ми витерпіли, ось до чого 
і"г.г іа нас втрата нашої крові, пролитої за те, щоб добути 

• і'.ічиїду і скинути з себе нсстсрпне польське ярмо! Ось 
І' і|н НІ, панської милості. Ось вам клейноди польської слави 

і|і\ ми нашої братії на палях. Не здолали ляхи нашої моці 
• м ини, гак доконують лестощами. Це, братове, означає лю-
м. II. поляків! Сам Бог тепер відкривав нашій простоті очі, 
III. и. ми недовіряли своїх душ панській злобі. Багато нас пани 
І і'ііі'. іінні, луже ми постраждали від панського тиранства, а 
І. МІ |і 1 доброї волі вклали свої голови в те ж ярмо, щойно 
І мм\ І-.ІІІН ііого з шиї. Лисиця звір — і та не піде вдруге в 

І ми .111, і іігах не полетить вдруге на приманку! А людині на 
КІНО розум, щоб вона розібралася і біди уникла. Брати 
и и хоче панувати, той на все погане піде, тільки б утри-
І І', наис гві. От вони нашого брата хитро підстережуть, 

І їм скажуть, що це не віроломство, а розсудливість. Так 

' ІІМ.ІІИІІ11 ГоІоміас... — Сгасо\у. 1683. — V. 1. Р. 179; І.аіоріяіес .Іегіісга 
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обставляють пани свої справи. У панських садибах омана 
заохочується, і якщо когось не можна здолати силою, так 
пани беруть оманою і ще тим величаються. Пани не дивляться 
нате, що праведно: тільки б їм користь була. Чи давно висохла 
кров нашого сміливого Павлюка, як після Кумейок пани 
заманили його, запевнили клятвою, що йому нічого не буде, а 
потім стратили у Варшаві на своєму сеймі? Та що давнє 
згадувати, подивіться на ваших братів: вони ще на палях, 
можливо, ще дихають і закликають вас берегти себе і стати 
слугами Божими на праведну по.мсту за їхні муки! 

Ця промова була виголошена натхненно, особа і сам ора-
тор посилювали враження. Натовп захвилювався. Озлоблено 
холопи кричали: 

— Зброї! Зброї! Бити їх, бити всіх — і великих і малих! 
Кара їм за злодіяння! 

Звістка поширилася округою, в різних місцях склалися 
партії, з'єднувалися між собою і спонукали інших селян гурту-
ватися. Декількох дворян вони схопили і замучили. Почувши 
про хвилювання, князь Корецький відрядив проти бунтарів 3000 
своєї кінноти, яка, здавалося б, могла легко розправитися з 
окремими групами селян, котрі, як доповідали князеві, діяли 
поодинці. Але сталося не так. Холопи оточили верхівців і 
змусили втікати, а якби у них були коні, то напевне знищили б 
усіх. Подія ця, як і слід було очікувати, сприяла поіииренню 
заколоту; чутка про нього небавом докотилася до Варшави і 
наробила великого переполоху. Король був невдоволений 
Корецьким і доручив канцлеру написати йому листа з 
доганою. "Зараз, — йшлося в цьому листі, — зовсім не годи-
ться збуджувати та дратувати холопів. Якщо навіть казенні й 
заслужили того, і тоді не можна похвалити такої суворості; 
поміркована людина має зважати на обставини і знати, що не 
завжди варто карати за злочин, коли з цього може бути спо-
куса. Ваша милість, вимагаючи від своїх холопів покори, са-
мими вашими вчинками збуджуєте й посилюєте в них непо-
кору і зневагу до себе. Звольте ж виправити допущену вами 
помилку, бо через вас не повинна страждати вся Річ Поспо-
лита" ' . 

Невідомо, як виправив свої помилки Корецький, Заколог 
то посилювався, то стихав, але не припинявся. Як тільки хо-
лопи поверталися з війни до своїх домівок, власники їх крив-
дили. 

— Таке і вашому Хмельницькому буде, — говорили вони, 
— ось тільки трохи отямимось. 

'Зіогіа ІІСІІС еіісггс сі\'іІе ііі І'оіопіа сіі сіоп ЛІЬегіо Уіт іпа ВсПипсхс. 
Успсііа, МОСЬХХІ. — 8.202 — 204. 



Холопи гуртувались у ватаги, власники зверталися зі скар-
I ,і\ііі до Хмельницького'. Хмельницький страчував неслухів, 
г.ііііли, саджав на палю% і тому його ім'я, яке до того руси 
ічімоііляли з побожністю, стало для багатьох огидним. Забуж-
111 і;і ііодністряни, найбойовитіші й найвідважніші в Південній 
Г\сі, відзначалися схильністю до буйства та непокори. Вони 
•ііирллися у ватаги левенців, як називали їх у цьому краї. В 
'Ігрііоній Русі таких борців називали опришками: серед 
' н І ліііііх, опріч непокірних панських холопів, були карпатські 
шрні. Опришки — назва старовинна, колись це були розбій-
ниці,кі зграї, які займалися грабунком; тепер же вони стали 
І \ |іі \ нагисязоднієюметою — звільнення від влади панства 
І іюмс га шляхетству за колишні утиски. Знову почалися вбив-
. т а іі пожежі. Очолив бунтарів Нечай, хоробрий брацлав-
. і.кіііі полковник. Казали, щодо Хмельницького прибув натовп 
• місич п'ятдесятий 

і ак ти полишаєш нас, гетьмане? — говорили вони. — 
І Ін'ітпасш тих, кого зобов'язаний захищати і не давати крив-
ій і и папству! Чи ти сліпий і не бачиш, що ляхи обманюють 
н 1.С своїми ласками, щоб потім підступно знищити? Чи не 
і"іі>міст, що вони хочуть тебе обеззброїти, посваривши з 
і і | і ітмп воїнами? Чини ж як хочеш; якщо тобі до вподоби 
III і'дьія, ішіишайся в ній, а ми виберемо іншого старшого, який 
І |міцс за тебе стоятиме за нас. 

1 СІ ьман не посмів зневажити голосом браіуіавського пол-
I' '1.1 піка, народного улюбленця Нечая, ім'я котрого залишилося 
и іі;і|)і)лііій іюезії ідеалом мужності й відваги. "Гетьман 
ІІІИИІЯІ'.СЯ, — говорять літописці, — щоб його не скинули з 
и Іі.маїїсгва. Упевнений, що гетьман не наважиться вжити 
и' III.оіо суворих заходів, Нечай не обмежився сміливими 
І іі'.амп і після згаданої роз.мови з Хмельницьким, перебу-

I иіиіи гижпівтри в Києві, у травні відправив до очаківського 
' І іірохаппя прислати до нього в Брацлавський полк 2000 
• р ПІ, Гн) ляхи, писав він, не хочуть бути з ними в мирі. Ця 
• І' I I міірвавшись на Поділля, зруйнувала декілька шля-
• м І.кіі\ садиб, вбила одного шляхтича прямо вдома і пішла 

і •• иичіччіо. Кисіль вимагав, щоб Х.мельницький за такий 
І і'Н'і ііаіпіі вчинок стратив Нечая. Хмельницький пообіцяв. 

І' Исчая, але тут же відпустив. Кисіль повідомляє. 
іп . \ \ і с п.пицький взяв тоді з Нечая кілька тисяч злотих. 

\ | и.і К.. П І.Р. — Т.З. — С . 4 0 1 . 
І І.рімІ ііиічи. ігіл. Киеііскоіо комиссиеіо. — К., 1846. —'1'.2. — С. 3. 
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Нечай був багатієм і мав силу в народі не меншу, ніж у 
Хмельницького'. Гетьман тоді викрутився. 

— До реєстру приі^мати більше не можна, — оголосив 
він, — а хто бажає бути охочим козаком, нехай буде-. 

Це охоче військо, яке називали просто гультяйством, 
гетьман відправив під начальство того ж Нечая, якого обіцяв 
Киселю стратити, до Горині, на кордон із Польщею. 

Водночас, не показуючи виду, що він якось потакає 
народному повстанню, він зітнув ще декілька голів, втім числі 
якомусь невідомому, який оголосив себе гетьманом і збирав 
під своїзнамена запорожців^ Але виходило, що Хмельницький 
був суворий з тими, хто менше важив для народу, а тим, хто 
міг з ним позмагатися, потурав. 

Кисіль дізнався, що Хмельницький хитрує, і не поїхав до 
нього сам, бо знав його круту й гарячу вдачу, а послав 
митрополита. Старий з'явився до гетьмана. 

— Я вже старий і слабий, — сказав архіпастир, — вже 
недовго трудитимуся на користь вашої милості, пане геть-
мане! Постарайся здобути імені своєму вічну вдячність 
короля і Речі Посполитої, а від Бога благословіння своїм дітям. 
Утихомир кровопролиття, осуши сльози вигнанців, інакше вони 
з їхніх очей потечуть на твою душу. Згадай, що вони насолод-
жувалися багатством, а тепер позбавлені шматка хліба; зга-
дай, що багато побратимів наших, які сповідують православну 
віру, яку сповідуємо і ми з тобою, проводять дні в сльозах та 
нарузі; дехто вже помер з голоду, інших злочинно замордували 
холопи. Бог усе це бачить, і по.мста його не дрімає! 

— Тобі відомо, вельмишановний архіпастирю, — відіювів 
гетьман, — що я вжив усіх можливих заходів; з мого боку 
немає ніякої провини. А що ж мені робити з народом? Поки з 
маленького паростка виросте могутній дуб, чимало літ треба 
чекати! 

Хмельницький приїхав до Києва. 
— Польські пани, — сказав він Киселю, чухаючи поти-

лицю, — підвели мене. На їхнє прохання я погодився на такиіі 
договір, котрий ніяк не виконати. Посудіть самі: 40 000 козаків, 
а що робити з іншим народом? Вони вб'ють мене, а на поляків 
все одно піднімуться. 

КІ.МіскаІом-хкіе^о... к5Іс;§а раїпіеіііісга... — Кгако\у. 1864. — 5.549 -
551. 

-История о іірезеігьіюй брани. — К., 1854; Аппаї іит Роїопіае... 
Спісо\у, 168.3. — V. 1. — Р. 179; Мі.'їіогіа рапоиапіаіапа Кахітіеі/.а... - - Ро/ііап, 
1840. — Т. 1 — 110; Ратісіпікі сіо р а п о и а п і а 2 у £ т и т а III. ХУІасІу.чІаиа IV і 
,1апа Какітісг/.а. — \\'агх/.аиа, 1846. — Т.2 — 8.123; Лктьі ю. и з.Р. — Г.З 
С.404. 

-Ч Іамятинки, изл.Кнсискоіо комиссиею... — К., 1846. — Г.2. — С.2() 



Кисіль не знав, що йому порадити'. 
Годі Хмельньцький призначив у Переяславі генеральну 

|м - на початку травня. Ніколи ще в Україні не проводилося 
і.ікої ради; "вона, •— говорить сучасник, була схожа на 
іичіьський сейм і була справжнім національним зібранням 

'Липаїітті Роїопіае... — Сгасо\у. 1683. — V. 1.; Иі.чіоі іа рапохуапіа .Іапа 
I. . і / ітісгга.. . — Р о 2 п а п , 1840. — Т . 1.; Ратіе(пікі сіо рапо\уапіа Ху^іітіпіа 
111 \\'ІасІу5Іа\уа IV і ]апа Казішіегга. — \\'аг52а\уа, 1846. — Т.2. 

У 1650 році полків було 16: 1 ) Б р а ц л а в с ь к і і й піл ііачальство.м Данила 
І '1.111 иіймав землі між Вуго.м і Дністром на південний захіл до кордонів 
•\Ь' І ІЛІ1ІЇ і на південь до незаселених степів, де кочували орди, по річках 
І •! М11ІІІІ і Рову, в нинішніх повітах Могилевському, Я.мпольському. значній 

•І ні Вінницького та Брацлавського. Брацлав. головне місто Брацлав-
• і.ші 1) воєводства, був головним містом цього полку. До нього входила 21 

міста Могилев, Ямполь, значний тоді поторгів;іі, містечка: Мурахва. 
і |'.и 1111. Тульчин. 2 )Умаі іськнй під начальство.м Йосипа Глуха — на 
мр.іічн'іережжі Бугу, над яким була остання його сотня Ладижин, на кордоні 
і.|міі мінського полку, по річках Кобличу, Буїчу, Гірському Тікичу. Синюсі. 
III" іігі..'иляла його від степів, у нинішньому повіті Уманському, у східній 
•1.И іииі Гайсинського, у східній частині Лигіовецького; він займав також 
I І 1 II і\ час ] ину Звенигородського повіту. І (я земля називалася Уманщиною. 
II иі.ііму було 13 сотень. Умань була його полковим містом. 3)Кяльницькі іГі 

Івана Хведоренка включав лівий берег Бугу ол ІЗіїнінці до 
г 1111 п|і(іл;і, останньої сотні Брацлавського полку, на північ від берегів Десни. 

" ї ї лнііьоіо сотнею цього полку були 1 Ірилуки; береги Собі віл 1 Іогребпіца 
1ІІПЯ ііого сотня на кордоні Бі;юцерківського полку), в нинішньому 
1 Пиновецькому, в північній частині Брацлавського, в нівнічно-схілній 

ііііітіці.к-ого, займав західну частину 'Гиращанського і [нвденну поіювину 
1.1 .пінського: всього сотень в ньому було 18. Між нихні міста Вінниця та 
ііін..іи ць і значні .містечка Немирів і Животів . 4 )Чі ігнрі інські іГ і піл 

• 1.11 11.1 І иом Федора Якубовича Вишняка зай.мав землі на .чівобережжі 
І І. і його відгалужень до Дніпра і на лівому березі Дн інрало ВПІШІІНІЯ 
II. 1.1 \ ііиніїїпііх повітах Чигирмнсько.му, Звенигородському та західній 
' " МІМІ К'рс.мснчуцького; в ньому було 18 сотень; включав .міста Кременчук 

и.ник на лівому боці, а на право.му — містечка Крилів, Медведівка, 
І 1 ••11111. Сміла. 5 )Корсунські ій під начальством Л у к ' я н а Мозири у 

повітах: Таращанському, Канівському, на берегах Росі, Гнилого 
і і ' іг і . і Иільшанки; відбудований після пожежі, заіюдіяної Гіотоцьким, 
І •І" 111. Гіув ііого головним містом; всіх сотень було 19, в тім числі у 

І ' " ї ї і;і Нисянці. 6 )Чсркаський під начальство.м Яська Ворончснка 
• 1ГГ, И.ІІ11.Я на півночі Россю і простягався на лівобережжі Дніпра до 

і і і кмоноші в нинішньому Черкаському повіті і західній частині 
• ' 11.К0Г0. Сотень у ньому було 19 і, крім полкового міста Черкас. 

' • ' •' і'і ічі оноіма. 7)Канівськіій під начальство.м Се.мена Савича займав 
Черкаського правий берег Дніпра до річки Ірані, Канівськиіі 

11МЧСН1І)' частину Київського; місто Канів було його полковим містом; 
• 1 іі\ 111 15 сотень і серед них Трехтемирів і Стайки поблизу Дніпра, 

ічіііи і.іоіііі під начальство.м Антона Ждановича — від Ірані до Прип'яті . 
' І" 1.14 І|чісіія.Здвижа, н а с х і д д о ї е т е р е в а , леКоростиішв(прикордонне 

N.. 1 1-1 і.маінци}ж), займав також Полісся в нині їиньому псівіті 
' 1 . 'м\. \ схілнін частині Васильківського. Радомисльсько.му, Овруць-

• ' :.і\і ппіі часі ині Остерського; у Києві, головно.му іюлковому місгі. 



вільної та незалежної держави'. Там було остаточно прочи-
тано й затверджено народом реєстровий список, який треба 
було надіслати королю. Історики називають різну кількість 
козаків, які ввійшли до реєстру; відомо, одначе, що їх було не 
40 000. Каховський стверджує, що їх було 37 549-, а українські 
літописці говорять, що їхня кількість перевищувала визначену 
в договорі: одні називають число 47 350, інші — 50 009\ Дані 
українців заслуговують на більшу довіру, бо Хмельницький у 
своєму листі до короля вибачається, що хоча за зборівським 

була С01ІІЯ піл такою ж назвою; всіх сотень було 17 і в тім мислі міста 
Овруч. Васм.тьків іа містечко Вровари на лівому боці Дніпра. 9 )Білоцер-
ісівськиГі піл начальством Мпхаіїла Громнкн займав береги Росі з її 
иритока.ми у повітах Сквирському, західній частині Васильківського, 
північній Тараніанського. Іїіла Церква була полковим містом; Серед його 
сотень були Фастів, Мавоіюч, Триліси. 10)Кропивт іськ і і ґ і під начальством 
Филоиа Джеджалія зай.мав землі иа схід від Чигиринського іюлку до Сули, 
між Оржицею та Удасм, ві-ору по Удаю до Журавки, яка була його останньою 
сотнею на кордоні з Прилупьки.м поіпдам, у східній частині Золотоніського 
повіту, західній — Лубенсі>кого, східній — ГІирятннського; полкове місто 
— Кропивна іюблизу Золотоноіні па річці Кропивпі; всі.оі о сотень було 
І І, втім числі місто ГІирятин, І 1 )Переяславськігі"і під начальством Федора 
Лободи — па лівобережжі вздовж Дніпра по річках Трубежл; 1-Іслрі, Суполі 
і по ліво.му боці Десни до Остра в пипіінпіх повітах Переяславському. 
Остсрському та південній частині Козелецького. Сотень у ньому було 18, 
ію.'ікове місто — Переяслав. 12)ПрилуцькііГі під началі.ством 'Гилю(1)ім 
Носача пише Кропивинського. по Удаю та дрібних річках, що в нього впа-
дають. у пиніїїпн.о.му Прилуцькому повіті, захоплював невелику частку 
1 Ііжипсі.коі'о; іюлкопе місі о — Прилуки, в полку було 19 сотень. ІЗ)Міірго-
родськпґі під пача.'и.сі во.м Матвія Г.іадкого на схід від Кроггивинськоі'о, по 
Сулі, Хоролуїа їхніх притоках, в ниніпіпіх повітах Миргородсько.му, східній 
чаеі ипі Лубенського, ІІохвицькому, Роменському, Хорольському; в пі.о.му 
було 16 сотень, серед них Лубни, Лохвиця, Ро.мпн та Хорол; головне полкове 
місто — Миргород. 1 4 ) П о л т а в с ь к и й під пача.п.ство.м Мартина 11умн<а-
ренка займав зе.млі по річках 1 Іслу. Ворсклі у ниніиіпіх іювітах Полтавсі.ко.\і>'. 
Гадяцькому, Зіпьківсько.му і Кобеляцькому Полтава була полковим містом, 
в полку було 17 сотені>, в тім числі у містах Полтаві, Га,цячі, Зіпі.коі.іі. 
Кобеляках, містечках Раніівці та Веприку. 15)Ніжіінськіій під начальстном 
Прокопа ІПу.мейкапорічпі Острі в ниніпіпіх повітах Ніжинському і Козелс-
цькому; С 0 Т С 1 И , було дев 'ять, в тім числі три в іюлковому .місті Ніжині іі 
одна в Козельці. 16 )Черн іг івськнй під начальством Мартина Пебабн по 
річці Десні до Сей.му в іювітах Чернігівському. Норзпянському, Сое-
ниіп>кому. Конотопському. По^и<ове місто — Чернігів. Сотеіп> у ньому були 
шість, в ті.м числі міста Сосниця, Борзпа, Конотоп. Виніс в Чернігівськім 
губернії , в повітах Стародубеї .кому, Мглипському, Городненському. 
Повгородсівереько.му. Кролевепько.му. Глухівському, Суразькому козакмі 
тоді не було. 11,я частина південоруської землі була навернена до козаці іі:і 
ігже опісля еами.м Хмелі>пиці.ки.\г 

'НІБіотіатит РоІопіаееЬехсе.чзи V1асіі̂ ;1аі IV.. .— 1755. 
-Лппаї і і іт РоІопіае... — Стасоху, 1683. — V. 1. — Р181. 
•"'Крагкое нсторическое описание о Малой Роесии до 1765 гола... - М . 
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юі оіюром слід було зменшити кількість рссстрових козаків, 
і;і і!Ііі цього не може зробити, бо вже й так зазнав великих 
І р\лііоіців при реєструванні'. Кожен реєстровий козак вступав 
\ ко '.ацьке звання з усією родиною і мав по одному кінному й 
иіпіому підпомічнику, крім наймитів-; до того ж Хмельницький 
•..пііїсав ще 20 000 козаків для резерву: цей корпус перебував 
1114 особливою командою його сина Тимофія''. Таким чином, 
1.1 п.кість тих, хто опинився тоді у відомстві козацького 
м.і'ілльства, була досить значною і сягала 300 000'. І все ж у 

залишалося більшетаких, хто не ввійшов до реєстр}', тож 
і'.чііи мусили розпрощатися з блискучими подіванками бути 
I I II.ним стаїюм і на вимогу Речі Посгюлитоїзнову йти у під-
I.1І1С І В0 до панів. Певне, ця Переяславська рада була гамір-

мпіо іа бурхливою, бо Хмельницький нарікав на складнощі, 
іки.ч він зазнавав при затвердженні свого реєструй Кисіль 

іі\ II присутній на цьому зібранні руського народу як воєвода 
г.:і/кітюї руської землі і через це давав католикам іювий привід 
• \міііватися в його щирості'". З Переяслава Хмельницький 
иічил в до Києва з візитом до Киселя. З ним приїхали старшини 
І іи і полковники. ЦЄ було ІЗ березня, у Києві тоді стовпилося 
іичіал 10 000 народу — поспольства та козаків: все це були 
ік І; юволені, нарікали на гетьмана за реєстрування, за винят-
I піх, хто вже звик вважати себе козаком. Поширилася 
•і\ І ка, пю коронне військо наближається до кордонів козацької 
лМ і|і. 

Ляхи, — кричали тоді невдоволені, — нас обманули; 
і'.>'ті тільки про людське око дали нам мир, а тепер хочуть 
II.11 і.іс ги на нас, коли ми склали зброю. Навіщо таке велике 
і'.мк і.ко йде в Україну? 

Хі'.плювалоїх повернення з полону Потоцького: не подо-
"1 її ч і. їм, ню його залишили у званні гетьмана, побоювались, 
МІ. І пін .мститиме козакам за свою поразку й приниження. 
'•ІМІІІСІ. духівник, якого Кисіль у своєму листі до короля не 
11.1 '.іінас, вказував народові на те, що ..лхи обіцяли знищити 
• .тим ііс знищували, а Кисіль не підтримував віри та ще по-
1 \ і'.іг. іяхам. Злилися на Киселя за те, що він привів з собою 
І рік і;і чо:ювік озброєноїасистенції. 

' І І.1МЯ І ііики, изл.Кисвскоіо комнссиеіо... — К.. 1946. — Т.2. — С.З, 14. 
І р.икчіс чііисамие о козаако.м малоросснґіском иароло... — М., 1847. 
і І 

І І МІ кос исгормчсскос огіисамнс о МалоГі России до 1765 гола. — М.. 
І С.І.^ 

І Іі .ікч 11, о том. что случилось в Украине с той порі.і. как оііа Литвою 
І I. 1.1, аж ло смсрти гстмаїїа Богдана Х.мсльницкого. — ІМ., 1847. 
І І.ім-итікм. изд.Киевскоюкомисснею.. . — К.. 1846. —'Г.2. — С.З. 14. 
І Іі іі>м;ігііпі І'оіопіае еЬ ехсс55и Уіасіізіаі IV... — 1755. — Р.57. 



Хмельницький побоювався, щоб не зібралась чернечна 
рада і не скинула його з гетьманства. Вже на Запорожжі 
якийсь Гудський назвався гетьманом і до нього сходилнсі, 
невдоволені. Хмельницький не наважувався чинити круто, тим 
паче, що й на доброзичливість полковників до себе не міг 
покластися. Натовп народу, зібравшись у Києві на Подолі, 
послав до Киселя вимагати, щоб він розпустив свою асис-
тенцію. Кисіль відповів: 

— Мені дана асистенція від короля, і вам про це оголо-
шено. Треба було раніше обумовити це. Мені писали, мене 
запрошували, обіцяли прийняти дружелюбно, і тепер не треба 
вигадувати такого, щоб тільки показати неповагу до мене. Я 
й так узяв лише половину тієї асистенції, яку мені дали, і тепер 
не відішлю її, а якщо вона вам не до вподоби, то сам з нею 
від вас поїду. 

Після цієї відповіді наступного дня, 15 березня, знову зібра-
лася народна рада, дуже гамірна. Хмельницький не міг її 
заспокоїти. Наперекір його бажанню послали до Киселя вима-
гати, щоб він з'явився на раду і відзвітував, з чим приїхав. 
Кисіль відповів: 

— Я приїхав не укладати угоди, а бути стражем вже ухва-
леного мирного договору. З усим колишнім покінчено. 

Ця відповідь посилила хвилювання, крики, погрози, але 
юрма розійшлася, не відважившись ні на що. Тоді Богдан 
Хмельницький запросив до себе старшину й полковників, 
переконав їх поїхати з ним до Киселя з візитом. Він попередив 
Киселя. Воєвода звелів приготувати обід для гостей. 16 берез-
ня Хмельницький з полковниками у супроводі трьохсотенного 
кінного загону піднявся на гору і в'їхав до замку, та в цю 
мить у натовпі народу спалахнув бунт, почали кричати, що 
пора розправитися з Киселем, і величезний озброєний натовп 
кинувся на гору, оточив замок з погрозами та лайкою. Хмель-
ницький вислав осавулів та полковників приборкувати народ, 
а потім і сам не залишився обідати і вискочив. За власним 
зізнанням Киселя, і він, і вся його асистенція дуже переля-
калися, особливо жінки. "Наші, — говорив Кисіль, — приїхали 
сюди з родинами, як додому, сподіваючись на мир". Хмель-
ницький приборкав закол(V^. На його щастя, саме надійішга 
звістка, що сміливець, котрий прийняв на Запорожжі геть-
манський титул, схоплений і відправлений до Чигирина. 
Хмельницький збагнув, що, незважаючи на невдоволення ЕІИМ, 

він все ще такий сильний, ию суперника йому бути не може, і 
став сміливішим та рішучішим. Наступного дня, персгов(ь 
ривши по секрету з і<иселем, він сам зібрав на раду козаків, 
виголосив перед ними довгу промову, присягнув перед усіма, 
що не укладатиме з Киселем угоди, запевняв, що з боку Кисс 



іч немає зради, а якби сталося інакше, він сам його затримає, 
ипіцяв не пускати панів у маєтності, а тим часом відправив 
ііиссільство до короля і наказав усім козакам розходитися в 
мочки і берегти кордони на випадок, якщо ляхи надумають 
14 І упити з військом. Козаки послухались гетьмана і розхо-
111 іись. Поспольствож гомоніло, нарікало,та несміло нічого 

І. іія ги у Києві; лиш кияни мстилися Киселю тим, що не хотіли 
і.т;п и провіанту ні йому, ні його асистенції, так що він мусив 

\ І римувати її власним коштом, витрачаючи щоденно по сто 
1.1 ісрів при великій дорожнечі і нарікаючи на мізерність своїх 
іч'іігі ів, підірваних розором його маєтностей. 

Хмельницький написав універсал, який суворо забороняв 
"МН И й непокору, погрожував неслухам стратою і наказував 
іи' іковникам негайно карати всіх винуватців, а на приклад 

наказав стратити в Києві заводіїв бунту в Кальнику та 
г.і ЧІПЦІ, пана Лагевницького. Тоді ж він звернувся до воєводи 
|і.і ;ом зі своєю старшиною, кажучи: 

- Треба зважати на час, подимного поки що не збирати, 
ііік і.ку коронному не підходити до лінії, а панам можна зали-
міліися в Україні тільки тим, які раніше вже приїхали в свої 
м.и І кіі,та йто недуже поважним, а можновладцям слід при-
I ічіма гися, доки поспольство стихне. Нехай надсилають своїх 
\ І ї ї чинків, тільки неодмінно русів, з якнайменшим почтом, а 
• іігіланими хай поводяться якнайскромніше і дружелюбно'. 

Кисіль мусив погодитися з доказами гетьмана, але через 
' іи чо івичку триматися середини, в один і той же час дружньо 
і'.і тнем з Хмельницьким і писав королю, що набагато краще 
•іи'іі) и їятися за зброю, ніж мати холопів і не володіти ними, 
І і і | и > \ , і і і , щоб, коли почнеться війна, дали йому таємно знати 
' І • і.і чеі ідь, аби він міг безпечно вибратися з України і вивести 
І'ГІ І II дворянство під пристойним приводом від'їзду на сейм-. 

Хмельницький відправив посольство до короля зі своїм 
І" ' І І ром. у листі до Яна-Казимира козацький гетьман від 
г и III кочацтва дякував за затвердження зборівського договору 
І І .ііл'іав, що оскільки на сеймі не прийняли митрополита і 

не дали змоги припинити релігійні непорозуміння, то 
'•'1111 по просить, щоб, згідно з договором зборівським, унія 

1.1 неодмінно знищена і щоб усі церкви та церковні маєтки, 
н нми ік^юдіють уніати за колишніми королівськими приві-

ІМИ і'іули після їхньої смерті )іегайно повернуті грецькому 
І .чн ііеі ву, щоб не було роз'єднання у православній вірі\ 

N 11.май доручав своїм депутатам просити короля, щоб 

і' і>чт(.іі И.ГІ.Б., автогра(І) № 165. 
11 імчміики. изл.Киевскоіокомиссиеіо... — К., 1846. — Т.2. — С.3,24,30. 
і ім.ьс С.З, 9 — 1 8 . 



усі посади в руських областях роздавали православним, щоб 
пани, приходячи в українські маєтки, не приводили військової 
асистенції і сумирно поводилися з холопами, до того ж зазна-
чалося, щоб і київський воєвода не мав при собі асистенції. 
Хмельницький до того ж вимагав, щоб коронне військо не 
наближалося до лінії, що позначала кордони землі, відведеної 
за зборівським договором козакам, зрештою, домагався ви-
дачі свого ворога Чаплинського... 

Король прийняв депутатів дуже ласкаво, а на прохання, 
подане ними, у травні одержа^^и таку відповідь: "Щодо унії 
король повідомляв, що київський митрополиту присутносіі 
єпископів розмов;іяв з уніатами, а щодо єпархій та церков, го 
король вже більше зробив, ніж обіцяв. Якщо ж хтось із при-
ватних осіб чинить перепони, то король готовий влаштувати 
правосуддя". Це були тільки слова. При цьому король вважаї! 
за потрібне зазначити, що обіцянка надавати посади тільки 
тим, хто сповідує грецьку віру, стосується лише трьох воє-
водств: Чернігівського, Київського та Брацлавського. Згідно 
з проханням козаків, король обіцяв написати до київського 
воєводи, щоб і він сам. й інпіі пани мешкали в цих трьох воє-
водствах без озброєної асистенції, обмежуючись тільки 
домашньою прислугою, але заявляв про своє невдоволення 
козацьким реєстром: із шляхетських маєтків Брацлавського 
воєводства вписано до реєстру багато холопів; шляхта на цс 
нарікає, і король наказував або замінити їх іншими, або вивесги 
із шляхетських маєтків, щоб вони не привласнювали собі 
панських грунтів і не підбурювали підданих. Щодо побансання, 
щоб коронне військо не наближалося до козацького кордону, 
король зазначав, що коронне і Запорозьке війська однаково 
належать Речі Посполитій, тож коронне військо мас прано 
йти скрізь, де необхідію, не завдаючи шкоди Запорозькому, а 
коронний гетьман має домовитися з запорозьким про заходи 
порядку й захисту. Що ж до Чаплинського, то король сказав, 
що вважає вимогу Хмельницького вже непристойною, після 
того як під Зборовом він заслужив милість короля і все ко-
лишнє має забутися. Король додав, що не має погреби в жоднії! 
послузі Чаплинського'. Разом з тим він писав воєводі, щоО 
він переконав шляхтичівта панів не допускати роздратування 
простого народу, поводитись із підданими ласкаво, не давані 
ніякого приводу до заворушень^ 

Папство загалом було дуже невдоволене цими вимогами 
— Це неймовірно! — кричали пани. — Х М Є Л Ь Н И Ц Е . К И І І 

'Рукописи И.ІІ.В. отлсла разіюязьічного. — Ф. № 5. 
Ч іамя і иик-и, и іл.Киснскоіо комиссисю... — К.. 1846. — Г.2. — С'..^, IX 



іміїі ііимагати зиищеиіія у н і ї — і від кого? Від короля-като-
імка! І король приймає такі посольства! 

Хмельницький знав про ці поголоси. У травні він прибув 
іп Ічисва з полковниками, сотниками та двома тисячами ко-
•..іків. Вони оточили замок, де був толі Кисіль, і гетьман мав 

т і м побачення. Бідні шляхтичі гадали, що їх поі рабують і 
ік-рсб'югь разом із воєводою. Та хоча гетьман і воєвода гучно 
мпспсречалися засвою першість, одначе розійшлися друзями, 
.1 г:іідом у Києві стратили декількох бунтарів'. Але це не за-
. ипічоию народу. Цьому більше сприяла поступливість самого 
іі'.орянства. 

/(сякі пани, бачачи, що "криком дуба не зрубаєш", як гово-
| ч і і і , с я у прислів'ї, стали приходити в свої маєтності самі й 
І и ч оджувались жити й управляти на запропонованих умовах. 
\І \ /кпки, зачувши це, кидали зброю і поверталися. Вони зби-
I'.гінея па сходи й обмірковували, як їм приймати панів. 

У Немирові відбувся такий сход мешканців сусідніх сіл. 
М\ жііки обрали собі отаманом якогось Куйку і радилися, як 
.1.111II з панами і служити їм. 

Л цю, — говорив Куйка, — дамо йому плуг волів та 
•ІИІ мри мірки солоду — буде з нього, аби не вмер з голоду. 

В інших місцях холопи домовлялися кланятися панам у 
іч- іикі свята, тобто приносити їм щось за своїм бажанням, і 
14 імовлялись від усякої панщини. Дворяни змушені були 
и ич'.ольнятися тим, що дають їм з милості власні піддані-, 
м.гі якими ще так недавно мали необмежену владу; дворяни 
іі|чііімалитакі умови, сподіваючись все виправити з перебігом 
'і.и \ "' Та на яке виправлення можна було очікувати від таких 
• и.іт ііьпих і незагнузданих підданих? — говорить сучасний 
II.III, - Наше перемир'я з ними пахло рабством для нас са-
ч і і ч " і Іайбагатші раніше пани не отримували й копійки зі 
• ічнч I(с^н1чезпиx маєтностей, які з одного імені вважалися 
І ііі.піо власністю. "Ті ж, які були простішими й біднішими,— 
и'г..ірігіь літописець"*, — самі взялися орати й косити, і 
і|'\ /кііпи їхні, котрі раніше боялися вийти на сонце, щоб не 
ь млгнути, в'язали снопи в липневий полудень". "Не було 
' 1 .1 , І іс було садиби, де бідний шляхтич міг би вільно позіхнути, 

І і'.ідчіггь сучасник. — Ледве хтось гюгарячкував, тут же 

'І ііпрі^ісс .Іегіісха аІЬо кгопісгка ї гскорі.'їти чуусіаі К.\\ '1.\\ 'оісіскі. -
І • !• І Імії,., 1853, — § . 1 1 2 . 

\і. І і.і 1(1. и і .И — Т.З. — С.401; Ратісіпік Мікоіаіа ісі"піо1о\\'зкіс§о... — 
І 'XV ІХ-̂ О. 5.17. 

І І.іміііііііки, изд.Киевскою комиссиею... — К.. 1846. — Т.2. — С.З, 19 

'II' нчіия о іірсзельиой брами. — К., 1854. 



бунт, а 40 000 реєстрових, як горох із мішка, розсипалися по 
цілій Україні і здіймали все на дибки'. 

Хмельницький не переставав карати непокірних. Власні 
потурання бентежили власників, і вони вже домовлялися між 
собою про збройні відсічім Багаті пани, прихопивши зі свого 
господарства на[ивидкоруч щонайцімніше\ втікали до Польщі 
й поверталися в Україну з командами, вривалися в бунтівні 
села й карали заводіїв, відрізали вуха й носи, виколювали очі '. 
В Україні почали з'являтися уніатські гюпи та ксьондзи, навіть 
єзуїти-. 

Холопи навідріз від\ювлялися служити власникам, втікшім 
за Дніпро у степи й селилися на московських землях; інші 
гуртувалися в загони левенців, тобто молодців, і билися з поль-
ськими партіями. У всіх трьох воєводствах України відбува-
лися всі жахи безвладдя і безладу, не стачало ніяких сил припи-
нити таке становише. Особливо жалюгідним стало Поділля. 
Гетьман Потоцький, звільнившись із кримської неволі, знову 
збирав військо і ставив біля Кам'янця. Тоді жовнірські партії 
вривалися за риску під приводом утихомирення холопів; 
останні нападали на військові квартири. Ця партизанська війна 
супроводжувалась найогиднішими варварствами з обох сто-
рін*̂ . Хмельницький ясно бачив неможливість утри.матися и 
мирі з іюляками на засадах зборівського договору, укладеног о 
з ними поспіхом. Він не міг довіряти своїм козакам, бо до 
нього докочувалися чутки, що козаки подейкують проте, ідеї 
треба гетьмана Хмельницького скинути й обрати когось ін-
шого. Хмельницький став більше покладатися на татар, яки.\ 
у його розпорядженні було тоді 20 000, й оточив себе, крім 
того, поляками, які були в розладі з Річчю Посполитою. Цс 
були баніти, тобто за злочин оголошені поза законним заступ-
ництвом, і їх, заданими великоросів, які відвідувалі Україну, 
було коло Хмельницького до 6000. Вони налаштовували його 
на ворожнечу до їхньої вітчизни. "Ось тепер справжня нагода 
присмирити ляхів, — говорили вони, — іншої такої пори може 
ніколи не бути'". 

Тодішнє внутр ішнє , с т а н о в и щ е України неминуче 
спричиняло війну. Хмельницький заздалегідь хотів убезпечи І и 
себе від сусідів і схилити їх на свій бік. 

'Мі іпа сІопіо\\'а... 1681. — 4.2. — 5.4. 
-Памятіїики, изл.Кисііскою к-омнссисіо.. — К., 1846. — Т . 2 . С.З, 
• 'Ратісіпік Мікоіаіа .1стіоІо\\'.чкісво... — \̂VОVV, 1850. — 5,17. 
"•История о іірс;іс;іі,ііой брали. — К., 1854. 
•'Повссть о том. что случн.тось в Украйна с той порьі, как ома Ліптнт і 

заіілалсла. аж ло с.мсрти гстмана Боглана Хмсльпицкого. — М., 1847. 
''Лппаїііііп Роїопіае... — Сгасо\\'. 1683. — V.І, 
'Лктм ю. и з.Р. — ТЗ . — С.404. 



Р О З Д І Л О Д И Н А Д Ц Я Т И Й 

іиосини гетьмана з Московською державою, — Москов-
ське посольство в Польщі. — Відіїосинн з Туреччиною. 
— Чауш у Чигіїріїні.,— Молдавські справи. — Сватання 
Хмельницького. — Союз із татарами. — Знущання поля-
ків над бунтарями. — Похід до Молдавії. — Вимушена 
м ода на шлюб. — Посольство Кравченка до Потоцького. 
— Лист короля до Хмельницького. — Універсал короля. 
— Сейм. — Посольство Хмельницького до Варшави. — 
Ііимоги Киселя. — Обурення поляків. — Оголошення 
иійни. — Посольство поляків до Хмельницького. — Зно-
і і іии Хмельницького з Туреччиною, Кримом та Ракочі. 

Ми бачили, що Московська держава й Туреччина з самого 
Лі ку повстання Хмельницького звернули увагу на Україну. 

\\и- іі.ііицький спілкувався і з царем, і з султаном. Він склав 
и 1.111, як залучити Московську державу до війни з Польщею. 
НІ т\сіившиУнковського,Хмельницькийутравні 1649року 
іі' н і.ііідо Москви чигиринського полковника Федора Виш-
И ІК.І У листі до царя Олексія Михайловича він писав: 

І Іріїйми нас, слуг своїх, у милість своєї царської величності 
І " і.иослови, православний государю, наступити своїй раті 
м.і І и\, які сплюндрують православну віру, а ми Бога про те 
1" т м о , щоб ваша царська величність, правдивий і право-
і.іг.іііііі государ, був над нами царем і самодержцем". У 

"І тиііілі> па таку улесливу пропозицію московський государ 
' І 'іи: грамоті похвалив Хмельницького за побажання, але 

1 м і ч и и , що при батькові його Михайлові Федоровичу було 
І I I к ііо ч Польщею вічний мир, і тому не можна наступати 

'иміа литовську землю. "А буде, — йшлося в тій же гра-
.11 під королівської величності тобі, гетьманові, і всьому 

' III І і.\ 'Запорозькому свобода без порушення вічного докін-
иііч •. м;іми, тоді ми, великий государ, тебе, гетьмане, і все 



військо Запорозьке пожалуємо: велимо прийняти вас під нашу 
царської величності руку"'. 

Москва, яка цілими століттями не піддавалася на пропози-
цію вічного миру з Польщею, останнім часом зв'язала ссбс 
таким миром і мусила очікувати сприятливої нагоди. Хмель-
ницькому довелося воювати з полянами без московської допо-
моги. Після зборівського договору він говорив одному велико-
руському боярському синові, який приїжджав в Україну и 
прикордонних справах: 

— Кримський хан кликав мене воювати московську зем-
лю, та я не хочу, і його відмовив від цього; я бажаю государю 
служити в усьому, і не так мало бути, як сталося: государ ис 
побажав, не пожалував нас, не допоміг, нам, християнам, проі іі 
ворогів. 

Відмова московського государя дуже запала йому в дуиіу; 
зазвичай стриманий тверезим і відвертий п'яним, Xме^н.-
ницький інакше вчинив з іншим боярським сином, який також 
приїздив у прикордонних справах. Коли він повідав гетьмаи> 
про взаємні суперечки прикордонних мешканців між собою, 
Хмельницький, будучи напідпитку, говорив: 

— Ви мені все про дуби та про пасіки тлумачите, а я піду 
й зламаю Москву і всю Московську державу, і той, хто у вас 
в Москві сидить, від мене не відсидиться: чому він не допоміі 
нам проти поляків ратними людьми? 

Козаки поширювали зловісні чутки, що на Московську 
державу скоро нападуть татари, а Хмельницький з ними 
заодне. 

— Буде у нас з вами, москалі, велика війна, — говорили 
козаки, — за те, що нам від вас на поляків допомоги не було. 

Всю осінь і зиму після того в Московській держані 
побоювалися, щоб Хмельницький вкупі з татарами не напан 
на царські області. В Москві стали розуміти, що залишатися 
в нейтральному стані важко. Рано чи пізно доведеться або 
воювати з Польщею за Україну, або терпіти напади й рочо]) 
від козаків і татар. Тому московити старалися вивідати, па 
скільки слабкі сили Речі Посполитої і при нагоді шукані 
приводу порушити мирну угоду. Наприкінці 1649 року до 
Варшави прибув гонець Кунаков сповістити про прибу і гя 
слідом за ним послів для дізнавіня про польські справи. V 
своїх нотатках він передавав повідомлені йому у Варшаві 
міркування поляків: 

•'Король наш під Зборовом мимоволі порупіив вічне дсн<іи 
чення з московським царем; він дозволив кримському ханоиі 

'Акти 10. и з.Р. — Ї .З . — С. 309. 321. 



\ о д т н з військом через Польщу і Литву куди йому заманеться. 
\ кримському ханові через наші зем;м' ходити нікуди, хіба що 

ііл Московську державу. Дізнається про те цар, і може 
|ні'.початися війна, і якщо з царськими військами об'єднається 
Іиидан Хмельницький,то нашій Речі Посполитій буде нене-
|ч- іивки. І Москва нині стала сувиїельїиі*, влаштувала у себе 
рі- іі гарський лад, а в Україні всі люди звикли до ратної справи. 
Х мельницький з ними одної віри. Наша Польща бідує від пан-
^ і.ких чвар; польське та литовське військо побили козаки й 
холопи; наші жовніри тільки й уміють свою державу грабу-
і'.лт, а від козаків утікають. Та ще у пас недорід. Всіх панів 
•.;і\лсснули розкоші та свавілля. На сеймах немає згоди. Духо-
г.смсгію лише збирає собі скарби і дає мало грошей для 
. ііскою Речі Посполитої"". 

І-Сунаков доповідав, що пани дуже бояться, аби в листах 
НІ царя не допуститися помилки і не дати Москві приводу до 

г.іГти. Російському гінцю переповідав розмови між сенаторами 
і.\мсць Данило Грек, який мав доступ до рефендарія. Те ж 
мі чі верджував його пристав Свяцький. 

Донесення Кунакова підбадьорило московитів. Причіпку 
міліішли відразу. Москва вважала доречним образитися за 
к-. що деякі польські письменники вміщували у своїх творах 
ік ііриємні для неї вислови. Ці твори надіслав до Москви 
Хмельницький. Першим із них був панегірик Владиславу IV, 
ікіііисаний якимось ксьондзом. Автор прославляв подвиги 
по іяків проти московитів, обрання на престол Владислава і 
м.і '.ииав .москалів народом віроломним, а царя Михайла Федо-
І'ог.ича — просто вождем Федоровичем. Другий — відома 
ь т р і я Владислава IV, нагшсана Вассенбсргом. Московська 
1> їм ика вважала образливим опис бід, зазнаних Московською 
іі |)Лчавою від поляків, та вихваляння доблестей і хоробрості 

"І ілнпіх. У Москві особливо не сподобалися деякі місця у 
и.ірочито зробленому тоді російському переюіаді: '77 ні,те 
іі\\ іііі, Московия со свош! Мшаііяом опять исподволь воі-

іікіюпі и возносяіпся ліібо паче того к бо.пьінему паде-
а возрастати именуется то: возрасти и високо вознес-

мк І., чтоб паче с большим падением ко дну разориться. Л в 
І" і'.рсмя будет Владиславус прямой и истинно великий князь 
ьч іатский, а Михаил будет прозван великий князь москов-

• МІЙ II мучитель"'. Або: "Московитов, которьіе только лишь 
І • іі.ім именем христиансльївут, аделом и обьічаями .мпоі им 
•І НІС и \ }же варваров самих, ми часто одолева^и^, побивали 
.1 і м и л і лучшую часть их земли под наше государство и 

• \пІііг/ііу — ле.'іікігіиии, ніітоіічсммм (ііо:іьск\). 



владение привели". Таких місць, що на^^ежали перу окремих 
письменників, у ті часи виявилося достатньо для того, щоб 
розпочати позов про образу з боку тієї нації, до якої належали 
письменники'. 

Хмельницький повідомляв, що латинські проповідники 
паплюжать православ'я, а король задумує з татарами напасти 
на Московію. Його оповістки були доречними; між москов-
ським та варшавським дворами почалися невдоволення. Цар 
нарікав, що поляки неповно пишуть його титул; таке звинува-
чення, між іншим, стосувалося і Яреми Вишневецького^ 
Хмельницький роздмухував іскорки незгоди. 

На початку 1650 року цар послав до Варшави послом боя-
рина Григорія Пушкіна з товаришами. Польські літописці 
розповідають, що коли король вислав назустріч царським 
послам панів, то цілий день минув у суперечках про церемонії; 
московські люди довго не хотіли сідати в карету, домагаючись 
уточнення, чи справді це королівська карета\ і не хотіли 
подавати правої руки тим, хто виїхав їх зустрічати. Пушкін 
під час переговорів з цього приводу закривав на пана Тині-
кевича: 

— Брешеш! 
А той у відповідь сказав: 
— За такі слова у нас б 'ють ію ниці, якби ти не представ-

ляв царську особу!.. 
— 1 в нас дурнів б 'ють, які не вміють шанувати великих 

послів, — сказав Пушкін. Потім, показавши на товарним 
Тишкевича — Тикоцинського, він запитав: — Чому це він чі 
мною не говорить? 

— Не розумію російської, ню ви говорите, — одказав тоіі. 
— А навіщо ж король прислав до мене дурнів? — спалах-

нув Пушкін. 
— Не я дурень, — відповів Тикоцинський, — а мене гюсла 

ли до дурнів. ІМій гайдук міг би вести з вами посольські спра-
ви. 

Пушкін закричав про безчестя і вставив звичну москоп 
ську лайку. Такий початок не віщував хорошого. Московський 
уряд ніби нарочито відрядив такого посланця, який здагниіі 
учинити розрив"*. 

На третій день після приїзду до [Варшави у приватній бесіді 
з деякими послами в палаці бояри згадували про колишні иіііііи 

'Лктиі 10. и з.Р. — Г.З. — С.373 — 416 
-І Ііхіогіатпі РоІопіас сЬ схсс;;яи УІасІізІаі IV... — 1755. — Р. 12. 
'Аппаїкіт І'оіоіііас... — Сгасо\\', 1683. — V. 1. — 1'. 181; І Іі.чіогіа рамоипмі.і 

.Іапа Кахіїпіг/а... — Рогіїап, 1840. — Т. І. — Я. 112. 
^.ІЛІІсІтІїжхкіе^о... кхісаа рат іс іп іс /а . . . — Кгакои; 1864. - - V 



м< 1СКОВИТІВ з поляками, зітхали про свої невдачі, приписуючи 
і\ карі Божій за гріхи, але додавали, що й русів Господь обере 
млряддям помсти за злодіяння поляків. Вони говорили: 

- Якщо поляки не віддадуть нам Смоленська, князівств 
І іііС|кькогота Чернігівського, відторгнутих від Росії при Вла-
іис.іаві, то навряд чи можна сподіватися на спокій'. 

Містом прокотилася чутка, що посли приїхали оголосити 
и|іі) розриві Хоча сказане послами було їхньою приватною 
і\ мкою, одначе польський уряд так злякався загрози війни, 

іич негайно послав до Москви гінцем Бартлинського для 
..к мокоення царя і дізнання причини такої перемінив Тим 
'і.ісі>м король доручив Радзивіллу та декільком іншим 
> І ііаіорам вступити в переговори з московськими послами. 

1ІОСЛИ офіційно не згадували про Чернігів та Смоленськ, і 
ІД с Ж' Пущкін з першого разу почав говорити доткливо* і 
іисадно': 

Великий государ зволить гніватися на вас, поляків, за 
ІII ірушення хресного цілування. При вічних і докінчених мирних 
ірамотах було ухвалено, щоб титул царської величності 
т к а в с я з великим страхом і без найменшого пропуску, а ви 
III.ок) не дотримуєтесь. Його царська величність вимагає, 
ііи'Г) усі згадані в цьому розписі, що ми пропонуємо вам, за 
г< ііікі провини були страчені, а за малі — покарані. 

І Іани після багатьох відмовок відповіли, що винні будуть 
іьїкарані на першому сеймі за конституцією 1637 року при 
т \ послах, яких цар надішле з прописними грамотами. 

івісно, така обіцянка не була щирою; влада короля й 
• гііаіу не була такою сильною, щоб мати змогу покарати 
'І |иму Вишневецького, котрого шляхтичі шанували більше, 
иі.к самого короля. Поляки хотіли хоч якось відвернути війну, 
і"кіі Річ Посполита збереться з силами, та вони не завбачили, 

НІЧ, чаючи обіцянку, яку не могли виконати, вже давали привід 
І 14 нападу на себе. 

І Іісля цієї претензії Пущкін оголосив іншу. Йшлося про 
• " •|1.1 ІЛИВІ твори. 

його царська величність, — говорив він, — вимагає, 
НІ."І усі безчесні книги були зібрані і спалені в присутності 

імі, щоб не тільки їхні творці, а й власники друкарень, де 
І Гіули ві;щруковані, складачі й друкарі, а також власники 
ї м II іостей, де знаходилися друкарні, були страчені. 

'І Іі^ісігіпгит Роїопіае сЬ ехссзаи Уккііаіаі IV,.. — 1755. — Р,58, 
\мікіІііті Роїопіае,,, — Сіасо\у, 1683, —У,І , — Р І 8 2 , 

І Іі-^іогіагит Роїопіае сЬ ехсез.'іи УІасіізІаі IV,.. — 1755. — Р.58, 
І ічікііиу — гострий, образливий (ііольськ,), 
І Іо іиос собрамие закопов Российской импсрии, — 1830, — 'Г.І 
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Цікаво, що серед винуватців, які замахнулися на царську 
честь, опинився і Ярема Вишневецький. 

— Із ваших вимог видно, — відказали засмучені сенатори, 
— що його царська величність шукає приводу до війни. Де-
кілька рядків, в яких погрішили літератори, ще не причина 
для розриву миру. В такому випадку і ми можемо скаржитися 
на московських літописців, які у своїх писаннях применшую гь 
честь польського народу. Чи варте якесь образливе слово, 
написане легковажно, чи помилка в ти'іулі, допущена, можливо, 
через випадкову )іестачу чорнила, — чи варте все це пролиття 
людської крові? 

— .Як! — заперечував посланець. — Чи допустимо, щоб 
цар терпів применшення своєї честі, коли Господь Бог возве-
личив його перед усіма владиками й монархами земними? 
Такі докори не тільки іюмазанику Божому, а навіть просгііі 
людині терпіти не личить, а у вас за те конституцією 1637 
року належить страта, яка латинською мовою називається 
іісііам пердуе.ч.чіоніс, тому государ і вимагав, щоб кривдники 
його були покарані. Ця образа дуже нас засмучує, тому ми 
не хочемо вступати з вами в подальші пе|5еговори, доки королі, 
не вдовольнись нас. 

Пани облишили конференцію і вирушили з цим питанням 
до короля. "Боліло серце короля, — говорить польськиіі 
літописець. — та нічого не вдієш. Річ Посполита ще незагоїлл 
корсунських та зборівських ран; Русь готова відділитися віл 
неї цілковито; фінанси вичерпані; військо в безладді, жовпі|ііі 
не хотіли служити, бо їм платили, як вони висловлювалися, 
замість готівкової монети шматками паперу і розписками и;і 
одежання платні. Важко було ув'язуватися в війну з Росісш 
Король спробував ще один засіб іюм'якшення вимог посліи" 

Із смиренним виглядом Радзивілл з'явився до московиі іи 
— його величність король, — мовив він, — шанує чсси. 

і достоїнство царя так само, як і своє власне. Будь-яку об|і;п\ 
завдану його царській величності, люб'язному його брагоиі 
він приймає і на себе. 

Розгляд безчесних книжок та переслідування їх твориш 
не тільки не применшить, а додасть обрбз його царській іи-
ЛИЧНОСТІ. Тому король, оберігаючи честь люб'язного б|).ІІ.і 
свого, його царської величіюсті, прохає вас, бояр, пости 
царських, облишити цю справу. 

НІзбщо! відповіли посли. Якщо нас не ВДОіи):іІ. 
иять,то ми поїдемо, не закінчивши переговорів. За таку нслпіл 
кривду його царської величності і всієї держави Москсівсі.к> и 
поверніть нам Смоленськ з усіма приналежнимі. до ньсію 
містами, а за безчестя бояр заплатіть 60 000 чсрвінцсіиг 



іч іотих, ТОДІ ми п і д т в е р д и м о у г о д у ВІЧНОГО м и р у ; а я к щ о не 
'.иплите т а к в ч и н и т и , т о з б е р е м о н а ш е д у х о в е н с т в о і, в з я в ш и 
II р\ ки мирне докінчення, носитимемо його по церквах і свід-
мм ііімсмо перед Богом, в Трійці прославленим, та Пречистою 
Чіі'.ою Богородицею, перед усіма святими, що ви не дотри-
\і\ І І есь мирноїугоди й порушуєте її. Ми напишемо ще Турчи-
іі\ іі Татарину, що ви і їх у своїх книжках паплюжите, нібито 
гліии проти вас нічого не виграли, тоді й вони з нами підуть на 
I..К . ІЗуде з нами і військо Запорозьке, яке вже давно хоче 
іа рсйти під заступництво нашого царя. Ось листи Хмельниць-
і>с и о до царя, ми вам їх покажемо. Ваша держава спустошена 
ічіпіою та жовнірами так, що, розпочавши зі Смоленська, аж 
14 Станіславова не почуєш співу півнячого. У вас люди з 

III кіду вмирають і селяни з ваших володінь втікають до нас 
І просять харчів від його царської величності. В нашій же 
ігржаві всього доволі: і військової сили багато, і чужоземці 

їм службі у нас є, навіть шведи. Поміркуйте ліпше про себе'. 
І Іісля таких заяв з боку послів вирішили нарешті, що посли 

'..пиінаться у Варшаві до повернення гінця, відправленого до 
и л р я . Посли і від себе в ідрядили гінця. Вони обидва 
ІII 'вернулися 1 липня. Посли, перебуваючи у польській столиці, 
"І римували на своє утримання від короля 500 злотих на день. 
І Іоіісрнувшись із Москви, гонець Речі Посполитої приніс 
і'.к і ку, що цар зовсім не вимагає повернення завойованих 

11" II.ідею провінцій, навпаки, бажав вічного миру між 
\іі ч ковитами й поляками в надії повернути об'єднані сили обох 
ічк гиинських народів наОттоманську імперію; але вимагає 

іи пчмінію, щоб винні в образі його царської величності у 
І ііііжках були страчені, а також належно покарані ті, хто писав 
іі.ірі,'і.кий титул з пропусками. Тільки на цих умовах можна 
• іигііватися на міцний мир. 

Годд Радзивілл дав послам таку відповідь: 
і^ого величність король обіцяє видати універсал, щоб 

II.1 м.'іі ніхто не смів друкувати образливих книжок на його 
и.і|н і.ку величність під загрозою позбавлення маєтностей. 

Цього мало, — заперечили посли, — треба заборонити 
їм І '.лгрозою страти. 

І І;ти обіцяли й це, посилаючись на майбутній сейм, а також 
МИ г . і і я л и , що покарають винуватців. Декілька аркушів, 

' іі|ч мііііх із друкованих книжок, де були, на думку московських 
11'' 1111. образливі відгуки про їхню державу, втім числі твори 
І і|' ічиського, були спалені в присутності польського дворя-

' Чісііаіоичікіс'^о... к5Іс§а раїпісіпіс/а. . . — Кгакочу, 1864. — 8.537. 



нинаФустова на ринку', аза польськими даними, на подвір'ї 
маршалка^ Але цей захід не заспокоїв ні ту, ні іншу сторону. 
Поляки, дізнавшись про таку поступливість, вважали її прини-
женням для своєї нації, а московські посли, обласкані й об-
даровані королем при прощальному цілуванні королівської руки 
25 липня, виїхали З 1-го числа того ж місяця, повторивши, що 
наперед тільки покарання ' 'творців безчесних книжок" і тих, 
хто писав царський титул з пропусками, може відвернути війну 
Московської держави з Польщею''. 

Поляки бачили, що непорозуміння з московським двором 
рано чи пізно приведе їх до неминучої війни, атому заздалегідь 
почали шукати собі союзників. Вони стали сходитися з 
кримським ханом. Спершу поляки зволікали з доставкою 
грошей, обіцяних за зборівським договором. На сеймі в кінці 
1649 року говорили, що не слід платити кримському ханові 
нічого, бо він порушив угоду з королем, затверджену ханською 
присягою: хан не повинен був допускати татар до розорення 
польського краю, а татари спустошили стільки міст і сіл, 
стільки забрали в полон народу, що завдали Речі Посполитііі 
шкоди на більш високу суму, ніж та, яку Польща зобов'язалася 
заплатити хановій Але так міркували ті, кому був відомиіі 
тільки офіційний договір; вони не знали про секретні умови, и 
яких, між іншим, допускався розор татарами польських 
областей. У січні 1650 року^ за зволікання з доставкою 
грошей, обіцяних за зборівським договором, ханський візи]) 
надіслав канцлеру, а хан — самому королю погрози й докори, 
але повеснітогожроку польський король відправив до Бахчи-
сарая Бічинськогоз повідомленням, що гроші вже в Кам'янці; 
саме під час перебування у Варшаві московських посліи 
приїхав від Іслам-Гірея до Польщі посол Мустафа-ага. "ІДо 
він вам скаже, то будуть наші слова, — писав Іслам-Гіреіі, 
яку справу хочете розпочати, дайте знати через Мустафу 

'Лрхиі і н і ю с т р а і и і і і х л с л 1 6 5 0 гола. 
Ч'атісІпікіЛІЬгусІїиі 8іапІ5Іа\\;і Х.КасІ/іиіПа капсіеіу.а №. кз, Ьііс\у.чкіі.')'іі 

- Ро/.пап, 1839. — І'.І. — 5.422. 
'ІІо.'міос собраііие нашиоп Россіїйскон пмпсрии. — 1830. — Т. 1 
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— 1681. — 4.2. — 5.7; Исторпя о гірсзельпой брапи. — К., 1854. 
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КІ.МісНаІокхкіе'-^п... к.чісца раїпісіпісиа... — Кгако\у, 1864. — 5.528 



.11 >. іі який час можете бути готові. Влітку чи зимою — коли 
1 4 0 ваша воля, а ми готові й чекаємо вашого рішення. Справа 
і'.слііка! Багато держав і царств можете здобути, тільки будьте 
І с н ові і нам дайте знати. А про козаків запорозьких, коли якісь 
п о л и казатимуть погане, не вірте; вони ваші слуги й піддані. 

І\\ дм ви задумаєте — вони там служитимуть вам охоче, така 
\ пас з ними домова, щоб без нашої волі нікуди не сміли 
р\ т а т и " ' . 

Мустафа-ага пропонував від імені свого государя об'єд-
млпими силами напасти на Московську державу. 

— Татари, — говорив він, — не можуть сидіти спокійно 
г. (ома, вони прагнуть війни. Давайте нападемо разом на цих 
"чродатих козлів (так він називав московитів), сто тисяч крим-
імі'. готові хоч зараз до послуг Речі Посполитої". 

— Москалі, — відповідали поляки, — наші спільні вороги: 
ми пс вони володіють здобутками татар? Чи не вони були 
І,інииками татарських ханів? Якщо ханська величність об'єд-

нає гься з королем на завоювання Московської держави, то 
'.мову отримає собі Астраханське царство'. 

і ак було запропоновано діяти при потребі об'єднаними 
> и. іами проти Московської держави. 

і аємно радилися, якщо війна закінчиться щасливо, повер-
и\ ПІ спільні сили на козаків, яких поляки зображали давніми 
ілЧкігами татар'*. Хан побоювався козаків, котрі взяли гору. 
•••1 ИИСіЮВОМ ЛІТ0ПИС[ІЯ^. 

Хмельницький дізнався про це: недарма на його користь 
пяіі ири дворі Верещака. 

Кримський хан після того посилено спонукував поляків 
іііі'.іідше розпочинати війну проти москалів і в своїх листах до 
1.1 іроля'' нарікав на панів, які відраяли нападати на Московську 
и ржаву, сподівався завоювати її, привласнював населені 

М.1І ометанами землі, а християнськими поступався Польщі. 
1 Ірибули і до Хмельницького татарські послиз пропозицією 
( дііагися з поляками і йти з ними на Москву^. Кисіль під-

м'чі.іяв гетьмана на цю війну, якщо поляки будуть змушені 
і'лч І и її, і запевняв, що для козаків це буде нагода загладити 
І і и і і і и і кривди, завдані Польщі®. Хмельницький з удаваїюю 

'./ Місіюіоткіе^о... кз ісеа р а т і с і п і с / а . . . — К.га1чО\\'. 1864. — !>.540. 
\ т і а І і и т РоІопіае... — Сгасо\у. 1683. — V. 1. — Р. 184; 11і.^;іоі'іаічіт 
ас сЬ ехссззи Уіасіізіаі IV.,. — 1755. — Р.62. 

І її. горця о презельїіой брали. — К., 1854. 
• І .їм же.. 
І :ім же. 

./ \ІісІшІо\^5кіе^о... ІчБІсца рат іс іп іс7а . . . — Кгакои', 1864. — Я.556. 
Хпікіііііт РоІопіае... — Сгасочу, 1683. — V,І. — Р.196. 

І І̂  іория о гірезельной брани. — К., 1854. 



радістю слухав ці пропозиції, висловлював міркування про ге, 
якими шляхами татари й козаки одночасно з поляками можугі, 
напасти на Московську державу, але просив, між іншим, щоб 
польське військо ні під яким приводом не наближалося до 
України для уникнення зіткнень, а тим часом давав наказ' 
козакам збиратися, ладнати артилерію, споряджав військову 
амуніцію і так тримав себе перед Киселем, що той, здавалося, 
вже починав вірити його щирості. Та насправді Хмельницькиіі 
відправив гінця до Москви із застереженням, надіслав цареві 
реєстр свого війська, жадаючи запевнити його в своїй силі. 

Тоді ж Хмельницький просив царського заступництва над 
Україною. 

Поляки, дізнавшись, що їхні таємні задуми підняти про ти 
Московської держави козаків і татар викриті, думали уразиш 
Хмельницького тією ж зброєю, і король вже наприкінці 1650 
року відправляв до Москви Альберта Пражмовського^ 

— Заради дружби своєї до люб'язного брата — говории 
польський посланець у Москві, — король попереджає його, 
що Хмельницький з намови турків об'єднується з татарами і 
хоче ввірватися до Московської держави. Він разом із крим-
ськими послами присилав до нас просити допоміжних сил 
проти Москви. Та його величність король не хоче порушувані 
миру зі своїм братом і попереджає його, щоб він, якщо козаки 
нападуть на Москву з татарами, не підозрівали в співучасі і 
короля і Речі Посполитої. 

Бояри відповіли, що козаки — піддані короля і йому на 
лежить стримувати їх і не допускати свавілля. 

Такими були цього року зносини гетьмана з Московськоіо 
державою. Московський уряд діяв на його користь нерішуче, 
атим часом Хмельницький бачив з боку поляків явне бажання 
розірвати зборівський договір; татари змушували його вою 
вати з Московською державою і під цим приводом прихоїп 
вали інший план: напасти на Україну. їм все одно, де в о ю в а т . 
лише б грабувати та робити набіги; вони могли слугуиаіи 
Польщі зручним знаряддям поневолення України, як недаткі 
боролися за визволення України. Вони вже показували цс, 
нудьгуючи в мирі, нападали загонами на українські села. 
Обмірковуючи все, що може статися в найближчому маибу і 
ньому, Хмельницький відважився продовжувати своїзносіїїіи 
з Туреччиною. 

Гетьман послав до Константинополя якогось полковника 
з пропозицією союзу із проханням заборонити татарам ііапії п 

''./.Міс/иі/і»\хкіс};о... к.чісуа ратіе1піс/.;і... — Кгако\\', 1864,- -
'Со:іо(:і>і'(:С.:\/. Йегория России слреиі іейтих премси. — Т.ІО. - ( ' .'Хь 



І іа Україну. Козацький посланець утішив турецький уряд ііаді-
1 іо, що Україна перебуватиме під заступництвом Туреччини. 

Порадуваний цим візир надіслав до Чигирина чауша 
< )смана-агу, який привіз Хмельницькому в подарунок турецьку 
іііаолю з руків'ям слонової кості, прапор із зображенням міся-
ця, гетьманську булаву, поцятковану коштовним камінням, 
іасоїці в мішках: родзинки, інжир, мигдаль та шафран, а т е 

І рамоту, в якій Хмельницький титулувався князем України. 
І Ірийом турецького посла відбувся ЗО липня. Чауш пропонував 
юііомогу проти поляків— 100 000 війська, крім орди, спад-
ко(мне князювання в Україні, якщо тільки Хмельницький 
цілковито визнає себе під заступництвом султана. Хмель-
ницький, зі свого боку, в такому випадку віддавав у повне 
володіння Туреччини всю землю по Дністру, в тім числі 
І\а.\Гянець'; козаки зобов'язувалися щодо Туреччини догю-
маї атиу війнах і переважно не допускати донських та інших 
кпчаків займатися піратством на Чорному морі. Візир писав, 
т о гетьман з козаками буде в особливій честі перед іншими 
иілиладними Туреччині вельможами назарейської віри, а 
іаіари біль[ііе не гюсміють чинити насилля в Україні^ 

Ще султанський посол перебував у Чигирині, як 2 серпня 
ю гетьмана прибули посли від гетьмана Потоцького. Вони 

приїхали вмовляти Хмельницького виступити проти Москви і 
свідками його зносин із Іуреччиною. Пригостивши їх 

.чмдом і, звісно, випивши, Хмельницький говорив їм: 
-Ні король, ні Річ Посполита не можуть мене змушувати 

III ЛІ) якої служби; я вільний — кому схочу, тому й послужу. 
Мені турецький цар допоможе, московський — теж, всі орди 
'.І мною уклали договір. Не те що Польську Корону — Рим-
I іачу імперію кому схочу, тому і віддам. Якщо ляхи рушати-
м\п> своє військо, так і я ж своє рушу, і тоді місцеві мешканці 
раніше од війська заплатять своїм життям'. 

Старий Кисіль, дізнавшись про зносини з Туреччиною, що 
чішилися до віддачі України під владу султана, так злякався, 
ПІЧ, іі слів польського історика, мало не вмер^. Він відправив 
II > Хмельницького свого брата Юрія, і той прибув до Чигирина 

н.ісгупного дня після бесіди гетьмана з послами коронного 
ІI II,мана. 

Лппаї іит РоІопіас... — Сгасо\у, 1683. — V. 1. — Р. 188;: \¥оіпасіото\\а . . . 
І'їХІ. — 4.2. — 5.5; Оісгузіе хротіпкі. . . Л.СгаЬо\У5кіс§,о... — Кгако\\'. 

- Т . 2 . — 8 . 1 0 7 . 
Малороссийская переписка, хранящаяся в московской оружсйной 

и.і мі^;. — М., 1 8 4 8 . — С . З . 
'./ МісІюІо\^8кіе§о... кзіс^а ратісіпісга. . . — Кгако\у. 1864. — 5.554. 
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Козацький гетьман знавіснів: йому щойно донесли, що 
Потоцький став військом на кордоні України, і жовніри 
вриваються за риску в козацьку землю під приводом 
приборкання непокірних холопів. Хмельницький зустрів Юрія 
Киселя такими словами: 

— Здрастуй! Я вже прийняв турецьку протекцію! 
— Ваша вельможносте! —закричав зблідлий Кисіль. -

Якню для тебе нічого не значить загибель Речі Посполитої і 
самого короля твого, то заради православної віри, яку ми 
сгювідуємо, заради свободи... Невже ти гадаєш, що турок 
зберігатиме неоціненний заповіт віри і свободи? Якню ти 
хочеш вступити з турками у якісь зносини, то знайди привід 
затримати па певний час посла і спитай поради у короля, щиро 
відкривши йому пропозиціїтурецького двору. 

Л що мені робити, мовив Хмельницький, ЯКЩ(> 
ляхи иіукають моєї погибелі! Ват і несправедливості, ват і 
гас.мні підступи змушують мене ш\ кати :шхисту в турків. 

Кисііп> хотів доводити щось, та і'сгьмап се|ідито сгтнин 
його і закричав: 

— Мс тільки Україну; Польщу всю, Рим і папу завоюю іі 
туркам піддам! 

Крім Кнселя, т>т стояли депутати від різних українських 
і!.іасників; вони принесли Хмельницькому дари і про.хали про 
ііриборкаиіія непокірних холопів. Хмельницький спо.чонився, 
1110 сказав зайве, і з /іосадп вих.пюппув злість на всіх при 
с\тиіх. 

— 1Дезра;иіикі! й І П П И І Л ' Н И ! -кричав віі;.~ - Вони п]5ийтліі 
підг.мядати за мною!.. — Він повернувся до Вмговсі.коїо і, 
показавііпі на Киселя кин_\г,: -- Ма піибепиціо його! — ІДоли 
чспутатів додав: — Втопити їх! 

!Л")С1СЙ вивели. Гетьман ще пиячиї? з доса/іи, лютував, 
^пеїитоіо впав і засіп в. Прокипувиіись. він згадав про свош 
гарячковість і щонайпершезатігаїг: 

-- - Л що, живий Кисіль? Покліічте його! 
Др>>к'і(иа Хмельпицькоіо і Вигонський. знаючи, що ча 

па.чьніій геть\іан часто у гніві піддавав накази, про які шгі ім 
шкодував, не виконали його пог,сліпня. Кисіль увійшов до 
гетьмана, Хмельницький Г10пр^'сив нього вибачення. 

— Я і^чора з досади перебрав, - зізііався він, —-• і геп. 
оііииіенів! 

Кисіль пробачив йому, продовжував улювляти не:іпатп(. я 
з ііевірпи\пі і просив приїхати на нараду з митропо^нгтом іа 
київським во( водою, іеть.ман розсипався у зансвненняч, і псі 



ііідправив чауша з особливими знаками прихильності до 
султана'. 

Зблизившись із турецьким двором, Хмельницьким отри-
мав змогу впливати на підручного Оттоманської Порти — 
кримського хана і розірвав союз кримців із Польщею. Він ію-
'іаіі з того, що замість Москви спрямував татар па Молдавію. 

Молдавський господар, зобов'язаний 1648 року порятун-
ком Хмельницькому, пообіцяв видати за Тимофія Хмельни-
иі.кого свою дочку Домну-Локсандру (тобто панну Олександ-
ру — т-те АІехапсЬ'іпе)-, яку в джерелах називали Домною-
і'озандою, але та обіцянка була нещирою. Спершу господар 
підмовлявся під слушним приводом, що не сміє на це відважи-
I ііся без дозволу Туреччини. А коли Хмельницький роздобув 
І1С лише дозвіл, а й наказ іурецького двору на цей шлюб, тоді 
' 1}'пул зблизився з поляками і почав таємно шкодити Хмельни-
ці.кому. Сама наречена, якщо вірити українському історику, 
побила Тимофія, а якщо вірити польським літописцям, то від-
іавала перевагу Дмитру Вишневецькому, молодому й сприт-

іюму кавалерові, який, зачувши про її красу, з'явився у Яссах 
під чужим іменем і познайомився з княжіююдуже романтично. 
І іс відомо, чи справді сподобався Домні-Локсандрі князь 
Вишневецький, та Лупул вважав^більш зручним віддати її за 
нього, ніж за Хмельницького. Його старша дочка була за 
І'адзивіллом; віддавши другу за Вишневецького, він поро-
дичався б із двома найзна гиішими родами Речі Посполитої і 
міг сподіватися на сильну опору в Польщі, котра, понри тим-
часовий занепад, все ще, як здавалося, могла стати знову 
могутньою державою. Хмельницькому дуже не сподобалося, 
к(і;іи він дізнався, що Лупул радо приймав панів, які повер-
I алися з кримської неволі, запобігав перед гетьманом Потоць-
ким, давав полякам гроші на військо. Засмучений дворуш-
міспо Лупула, Хмельницький написав йому: "Якщо ти не 
пі, чдаси своєї дочки за мого сина, я надішлю до тебе сто тисяч 
І ііагів". Хмельницький жалівся т>'рецькому посланцеві, що 
іосподар перехоплює його грамоти до турецького двору і 

'Лппаї іит Роїопіас... — Сгасоуу, 1683. — V. І. — Р. 188 — 189: Ратіеіпікі 
ІІС1 раїкпуапіа Ху^т ішіа III, \\'1ас1у.ч1а\уа IV і іапа Каяіт ісг /а . — \\'аге/а\¥а, 
I ."і К). — Т.2 — 8.130; Нізіогіа рапотапіа іапа Ка/ііпіегха... — І'огпан, 1840. — 
I I - 8 . 1 1 8 — 119; В е і к і т зсуіііісо-созасісит... — 1652. — Р КМ — 105; 
І.|і.іік-ос описапие о ко:;ацком малороссийском народе... — М., 1847. — 
І II: Лстоііисіюе повсствовапие о Малой России... Л. Рнгельмаїїа. — М., 
І -1786. — С. 1 4 7 ; к з і с ^ а раїпісіпісга... — Кіакои . 
І.чьі, - 8 . 5 5 5 . 

Так пояснювали авторові нього твору нриро;нн румуни, та. нюб 
никнути нововведень, автор спинився на тому імені, яке подають усі 

' * 'і;іі.'пі джерела. 



передає їх польським панам, запевняв, що господар покла-
дається на Радзивілла, хоче воювати проти Туреччини. Зі 
свого боку, турки повідомляли Хмельницькому явні докази 
недоброзичливості до нього господаря. Невірному хотілося, 
на думку сучасників, нацькувати християнських сусідів, щоб 
потім поневолити їх'. Лупул звернувся до Потоцького, який 
біля Кам'янця приборкував левенців та опришків^ 

Почувши це і бачачи з боку господаря рішуче небажання 
віщіати дочку, Хмельницький звернувся до брата кримського 
хана султана Калги із запрошенням допомогти козакам 
воювати проти Молдавії. 

Су;гган надіслав до нього свого посла обговорити пропо-
зицію. 

Хмельницький старався переконати татар недовіряти 
полякам, й одна обставина дала йому для цього зручну нагоду. 
Посланець султана Калги знову прибув до Чигирина схиляти 
Хмельницького до війни з Московською державою. 

Коли ге тьман у Чигирині обмірковував все це з татарським 
посланцем, раптом дають йо.му зна ти, що натовп гюдільських 
холонів хоче побачити свого новели геля.Він вийшов на май-
дан разом із татарином. 

Юрмилися козаки; серед них були істоти, яких важко було 
назвати людьми: одні без рук, другі новза^ти без рук і ніг, треті 
були без вух та носів, з ямками замість очей. Козаки бряжчали 
шабля.ми і крича^^и: 

— Кара клятвоіюрушникам! 
Ці нещасні були жертва.\иі Потоцького та його жовнірів. 

Коли коронний гетьман з військом розташувався на Дністрі, 
левенці почали нападати на жовнірів, крали коней, припаси. 
Вони зі'уртувалися у справжню розбійницьку ватагу: грабу-
вали в Молдавії і переносшні продавати у Польщу, грабува^т 
в Польщі і перепродували в Молдавії. Потоцький кинув на 
них сильний загін під начальством Кондрацького, який розбив 
левеїщівулісі Недоборі і привів зв'язаного головного ватажка 
Мудренка з двадцятьма іншими верховодами. Потоцький од-
1И1Х тюсадив на палю, ітпних перекалічив і пустив ію Україні 
на страх кожному, хто схоче показати своє молодецтво і не 
підкорятиметься панам. Цих знівечених і привели до геть 
.мана. 

— Боже праведний! — скрикнув Хмельницький, побачив 
ши їх. — Ось що означає слово поляків! Під час миру вони 

'История о прс:іс;іі.іюй брали. — К.. 1854; Міяіогіа рапо\у;тіа .Іаиа 
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1846 .— С. 16. 
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І ПЛІЧ ПОВОДЯТЬСЯ з нами і чинять так жорстоко. Чи не явна це 
І ііраиа, що, не встигнувши здолаті нас силою, вони надумали 
"пс ічброїти нас через зборівські статті, июб потім зручніше 
І ісі іііе винищити? Переконайтеся ж, — звернувся він до 
1.11 а |пта , — які ляхи — ваші союзники! Що ж тут буде, коли 

відправлять нас у Московську державу? Тоді вони 
нападуть на беззахисні наші домівки, спалять їх, винищать 
м іс І а і села, зведуть зі світу дружин та дітей наших. Скажіть 
'М- сул І ану Калзі, що київський воєвода під приводом війни з 
москалями пропонував мені напасти на кримців і турків. 
І Ічіоцький вже став на турецькому кордоні — чи не ясно? 
< ч І. гс ж, що роблять тепер з нами, почнуть вершити й над 
п а м п , коли орда й козаки вирушать проти москалів. Але ми з 
іаіарами друзі, і не приховуємо від них небезпеки'. 

і Іісля цього Калгазблизився з Хмельницьким і вируніив з 
т і м до Молдаві ї . Слід зазначити, що Х м е л ь н и ц ь к и й , 
.иііраіочись завдати страху волоському краю, приховував це 
ПІ Д Московської держави. У липні 1650 року приїжджали до 
іп .от двоє московських торгових людей із сороком соболів, 
илліслапих у подарунок путивльським воєводою боярином 
І іія !см Прозоровським, і зустріли Хмельницького в поході з 
І Іоч гаїіи до Миргорода. Він запросив московитів на обід, пив 
м ідоров'я московського государя, не забув з докором нага-
м III, що цар не допоміг йому під час війни з поляками, запев-
няй у своїй готовності служити царю і привести під високу 
І < и ударсву руку не лише польські та литовські міста, а й сам 
І Іарсград і всі країни до Єрусалима, а про свої тодішні обста-
I IIIНІ повідомляв, що він, гетьман, відпустив сина свого з 
ІІіі ііави до Криму з 3000 козацького війська на допомогу 
І |ііімсі,кому ханові проти гірських черкесів^. Це була неправ-
1.1 Хмельницький посилав тоді сина з військом за сприяння 
1.11 ар воювати волоський край, та йому совісно було зізнава-
ии я іі доводити ДО відома православного государя, що він, 
м. ікачавщи себе войовником та охоронником східного благо-
•I'ч І я, посилає розоряти православних. І Кисіль, дізнавшись, 
III.. Хмельницький ще з травня збирає добірне військо під 
11" ііаіюю, і гючувши, що це робиться задля якоїсь послуги 

ііичіі, не знав достеменно задумів козацького гетьмана'. 
I І II ічіі в серпні вони стали розкриватися. 16 000 козаків під 
II гі.і іі.ством Тимофія Хмельницького, прилуцького полков-
ііііі І І іі)сача, полтавського полковника Пушкаря й арматного 

'ІК іория о прсзсльїюй брани. — К., 1854; Аппаїіиіп РоІопіас... — 
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писаря Дорошенка і з ними 20 000 кримців рушили до міста 
Сорок і спалили його'. Потім весільні поїжджани, як вони себе 
називали, розсіялися загонами по Молдавії і звели її нанівень 
до самих гір, як висловився сучасник^ Дикі юрми татар 
забирали худобу, хліб, вривалися у садиби бояр, вели в полон 
людей, не щадили й церков. Палали міста і села; трималися 
лиш міцні замки. Головне військо наблизилось до Ясс: марно 
Лупул благав Потоцького порятувати його. 

"О, Потоцький, Потоцький! Чи у тебе розум жіноцький? 
— такі слова вкладає у його вуста народна дума. — Ти собі 
гуляєш, а Хмельницького незупиняєшЮсь вже він почав орати 
кінськими копитами молдавську землю і поливати її кров'ю'". 

"Ти не знаєш Хмельницького, а я знаю його, — одказував 
йому Потоцький, зі слів украпіського літопису"*. — Він убив 
мого сина, а потім і мене переміг і, помучивши тиждень при 
гарматі, віддав татарам у полон, з якого я ледве вирвався". 

Насправді ж Потоцький був зайнятий приборканням холо-
пів. "Йому, — говорить польський літописець, — кортіло по-
карати й козаків, але король заборонив йому боронити чуже 
просо, кинувши своє"^. 

Лупул, не бачачи нізвідкіля допомоги, втік із Ясс. "О Ясси, 
мої Ясси! — непокоївся він, як передає народна дума. — Були 
ви колись красні, та вже не будете такі, як нагрянуть козаки!" 

Господар сховався у буковому лісі в засіку з родиною та 
наближеними боярами, звідки поглядав на заграву над оселя-
ми своїх підданих. Його люди, забравшись на високі буки, 
доповіли, що вже горять Ясси^ "як нова Троя для прекрасної 
Єлени", — за висловом польського історика. 

— Що робити? — запитував господар. 
Було в нього двоє поляків, КутнарськийтаДоброшевськиіі, 

яким він довіряв у домашніх справах; вони запропонували 
єдиний засіб — погодитися на вимоги Хмельїшцького. 

Козацький гетьман, провівши сина до Молдавії, повернувся 
з Нуреддіном і став на кордоні Молдавії — у Яміюлі, куди 
прибув 17 вересня і простояв там до 20-х чисел. Прийшло 
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II. ччьіьство від господаря; лист Лупула був настільки приииз-
ііітім, наскільки зверхніми були його попередні листи: він сам 

пропонував дочку заміж за Тимофія і 10 000 талерів. Інші 
іі.нііи заявилися до татар і відлічили 180 000 талерів, з; іншими 
І .тими — 600 000. Таким чином, і осподар вдовольнив усіх. 
Хмельницький домігся жаданої обіцянки; турки бачили 
МІ ік ірність володаря Молдавії, який зобов'язувався догоджати 
• \ ммііові; козаки й татари утішилися здобиччю. Тільки Лупул 
I ірко ридав над попелищем столиці і нарікав на поляків, котрі 
' іюмукали ворогуватизХмельницьким, а вбіді кинули напри-
ииіііяіцс'. І все ж він написав Потоцькому, що готовий і у г ж е 
іи і|і\ шити угоду з Хмельницьким, якщо тільки може сподіва-
нії я, що Польща надасть йому поміч і з ахист і "Він, — гово-
рім І, іі Іописець, — мав звичку кланятися тому, хто сильніший, 

1 ;іка доля народу, який живе посеред сильних: зісподу дим 
ииі ки очі, а згори капає" \ 

І Ісрсд поляками Лупул виправдовувався тим, що змуше-
так ВЧИ1ШТИ головно тому, що того вимагав турецький 

пчр. під якого він залежав, а турецький двір був так налашто-
II н и н і ііро.ханнями Хмельницького, який віддався у підданство 
І \ рг'ічиїїі''. До більшого свого переляку Лупул дізнався, що 
и І Ілрсграді є охочі зайняти його місце на господарстві і 
Р"і і і \скають брехливі чутки, нібито Лупула вбито на війні 
іір"іи козаків і татар, і волоське господарство є вакантним. 
І Ьі іплііившись ворожого нашестя, Лупул написав до Царе-
I р.і іл. що він цілий і перебуває в незмінній залежності від 

міського двору. Цим Лупул уникнув небезпеки, щоїшгро-
I N і .л іа під турецького двору: султан відправив йому шаблю, 
1МІ.ІІІ іі підтвердження в господарському достоїнстві. Ллє 

і ілрсііі заважким було дане Хмельницькому зобов'язання 
III іліи сііою дочку за його сина, і він через коронного гетьмана 
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радив польському королю надіслати, як государ своєму 
підданому Хмельницькому, заборону родичатися з васалом 
Оттоманської Порти, оскільки такий союз сіятиме підозру у 
вірності Хмельницького польському королю' . 

"От була слава! — лунає захват у народній думі. — Тоді 
козацтво не давало себе на сміх нікому, а ногами топтало 
ворога. От Хмельницький добре вчинив: Польщу переміг, 
Волощину засмутив. Гетьманщину розвеселив"-. "Недарма, 
— зазначає безпристрасний український літописець, — козаки 
побраталися з ворогами християнської віри"'. 

Відтоді розпався сподіваний союз кримців з Польщею. 
Султан Калга уклав "побратимство", як тоді говорили, з 
Хмельницьким. Татари були задоволені, що козаки щвидще, 
ніж поляки, дали їм спосіб збагачуватися чужим; а хан Іслам-
Гірей, хоч і побоювався, що Русь стала сильною, але не 
відважувався діяти наперекір Хмельницькому, адже турецький 
двір вважав Україну майбутньою данницею Туреччини і звелів 
кримському хану перебувати з Хмельницьким у дружніх взає-
минах як із союзником та підручним Порти. 

Коли Потоцький стояв біля Кам'янця, а Хмельницький — 
біля Ямполя, суперники не ворогували. Хмельницькиіі 
побоювався, що Потоцький втрутиться у справу з Лупулом, 
проте обійшлося без будь-яких неприязних випадів з боку 
поляків; навпаки, коронний гетьман послав Хмельницькому 
на подарунок щаблю в дорогих пахвах з паном Захоровським, 
який повинен був при потребі присягнути, що від польського 
війська козакам не слід очікувати ворожих дій"*. І козацькиіі 
ватажок, зі свого боку, повернувщись в Україну, хотів показані, 
що, незважаючи на війну із союзником Польщі, він все ж пс 
думає розривати зборівського миру. Він видав новий універсал, 
в якому писав, що бунти холопів, які посилилися останнім 
часом, доки він перебував у поході, сталися супроти його волі, 
наказував холопам підкорятися щляхті й погрожував неслухам 
с т р а т о ю \ 

Та в середині жовтня він відправив до Потоцького чипі 
ринського полкового хорунжого Васька Кравченка і писаря 
Федора Братіля. Разом з ними поїхав і посланець від Калі и. 
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І ордии козак, з явившись до коронного гетьмана, не вкло-
іпіися і не привітав його належно, а тут же грубо заговорив: 

- Чи ви ще не впилися нашою кров 'ю, пане гетьмане? 
І Ілиіщо порушуєте зборівський договір? 

1 Іап зауважив, щоб він поводився чемніше. Кравченко вів 
1.1 її: 

- Гетьман Хмельницький дивується, навіщо польське 
г.іисі.ко стоїть на кордоні, коли ніде не чути про супротивника? 

- Я не знаю, чому дивується Хмельницький, — сказав 
міромпий гетьман, — хіба йому невідомо, що, за старовинним 
•і'.іімагм, кварцяне військо польське мусить стояти на кордоні 
м'іиїлівства навіть у мирний час до самої зими в обозі, а не в 

.11 ;:\? І Іаш обоз стоїть за 20 миль від козацької лінії і нічого 
ііпіпііого вам не роблять. 

Річ Посполита, — сказав Кравченко, — може покла-
. іися на козаків: вони є прикордонною вартою і захищають 
141 ч и і и у . 

Які це захисники! — заперечив Потоцький. — Вони ж 
мііцлують дворянство і змушують втікати власників. Он у 
\іі и му Ніжинському старостві озброєною рукою вигнали під-
' і.іросгу. Мені належало одержати із задніпровських маєт-
I и н І сіі 150 000 злотих, а я не одержав ні гроша, і пан хорунжий 
і і.|)і)ііиий — теж, і багато інших; а козаки не дотримують ні 
і.іік ч о с;юва, ні присяги: не тільки у Брацпавському воєводстві, 

.1 II \ 1 Іодільському не впускають власників у їхні маєтності, 
II, '..імамсться,так і чинять, слуг наших і братію нашу б 'ють. 

1 Ііісар Федір став юридичним тоном пояснювати, що з 
І.' '..іці.кого боку немає неправди, та Кравченко перебив його 
І '..іііалі.110 мовив: 

І Іс підкопаєтеся, милостивий пане гетьмане: не наше 
діло розбирати мужиків. То опришки ваші спра-

И\ ІП І І,! 
Мені, — вів своєї Потоцький, — це добре відомо: і 

чч І іуі; і від інших панів за Дніпром перебили козаки, панів 
І '" і.пкиіського й Костина позбавили жи'П'я, на його конях 
11' 'і.іи їілить, а інших подарував Хмельницькому. 

Гсгі.ман з козаками, — захищався Кравченко, — не 
' 111 іч\ки і.ся над дворянством; а якщо панські піддані так 
1ИІІ III., к) навіщо пани мучать та утискують народ? Влас-

І п о т і н н і ласкаво й с у м и р н о поводитися з поселянами , бо 
1 •иіі \ом і їхні піддані, а в ярмо шиї вкладати не стануть. 

ІЬчоці.кий не хотів розмірковувати з козаками про те і 
• І .1 -..її'.: 

І ^•||ср Я спитаю тебе: навіщо Хмельницький, вихваляю-
ім' 1 І іии іо вірністю, збирає полки?.. Гуртуються партії, вся 



Україна озброюється! З якого права козацький гетьман ходив 
до Молдавії? Якщо він щось надумав, то мав би порадитися 
зі мною як із головнокомаїщувачем війська. Хай він не споді-
вається мене пошити в дурні. Я розумію, до чого це хилиться. 

Після цього підійшов татарський посланець. 
— Завдані козакам образи султан сприймає так, як і запо-

діяні татарам, — сказав він. 
— А навіщо султан Нуреддін ввійшов в українські степи з 

ЗО 000 татар? — запитав Потоцький. 
— Вони з дозволу козаків пасуть коней, — відповів татарин. 
— Ллс ж тепер мир між ханом і королем, — заперечив 

Потоцький, — ви не повинні займати наших пасовищ, а ми — 
ваших. 

— Земля козацька є так само землею татарською: козаки 
ні в чому не відмовляють татарам, своїм союзникам, — ска-
зав Кравченко. — Навпаки за зборівським договором 
польські війська не повинні стояти за лінією, а ваші жовніри 
переходять лінію — це суперечить договору. 

— Земля ніколи не була козацькою, — гнівно кинув По-
тоцький. — Земля належить Речі Посполитій. Маю право 
стояти налініїі залінією. Не сам я зібрав тут військо, а король 
мені наказав; не рушу звідси, доки не одержу від його велич-
ності іншої вказівки. 

Певне, бажаючи заспокоїти хвилювання і показати з татар-
ського боку справедливу безпристрасність, посланець Нуред-
діна мовив: 

— До хана від козаків дещо інакші надходять звістки; я 
доведу до відома те, що дізнався, і чия сторона подасть іншій 
привід до неприязні й порушить зборівський договір — проти 
того й буде хан. Так мені велено оголосити. 

У сварці з козаком коронний гетьман мало не схопився за 
шаблю, але стримався: від розсудив, що, молоіиво, Хмель-
ницький зумисно прислав такого молодця, щоб роздратувати 
його. 

Лист від Хмельницького, вручений Кравченком коронному 
гетьману, був написаний шанобливо; він називав Потоцькоіч) 
благодійником, переконливо прохав розпустити військо, бо 
інакше він муситиме тримати на Синіх Водах татарське війсь-
ко і збирати в Україні стації на його утримання з великими 
втратами й тягарем для народу. 

Зрештою Потоцький заспокоївся, запросив козацьких і 
татарських послів до обіду і відпустив дружелюбно. Вій 
написав Хмельницькому чемну відповідь, доручивши Киселю 
передати її. Потоцький запевняв і козацького гетьмана, і киїи-



гі,кч)го воєводу у своїй прихильності і ручався, що з боку 
польського війська не буде порушення миру'. 

Відправивши Кравченка, коронний гетьман доповів королю 
про нові претензії Хмельницького: він вписує в козацтво меш-
к.іііців Подільського воєводства поза визначеною зборівським 
иисівором рискою для козаків; козацький гетьман справді 

іч чдався під протекцію Туреччини, вся Україна хвилюється, і 
т л е холопи й не думають про покору панам. Дворяни без-
ік рсстанку скаржаться на підданих. Вишневецький, найбагат-
іііиіі із магнатів, доповідав, що зовсім не отримує ніяких 
прибутків. 

1 Іосли від різних польських панів, які їздили до Хмельниць-
мч І) з подарунками і просьбами утихомирити їхніх холопів і 
ім\ снти підкоритися панській владі, приносили невтішні для 
іішіяків вісті. Вони бачили у Хмельницького московських 

іів, котрі від імені свого уряду шукали союзу з козацьким 
І (• І ьманом; бачили волоського митрополита, який приїжджав 
УМОВЛЯТИСЯ про час майбутнього шлюбу сина Хмельниць-

кою •{ молдавською княжною. Все свідчило, що Хмельни-
111.МІЙ відчував силу. Часто, зазвичай, напідпитку він під'юд-
ілііаі) поляків і говорив з ними нелюб'язно, нагадував, що 
ііому не видали кривдника Чаплинського, погрожував, що 
иічтукає його у Варшаві чиу Гданську і на противагу заявле-
ному в листах бажанню миру висловлювався гак: 

Тепер як почну вас, то так і закінчу. Маю татар, волохів, 
м\ п.ган, угрів — як наступлю на вас, то буде вже вам вічная 
М.1М 'и 11>!-

Исі у Польщі усвідомлювали необхідність війни, Ян-
I .1 чімир зволікав час, бо фінанси і військо були не в порядку; 
І отііри не хотіли служити без чистих грошей і не вірили асиг-

іі.ппчм чи розпискам, так що Потоцький, який раніше їх утри-
і\ І1ЛИ, сам змушений був сказати: 

Ііачу, що голодний жовнір не слухається команди'. 
( )і обливо нарікали й безчинствували ііюземці, які служили 

иіис і.ку, та з-поміж них були й природні поляки, вдягнуті по-

'і і|< />N10 .чротіпкі... А.СгаЬочуакіс^о... — Кгако\у, 1845. — Т.2. — 
ьХ; ИсПит зсуїКісо-созасісит... — 1652. — Р. 108 — 110: Краткое 

іти-11 кіУіанко.м малороссийском народе... — М., 1847. — С.41; Краткая 
•І о Гі\ іггах Хмсльницкого. — М., 1842. — С.29; ХУо]!^ с]ото\уа... 
І Ч 2'. ~ 8 . 6 ; А п п а 1 і и т Р о 1 о п і а е . . . —Сгасоуу, 1683. — — Р.198: 

імікі (Іо рапоууапіа 2 у § т и п і а III, \У1ас1у8Іа\уа IV і іапа Казітісг/'.а. — 
1X16.—Т.2—5.137; Мі.чіогіарапо\¥апіа]аііаКа7.ітіег7.а... — Рохіїап. 

' І і - -5 .124;Историяопрезсльнойбраии. — К., 1854. 
' иі, Ікііоп'хкіе^о... кзіе§а ратіеШісга.. . — Кгако\у, 1864. — 8.592 — 

І іі ічімі раііо\уапіаІапаКагітіегга.. . — Рогпап, 1840. — Т.1 — 8 . 1 2 7 . 



іноземному'. За таких обставин король вирішив зібрати сейм, 
щоб обміркувати справи в державі, а тим часом хотів "прис-
пати" Хмельницького і надіслав козацькому гетьманові влас-
норучного листа такого змісту: 

"Я не сподівався, благородний гетьмане, що ти норушииі 
так недавно встановлений мир. В Україні з ледве згаслоіо 
попелу знову роздмухуються іскри; дворянство зазнає образ 
від підданих, козаки самовільно воюють. Без мого дозволу 
ти прийняв в Україну татар і послав їх з козаками до Молдавії 
спустошувати вогнем і мечем володіння союзника Речі Пос-
политої. Нагадую тобі, гетьмане, твій обов'язок: розпусти 
козаіітво, загаси початки бунту і покарай заколотників, які 
підняли зброю на власників^ 

Хмельницький прийняв цього листа зі звичною шанобою; 
та минуло вже декілька місяців після його останнього універ-
салу до народу — він тільки дратував непокірних холопів. 
Хмельницький ясно побачив неможливість утриматися в мирі 
з Польщею на засадах зборівського договору, за яким біль-
шість народонаселення України залишилася під владою панів. 
Від найпершого оголошення про повернення холопів у їхнє 
колишнє підданство він декілька разів видавав універсали про 
покору власникам, безперестанку карав неслухняних — все 
марно. Винних було так багато, що влада Хмельницького не 
могла з ними справитися. Гетьман почав явно потурати звіль-
ненню народу від панів. Він іюмирився з Псчасм через київ-
ського митрополита. Буйство посилилося. Дворяни втікали ч 
України, і сам Кисіль, зачувши про гюпускання з боку Хмель-
ницького, виїхав з Києва у свій волинський маєток Гущу\ 

Хмельницький відважився вимагати знищення унії і, 
знаючи, що [юляки не погодяться на цс, готувався до війни іі 
убезпечував Україну дипіюматичними зносинами. Гіолковипіч 
Джсджалій поїхав до Константинополя, і турецький двір обіцяи 
у випадку війни з поляками допомогу і наказ обом госгюдарям 
— мультанському (валаському) і волоському (молдавському) 
сприяти Хмельницькому''. Гетьман вступив у нові зносини і і 
Ракочі, налаштовував його проти Польщі за те, що віддали 

'Оісхуніс ;;ропііпкі... Л.СгаЬо\\'5кіс§о... — Кгакспу. 1845. — Т.2. 
5.68 — 69; ^.МісIи^Iо\\\';кіе^о... кхіеаа ратісіпісга. . . — Кгако\\'. 1864. 
8.590. 

-ВсПшп 8су[Ііісо-со8асісипі... — 1652. — Р. 111. 
'Лі іпа ї іит РоІопіас... — Сгасо\\', 1683. — У.І. — Р.202; Раїпісіїїікі іЬі 

раііо\\'аіііа /.>с,піиіііа ПІ, ШІасІу.чкша IV і іапа Ка.чітісгга. — УУаг і̂/.а^мі, 
1846. —'Г.2 — 8.141; 8іоііас1еІ1ед,испесІУІ1сс1і РоІопіасіі(1опЛ1ЬсіІо У і т т : і 
Веііітс.чс. — Усікііа, МОСЬХХІ. — 8.229. 

••Лстописіїос іюнсстпопаїїис о Малой России... Л.Ригелі.маиа. 1 
- 1786 .— С. 174. 



перевагу Яну-Казимиру при виборі короля, і доводив мож-
іииість нападу на Краків'. Зрештою він налагодив зносини із 

II Івепісіо: з його настановами до Стокгольма вирушили посли 
і'.іл і атар-": це був початок тих відносин із шведами, які згодом 
пули такими згубними для Польщі. 

Про всі ці таємні зносини поляки дізнавалися тут же, 
І Іоі оцький через своїх агентів отримував достовірні дані про 
•піпломатичні дії українського гетьмана і повідомляв про цс 
королю. "Ясно, — писав він наприкінці донесення, — ию 
Хмельницький хитрує, як лисиця, обманює поляків доти, поки 
ік- побачить слушної нагоди завершити свої наміри. Якщо у 
пиляків с ше розум та сили, то необхідно напасти на Хмель-

і знищити козацтво. Якщо ми зволікатимемо і не 
'.робимо цього, то напас очікують сумні наслідки підступності 
\мсльницького\ В кінці серпня Іслам-Гірей надіслав поль-
. І.кому королю дружелюбного листа, заявляв, що "у нього 
0 іпс бажання і намір — жити з поляками в сердечній, а не в 
\ ілнаній дружбі та братерстві", повідомляв, ию 27 серпня, 
і'.і •иі|:)авив брата свого Ка,'ігу-султана, призначивши його прово-
мрс.м кримських та ногайських орд, на війну проти Москов-

1 І.кої держави і перекопував вислати польське військо з іншого 
1 юку'. Ллє в жовтні Іслам-Гірей заговорив з польським коро-
ігм вже не так дружелюбно, як раніше. "Ми відправили, — 

іііісав він, — нашого брата султана Калгу, щоб він, об'єд-
м.ііипись із Запорозьким військом, йшов на Москву, у той час, 
ік ііи, брате наш, рушите на неї з іншого боку. Ллє гетьман 
'..піоі)озький готуючись сідати на коня, дізнався з донесень 
м.ти)му братові султану Калзі, що польські пани затри милі 
п І ПІ,ого збирають військо, — сказав, що це військо для нього 
III псіпечне і не пішов на війну разом із султаном Ка^^гою. 
І о іі бсїта мурзи, припадаючи до ніг нашого брата, переконали, 
т о ііс годиться відпускати татар по домівках без здобичі, 

і;іі а;п-і його вести їх на волохів, на яких брат наш здавна 
іті'.;іі'.ся за їхні несправедливості проти нас. Якщо справді 
І ч '..ікам запорозьким загрожує небезпека од вас, нашого брата 
•ПІ і'.і д якихось панів ваших, то це дуже негарно. Між нами па 
і"м\ і мир відбувся, щоб козаки спокійно сиділи в своїх 
І' їм піках і жоден ваш пан чи староста не смів починати ніякої 

' \ \ ..|иа іІото\уа... — 1681. — 4.2. — 5.5. 
І Іі-.іигіімчіт Роїопіае еЬ ехсеззи Уіасіізіаі IV... — 1755. — Р.65;ЛппаІіит 

і'. і мм.и- . -Сгасо\ч 1683. — У . І . —Р.206 . 
І Іі .іогіаїчіт і 'о іопіае еЬ ехсеззи УІасЛзІаі IV... — 1755. — Р.66; 

1'. ';.//гмглА/(.',і,'с>... кзісба ратісіпісга. . . — Кгакои'. 1864. — 8.579. 
'' \іі, /т/ои'ікіе^о... кзіе^а раїпіеіпісм.. . — Кгакои', 1864. — 8.555 — 



війни їм па ткоду. Якіцо заполігісїм щось погане, то й договір 
паиі. затверджений присягою, порупіусгься. 

Х'ю коіакам чанорозьким зав/іавагиме Я К Н Х О С І , прикрощів, 
той нам, гаїарам. не друг і не брат"'. 

Королі, оголосив зібрання надзвичайного сенм_\'. Він видав 
годі упівеїісал, з якого поляки, зійніовнінсь на понередиі ссн-
\ин<и. могли бачиги сгановнніе вігчизни і іоіувагпся до 
важлінюї справи. Зміст нього універсал}' був таким: ""/іо иае 
над.ходя гь вірні й бсзсу.\піівні вісті про ненастанні підступи 
закоренілеє о й закляїого ворога Речі ііосполигої. про иці 
сновініас мо всіх наїпим писанням. Річ 1 Іосиолнта вже зазнала 
баї ато иеііоиііавної шкоди від союзу Хмельнині>кого з тата-
рами. Осі, недавно, н_\'с гивши чутку, ніби хоче іі ги иа Мосісв\' 
разо.м із гаїарами. він раптово кин}'вся па доб|')озичливого 
до Речі І іосполи гої господаря .молдавського і зброєю з.м\ сив 
йоі о дати іюіняпку одружи ти дочку з його сипо.м. Якщо не 
стапеїься, яка небезпека загрожуватиме Речі ГІосполіпій, 
кожіїом}' зрозу.міло. І Іевдоволеиий цим паш ворог іііукас іі 
іпти.х способів збі.чьііїитн свою м о г у т і с т ь па шкоду Речі 
І Іосполнгііі. Він вінчався під протекцію іурецького імперато|")а, 
приймав тз'рецьких послів у присутиості наших, підправляв 
свої.х нсіс.іів до Копсгантинополя з вияво.м покори Порті і 
і|іи.мав гам своїх |5езидентів для наради. Крі.м того, недавно 
через наші землі проїж/гжало носо.тьство від татарського .хана 
до Швеції; посли не .хотіли відкрити нредмега евого візиту, і 
,\іи розумісмо це пе інакше якте, що Х.мельнитіький спонукав 
відправити цс посольство, аби иалаттітувати шведів супроти 
Речі Посполтггої. І іарешті, нідбурюїіапа ии.м чернь знову почи-
нала шалені ти і вже винищила десятки шляхетських родин з 
жінками і дітьми, як тільки вонті, нокладаючись на мирпу 
угоду, прибули всвоїмастки. Зтакимн задумами й нідступа^т 
наступної весни не можна очікувати нічого іншого, крім нової 
війни від козаків в носднанпі з отоманськи.ми й татарськими 
допоміжними силами. Та й інших сусідів т|:)еба остерігатиея 
і заздалегідь вживати заходів, а то не час буде збиратися на 
сейм та міркувати, коли ворог з 'явиться в середині Речі 
Посполитої. /Іоиовідаючи вам про цю небезпеку, зичимо, ии>б 
ви притьмом вишукували засоби до її відвернення"-. 

У грудні відкрився сейм. Кожен квапився до Варшави 
подати свій голосу ва/іоіивій справі: про цілісність Речі Посію 
литої. 

к.чісца ратіс'1піс/.;і...— Кгако\у, 1864. 
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Исі однаково були налаштовані проти Хмсльнині.коі о, та 
:і • і'.сі однаково гаряче бралися за нідгоговку до війни з ним. 

І Іокн час минаі5 у нарадах, доповіли, що прибули з про-
..іііиям козацькі посли. ІІ,сб>ли ста | ітинн Маркевич, І урсі,кий 
• І ,Чор(ітепко. Деякі сепаіори гак чаї орілися думкою про не-
іиіі\ чу війну, що не радили нриймаї и їх. 

Це шпигуни, — говорили вони. — Вони нриїхали ви-
I I іаіи. що дісться на сеймі і якою буде його ухвала". 

І іроге король вважав, ию їх с.чід вислухаги. 
Козаки. — свідчить по:п,ськнй літописець. - - з"яви.иіся 

. І.ІП ІЯДС).М покори Й ИіаН0блГИ50СГІ, ВНГОЛОСИІНІ П|10М0В)'. І 1 І Д -

м. .4 и.іи в пій великодушність та доброчинс гво короля, а потім. 
•І.'І \ пившись, піднесли з благоговіння.м прохання від особи 
\ мс. іьнпцького й усього козацтва'. Воно було такого з.місту: 
І к \аіі архієпископи гнєзнемський та львівський, спископ 

І р.іківський, великі гетьмани коронний і І П Г Т О В С Ь К П Й , ііоєвода 
І ПІ іскоронськийта ііідканцле|5 коронний ствердя ть присягою 
т|і між Річчю Посполитою і військо.м Запорозьким, азаі̂ ч'ч-

миру не.чай 63'дуть князь Впшневецькпй, який здавна 
11' ' ЧГ/кав розбраіу, М И Л О С Т Ш І О поводився з військом Запорозь-
I мм І а свої,ми пі;і,чаними, пан коронний хору нжий Коненполь-
' І і.иіі. який привіз пам с тародавній привілей па Чигирин, де 
м. \:ііі і мешкає, і пани: староста білоцерківський Любо.мир-
• і.киіі іа обозний коронний Калиновський. які нехай перебува-
i.чі, у своїх маєтностях. Всі вони мусять жити у нас без 
І пк і.ка й .хоругов, без великої двірні й асистенції, як заручники. 
1 м. ч'.оди тися добре з нами. 

І Іроси\ю, щоб унія, давня причина всіх бід. була цілком 
мімцсна я к у Короні,так і в Князівстві Литовському, і всі сиис-

1 "ПСІ на. ка(|)едри, церкви були повернуті, щоб пани уніати 
ii.іік рсд нічого собі не привласнювали підступами ії хитро-
iii.імп і віра наша не зазнавала ніякш утисків. Вільне руське 

іч-чужіння має безперешкодно відправлятися по-старо-
I мі імчму, зг ідно зі своїми обрядами в усіх містах Корони та 
І'- міічого Князівства Литовського. Духовні і світські пани 
і'пмгі.кого віросгювідания в своїх маєтках, як королівських, 
І н І І іднчних, не повинні з.мушувати до покори собі духівників 
IIIII !чї руської віри, брати з них данину і десятину з церковних 
II' І КІН. І Іісля знищення унії в Короні та Великому Князівстві 
ііі І енському уніати мусять негайно повернути неуніатам всі 

' 111| і\ ії, ка(|)едри, церкви, землі та майно, а хто не послухається, 
і " і . ' ',а конституцією слід судити й жорстоко стратити. 

ііпіі-Чиікі сіо рапои'апіа/л'Сітіпіа III. \\'Іасіу5Іа\уа IV І .Іапа Ка.чітісг/.а. 
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Священики древньої руської релігії повинні користуватися 
такими ж правами, як і римсько-католицькі, і не підкорятися 
світським законам, а жовніри у них не повинні мати постою. 

Прохаємо повернути до львівської кафедри село Перетин-
ське і капітулі галицькій село Кцелів згідно з привілеями князя 
Лева, її засновника. 

Доповідаємо вашій величності, що народ руський зазнає 
великих утисків від панів духовних та світських. Просимо 
покірно, щоб вони не мстили. Якщо ми, з милості вашої велич-
ності, одержимо окрему лінію, то прохаємо, щоб і за цією 
лінією наші духівники і вся Русь залишалися вільними при 
своїх обрядах, щоб від уніатів не було ніякого утиску, бо в 
чужих землях ніде немає такого гноблення та переслідування 
віри, яку нашій землі. Ще доповідаємо вашій величності, що 
приятелі наші з сусідніх земель повідомляли нам, що з Польщі 
послане просити допомоги проти когось, невідомо, з відома 
вашої величності чи ні. Благаємо вашу величність все це нам 
простити, бо ми так чинимо з обов'язку підданства; звольте 
захистити нас, вірних підданих, від усіляких образ, інакше ми, 
рятуючи свої голови, муситимемо для відвернення зла шукати 
собі приятелів"'. 

Ці статті обурили сенат. 
— Ось, нарешті, до чого дійшли козаки! — кричали 

сенатори. — їм недостатньо зборівських статей — вони 
хочуть присяги, заручників! Та що означає присяга панів, коли 
слово монарха, яке для підданих має бути найвищим законом, 
вони вважають порушеним? Ці вимоги козаків нагадують 
байку, в якій вовки укладають мир з пасіухами за умови, 
щоб останні видалили собак. Такі вимоги є плодом безумної 
й нахабної голови, яка надсилає їх як насмішку над королем і 
представниками Речі Посполитої! 

— Як! — обурювалися сенатори. — Так ми будемо за-
бавками Хмельницького? Так ми йому дозволимо це? Про-
бачимо зраду й нахабство? Віддамо йому оплот наш від невір-
них — Україну, яку він дарує Оттоманській Порті? О, звісно, 
ми грішні перед Богом, терпимо його кару за наші злочини. 
Покорімося і покаймося, браття: Він не вихлюпнув ще сповна 
свого гніву, Він не позбавить нас свого милосердя^. 

Одночасно з козацьким проханням до короля, яке він 

Ч.МісНаІстзкіе^о... кхіе^а ратіеіпісга... — Кгако\у, 1864. — 8.59.̂ ; 
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оголосив сейму з'явилася депутація від Киселя з думкою 
іюєводи щодо заспокоєння вітчизни. "Тоді, — говорить літо-
писець, — пани побачили, що Кисіль як схизматик завше 
ііисловлював свій схизматичний дух". 

Кисіль вважав, що вітчизна в такій небезпеці, що слід в 
багато чому поступитися Хмельницькому. Він радив пого-
дитися на заручників, щоб вони мешкали в українських 
маєтках і мали почесне звання комісарів. Він сподівався 
іадобрити Хмельницького подарунками та грошима, щоб він 
перевів усіх своїх козаків із панських маєтків у королівські і, 
таким чином, припинив потяг холопів до заколоту. Та Кисіль 
киажав неминучим знищення унії. "Посилаюсь на тих, — 
писав він, — хто разом зі мною був під Зборовом: тоді всі 
І іогодились на статтю про знищення унії; гетьман запорозький 
інакше не хотів миритися, тільки щоб на цьому присягнули 
король і ми всі. я зтрудом відхилив.присягу і відклав знищення 
М І І Ї Д О розмови про це з митрополитом, у Києві я з великими 
І руднощами довів справу до того, що питання про віру стало 
і т ганням про церковне майно, яке запропонував розрізняти: 
після померлих власників-уніатів передавати його неуніатам, 
а при живих останні повинні чекати, і тоді я мало не позбувся 
жп ітя. Що дано і дозволено на сеймі, те не виконано. Чернь 
иум і-ує. Я завше бажав і бажаю, щоб Русь була з Польщею в 
< дііості, але не бажаю її знищення. 

Якщо цілий народ та клір проти унії, а наперекір народу 
ції десяток-другий духовних осіб заради церков та сіл, — 
І кажіть, в ім'я Всевишнього, що краще: поступитися церквами 
п селами, яких набереться не більше двадцяти чи тридцяти 
\ іих єпархіях, чи ж заради тих церков тисячі костьолів будуть 
ч і> с гошені? Якщо є спосіб, згідний з католицьким віроспові-
•іаїтям, котрому і я, з милості Божої, сприяю, нехай ті пани з 
ІЧгм,хтотількизнихзнає,яквінсам вірить і вміє пояснити, 
ПІ 1'єднаються з цілим народом та кліром, а Речі Посполитій 
м чу гь спокій. Справді, перейти від обряду до обряду — все 
• ' ііго, що одне вбрання зняти, а інше вдягнути. Ліпше так 
и'тііігі и, коли віра одна і та ж, аніж ставити Річ Посполиту на 
і|ілпі> крайньої небезпеки. Нехай Господь позбавить мене 
IV п I I я вічного, якщо я не вважаю обидві віри за одне і те ж по 

І \ іі — різниця в обрядах; в обох церков один глава — 
\|іііск)с, одна спадкоємність від апостолів, одні вселенські 
п'іп голі, одне вчення, одна без іншої існувати не може. Тільки 
ч іогримуюсь обряду, в якому народився, і терплю все 
іі.і к-жііе, а інші не можуть терпіти і гадають, що дідівська 
Ііі|іа через те знищується. Що ж тут робити? Не повісити ж у 



вільній нації всю Русь і не піддавати ж Річ Посполиту вічній 
небезпеці!'" 

Цей лист хвилював посольську хату. 
— Як козел не буде бараном, так схизматик не буде щирим 

захисником католиків та шляхетських вольностей, бо він однієї 
віри з бунтарями, — говорили пани. — Віра є даром Духа 
святого, а Дух святий — ієрогліф вольності: де хоче і як хоче 
дає натхнення. Як! Задля схиз.матиків і темного холопства 
перетворювати на рабів шляхту, не дозволяти їй вірити, як 
повеліває Дух святий, а нехай вірить, як диктує п'яна й боже-
вільна голова Хмельницького! Ось з'явився доктор бісівської 
академії, холоп, недавно відпущений на волю, і хоче відняти у 
поляків дар Божий, святу віру! їм не подобається слово унія, 
а нам не до шмиги схизма: нехай зречуться божевільного 
вчення свого схизматика, патріарха, оскверненого аріанською 
єрессю, посвяченого бусурманською владою, нехай об'єд-
наються з західною церквою і назвуться правовірними. На 
це Польща згодна, а Кисіль, київський воєвода, що це? — 
хоче бути проповідником козацького вчення? 

У сенаторській хаті щодо знищення унії також виникли 
дебати. 

— Вимагають знищити унію, джерело зла! — міркували 
сенатори. — Не може бути міцного громадянського миру 
там, де порушується релігійний. На догоду заклятому ворогові 
ми повинні топтати власне сумління, поширювати хибний 
погляд, порушувати підвалини закону: чого собі не бажаєш, 
того й іншому не роби. Але якби ми цього й хотіли, то чи 
маємо право так чинити? Унія русів з римською церквою 
встановлена в національному синоді і затверджена святим 
отцем. Нехай таким чином і знищується!-

Домагання русів знищити унію зачепили дражливу струну 
польського серця, фанатично відданого тоді католицькій 
релігії. Всі були обурені. С а м е т ^ і були викриті хитрощі Вере-
щаки: перехоплено листування. Його кинули до Марієнбурзької 
фортеці. 

— Ось що роблять ці захисники розколу, — нарікали тсуіі 
пани. — Вони всі злочинці, всі зрадники! 

— О, не потерпи, королю, наш монарше, такого ганебної и 
приниження! — кричали в посольській хаті. — Ти взяв п;і 
себе обов'язок оберігати вільний народ; ти мусиш бути нон 
ним королем нашої надії і не ділити своєї корони з ким бн т 
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не було, тим паче з холопом. Підпережися мечем своїм, і ми 
підемо за тобою; нас багато у тебе, підемо всі поголовпо: і 
юнаки, і мужі, і старі за волю нашу, покараємо цю нахабну 
сволоту! Хай не брикається Хмельницький, у горло заткнемо 
його зухвалу вимогу! 

Думка про захист римсько-католицької церкви та шляхет-
ської свободи породила рідкісну між поляками одностайність. 

24 грудня на останньому засіданні сейму війна була ого-
лошена всіма голосами. Сейм ухвалив скликати посполите 
рушення та зібрати тимчасові податки для платні регулярному 
війську. Оскільки це суперечило звичному стану справ, дехто 
почав доводити недоцільність двох повинностей разом, 
послуговуючись відомим прислів'ям: "З одного бика драти 
дві шкури". Та король для взірця іншим пожертвував значну 
суму на утримання війська зі своїх прибутків; слідом за ним 
сенатори обіцяли офірувати зі свого боку. Це вплинуло на 
послів. З любові до вітчизни і для її порятунку, як говорили 
вони, припинились суперечки й непорозуміння. Встановили 
порядок збору податків через провінційні сеймики, визначили 
суворе покарання тим, хто опинатиметься чи зволікатиме із 
внеском, а також несправним збирачам. Король і сенатори 
запропонували від себе ще, крім дарованих пожертв, платню 
іноземним загонам, які планували запросити з Німеччини. 
Після 30-літньої війни тинялися по Європі натовпи найманих 
ііійськ, готових пристати до того, хто Дав їм жалування, і 
служити чесно, як за власну вітчизну. Це були залишки тих 
військ, якими верховодили в криваву епоху Німеччини то 
клголицькі, то протестантські полководці. Оцих хоробрих, 
•мігартованиху боях рубак кликали тепер король та пани проти 
козаків. Нарешті, ухвалили відправити посольство до Риму і 
ирохати у папи грошовоїдоіюмоги для такоїсправи, що сто-
' \ іиїлась, на думку поляків, не лише порятунку християнської 
к ржави, а загалом цілісності й честі римсько-католицької 

іігркви. Друге таке ж посольство з проханням про грошову 
ичк)могу вирушило до імператора Фердинанда 111. 

І Іоляки розуміли, що новонабране військо потребує певного 
•і.к \ для навчання; загалом треба було зволікати, доки 
' | іт;інсові та військове адміністративні справи належно 
і мчцядкуються; атому за прогюзицією короля сейм вирішив 
ііи |і;іч спробувати, чи не можна мирними зносинам примусити 

мс іі.ницького відмовитися од своїх вимог або хоч затримав 
т і дії козаків. Козацьким послам вручили таку відповідь 

" І н|н)\ання: 
Якщо козаки не хочуть вдовольнятися зборівськими 

I II іи\іи, то король і Річ Посполита не мають засобів спов-



мяти їх. Що ж стосується нових, нечуваних пропозицій Хмелі, 
ницького та вимог підтвердження існуючого договору. ГО 
королівству навіть приймати їх принизливо. Якщо козаки ні' 
припинять бунтувати і не виконають зборівських статей при 
комісарах, призначених від Речі Посполитої, то для їх прибор 
кання ми буде\ю змушені застосувати силу'. 

Одначе вирішили ще раз звернутися до колишніх заходін і 
спробувати знову влаштувати комісію для переговорів з ко 
заками, давши комісарам дві інструкції — явну і секретну '. 
Але з цього нічої о не могло вийти, бо в листі короля до Киссля, 
призначеному комісаром, Хмельницькому нічого не обіцяли, 
опріч того, що висловлено було козацьким депутатам віл 
с е й м у \ 

Козацькі посли отримали дворянське достоїнство. Поляки 
прагли навернути до себе цих осіб. Після їхнього відбу гія 
рушили в Україну і комісари, серед яких головним був зноіі\ 
Кисіль. Вони ще не встигли прибути в козацьку землю, як 
Хмельницький дізнався, що сейм ухвалив воювати проти 
нього і не хоче приймати надісланих статей. Гетьман, зі свого 
боку, не хотів і не бачив можливості зрікатися їх, а тому, ік' 
чекаючи комісарів, скликав генеральну раду й оголосив пм 
ній, за козацьким звичаєм, про небезпеку, що загрожує Україні. 

— Ось нарешті, панове-браття, — говорив він, — нам 
оголошується війна; вже давно погрожують нам нею поляки, 
затаївши задум відняти у нас свободу, доблесно куплену н.'і 
нюю кров'ю. Вже ляхи перестали радитися між собою 
вишукувати заходи, чим і як платити війську, несперечаюі і.ся 
про те. як нападати на нашу землю. Все вирішили на осгаи 
ньому своєму сеймі у Варшаві, все узгодили: і гроші плати і и, 
і поміч давати; продають свої коштовності, вивозять дорої і 
оздоби із Краківського замку, щоб заплатити чужозсмн()м> 
війську і своїх зібрати під знамена; послали за піхотою и 
німецьку землю; набирають жовнірів у Короні та Литві; іач-
шляхетство йде в посполите рушення зі зброєю та припасами. 
Як тільки зберуть людей, тут же нападуть на нас; гадаюи., 
пдо швидше, то краще. Хочуть розпочати війну взимку, щін) 
ми не могли вести земляних робіт і щоб наші союзники тага|)и 
через нестачу підніжіюго корму не встигли нам на допомої \. 
Гроза котиться велика і вже близько; треба швидше брагної 

'Лпііаііипі 1'оіопіас... — Сгасо\\', 1683. — У.І, — Р.21І; 1 Іізіогіа раміпміііі.і 
іапа Ка/ішісг/а... - Роиіап. 1840. —Т.1 — 8 . 1 3 5 — 136. 
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I.1 рігіум! Що робити? Питаю, браття, вашої поради. Чи нам 
•II к;гі и ворогів у нашій вітчизні, чи випередити їх і самим на 
т і \ напасти? 

()дні говорили: 
-- Краще нам залишатися в своїй землі, зміцнити кордони 

І 'к кати ляхів; тут вони від холоду та голоду пропадатимуть 
' ї м,те, ніж від зброї. Поляки звикли спати на печі, жити в 
І" 1 '.ічошах. Не витримають вони холоду й голоду, розбіжаться 
• . і м і . 

Іпіні заперечували: 
І Іе випадає нам сидіти спокійно, чекаючи ворога й ди-

і иі ися, як він без усілякої відсічі почне проливати кров на[пих 
"М іяків. Це завдасть великої шкоди і людям, і майну, вб'є у 
м.к бадьорість духу, з якою ми долали будь-які труднощі та 
! ин'іу.ги собі свободу. Набагато краше буде, коли ми самі 
їм к \ю у ворожу землю: по-перше, наше військо вдовольмя-
мімсгься здобиччю; по-друге, приміюжиться наша слава, а 

І к к) і хоробрість наша, а серед ворогів посіємо страх і сум'ят-
I I Якщо ми з першого разу здолаємо ляхів, то вже важко 

іс І іовернути жовнірам присутність духу, а шляхті — надію; 
• .ім.і думка про власну слабкість додасть супротивній стороні 

и ОПІІІ до перемоги. 
1 Іісля всіх міркувань вирішили дотримуватися лінії між 

І тисі.ким та Брашіавським воєводствами по Бугу й укріпити 
II' м Г)ік якомога надійніше'. 

<' іідом за цим Хмельницький видав універсал, в якому 
•І 1 і іосив русам про нову війну, заборонив панам жити в Україні, 
І і'.іііія гком тих, які зречуться своїх прав над холопами і сга-

іг. II. '.аодне з козаками, закликав весь народ до ополчення. 
II.ЦІМ. які ще не встигли залишити Україну, втікали притьмом, 
І' N іс) {агинув. Зусебіч сходилися холопи на місце збору біля 

' І піти; 9000 татар — передовий загін допоміжної кримської 
и іи іг/ке був у розпорядженні ватан<ка руського народу. Комі-
і|ііі бачили, ІДО вже пізно вести переговори, гюбоялися їхати 
' и-11.мана, а послали одного з них, Миховського, до митро-

и- іи іа Сильвестра Косова. 
Король, — говорив він, — опускаючи на певний час 

•II ІМІ I у зброю, звертається до тебе, достойний архіпастирю, 
\ ипііи своїми пастирськими порадами пролиття християн-

I І • 'І крові та спустошення землі руської. 
•Ік пе засмучувала православного владику зневага до 

г III.кої віри, та він і тут виявив своє смирення: благав 

II іа (.ІсПс §иегге сіуііе сіі Роїопіа сіі сіоп ЛІЬеПо Уіпііпа Веіктеяс . — 
\І І )СІ .ХХІ. — 8 . 2 3 5 . 



Хмельницького відюіасти будь-яку помсту, а покластися м.і 
волю Божу. Прочитавши переконання митрополита, Хмоп. 
ницький заплакав, як свідчить польський історик, і кляїи ч 
що мусить воювати задля захисту вітчизни'. 

Миховський поїхав геть. Знайомий Боїданові чауиі І Ш И П 

з 'явився в Чигирині. "Ви знаєте, — йшлося у грамоті па.'їм 
шаха, — що високі врата вміють виявляти милість друзям і 
карати недругів, й оскільки ви секретно повідомили наглі)м\ 
чаушу Осману, що ви щиро віддаєтесь під крила покроїш 
тельства високих врат. то ми, приймаючи цс від усього сорич 
і ис сумніваючись у вашій вірності, надіслали кримськохи 
ханові су ворий наказ, щоб він не повертав своїх очей і а іі\ 
до Польщі, а навпаки, якщо звідти б повіяв на вас який ні и р 
і полякам заманулося б утискувати вас чи нападати на п:и 
то хан зобов'язаний тут же захищати вас своїм прудконої им 
військом, і доки ви будете вірні та віддані щасливим ворої ;ім 
нашим, доти майте безпечні зносини з ханом: ви в ньому ш 
обманетесь. Надсилаємо вам сувій злотоглаву та жупан і 
вимагаємо, иіоб, вірячи цьому нашому [іисанню, ви вдямім 
цей жупан на знак вірності, ию личить нашому підручн(і.\п 
бо ви писали до найосяйніших врат наших, що готові д а н а т 
нам таку ж данину, яку дають інші християнські піддані нами 
а ми. дізнавшись про вашу вірність, цим вдовольнятимем!» и 
ви ж будете тримати при нас своїх гідних людей". 

Хмельницький відправив до Константинополя Лнпиі.і 
Ждановича і Павла Петровича з товмачем дякувати пади 
шаховій їх там прийняли зі знаками уваги та дружелюбної 11 
Проте Іслам-Гірей показував, що не хоче йти на поляків; ні іи|> 
наказував йому: він дав невдоволену обіцянку з 'явигт-я і 
усією ордою, і послав виюиік гюляка.м під приводом, що і іт 
воювати за образу козаків, своїх союзників. Хмельницьмиї 
побоювався приймати допомогу мультанського госнода|мі 
Бассараба, знаючи непостійність валахів, а иіе менше т і 
Лупула, котрий сам набивався допомагати козакам, алі- і 
підступною метою наїикодити їм. Довірливіші він зійшоїч я і 
Ракочі: за укладеною з ним угодою седмиградський киян, 
повинен був напасти на Краків у той час, коли коїаьм 
громитимуть Польщу зі сходу-\ 

'І Іійіогіа рапо\у;тіа .Іапа Кахішіег/а... — Рогпап, 1840 ,—Т . І N І і 
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Р О З Д І Л Д В А Н А Д Ц Я Т И М 

П о ч а т о к в о є н н и х д ій . — І і о р і п к а і с м е р т ь Н с ч а н . — 
Р у й н у в а н н я Я м п о л я . — П р и с т у п п о л я к і в до м і с т е ч к а 

С т і н а . 

1 Іерші воєнні дії з обох сторін почалися в лютому 165 1 
|ічку на Поділлі, де відважний народ не хотів визнавати збо-
|ііі'.ського договору і першим показав Південній Русі приклад 
іч мовоїбитви з поляками! Польський уряд мав намір розпо-

'1.1111 війну раніше весни, щоб не допустити до Хмельницького 
І\ рківта кримців, які не звикли до зимового холоду і не могли 
ЧИІІІ І ися без підніжного корму для коней. Польське кварцяне 
і иісі.ко розділилося. Одна частина була поставлена в україн-
. і.кнх воєводствах на зимовий постій,асам Потоцький поїхав 
I.' Ікфшави на сейм, по його закінченні — у свій маєток 

І і\ пі^и>(в нинішній Галичині) і там чекав подальших розпо-
ілсень короля. Друга частина під командою Калиновського 

м.і і;і діяти проти козаків, як тільки з боку останніх почнуться 
ні дії. Калиновський пішов зі своїм військом до Бара і 

141 іав універсал до руських мешканців. Він сповішав їм, що 
114 іі.ське військо вступить в Україну, але лише для того, щоб 
и|міГиіркувати загони супротивника і не чинитиме ніяких 
іиприязних дій, якщо простий народ коритиметься власникам, 
І мпаки залишатимуться в спокої на засадах зборівіського 
І"| (івору'. 

1 Іочувши про це, брацлавський полковник Нечай хотів 
іичісрсдити вторгнення; зі своїм полком він рушив на Бар і 
II.1 пслав відозву до мешканців тих місць, що не ввійшли в 

\іііиі1іитРо1опіае...-
Ч.2. — 8 . 1 1 . 
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українські кордони за зборівським миром. Холопи, які л і іт 
того й прагли, щоб стати вільними козаками, стікалися їм 
ватажка. 

Брацлавський воєвода Ляндскоронський, що був рачом 11 
Калиновським, як начальник землі послав до козаці.комі 
ватажка депутатів. 

— Що це означає? — запитували вони. — Хмельницькіт 
ще не давав виклику до битви, а ти вже озброївся зі сіиим 
полком! 

— Брехуни! — відповів Нечай. — Самі думаєте нам.кш 
на нас. а вдаєте, ніби нічого не знаєте? Ви хочете укоськ:іт 
нас підступною дружбою! 

Депутати не повернулися: Мсчай велів їх повіси іи \ 
присутності турецького комісара'. 

Ка^чиновський, не допускаючи Нечая до Бара, пішов ііїлп 
назустріч^ 

Іісчай з 3000 козаків стояв у містечку Красному, іц(і;и'іи 
збільшуючи свої сили. Настала масниця. Козаки загуля ш 
П о л к о в н и к поставив передову сторожу у ВорОШИЛІВЦІ під 11.1 
чальством сотника Шпачснка: він мусив спостерігати чи и.і 
ближенням ворога і повідомити іюлковнику, Поляки спіяли и 
Станіславові. 

Гетьман Калиіювський скликав військову раду і скачап 
— Ми дізналися, що хо;юпи зібра^^ись у Красному, ния'і;і 11. 

і святкують масницю, а нас не бояться і не очікують, щоб ми 
на них напали. Налетимо на них сонних і п'яних, персмш .і 
дістанеться легко, а воякам вона додасть духу! 

У прощенну неділю І Іечай подався до якоїсь куми гуля і п 
Козаки ось-ось очікувсіли нападу і вмовляли свого начальник.і 
не допускати безтурботності. 

— Гей, пане 1 Іечаю, — говорили вони, — тримай коїіпк.і 
в сідлі, а щаблю гп'д опанчею! " 

— У мене с Міпак, — одказав Нечай, — він доПріш 
.члопець, дасть знати про тривогу! 

Козаки за прикладом начальника запиячили. 
Тим часом Калиновський 20 лютого виступив з-нід Сі.і 

ніславова. Дізнавшись, іію Шпаченкостоїть, у Ворошиліти > 
малим загоном, Калиновський стрімко кинувся на нього іі \ |м 
зив передовий загін так, що не залишилося жодної людиии 
принести до Красного звістку про нещастя. Була ніч. У Кр.і. 
НОМу ніхто не передчував небезпеки, коли польський ИС1Н"|п 

'Веікіпі .чсуІІіісо-со.>;асісііт... — 1652. - - Р.122; История о п|н' н-:м,і 
ораііи. К.. 1854. 
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і'.іій загін драгунів під начальством Пясоминського та рот-
місгра Корецького підступив до міста. Жовніри захони;п-і 
міську браму і без опору порубали п'яну в дим сторожу. 
Драгуни стали навколо міста, а кінні полки вступили в міс-
ісчко. Це сталося о третіі^і годині після півночі. Раптом загав-
кали і завили собаки; прокинувшись, мешканці стали прислу-
\:іі ися і явно почули стукіт кінських копит та дзенькіт вудил. 

ІЗдарили у дзвін. П'яні козаки схопилися за зброю. Вага-
,иок саме вечеряв "з люб'язною кумою", як співшюся в пісні. 

— Гей, Нечаю, утікаймо, — кричали козаки, — ляхи в 
місіі! 

ІЗтекти їм ще \южна було. Та розпалений вином полковник, 
ічіскочивши з-за столу, заволав: 

- Утікати! Щоб то козак Исчай утікав! Як можна свою 
' іаву козаііьку під ноги топтаги? Давай іивиділе коня, джуро! 
Піі|)іжемо всіх ляхів, всіх до одного! 

Він скочив на свого буланого, якого не встигли навіть осід-
іа ї м, і виїхав на вулицю, де козаки вже різалися з жовнірами у 
І смряві. 

- о , та до біса вражих синів! — гукав Нечай. — Пумо, 
\ КІНЦІ, биймо їх, як курей! 

Він полетів уперед на ворогів, власноручно вибив із рук 
ччрунжого прапор, звалив його на землю; козаки, яким було 
и) іі море гю коліна, взялися "сікти на капусту ляхів", як 
мііілося в пісні. Тим часом .мешканці стріляли по ворогах із 
іачііі, вікон, з-за парканів. Жовніри розладналися й відступили; 

і'д я вулиця була завалена трупами, кровтекла ручаями. Поляки 
14 ікали, козаки переслідували їх за міську браму, як раптом 
Іичаду пиху місті блиснуло полум'я і пролунали постріли. 

11,0 був численний польський загін з розігнаних подільських 
III іяхгичів під начальством Коссаковського. У той час, як 
І іі '.аки й мешканці містечка розправлялися з жовнірами, вони 
, г.ірвалися в Красне з усіх сторін і підпалили. Козаки повер-
и\ іііся до міста, спогикаючись об купи трупів, а витиснуте 
І иісі.ко знову впорядкувалося і вдарило їм у тил. У містечку 
І оїлося страшне сум'яття. Серед палаючих будівель козаки 

і'і '..І піся відчайдушно, відбиваючись від ворогів, які насіупсьіи 
і'гі\сіль; зрештою стали відступати до замку. Брат Печая, 

' І.ііі'.ііі, поліг на його очах; полковник, поранений і кулями і 
иі ммями, ще відбивався, поляки силкувалися взяти його 
1 ііі'нм, та козаки віднесли його до замку, де він помер, запо-
' іі'ііін козакам передати останній уклін осиротілій матері, лиш 
і ' ікивнича булава та породистий кінь дісталися Пясочин-
I I ' >М\'. 

І Іісля Печая начальство над козацьким загоном взяли на 
"1 1.1)1 пики шляхтич Гавратинський, який пристав до коза-



кіі?. Кривенко красиосільськип. Сгснко га ііііііі. Т|иі дні ікчіїї 
м)'ЯчПьо захищалися: вороги марно иі^опонували їм поми і\ 
вамия. 1 Іа четверІЛ'лобу, ІІСбачачи И І ' І В І Д К І Л Я ііоря'іл'ПК\; коч.-імі 
вночі вирвалися і'? замку, та вранці поляки наздогнали ї \ н.і 
еклтому кригою озері. Майже всі старшини Б|:)ацлавсі,іміі і• 
нолку загину.чи в січі; тільки согники Г'авратинеький, ' і и і і і т 
іа полковий нисар /Кадксвич б\ли схоплені: п е р т о г о ро'д і 
| } І Л Я Л И . 

З а й н я в т и замок, поляки ввійшли до церкви і знаїііігіи г 
ній тіло і Іечая; священики в чорних ризах відспіііували мі 
зацькоі о лицаря. Народна пісня свідчи ї ь, щор \си проноііч і'.аш 
полякам відкч п за тіло І Іечая. щоб поховати його з ночссія 
^ПI; та "вражі ляхи"" не взяли ні срібла, ні золота, норзба їм 
ін-іцаря і кин>ііи у вод\; тільки голову Ііечая порятували іч і 
парзги й поховали десь у церкві великомучениці Ва|")вари 
сказавши над нею зановігнс прошання: ""Прощай, козачг' 
Зажив сси великої слави!"" 

Містечко згорі.то, вороги винишили мешканців, а їхнє маіїніі 
порятоване з вогню, дісталося перемо>ісцям'. 

Ця поразка здалася русам поганою нрнкмегою. Козаки 
яктатари й поляки, вірили, іцо нерший}сиіх чи не\спіхс нсрг і 
вістям щасливого чи нещасного закінчення війни, Вбиичі 
передчуття поширилося в народі зі звісткою нро загибечі. 
браіиіавського полковника. 1 Іодейкували, ию в Києві на голіш 
ній бра.мі перед тим з 'явилась кров^ 

Кисі;и>, перебуваючи тоді в своїй Гущі, все ще снодіваїн ч 
аю можна дипломатичним мистецтвом зупинити кровопрм 
ли п'я. і був уражений звісткою про/юлю 1 Іечая. Він зверп\ іи -і 
до \итгрополита, перекопував його иапутити Хмельїіиці.кои і 
писав до Калиповського, просив його з>пииити подшіьші іик п т 
дії, переговорити з козацькіиг гетьманом. Після цієї пора.іп 
Калиповський написав Хмельпицько.му, що розгром Нечая ш 
слід вважати початком війни, що І Іечай — свавільний буй і ар 
розпочав війну без дозволу свого гетьмана. Кати і іовсьмт 
нагадував, що І Іечай і раніше не слухався Хмельницькош і 
підіймав холопів проти панів. Кшіиновський ту т був зовсім пі 
щирим; вій хотів схилити свого ворога до бездіяльності, т т ' 
тим часом завдати удару. 

'Лппііііит РоІопіас... — Сгасои'. 1683. — У І . — Р.223 - - 22.^; 
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і а Хмельницький 6> в не '5 тих. кого можна улесгиги й 
•' .иііі_\ ги іакими :тста.\иі. Коли митрополит, на прохання 

і ;иеля. став його чмовля їті. Хмельницький письмово відповів 
т о вій нелаїіав приводу до норупіепня і\иіру й очіку вав 

: '-.п'сіїо. як рангом поляки і^лаїнгували кровонрилиггя. "Я 
• !еп, - - наголош_\вав він. - і тепер чекати ко.чпспо. але 

І!, чай польсіїке військо відсіупніь од^п'ніїі не чиниіь нападів, 
-і їй ія тієї ж орлиці, в якої огіомапські руки повискубували 

' іоге пір'ячко: воно сісоро відросте, якщо тільки б]5ати, 
. внні сварку й ворожнечу після в?ае.\піого прощення один 
..іом}, о о і п м \ т ь с я по-;ір) 'жиьому"' ' . В ід ПО В іда іоч и гак 
! ісво. Хме.іьпинькпІ! б_\ в упевнений, що війна неминуча, і, 

. , МІ нучи поверну І и до себе доіііру народ)', видав універсал. 
• 4-ому наказував о'зброіовагнся всім поголовно ча свободу 

і.кої'зем.чі й дозволив випищуватп папсі.кі та католицькі 
і" ;;ііки в землях руських^ Він розіслав свої.х агентів і до 
І і ь г ц і нідбуріовагн га.\ггеиініх простих людей, запевняючи 
: і і і б и го козаки воюють не за одну Р) СІ., а загалом за простий 
м.ірод Речі І Іосполигої'. 

Годі ж він іюслав ІЮ хана, переконуючи йоі^о нрибу ги з 
"Р юю якомога нівидніе. 

""ІІо;П)Ського війсі.ка не більше ЗО 000. — писав він, — 
І ' чіо складасться з новобранців, нереб\ вас під командою 1 Іо-
ичіі.коі'о й Калпновського, які недавно скуштували татар-
• м^оі о полону і не насміляться показатися перед оріюю. Ті 
І \ го витримав збаразьк}' об;югу, вже загин}'ли від праці й 
ііідпів. Тепер найс[ірияпцівіший час для війни. Король 
" юніус збір посполитого рушення. Але ж вашій ханській 

ї ї іичності відомо, як новіінлю й боязко збираються на війну 
яки. Якщо орда встигне прийти до нрибутгя посполитого 

І'\ імення, то наше спільне військо буде таким великим, ию 
і'ч я іьом доведеться бити одного, а якщо вони один раз 

ііріч рають,то вжебільше не опам'ятаються. Все королівство 
І Іи іьське, від Дністра до віддалених північних меж. віддамо 

повелителя отгоманів' . 
Чнаючи недоброзичливість до себе хана. Хмельницький 

НІГ раз відправив до Константиноноля з полковником Жда-
ііоі'.ичем і при ньому з перек^•1адачем греком Павлом прохання, 
іім и'і іурецький уряд змусив свого данника поскорішс висіу-

.1 МІсІїаІст'.'ікіеро... кхіеда ратіеііііс/.а... - Кгако\\'. 1864. - - 8.6.34. 
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І 'атісіпікі о и'оідасії кохаскісії 7Л С1іпііе1піскіс§о... ХУгосІаи'. 1842. 

• 'X. 
•І Іі^іогіа Ьеііі с(«ассо-ро1опісі... — 1789. — Р.13.1. 
\\'оіпа сІото\уа... — 1681. — 4.2. — 8.15. 



посольство прийняли в Стамбулі якнайприязиііие. У бсіісчіи 
великий візир Мелек-Ахмст-паша надіслав іменем падииі;і\;і 
повеління кримському ханові та його братам султанам доііо 
магати всіма силами Хмельницькому як васалу Турсці.ксії 
імперії і. відпускаючи козацьких послів, відправив разом з ними 
знайомого Хмельницькому чауша Османа з дарами від надії 
иіаха. Через нього візир нагадував гетьманові, щоб козаки 
пам'ятали присягу, дану Оггоманській Порті, і свято берег, иі 
іТ. Один із впливових турецьких вельмож Ректаш-ага ііііслії 
Хме.пьницькому, ніо в Стамбулі всі радіють союзу козаків і 
турками, знатні саіювники при дворі падишаха день і ніч 
прославляють подвиги Богдана Хмельницького. Крім су:гі аіі 
ського гювеління кримському ханові, дано наказ бііИ'оіюд 
ським беглербегам та очаківському Арамадан-бею доіюма 
гати своїми силами козакам у війні з Польщею. Іслам-Г'ірі-іі 
хоча й не смів не послухатися падишаха, але сам не був пала 
ііпований тоді розпочинати війну проти поляків, бо ще недамі ш 
сподівався в союзі з поляками та козаками громити Москву 
Одначе Хмельницький вже у березні дуже непокоївся з 111)11 
воду щирості хана і писав про це кримським мурзам. Перекоп 
ський бей Субан-гази 14 лютого нисьмоію заспокоював ко 
зацького гетьмана і запевняв, іцо всі кримські беї, мурзн м 
аги бажають залиніатися в союзі та дружбі з козаками'. 

Настільки поразка Печая засмутила русів, наскільки /ь 
утішила поляків. '"Ось безсумнівні ознаки подальших персмси 
та успіхів!" — гомоніли в Польщі. Калиновський, прогюнуиічи 
в своєму листі до Хме.мьницького мир, водночас писав \ 
Польщу, що він мас намір очистити від бунтарів подільську 
землю, а [юті.м піти в середину України^ У Варшаві від і і с т 
листа були в захваті. Служили подячні молебні, при діиі|іі 
влаштовувалися бали і свята', шляхтичі тішилися гарними 
вістями. Коли після того довго нічого не було чути од війсі.кл 
те приписували швидким його успіхам. "Тепер, — говортіи 
поляки, — вони, звісно, вже біля Чигирина, а може, й да м 
женуть ворога стеїюм на Дон". Інші навіть почали нарікаїи 
на збирання податків та оголошення посполитого руїііеніїч 
"Нас тільки лякають, — запевняли вони, — щоб виманім п 
гроші. Ми підемо в посполите рушення, помандруємо до КІІ ИИ 
чи Сяну, а звідти розійдемося, нічого не зробивши, бо ВІІІ1. І.ІЧ і 
і без нас розвіє на порох холопів"'. Сам король, який гак їй-

•Рукописи Архипа ииострппиьіх дел. 
-Ратіс іпікі о \\оіпасЬ ко/.аскіс1і ха Сіітіеіпіскіс^о.. . — и'ги'-Іаи, 1.4 І ' 

- 8 . 7 8 . 
'і Іізіогіа ЬсІІІ созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 133. 



підступно квапився на війну, очікував звістки про мові перемоги 
і нирушив на прощу в Журавиці, що на кордоні з Литвою, де 
і>ула чудодійна ікона Божої Матері^. 

Посиливши своє військо новими загонами, які прибули з 
і о л о в н о г о табору під К а м ' я н ц е м , К а л и н о в с ь к и й почав 
спустошувати країну між Бугом та Дністром. Багате містечко 
Мурахва здалося без опору. Розбитий під Ворошилівкою 
сотник Шпаченко з козаками пішов геть, а міщани та холопи 
І довколишніх сіл хотіли було захищатися в замку, але наступ-
ного дня принесли повинну і видали одного зі своїх як заводія 
І л и іу. Жовніри пощадили мешканців, зате пограбували їх. Така 
-іч доля спіткала й велелюдне місто Шаргород та містечко 
' Ісрнієвці\ Міщани заздалегідь вислали до польного гетьмана 
ічіяіі покори. З березня військо рушило до містечка Стіни, 
іиідки до польного гетьмана приїжджали двоє депутатів від 
міщан з виявом покори і готовності впустити польське військо. 
І а почувши, щовЯмполі на Дністрі збирається ярмарок, поля-
ки прикинули, що там можна буде поживитися. Калиновський 
іі\ стив чутку, що йде до Вінниці, а на Ямполь послав загін із 
іі'.ох полків під начальством Ляндскоронського. Мешканці 
Ямполя не чекали нападу, повіривши хибним чуткам про від-
і.ілення польського війська у протилежний бік. 1 ось на сві-
ілпку, коли більшість ще спала і тільки крамарі розкладали 
• пої товари, несподівано з 'явилися нові гості, які приносили, 
I.1 ііисловом сучасника, замість краму рани та вбивства. Вда-
|мми у дзвони, схопилися за зброю, та було вже пізно: більше 
г.ііісі.ко вдерлося в місто слідом за передовим. Прибульці 
кинулися втікати, забувши про товари, скупчилися на мосту, 
.1 іоіі обломився, всі попадали в річку. Поляки оточили місто, 
II.11 рабували дощенту, наповнивши багато возів різним добром, 
І' іім числі угорськими вина.ми: купці привозили їх, сноді-
г.иочись розпродати на весіллі Тимоша, котре, як гадали, мали 
' мравляти тут. Коли вже брати було нічого, поляки підпалили 
\ік го і взялися без розбору вбивати мешканців, не пощадили 
їм сіарих, ні жінок, ні дітей. Полягло тоді понад 10 000 — 

ів, волохів, угорців, жодної живої душі не залишили 
1.1 ч'.іііри'*. 

І им часом Ка^тиновський приступив до містечка Стіна, і 
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Тим часом Калиновський приступив до містечка СтІЕіа, і 
там поляків зустріли зовсім не так, як обнадіювали депу т а т 
від міідам. Із довколишніх хуторів прибігли холопи 1 
самопалами, луками та іншою зброєю, стріляли, погрожували, 
насміхаючись над ворогами, показували їм дулі й зади. То 
був звичний прийом завзяття. З великими труднощами поляки 
натисли на них, увігнали до міста і заволоділи хуторами. І і 
самому місті було дві частини: одна — на неприступній горі, 
друга — біля її підні>іокя. На горі засів хоробрий козацЕ.киіі 
сотник, якого одні історики називають Калюшем, ііииі 
Олександренком'. Калиновський надіслав йому пропозицію 
здатися і заплатити відкуп. 

— У мене немає грошей, — відповів козак, — є люди і 
зброя: битимемось до останніх сил! 

Калиновський ударив на нижнє місто. Після першого онор> 
мешканці побігли на гору. Поляки хотіли взяти верхнє місіо. 
та козаки хоробро відбили їх; три дні приступали вороги до 
стрімкоїскелі і три дні марно втрачали людей\ Зрештою коча 
ки погодилися дати відкуп й обіцяли 4000 злотих, та коли полі, 
ний гетьман погодився, вони заплатили тільки тисячу. Кали 
новський вдовольнився тільки тим, що взяв із них присяг у, І 
відпустив прибулих до нього посланців із грошима'. 

Звідти поляки рушили під Вінницю, яка недавно із с о т і 
Кальницького полку стала полковим містом'*. Вінницьким 
іюлковником був Іван Богун. У нього було лише 3000 козакіи 
Він "перемудрував" ляхів, як свідчить український літопис 
Перш за все він відправив до Хмельницького просити доио 
моги, а сам склав план затримки поляків під Вінницею, доки 
підійде військо від гетьмана. 

Польний гетьман зупинився на дорозі в Сутиску і звід пі 
10 березня відпустив брацлавського воєводу Ляндскоронсі. 
кого з передовим загоном до Вінниці. Побачивши їх, Бої уи 
залишив у Вінницькому замку гарнізон, а сам вийшов назус і 
річ ворогам і після першої сутички змусив їх утікати, перейіііои 
річку і замкнувся в монастирі поблизу Вінниці, який зуссПіч 
омивався водою. Поляки помітили, що ворожого війська неба 
гато, і гадали, що на козаків напав страх; вони кинулися до 
монастиря, і ніхто не здогадався, навіщо по льоду розкидаиа 
солома. Богун звелів заздалегідь порубати на Бузі кригу, а 
коли вранішній мороз прихопив воду тонкою кіркою, 
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І іакидати соломи. Дві польські хоругви — Киселя й Мелешка' 
с іупилина ці місця і тут же пішли на дно. Серед кількох сотень 
ііі)тонулих був Юрій, брат Адама Киселя, — торік він поря-
іувався від шибениці у дворі Хмельницького, а тут не потала-
нило. Відважний Ляндскоронський ледве вибрався з ополонки, 
І його свої підібрали на льоду, сильно побитого прикладами 
ісо'зацьких самопалів-. 

Розлючений цією хитрістю Калиповський надвечір того 
'к дня прибув до Вінниці і вирішив за всяку ціну взяти Богуна. 
Иііі відправив свого сина, коронного обозного, за Буг спосте-
рігати, щоб попередити несіюдівану появу свіжого козацького 
нійська, й дізнатися, де перебуває козацький гетьман-^, а сам 
наказав брати Вінницю. Богуну не треба було вперто оборо-
іія ги місто: він старався лиіи затримати поляків від подаль-
шого походу в Україну. Козаки дали сильну відсіч — поляки 
т ратили багато людей, а потім опівночі ітідпалили місто в 
пагатьох місцях і пішли в монастир. 

Всі зусилля поляків узяти приступом замок були марними''. 
Через два дні, у вівторок^ козаки надіслали Калиновському 
пропозицію заплатити йому відкуп — 4000 волів і п 'ять діжок 
меду. Калиновський вимагав, щоб вони видали гармати, зна-
мена і свого ватажка Богуна. Козаки відповіли, що ліпше заги-
ну гь, аніж видадуть когось із своїх старшин. Сторони спини-
іпся на тому, що козаки віддадуть полякам захоплені у них 
інамена і коней, віднятих під час пригоди на ополонках. Вони 
просили також, щоб польське військо очистило поле перед 
монастирем для вільїюго виходу козаків. Поляки погодилися 
I розташувалися на міських вулицях, та Калиновський задумав 
і'. іашіувати козакам засідку: коли вони стануть виходити, 
и іочитизус іхбоків , змусити віддати і своїх старшин, і гарма-
ні. Богун здогадався про хитрість і запросив обмінятися за-
р\ 'іниками. Поляки і нате погодились. Але після цього Богун 
'..ькадав, щоб Калиіювський зі своїм військом відступив од 
Ііінниці на милю. Калиновський, бачачи, що його задум не 
II іа( ться, відмовився. 

— Інакше ми будемо оборонятися, навіть якщо нам усім 
іоіїсдеться загинути, — оголосили козаки. 

'Лисііиик С.Освецима // Кисвская старина. — 1882. — Фепраль. — 
' ; '7. 

Лппаї іит Роїопіае... — Сгасо\у, 1683. — У.І. — 1'.228; РатіеШікі сіо 
іііп\\аіііа Ху^іпипіа III, \¥Іасіу5Іа\уа IV і іапа Казітісгха. — Шаг.ч/.ан'а. 

І'і —Т,2. — 5.157; История о презсльмой брани. — К., 1854; ІІізіогіа 
і • 1111 (і«іссо-роІопісі... — 1789. — Р. 131. 

11 і-чіогіа ЬеІІі созассо-роіопісі... — 1789. — Р. 131. 
'\\ о.іпа сіоточуа... — 1681. — 4.2. — 8.14. 



Почався бій. Як не силкувалися поляки, нічого не могли 
вдіяти. Кидали в козацький стан бомби, та козаки вміло ї \ 
гасили. Поляки втратили немало своїх людей і вибилися і 
сил, не розсідлуючи коней, не кидаючи й на мить зброї'. Богуп 
із дивовижною для ворогів швидкістю нелише вдало ВІдбиііІІІІ 
приступи жовнірів, а й непокоїв їх відважними виходами. 
Сучасники розповідають, що однієї ночі козацький полковник 
з 800 козаками перейшов на другий берег Бугу, щоб дізнатися, 
чи не йде до нього допоміжне військо; цей загін вступив у бііі 
з поляками: вони впізнали Богуна ію блискучому нанцирю, іі;і 
якому вигравало місячне сяйво. Вороги помчали на нього 
Вже хорунжий Рогальський ударив його держаком свої о 
праіюра, а інші жовніри хапали за руки, та Богун, надзвичаііііч 
сильний, одним порухом струснув своїх переслідувачів ИІІ 
землю і щодуху іюмчав, відбиваючись шаблею від юрми 
поляків. Раптом у запапі битви він попав в одну з ополонок, и 
які перед цим хитро відпровадив ворогів. Та його баский кіііі. 
щасливо вибрався на лід і поніс свого мокрого й обмерзлої 11 
верхівця до монастиря. Поляки гадали, що після цієї пригоди 
в нього пропаде охота до таких сміливих вибриків, але, їм 
їхній подив, наступного ж дня Богун з 'явився на свосм\ 
буланому. 

— Як здоров'я? — глузували поляки. 
— Та вчора влаштували ви мені таку ж купіль, як і я вам. 

— відподав Богун. 
"Ось так, — зазначає сучасник, — сміливці водночас і 

б'ються, і весело перемовляються між собою"^ 
Гак минали дні. 1 ось 20 березня повернувся короіініт 

обозний молодий Калиновський і приніс батькові загрозлиіл 
звістку: він д ійшов тільки до Липовця, і там на н і . о т 
несподівано напали козаки. То був Полтавський полк. Обозіїїім 
Калиновський ледве впорядкував свій загін; жовніри мусіит 
кинути своїх розсідланих коней і поспішати назад до Віїтіїїм. 
де був польський стан. І все ж молодий Каішновський ііріііііп 
двох схоплених козаків, і ті на допиті показали, що Хмелі, 
ницький вже виступив із Білої Церкви і йде зі своїм військом 
навперейми польському. За поляками під Лиіювцем гііаіи и 
уманський полковник Йосип Глух з 10 000 козаків; несьоюдпі 
гак завтра він буде під Вінницею\ Літописець зауважує, п т 
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цс посіяло панічний страх, Я К И І І захлеснув поляків під 1 Іиля-
іипо. 

— Втікаіімо! Втікаймо! — кричали ватажки. — Нас тут 
частанс березневе бездоріжжя, переправ не буде; до того ж 
мате військо на ворожій землі потерпатиме від нестатків у 
исьому. 

у зв'язку з очікуваною появою козацьких сил на підмогу 
обложеним у Вінниці польний гетьман вважав за необхідне 
перейти в якусь іншу місцевість, зручнішу для продовольства. 
І Іроте він хотів ще востаннє спробувати знищити впертого 
І)()гуна і перед заходом сонця знову пішов на присіуп. Та через 
ісілька годин з'явився Глух зі своїм загоном. Козаки, щоб наля-
ічаги ворога, здійняли страшенний крик і безперешкодно розта-
шувалися в так званому "новому місті", відділеному від тієї 
частини, де стояли поляки, лише мостом. Вороги перебували 
І іа відстані пострілу із лука'. Полякам тут же було дано наказ 
якомога швидше відступати, кидати навіть вози, повні всякого 
чобра після розору Ямполя. Та деякі хоругви так переля-
калися, що, не слухаючи команди, кинулися втікати навмання^ 

Гетьман і начальники, прагнути їх утримати, помчали 
глідом і кинули табір та більшість війська без дисципліни, 
ііяндскоронський з піхотою захищав у місті міст, через який 
поривалися пройти козаки Глуха. У цей час слуги, скорис-
іавшись сум'яттям, кинулися на вози і самовільно іючали 
і'.и іягувати з них що кому заманеться; хазяї заступалися за 
І ііою здобич, іючалася бійка... Деякі жовніри спали п'яш" як 
ііім, інніі стривожено будили їх; спросоння пиякам здалося, 

мці на них наступають козаки: вони схопили зброю і почали 
І і ріляти по своїх. 

Гак минули день і ніч. На світанку Богун зробив вилазку, 
І поляки кинулися врозсип, кидаючи не лише вози, а навіть 
іармати і зброю'. "Наче боягуз, — зазначає сучасник'. — 
побачивши в лісі декількох вовків і уявивши величезну зграю, 
іак втікали і ми; нам уявлялися жахні химери; насправді ж 
і'.сликої небезпеки не було. Дмитро Вишневецький, саме 
повертаючись із під'їзду, дещо упорядкував загони і врятував 
частину артилеріГ'. Втім, поляки не уникли б цілковитої нораз-
кп, якби козаки не кинулися на залишені вози і не дали змоги 
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переднім віддалитися на значну відстань. Задні не уни іат 
так легко біди. "Сталося таке сум'яітя, — говорить очеви-
дець ,— як під Пилявою. Одні бігли у ворога, ініиі лізли прям 
на вал, ті кінні, ті піші... Якби сам Бог за нас не заступився, 
всі ми пропали б тоді!" Козаки, стоячи на валах, проводжали 
втікачів кпинами: "Цигани, побігайчики, безмозгі ляхи, 
пилявчики! Утікайте далі за Віслу! Тут не ваше діло!" Деякії 
гналися за ними по п'ятах, і тут були не лише ті, які прогнали 
поляків із ВІННИЦІ, а іце й нові козацькі сили, надіслані 
Хмельницьким з генеральним осавулом Демком та чиги-
ринським полковником Ілляшем Богачем — всього погналося 
тоді за поляками до 100 000 козаків і десь ЗО 000 татар. І Іоки 
жовніри добігли 24 березня до Бара, то залишили тисячі 
поранених побратимів, втратили не тільки все награбоване у 
подолян, а й власне майно: у Барі в них не було ні білизни, ні 
одежі, їх виснажували безперервні вартування: "по три дні і 
три ночі, — говорить Мястковський, — доводилося нам 
стояти на чатах, не розпалювати вогню, і ми відморозили собі 
носи, руки й ноги"'. Провину за невдачу поляків під Вінницею 
сучасник приписує безладдю і постійним суперечкам між 
польним гетьманом та брацлавським воєводою Ляндск0|50іі 
ським. Ще після боїв у Красному польний гетьман сердився 
на Ляндскоронськогозате, шо той привласнив пірнач Нечая. 
Польний хотів узяти цю річ собі і вилаяв брацлавського вос 
воду, коли той не віддавав її. Відтоді під час походу до Вінниці 
пани допікали один одному. У Шаргороді польний гетьман 
дорікав воєводі, ш,о він нібито підбурює проти нього підлегли.ч, 
а Ляндскоронський твердив, іцо, навпаки, він нереконувап 
жовнірів коритися проводареві. Калиновський показав йому 
дулю і мовив: 

— Ваші напучування мали ось таку вагу! 
"Соромно й ганебно, — зазначає з цього приводу сучасниіс, 

— вождям дозволяти собі такі школярські вибрики". Персго 
дом у Прилуках якийсь поручик, котрому брацлавськиіі 
воєвода зауважив упуш,ення по службі, зуxва^^о сказав йому: 

— Тобі пристойніше кіз пасти, а не сенатором бути! Обра 
жений воєвода поскаржився польному гетьману, а той іронічно 
кинув: 

— Де бриють, там і б 'ють! 
Калиновський постійно прагнув виставити Ляндскором 

ського винним за необережність під Вінницею, де в ополопкач 
загинуло немало заслужених людей, і така думка п о и т р ю 

Ч.МісІшІстзкіс^о... к.чіе|іа ратісіпісха. . . — Кгако\у, 1864. - N.(1." 
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ііалася в польській громаді на шкоду честі Ляндскороиського'. 
Гі Бара на початку квітня жовніри подалися на Кам'янець, в 
околицях якого розташував їх Калиновськийі 

Відтоді військо стояло під Кам'янцем і вже не відважу-
калося виступати з табору. Настала Пасха, а для жовнірів, за 
свідченням сучасника, вона була справжньою юдейською 
і іасхою в пустелі. Через відсутність хліба вони мусили їсти 
прісні коржі, гіркі й несолоні, бо пекли їхзлободи\ Загрозливі 
ністі тривожили їх: господар Лупул писав, що Хмельницький 
має намір грянути на них із сильним військом, шоб не допус-
гиги об'єднання з королем"*. Проводарі у своїх донесеннях 
королю описували свої знегоди і благали про якнайшвидшу 
допомогу^ 

І ось у Варшаві поляки несподівано розчарувалися в своїх 
блискучих сподіваннях на дивовижні перемоги кварцяного 
нійська. 'Творці небувалих подій,— говорить літописець,— 
гспер першими опустили руки''; а ласі до потаємного, зітхаю-
чи, нашіптували, шо у Варшаві на кладовищі страчених 
ілочинців у мерця з вуха полилася кров, а інший покійник з 
могили виставив руку. "Це віщує Польщі великі біди", — 
гомоніли тоді'. 

'Дневник С.Освецима // Киевская старина. — 1882. — Фсвраль. — 
(•.381. 
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Р О З Д І Л Т Р И Н А Д Ц Я Т И Й 

Ополчення в Польщі. — ПлпськіїГі легат. — Коринф-
ський митрополит Посаф в Україні. — Виступ короля із 
Любліна до Сокаля. — Плай Хмельницького. — Невдала 
облога ІСам'янця. — Битва під Купчиииями. — Хмель-
ницький під Збаражем. — Родинна драма у Хмельниць-
кого. — Становище козацького та польського таборів. 
— Татарський мурза. — Поляки ідуть до Берестечка. — 
Прибуття хана до Хмельницького. — Плани гетьмана. 
— Повернення поляків. — Переправа польського табору 
через Стир. — Поява козацько-татарського в ійська. 

— Перші сутички. — Гнів хана. — Піч перед битвою. 

У Журавиці король отримав донесення з Кам'янця і, ніби 
пробудившись зі сну, за висловом недоброзичливого до Н Ь О И І 

історика', помчав до Варшави. Він недовго перебував \ 
столиці і в половині квітня виїхав із королевою до Любліна п 
оточенні сенаторів, всього двору і багатьох знатних осіб обох 
статей, з 10 000 новоприбулого з Німеччини війська. По ніш 
буггі до Любліна 20 квітня він видав треті віці на поспо;ніи' 
рушення. '"Згідно з сеймовою конституцією, — писав королі.. 
— сповіщаємо цими третіми й останніми віцями всіх обиим 
телів Речі Посполитої, що ми особисто йдемо для прибор 
кання свавільних заколотників, котрі, об'єднавшись з невір 
ними, зазіхають викорінити не тільки всю шляхетську кікш, 
свободу, вольності та саме ім'я гюльське, а навіть свяіу ка 
толицьку віру, яка завше процвітала в нашому королІЕ5Спіі, і 
зруйнувати костьоли, присвячені імені Божому. Місцем збор\ 

ЧПхІогіа ЬсІІі сохассо-роіопісі... — 1789. — Р. 133. 



посполитого рушення призначаємо Костянтинів на 5 число 
червня і зичимо, щоб ніхто, під страхом законного покарання, 
не ухилявся від цього служіння Речі Посполитій, а кожен ква-
пився б до призначеного місця охоче і з готовністю, як нале-
жить захисникам Христової віри, честі Речі Посполитої, сво-
ооли та вольності"'. 

Дорогий гість відвідав короля в Любліні — Іоанн де 
Іоррес, єпископ андріаіюпольський, легат папи Ііюкентія X, 
який приїжджав до Польщі ще при Владиславі. Папа не 
надіслав грошей, яких прохали поляки, мовляв, папська скарб-
ниця вичерпана; зате він надіслав усім полякам, які йдуть на 
иіііну, своє первосвяіденницьке благословіння і повне відпу-
щення всіх гріхів, королю на подарунок мантію та священний 
меч, прикрашений перлами та іншим коштовним камінь:ям, а 
королеві — золоту троянду. Під час ранкового бог ослужіння 
іегат вручив Яну-Казимиру ці дари й від імені святого отця 

\рочисто проголосив польського короля захисником святої 
і'.іри. Увага папи утішила поляків. Кілька днів минули в релі-
I іііних церемоніях, що нагадували часи хрестових походів. 
І\о|х)ль обнародував, що сам святий отець благословляє опол-
ченців на бій та повелівав проводити в храмах урочисті моління 
про ніасливе завершення війни за честь римсько-католицької 
і'.іри. Релігійний характер війни надихав поляків на відвагу й 
\і\ жність; шляхтичі виступали з упевненістю в перемозі, адже 
II І'іімі молитимуться за них, йшли на смерть, сподіваючись 
і>чнегитися від і'ріхів участю в святій справі та здобути 
м\ ченицький вінеііь на небесах-. 

і Іольїца іювстала. Шляхтичі не тільки виходили самі, а й 
і'.пбнрали серед своїх підданих міцних рослявих чоловіків і 
ирали з собою на війну \ 

І в козаків було релігійне збудження. Найближчий архі-
плс і ир Хмельницького київський митрополит зовсім не вияв-
141', енівчуітя до козацької справи. Походячи зі шля.хетського 
•.илння, Сильвестр Косов не мігдотакої міри розірвати кровні 
N !п, що прив'язували його до шляхетського роду, [цоб цілко-
г.п кі перейти набік холопства. Як і Адам Кисіль, він перебував 

ісгинно-фальшивому становищі невдалого примірювача 
польського дворянства з руським мужицтвом. За напоігяі ан-
11 ім І-Сиселя, митрополит писав до Хмельницького, переконував 
ііг проливати крові, не роздирати нутрощів вітчизни, а 

' І.МісІшІом'хкіе^о... ккісуа ратісіпісха.. . — Кгакои; 1864. — 8.611. 
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Хмельницький відповідав йому, що не через нього та козаків 
відновилася війна, а дали до цього привід поляки, знищивши у 
Красному Нсчая з багатьма русами. Козацький гетьман 
запевняв, що готовий очікувати комісію і вступити в мирні 
переговори, але після того, як польські війська відступлять 
від кордону козацької землі. Насправді ж Хмельницький був 
уже далекий від того, щоб знову розпочати марін' переговори 
з комісарами. Коли козацького гетьмана, який вирушив у похід, 
чекали в Погребищі, Кисіль відправив до нього посланця ч 
листом, в якому переконував його призупинити ворожі дії. 
Хмельницькій не відписав йому, а звелів усно нередаїн 
київсько.му воєводі так: "Пан воєвода манить мене комісією 
та м и р о м , а брата свого посилає воювати разом іч 
Калиповським та Ляндскоронським. Брат його загинув, мені 
иікода його; він був справжнім лиііарем і моїм приятелем. 
Ллє він сам винен! Заварили гюляки війну, нехай тепер 
розсьорбують"'. Замість київського митропо;шта Хмельниць-
кому даваіиі благословіння зі сходу. У Польщі — легат, у 
козаків такою ж особою був митрополит коринфський. Він 
підперезав Х.мельницького мечем, освяченим патріархом на 
са.мому гробі Господньому, вручив йому часточки мощів із 
Греції, покропив військо святою водою, підбадьорив спо-
діванками на іюміч Божу і вирішив сам із духовенством і і н 
на бій за честь православної віри. Цей пастир, мешкаючи и 
Україні, таємно підтримував зв'язок з Москвою через свого 
двоюрідного брата Іллю, писав до царевого тестя Милослак-
ського і до самого царя, повідомляв, що робиться в Україні 
та про прихильність до Москви гетьмана, якого він, зі свого 
боку, налаштовував вступити у підданство царю: "Гетьман 
Хмельницький. — писав він, — сказав мені так: якщо государ 
хоче, пюб ми йому поклонились і оберігали його Україну без 
жалування, і якню він любить християнську віру, як личи ї ь 
істинному християнському государеві, — нехай пришле нам 
допомогу, і ми визнаємо його царем і станемо його підданими; 
як служать йому донські козаки, так і ми служитимемо йому 
заради єдиної християнської віри; і якщо він зволить відбира ї н 
у поляків свої міста, ми допоможемо йо.му взяти їх; якщ(> 
він захоче, щоб цими містами володіли ляхи, то козаки й таї ари 
розорять ляхів, а не дадуть їм володіти руськими містами". 
Від себе митроіюлит зазначав: "Ми достеменно чуємо, міо 
козаки ляхів переможуть; миру між ними ні за що не буде: 
гетьман .хоче їх до кіьщя розорити і посадити на І Ю І Н . С І . К С 
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іпролівство государя істинної християнської віри'". У Москві 
'ігрсч греків пішла чутка, нібито Хмельницький домовився з 
І'.іічочі: останній допомагатиме козакам, а коли поляків заво-
ічіоіь, то гетьман посадить на польський престол брата 
Г.ікомі. іьіе за умови, пю цей новий король прийме православну 
і'.і|)\. Цими чутками хотіли запевнити царя й боярів, що 
\ мслі.пицький воює за торжество православної віри. Однак 
І |ч кіі старалися приховати перед царем та боярами дружні 
!• .11 мини гетьмана з Туреччиною; грек Ілля говорив у Москві, 
ПІП Іуіісцький падишах пропонував Хмельницькому військо, 
.1 к-1 СІ ьман відповів: "Мені турецьке військо не потрібне: я і 
:І гіиіїми військами можу стояти проти ляхів". Окрім корин-
'|и І,кого митрополита, був тоді в Україні інший митрополит 

іі;ічаретський на ім'я Гавриїл. Рушаючи на війну, Хмель-
миііі.кіій взяв із собою Йосафа, а Гавриїла відправив до 
Мж кип з листом цареві — благав царя надіслати ратну до-
їм-мс ну і виявляв готовність піти у підданство з усісю Украї-
I І, Ч І 1. 

До цих зносин з Москвою, що безперестанку велися через 
І |и КІН — Іллю, Івана, Павла та серба Василя, примазався і 
іііі. ,ір Виговський. Ніколи не люблячи Москви, хитрий писар 

1МІІІ1. що гетьман до неї прихильний, і міркував, що рано чи 
НІ '.т> Vкраїні доведеться віддатися Москві, тому заздалегідь 
І' 'ічк іувався нагодою показатися і вислужитися перед \юс-
I "г.. ьким государем. Він доручав грекам говорити в Москві, 

ЧІП ведуть переговори таємно від гетьмана, проте завше 
І ппіоджснням із Виговським. Та оскільки він все-таки не 

І Г..,|,|1И. що гетьман не прихильний до Москви, то, можливо, 
и. • іи- кчшюся за згодою Хмельницького: для нього було ко-
їм і. ІИ1, щоб цар одержував дані про його відданість Москві 
I 11 и м і і шляхами, які начебто оминають його; завдяки [іьому 
и ір 14 II.іііе довіряв йому. 

І і греки сприяли повстанню в самій Україні. Лфонські 
чп'иїли містами й селами, закликали православних до 

І" іт : своєї святині. Сам константиіюпольський патріарх 
и І іи 1.111 Хмельницькому грамоту, вихваляв його благочестя, 
II 111 ііім\ пав розгорнуту ним війну проти ворогівта гнобителів 
||' 11'" і;іи'я. називав римських католиків загалом зрадниками-
'іиііп и.ічами, знаряддями самого сатани. Цю грамоту на-
" І II і'.іи якимось Микитою Михай:ювичем, руського 

• І кгіііія, і доручав йо.му викласти потреби східної церкви 
1 іі|ні\;иіі допомоги, з цим Микитою Михайловичем було 

к ііо і послання до київського митрополита: патріарх 
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прохав його бути дружелюбним.до Хмельницького й осінити 
своїм благословінням його починання. Патріарх писав і корин-
фському митрополиту: хвалив за те, що він залишається при 
Хмельницькому, й підбадьорював на подвиги в ім'я право-
славної віри'. 

Хмельницький виступив із Чигирина ще 16 лютого і рушив 
на Бар, примножуючи свої сили козаками, які за універсалом 
мали приставати до нього. Про комісію з поляками він уже 
не думав. З повідомлень сучасників видно, що тоді він був 
озлоблений за те, що бачив з польського боку перепони шлю-
бові його сина Тимофія з дочкою молдавського господарям 
Але війська у Хмельницького цього року було менше, ніж 
раніше: значна частина його була відправлена для охорони 
кордонів України. На випадок вторгнення литовського війська 
гетьман для захисту краю призначив три полки: Полтавський, 
Чернігівський та Переяславський, що складаіш разом загін у 
20 000 осіб під наказним начальство.м чернігівського іюл-
ковника Небаби'; до того ж Хмельницький не мав тоді тісї 
моральної сили, що була в нього торік. Холопи, воїни невправні 
в строю, проте з фанатизмом ішли проти панів, зараз не 
довіряли своєму гетьманові за потурання панам і страти 
заколотників. Чимаїю реєстрових козаків, користуючись своїми^ 
правами, охочіше пішли б проти турків, з котрими приятелював 
їхній ватажок. Новий союз із татарами їм не подобався, бо ці 
союзники, вступаючи в руську землю начебто для допомоги, 
забирали в полон жінок. Були такі козаки, які на початку війни 
запропонували свої послуги полякам проти того, кого ще рік 
тому боготворили"*. 

На початку травня король виступив із Любліна; загони 
посполитого рушення безперестанку прибували до нього і і 
ближніх воєводств. Двір проводжав короля до Красностава; 
королева хотіла їхати з ним далі, виявляючи готовність ділиш 
з ним складнощі й небезпеки задля слави й честі. Поляки 
захоплювалися такою відвагою. "Це була нова Томіра, -
говорить сучасник, — її сміливий дух, її мужня постава 
показували в ній не тільки жінку з чоловічим серцем, а ніби го 
мужа в жіночому вбранні". Одначе король і сенатори вмовили 
її повернутися; вони переконували її, що, не зазнаючи небезпеки 
в полі, нехай вона ліпше подбає разом із примасом про спокій 

'Актьі ю. и з.З. — Т.З. — С.447; Архив ииостраниьіх дс;і (іііісі.м:і 
Парфения, патриарха констаїїтиііоіюльского). 
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•Там же. — Май. — С.258. 
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і'.іімігіии. Королева поступилася неохоче; тільки тоді, коли 
М.1С І ала хвилина прощання, у ній похитнулася твердість і вона 
іі|місльозилася, і разом з нею заридали прекрасні та люб'язні 
нрндворні дами найзнатніших польських родів, а молоді 
придворні кавалери утіша^^и їх, кажучи: "Ці сльози здолають 
•л хвальство заколотників; з Божою допомогою, вони занла-
г,ім, кров'ю за сльози польських героїнь"'. 

Король прибув під Сокаль і там вирішив стати табором, 
мкії кварцяпе військо об'єднається з ним-; великий коронний 

ігіі.ман Потопький гювинен був за короіп'вським наказом 
'.ічрлт всі навербовані війська біля Володимпра-Волинського. 
І ьмідві по;ювини кварцяного війська мали об'єднатися і 
І іримкпуги до короля та посполитого рушення. У королівських 
І |н-і і\ віцяхбу.чо призначене місце збору під Костянтиновом, 
1.1 чнісля його визнали незручним , бот і терени були в руках 
І " 1ЛКІВ, до того ж кварцяному війську з-нід Кам'япця треба 

ІО іі ги через ворожу землю, тоді як воно могло пройти ЧЄ|ЗЄЗ 

' її | ) і і ону Русь. 
Хмс.чьпицький у цей час очікував хана, та кримський по-

I I т іс :п , надсилав йому лиш обіцянки й відмовлявся тим, 
МИ' ііому спершу треба присмирити калмиків^ 

()і()ж втрачався дорогоцінний для козаків час. Хмельни-
|||.|^||іі не відважувався лише власними силами вдарити на 
І і'.ірцяпс військо під Кам'янцем. 

І :і ось йому доповіли, що король вже В И С Т > ' П И В у похід і 
іим ііо іигс рушення збирається в його таборі. Не чекаючи 
"І II.НІС союзника, Хмельницький склав план, як не допустити 

аііня кварцяного війська з королем. Він послав сильний 
І '..іці.кий загін з 40 000 під начальством осавула Демка та 

Джеджалія і Савича на Кам'янець ударити на 
І • 'гліріи ззаду, коли вони рушать', а сам із 18 000 мав іти на 
І • |'ііпііі:іь і перерізати їм шлях. Та молдавський господар діз-
и ІІ'.і ч про це і сповістив Потоцькому вчасно. Польське військо 
ічі|і\ іііпло раніше, ніж козаки могли зайняти становище, необ-

I иіс і.ія їхін'х планів^. Послане козацьке військо, прибувши 

\ііп,іІііті РоІопіае... — Сгасо\у. 1683. — У.І. — Р.24І; ІІі.чіогіагі.іт 
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під Кам'янець, не застало там ворога. Демко та Савич' кину-
лися навздогін, а Джеджалій взявся штурмувати Кам'янецЕ. 
— декілька днів пускав по місту ядра, але через невміння 
козацьких пушкарів вони не завдали полякам шкоди, тож 19 
травня кинув його. Козаки захопили неподалік фортецю 
Паневці: їм відчинив браму якийсь Тржилатковський, домо-
вившись, що за це він отримає чин полковника в козацькому 
війську; та коли козаки ввійшли до фортеці, то замість полков-
ничого чину йому дали зашморг на шию як винагороду за 
зраду своєму обов'язку та вітчизні^. 

;Тим часом козацький загін, який пішов у псгоню за 
польським військом, наздогнав поляків на переправі через 
річку Серет біля села Купчинці. Поляки заздалегідь дізналися 
про погоню і поставили за пагорбом і лісом з двох боків иіляху 
приховані загони, а коли козаки з'явилися, то покидали вози і 
пустилися навтіки. Козаки погналися за ними, перейшли річку, 
та ледь сягнули місця, де була засідка, як втікачі повернулися, 
приховані загони вискочили на козаків і притисли їх до річки. 
Багато їх тоді потонуло'. Полонені козаки сказали полякам, 
що Хмельницький заходить з іншого боку — прямо їм назу-
стріч. Ця звістка знову посіяла у війську страх, поляки поспі-
шали вдень і вночі. Недалеко від Сокаля, по дорозі до Бара, 
побачили позаду себе темні ряди людей: їм здалося, що вони 
летять прямо на них. 

— Біда! Біда! — кричали поляки. — Це Хмельницький! 
Вони спалили свої вози, кинули в Поморянському замку 

хворих та поранених, порох і дві гармати й заквапилися об'єд-
натися з королем, долаючи дві-три милі за день. Дехто спохва-
ту кидався у Буг плавом, чималю з них потонули — "тоді 
багато загинуло ляхів тільки з остраху", — говорить літопи-
сець". А Хмельницького не було, темним натовпом був татар 
ський загін, що гнав невільників. Побачивши польське військо, 
татари з переляку кинулися втікати, аж ніяк не гадаючи, що 
їхня поява нагнала такого жаху тим, кого вони боялися самі '. 

Позбувшись небезпеки, польське військо прибуло до 

'История о презельмой брани. — К., 1854; 1 Іізіогіа ЬеІІі сояассо-роіоііісі. 
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І'Чюлівського табору без запасів, майна і втратило значну 
•І,к гину артилерії в своїх походах. Потоцький з іншою 
і.кНІНОЮ війська прибув до Сокаля десь 10 травня, раніше 

і.'мюля, і відправив до Калиновського посланого від короля 
іп чканнлера Радзевського, який мав спеціальне доручення від 
Іороля примирити обох гетьманів; вони ж бо ненавиділи один 
'' того . 17 травня прибув до Сокаля Ян-Казимир із 6000 і тут 
і.с наказав насипати вал навколо стану, побоюючись, щоб 

I сілки не напали на них раніше, ніж зберуться всі польські 
і ш і ї и . Висланий на роз'їзди з вірними Речі Посполитій 

II паками Забуський, призначений королем 1649 року козаць-
I и\і і стьманом, привів декількох полонених козаків, іт іпока-
м ПІ, т о Хмельницький мав намір стрімко ударити на королів-
. і.киіі стан ще до того, якте військо, що йшло з-під Кам'янця, 
• II ііс сюди. Але Хмельницькому це не вдалося. 22 травня 
І .1 іііновськийприбувдоСокаля, за ним з'явилося і все війсь-
I" Исі представлялись королю перед його шатром. Король 
' міідіїіався, що цього війська буде 12 000, а його залишилося 
'•поо, псі були втомлені й виснажені довготривалими трудами, 
I "І І і І іоранені, у багатьох їх взагалі не було, і вони пленталися 
тіііки'. 

Хмельницький наближався до Тернополя, коли почув, що 
II і.іііи його пішли шкереберть і що військо вже об'єдналося з 
і"|иі;ісм. Досадуючи на Джеджалія, що змарнував час під 
І .ім яцсм- ,гетьман повернувся назад, став під Збаражем і 
I .1М ніфішив дочекатися хана\ 

Гак ворожі війська перебували в своїх таборах близько 
II м.. гижнів: обидва втрачали зручний час для нападу. Хмель-
іиіпі.кий не наважувався напасти на короля, бо польське 
ічііі і.ко збільшувалося з кожною годиною, тоді як становище 
і " ..ікін під Збаражем було невигідне: у таборі поширилися 

к с гі, такі згубні, що за короткий час козаки вивезли 260 
І '"111 іч мертвими та хворими"*. Крім того, цей край був 
• II',, іопіений попередньою війною і в останній ріксараною^ 
\|і\іія іиггерпала від голоду. Хмельницький посилав загони 

и І І Іи іісся та Волинь по фураж''. 
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у цей час у Хмельницького сталася родимна драма, одна 
з таких подій, які самі по собі, серед гучних політичних нерп 
петій, здаються для історії малозначними; насправді ж за 
впливом на серце героїв епохи набагато важливіші, ніж може 
здатися. Дружина гетьмана Богдана Хмельницького, колишня 
Чаплинська, загадкова жінка, в особистості якої слід шукаги 
зав'язку всієї драми, яку в народі назвали Хмсльнищиноіо. 
Ця жінка, котру гетьман безперечно кохав пристрасно, зра-
дила йом>, зв'язалася з якимось годинникарем зі Львова, якого 
Хмельницький посгавив своїм дворецьким і довірив йому 
берегти свою скарбницю. 1 Іесподівано, коли наста^^а пора пла-
тити союзникам татарам, Хмельницький недолічився бочонка 
з червінцями. Спершу Х.мельницький подумав, іцо його взяв 
син Тиміш, якого він послав з козаками на кордон з Литвою; 
він написав про це сиіюві, і Тиміш письмово відіювів, що паві ть 
не знав про існування цього бочонка. Годі Хмельницький 
звелів допитати улюбленого дворецького, а сам поїхав до 
війська, що зібраіося в похід проти Польщі. За відсутпосі і 
гетьмана допит з тортурами проводив його сип Тиміш. Зло-
чинець зізнався не лише в крадіжці грошей, а й у любовному 
зв'язку з гетьмановою дружиіюю. Хмельницький, отримавши 
такі свідчення, в ію|5иві ображеного почуття і зганьбленої 
честі написав синові наказ стратити обох. Виїших роздяглп 
догола, зв'язали разом у такому вигляді, в якому вони чиншш 
перелюб (хісШ сгаїїі іп асііопе асіиііегіі) і повісили'. За пові-
домленням одного тогочасного щоденника, Тиміш разом зі 
своєю мачухою повісив і її матір^ В іншому джерелі йдеться 
про те, що дружина Хмельницького була страчена сама-сім, 
тобто з шістьма іншими особами\ Український літописеці., 
який писав пізніше, за переказом, якому сам не йме віри 
повністю, пише, що Тимофій повісив свою мачуху па воротах*. 
Коли Хмельницькому 10 травня 1651 року доставили про цс 
звістку, він затужив"*. Можна уявити, яка трагічна тривоі а 
занапувшіа вдуїні цього чо;ювіка. Ймовірно, що не затихала 
вона довго і була, можливо, однією з причин сумного закін-
чення війни. 

Королівське військо, безперестанку збільшуючись, зазна-
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І'.,їло під Сокалем тих же бід, що й козацьке: і там через по-
їмссть багато вмирало, не побачивши ворога. Численне 
'.ібрання народу спричинило дорожнечу, яка підскочила до 
1(110, що шляхтичі, як свідчить сучасник, нерідко билися між 
к іоою за шмат білого хл іба, а овес був по 20 злотих за корець, 
т д і як зазвичай він коштував 2 злотих'. До того ж короля 
непокоїли чвари панів та дух непокори, що ніколи не полиша^іи 
поляків. Король вжив усіх заходів, щоб утихомирити хви-
ііовання, особливо впливав через релігію. Він сам часто їздив 
іо бернардинського монастиря, показував усім приклад, що 
І; І акий час усі думки мають бути звернені до Бога. Настало 
І кя го Тіла Господнього. Цього дня зібралося все військо; 
кіиіщіер єпископ Лещинський провів літургію і по ЇТзакінченні 
\|и)чисто виніс святі Дари, як і належало за обрядом свята. 
!;і ним ішов король із запаленою свічкою, слідом — сенатори 
1.1 воєводи. Все військо було вишикуване і за поданим знаком 
колчіїа хоругва повинна була підходити до духовенства, яке 
І іояло біля канцлера, котрий тримав безкровну жертву. 
І Іічісреду хоругви йшов хорунжий зі своїм прапором і, підсту-
іїитіїи до архіпастиря, з благоговінням клав знамено до його 
N11; іісі за ним ставали на коліна, і хорунжий від імені своїх 
підлеглих проголошував клятву перебувати у згоді та єдності, 
ік .іичить воїнам .хреста. Приклад тому показала королівська 
міруї ва, за нею пішли й інші; це обряд, попри те, що підтри-
м\ пав у воїнів дух, послужив і для огляду всього війська-. Як 
1.1 піачається в тогочасному щоденнику, огляд війська, 
|ммііочавшись 27 травня, тривав цілих три дні, оскільки 
І иарцяне військо ділилося натри загони: кінноту і два види 
т \ ч т — іноземну та польську. Це військо було тоді ще не 
іиіиііс; із деяких воєводств не встигло прийти посполите ру-
ііи ііня, що вельми не подобалося королю. У стані під Сокалем 
иіи пув таким же діяльним, як і під Зборовом: проводив 
м.тсііри, навчав недосвідчених, відправляв під'їзди і нена-
' І.ІНІЮ підтримував у підлеглих дух піднесення й порядку\ 

11|юстоявши кілька тижнів під Сокалем, панам здалося 
іи '.ручіїим для зустрічі ворога ге місце, яке досі вважали 
І МІ і чінім. Сталася подія, що змусила їх перевести табір з-під 
І >М>ЛІ|Я в інше місце. 

\ . іі! ще у травні відправив до Хмельницького мурзу 
І іммамбетаз передовим загоном орди і сам обіцяв невдовзі 

'Мічіа СІСІІС циегге сіуііе сіі Роїопіа сіі доп АІЬегІо Уііпіпа Всікіпезе. — 
11.1 ,\1І )С:і.XXI. — 5.246; Шо]па сіото\¥а... — 1681. 4 .2 . — 8.20. 
Ііі і іпт .'^суіЬісо-созасісипі.., — 1652. — Р.134. 
\\..іп;і (ІоГпоиа... — 1681. — 4.2. — §.20. 



заявитися зі стотисячним військом'. Тоді, коли король прибув 
у Сокаль, татарське полчище з ханом на чолі переправилося 
зазвичай вплав через Дніпро і прямувало на Волинь такою 
масою, котра, зі слів польського історика-, скидалася на густий 
ліс або грозову хмару, що здіймалася з-за обрію і ось-оеь 
мала вдарити. Татар із ханом було до 100 000, а коней — 
більше 250 000, бо кожен татарин неодмінно вів з собою запас-
ного коня, а то й пару. Орда йшла швидко, долаючи за день 
до 40 верст; татари зупинялися для годівлі коней на короткий 
час і не розходилися загонами для взяття ясиру, як це завжди 
чинили. Зараз це заборонив хан. З доро^^и хан відправив посо-
льство до короля. Ці посли мали таємне побачення з королем, 
потім спитали дозволу побачитися з Ничахом (Нетичай-
мурзою, як його називав Освецім), якого Калиновський взяв 
у полон під Купчинцями. Цей чорний, як негр, богатир вражав 
своїм велетенським зростом і користувався прихильністю 
панів як знавець військової справи; він радив не покидати місця 
під Сокалем. Коли татари зустрілися з ним, то двоє поляків, 
які знали по-татарськи, вдягли мундири німецьких солдатів і, 
стоячи на чатах як вартові, почули, що цей мурза описував 
воїнів посполитого рушення боягузами і передавав ханові 
пораду швидше напасти на поляків під Сокалем, де він їх за-
тримуватиме своїми настановами, бо місце для них незручЕіс 
й тісне. Ханських послів відпустили з честю. Хитрого мурзу 
після цього відправили до Варшави'. 

Польські історики не говорять про мету цього посольства 
і його наслідки. Українські ж літописці оповідають, нібито 
король, зазначивши, що хан не прихильний до козацького 
гетьмана, пропонував йому південну степову частину України, 
де містилося Запорожжя — притулок невдоволених, колиска 
повстань, якщо тільки хан відступиться від козаків"*. Нема( 
ніяких даних, щоб перевірити достовірність такого повідом-
лення, в усякому разі пізнішого, хоча не позбавленого правдо-
подібності. Та є сучасні твердження, що Хмельницький на 
козацькій раді говорив про такі заміри короля^. 

Як би там не було, якщо, поляки й знали тоді, що хаві 
невдоволеннй своїм союзником Хмельницьким, все ж, звісно, 
розраховували, що хан не пропустить нагоди зашкодити 

•Актьі 10. и і.Р. — Т.З. — С,458. 
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іііі:іякам. Посли з якимись таємними пропозиціями могли бути 
іигунами, яких послали дізнатися, чи велике польське 

иііісько і чи є змога його здолати'. Пани не могли залишатися 
м,і гому місці, котре ворог вважав для себе вигідним: 
і иріїїіили перенести табір на Волинь-. "Ліпше воювати на землі 
І" ірожого народу, — говорили вони, — ніж обтяжувати війною 
І'. КІСНИЙ народ"\ Конецпольського з 2500 вояками послали 
і'.мсред оглянути переправи, і він доповів, що найзручніше місце 
• МІМ табором — під містечком Берестечком на річці Стир. 

І :ім, — повідомляв він, — просторе поле, буйні пасовища, 
и'ііра вода""'. Та минуло декілька днів, а поляки все ще не 

і'і 'інажувались щось вчинити. Як зазначалося в тогочасному 
ііііі,(смтику\ "у нашому війську панувало страшне безладдя: 
м іани воєнних дій змінювалися мало не щогодини... і причиною 
НІ.1II о була відсутність точних даних про задуми й пересування 
і'.счніі а. Вісті добувалися винятково від язиків, а з їхніх показань 
иіко і іи не можна було дізнатися істини. Бувало, полонений 
' І ,іжс, що Хмельницький рухається на нас, і тут же похнюп-
іи п'.али носи і вирішували чекати його й захищатися на місці; 
1 .1 минало два дні, Хмельницький не з'являвся, а новий язик 
тчіїдомляв протилежні дані, і ми тут же раділи і загорялися 
І '.ькаїїням іти йому назустріч. Таке повторювалося декілька 
11.1 '.ііі"\ Іо радили іти до Берестечка, стверджуючи, що Хмель-
мііці.кий має намір іти на польське військо і не може минути 
І.г |ксіечка, то, почувши від язиків, нібито Хмельницький 
і\ маи відступити в Україну, хотіли відрізати йому шлях до 

І їй на; але тут же від язика дізналися, що Хмельницький має 
іі.імі|> прямувати на Краків для об'єднання з Ракочі, який зі 
' 11' II,м військом нагряне на це місто. Тоді з'являвся інший план 

ік рссунути військо до Глинян, звідки зручніше буде пе-
I" ііі\ ги шлях ворога на Краків. Деякі тут же вважали, що 
н ипчцаїис не рушати з місця і чекати ворога під Сокалем. 

IIIІ (ПО взяла гору думка тих, що радили йти до Берестечка, 
лиі хотів прямувати туди без речей, залишивши обоз та 

н|чіі і\ І у в укріпленому стані під Сокалем з піхотою, але це 
1М1 і.і і ося дуже небезпечним: на численну польську прислугу, 

к чадалася головно із холопів, не можна було покластися. 
І іі' I I під'їзду своїх панів вона могла здійняти бунт, погра-

ні іигіїнчіт Роїопіае еЬ ехсеззи УІасіізІаі IV... — 1755. — Р.74. 
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бувати вози з майном і пристати до Хмельницького. Виріїпили, 
що військо піде з обозом, не поділяючись на частини. 

4 червня знову послали коронного хорунжого Конецполь-
ського під Берестечко зайняти переправи, а король, поділивши 
військо на 10 полків, названих за найменням начальників (ко-
роля, двох гетьманів — Потоцького та Калиновського, бресі -
ського воєводи Щавинського, руського Яреми Вишпевець-
кого, подільського Станіслава Потоцького, бращіавського Ляпд-
скоронського, великого коронного маршала Юрія Любомир-
ського, підканцлера литовського Левка Сапіги та коронноі'о 
хорунжого Олександра Конецпольського), 5/15 червня рушии 
у похід. Вперед, па південь, де був Хмельницький, висла;мі 
Вишневецького з 3000 воїнів для спостереження за ворогом'. 

Як тільки поляки задумали йти на Волинь, Хмельницьким 
дізнався про це і мав намір напасти на них, коли вони прохо-
дитимуть болотисті місцини між Сокалем та Берестечком, і 
заперти в непрохідному місці. Але він очікував хана і не 
наважувався до його прибуття виступити цілим військом, а 
лише послав уперед загін, готуючись кинутися слідом за ним, 
як тільки прийде хан-. 

Першого дня польське військо долало болотисті грузькі 
луки; коні забивалися в трясовину, на купинах ламались колеса, 
солдати збочували на манівці . Надвечір військо мало 
переправлятися вузьким сухим шляхом через мочарі; воікі 
розтягнулося і перебувало в такому становищі, що якби ворог 
напав на нього, то поляки при всій чисельності не змогли 6 
діяти взаємними силами і були б розбиті\ На третій день, 17 
червня, шість годин підряд король ділив своє військо навісили 
для зручнішого переходу\ А вночі під час нічлігу між селами 
Брамою та Довгим сталася тривога. Розбудили короля. ІЗсі-
військо наполохалося й стало в бойовий порядок. Невдовзі 
виявилося, що тривога була марною і все закінчилося тим, 
що король вилаяв начальників брутальною матірщиною, когр\ 
поляки вважали непристойною в королівських устах, тим паче, 
що, на думку начальників, їх, навпаки, слід було похвалити ча 
справність, з якою вони за даним сигналом встигли в и и т 
кувати жовнірів до очікуваного бою^ Поляки йшли повільно. 
Та Вишпевецький надіслав королю спійманих козаків, які ііі;і 
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иіртурами розповіли про намір гетьмана напг 
під час походу до Берестечка на переправах 
під час нічлігів. Те ж підтвердив перебіжчиь 
с гану. Згадували також підслухану розмову таті 
І ! земляком. Король наказав поспішати день і 
чснь, 19 червня', поляки сягнули Берестечка-. > 
пропустив зручний час напасти на поляків під 

Польське військо зупинилося на лівому бс 
місісчками Струмильцем та Берестечком% от 
І а,ми. ГІростоялитам декілька днів в очікуванні 
іліііення і для улаштування переправи коло Бе 
переходу через Стир на правий бік, куди коре 
краще перевести військо, бо там була величезн; 

Тим часом до поляків доходили одна за одною неточні 
кісті про ворога. 20 червня приїхали ченці з Почасва просити 
чіоі королівського охоронного універсалу для безпеки від 
Міілі>ських жовнірів, свавілля яких вони боялися як православні. 
Іц і ' ого поляки зробили висновок, що Хмельницький напевпс 
І'.І ициіяється в Україну, і почаївські ченці, які йому співчу ВІЬІИ. 

ІII ія гься помсти поляків, бо козаки позбавили їх надії па опор\'. 
І Іоі ім з таким же про.чапням про охоронний універса.і з 'яви-
тсм міщани містечка Вишневця і повідомили, що Хмельииць-

мііі нібито хоче відступати до Костянтинова і Маиачина. 
І Іарсіїїті, калауз (конвойний) брацлавського воєводи сповіщав, 
т о Хмельницький, втративши надію на прибутгя хана, вже 
ікшсрпув назад, бо почув, що татари розоряють Україну'. 

-.2 червня почалася переправа. Польське військо було таке 
і'.г'ткс і таке свавільне, що переправа не закінчилась за де-
м п.ка днів. "Ми були настільки безрозсудливі, — говорить 
' \ часник^ — що в той час, коли ворог, що зазіхнув на нашу 
• Г.1»нідз; готовий був не сьогодні-завтра з'явитися перед наши-
чіі ичмма, наше військо захлеснули непорозуміння. Шля.хта 
іі.і|іікала на короля за надання переваги німцям. Інші, ііосва-
і'ииіітсь з товаришами, вимагали від начальства покарання 
' II. чм оіюнентам і кричали, що коли їх не вдовольнять, то вони 
ін м і д у гь на переправу'". Гамір, сум'яття, навіть бійки в найне-
'н пісчпіші хвилини". Ще раз була сприятлива нагода для 

мг іі.ігицького, та він не з'являвся, а тим часо.м польські 
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:і 4 . 2 . — 8 . 2 1 . 
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сили поповнилися кількома десятками тисяч: під Берестечко 
прибули ополчення посполитого рушення із Краківського, Ссн-
домирського, Волинського, Белзькогота Руського восводств'. 

Хмельницький у цей час займався прийомом хана. Дізнав-
шись про наближення союзника, козацький гетьман рушив з-під 
Збаража й розташувався біля села Колодеї на широкому полі, 
і звідти з полковниками поїхав зустрічати хана. З ним, його 
братами та знатними мурзами Хмельницький побачився X 
червня під Лабишином і поїхав у свій стан. ' 

Слідом прибув туди хан у супроводі беїв, мурз та аг. Радісні 
вигуки, церковний передзвін та вітальний грім 60 гармат спові-
шали на далеку відстань про об'єднання козацького гетьмана 
з повелителем кримців". Та вже перше побачення союзників 
віщуваію ма^^о доброго. Є польське повідомлення, що коли 
хан приїхав до козацького стану, його зустріли з почестями 
всі козацькі полковники, а гетьмана з ними не було: він лежав 
нестямно п'яний, що траплялося часто після його родинної 
трагедії. Вже це викликало до нього огиду мусульманського 
володаря'. Втім, окрім такої риси, яка була не до вподоби 
.чанові, Іслам-Гірей не міг забути про обіцяну війну з моско-
витами, якій так успішно завадив Хмельницький, і тепер хан 
холодно приймав запевнення гетьмана у вдячності. Іслам-
Гірей мимоволі мусив порушити зборівський договір, вигідний 
для нього, бо давав змогу збагатитися вже за рахунок Москов-
ської держави. Іслам-Гірею не подобалося й те, що Хмель-
ницький, діючи через турецький двір, силоміць змусив Й010 
йти проти поляків. З-поміж татарських беїв були супротивники 
й недоброзичливці Хмельницького, один з них Велибсй 
розсилав до різних татар листи, переконував не ходити на 
допомогу козакам і запевняв, що того бажає сам хан'*. 

Не встигши виконати свого плану і перепинити ворогам 
шлях до Берестечка, Хмельницький задумав інший: він пустий 
чутку, що хоче йти в Україну, і вчинив так для того, щоб козаки, 
які потраплять у полон чи перейдуть у польський стан, рознес-
ли про це звістку між поляками. Так він сподівався розділи ти 
польське військо й атакувати його на двох переправах: одни.ч 
— на Стирі, а тих, які поженуться за ним, гадаючи, що він 
відступає в Україну, — на річці Ікві, серед боліт і ярів. 

'Зіаіогуїпозсі Ьі5і0гус2пс роїхкіе... — Кгако\у, 1840.—Т. 1. — 8.273. 
МІІ5іогіа Ьсііі со5ассо-роІопісі . . .— 1789. — Р.І42. 
^КиЬаІа. Зхкісе Ьізіогусгпе. — 1880. — 5.266 (посилання па рукописії 

бібліотеки Оссоліиських — Дзсдушинськогота Краківської академії). 
^Архив инострат іь іх дел, польская рукопись. 



Спершу план вдався. Стефан Чернецький, вирушивши із 
імі омом у роз'їзд для розвідування новин, доставив хибну 
іиістку: ніби татари не прийшли до козаків, і ті, вже не споді-
ііаіочись на союзників, відступають в Україну. Як повідомив 
" Ісрнецький, хтось на власні очі бачив, як Хмельницький біля 
Яміїоля лаштував переправу через річку для відступу коза-
I и.кого війська. "Тепер, — гомоніли тоді поляки, — нам дове-
ісіься зіткнутися з козаками хіба що під Києвом"'. Тоді ще 

І н нУі на Стирі не встиг переправитися; на протилежному березі 
іллипіалося ще багато возів та піхоти, а за наполяганням 
короля, наперекір запереченням Потоцького, на військовій раді 
і'ирішили іти з кіннотою під Дубно, щоб розпочати погоню за 
кіпаками, які відступали в Україну. 

і Іасіупного дня, тільки благословилося на світ, залунали 
І \ іхми, і передові полки рушили шляхом на Дубно. Сам король, 
•іправшись у дорогу, слухав обідню. В цей час приводять до 
І Іоюцького якогось шляхтича. 

- Я йшовз Підкаменя, — сказав він,—там один Промисл 
і'.ря гував мене. Коли я переходив ліс, то бачив зламані кущі і 
< і'.іжі сліди кінських копит — безперечна ознака, що вороже 
г.ііісько недалеко. 

Слідом проводар вірних Речі Посполитій козаків Забусь-
киіі, посланий коронним гетьманом у під'їзд, приніс точнішу 
іиісіку, що татарська орда вже приєдналася до козацького 
ічйсі.ка і Хмельницький вислав передовий загін із 15 ОСО чо-
ь )иік під начальством вінницького полковника Богуна до ссла 
І < іриики, щоб зайняти потрібний шлях-. 

І Іотоцький з такими вістями побіг до короля і перепинив 
іііч о благочестиві заняття. Він заклинав його іменем булави, 
миру государ вручив йому, не йти вперед. 

Благаю, ваша величність, — переконував він, — не 
ГІН іупати, у крайньому разі сьогодні; якщо жадання без-
• мгрі їюїслави й перемоги так палко спонукає вашу велич-
ин і І., го зачекайте до ранку: можливо, тим часом ми одержи-
мо І очне повідомлення про ворога. 

І\о|юль наказав затриматися, та все ж збирався у похід, а 
и. ічдові полки були за чотири версти відстану' . Раптом при-
оіі ;и юнець від Вишневецького. 

>Ірс'ма вже встиг під Радзивілловом вступити в битву з 
111 і.іками і дізнався про наміри супротивника. 
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'"Повертайтесь, — повідомляв він, — і не полишайте свого 
поста. Хмельницький йде на Дубно, щоб зупинити наше 
військо під час переправи через Ікву, а хан хоче напасти на 
обоз біля Стирі і вже зосередив свої сили біля містечка 
Перснятина"' . 

Тоді король наказав негайно повернутися і почав пере-
правляти реіиту піхоти й обоз із лівого боку Стирі на правий. 
Це тривало весь день і цілу ніч при запалених скіпках^. 

Король заборонив під страхом кари виходити з обозу пасти 
коней, щоб якийсь нетямковитий слуга не попав під татар-
ський аркан і не видав ворогові стан війська. Та поляки, як у 
них зазвичай було, не слухали наказів, потрапляли в полон, і 
тому Хмельницький знав про всі пересування своїх супротив-
ників. Так сталося і того дня' . Полонені слуги сказали, що 
король вже не йде на Дубно. Хмельницький дізнався, що 
другий його план зруйнований Вишневецьким. Гетьман 
досадував, що його кревний і непримиренний ворог один знищус 
його задуми і, наче кепкуючи з його сили, стоїть віддалік голов-
ної о війська і рятує всіх своєю хоробрістю та завбачливістю. 
Хмельницький послав сильний загін зламати і знипіити 
сміливця. 

Недалеко від іїерестечка козаки напали на Вишневець-
кого; двічі він посилав просити підкріплення і двічі не витри-
мали поляки. Довелося Вишневецькому зганьбити свою воїн-
ську славу, як раптом, вже на заході сонця, з 'явився Конец-
польський, а йому на підмогу коронний гетьман послав мар-
шала короніюго. Вони вдарили на ворога ззаду. Ворожий загін 
квапливо залишив поле битви і пішов за переправу, втративши 
взятими в полон 20 козаків та одного мурзу. З переможним 
виглядом прибули пани в обоз з новими полоненими. Татарські 
бранці сказати, що хан, хоча й прибув, але зовсім не має наміру 
битися і хоче відновити мир"*. 

Це було надвечір 18/28 червня. Раптом на обрії зачорнів 

' ІІІяіогіа ЬсПі сояассо-роіопіс і . . . — 1789. — Р.143; Зіагохуіпо.'^сі 
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сіі Роїопіа сіі сіоп ЛІЬсПо Уіт іпа ВСІІІІПЄЇЄ. — Уепеїіа, МОСЬХХІ. — 8.256. 
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імгоіяі. у польському таборі залунали крики, почалася біга-
нина. Король наказав кінним полкам виступати в поле. Та це 
і>\ли тільки передові татарські верхівці, які за звичаєм 
іп чкривали битву герцями. Вони викликали поляків помірятися 
1 и іою і, щоб під'юдити їх, називали боягузами і показували 
|)і іііі образливі знаки. Декілька відважних виїхали на герці. 
< )иіііішюся без великого кровопролиття, татари від'їхали з 
11(11 асмним передчуттям невдачі. "У татар, — свідчить 
. \ 'і;існик, — був звичай помічати, в який бік впаде головою 
ік ріїїий татарський труп: якщо до ворога, то це щаслива 
прикмета, а якщо до своїх, тоді чекали втрат". Трапилося, 
ііи) якийсь татарин на рябому коні розскочився на поляка, 
.1 к- гой ударив його списом — і вершіїик упав навзнак головою 
ЦІ своїх'. 

Стемніло. Король, очікуючи з хвилини на хвилину цілого 
ПП|Н)Ж0Г0 війська, не велів кінноті повертатися до табору. 
Лиііііііри провели ніч СИДЯЧИ на конях, нарікаючи, за висловом 
. N членика, на ледачу зорю, котра, як їм здаваїюся, надто 
•іиічіксьпа і залищала їх у незручному становищі-. 

1 У/29 червня, коли зійшло сонце, поляки побачили далеко 
11.1 півдні ворога. "Козаки в коротеньких чорних свитках були 
' міжі на громові хмари, підхоплені бурею", — говорить 
. N м,існик\ Вони зупинилися табором верст за п'ять від поль-
' І.кого стану над річкою Плящовою, що впадала в Стир. 
І І ідом за ними мало-помалу почали з'являтися татари. Спій-
і.ті напередодні полонені говорили, що цього дня союзники 

иг починатимуть генеральної битви через якісь чаклунські 
іі|іикмсти, а тому король вищикував тільки частину свого 
иии і.ка, решті ж не велів виходити з обозу, наказуючи, однак, 
І ІII напоготові за першим викликом^. 

І'аіггом 10 000 татар летять разом з козацькими загонами, 
пипііікуваними трикутником, на ліве крило польської армії. 
І "|іо;іі, велів перемішати жовнірів з посполитим рушенням і 
1 1111\ т на ворога, який умисно пускав стріли та кулі в 
II. ч полите рушення, помітивши, що це народ невойовничий. 
' 'І імііливий крик татар наганяв ще більшого переляку, 
•11" їмснці розладналися й побігли^ Двічі король [юсилав їм 
ПІ.КІ С ііли, та з козацького табору прилітали на допомогу своїм 
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нові натовпи'. Зневіра прокотилася по рядах; мирний шляхгич 
не міг без здригання дивитися на потоки крові, чути стої ім 
конаючих, крики поранених. Коронний гетьман, підбаді.о 
рюючи їх, кричав: 

— Ніхто не повинен боятися такого видовища, кожен знай, 
що не звичайні забавки Марса! 

"Приємно. — зазначає сучасник^ — було дивитися зд;і 
леку. як втікачі знову повергаються на ворога, як відкидакп і. 
його, як перелітають з одного боку на інший знамена, як бе-
руть у полон; і недарма один шанований муж при цьому виде > 
виніі скрикнув: "Господи Боже! Вияви до мене свою миліс і і., 
щоб у той час, коли інші б'ються, я міг тільки дивитися іі 
милуватися". 

Вороги розійшлися; і ті, й інші вважали себе переможцями 
Поляки говорили, що змусили козаків і татар залишити нолі-
битви-^'; козаки вихвалялися, що поляки відчули на собі 
козацьку силу"*. За свідченням сучасника, загиблих було диіс і і 
з обох сторін^; з інших повідомлень, козаків і татар поляїли 
до 1000'', а поляків до 300 чоловік'. Із відомих на той мін-
панів того дня загинули люблінський староста Оссолінськиіі. 
каштелян галицький Казановський; ротмістр Єрмолай Йордіїи 
наклав головою з усією своєю хоругвою, а Ян Собеськиіі. 
майбутній польський король, а тоді староста яворівській, буи 
оточений зусебіч татарами і якимось дивом порятувався, і 
татар того дня загинув Тугай-бей перекопський, який першим 
подав руку допомоги Хмельницькому на початку й о т 
повстання. Шабля Тугай-бся дісталася Марку Собеському, 
братові Яна. Поляки оповідають, що з їхніх воїнів рідко хі 
повернувся у стан без рани. Вони самі зізнавалися, що їй-
стримали б натиску ворогів, якби козаки й татари вдарили іі;і 
них всіма своїми силами®. Поляки підупали духом, і все /ь, 
прагнучи підбадьоритися, старалися переконати себе, що и 

(І 
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ік-іі день битва для них була успішною і ввечері служили 
подячний молебень перед чудотворним образом Холмської 
Ічиородиці, поставленим в особливому наметі, де було влаш-
тіиню вівтар і щодня відправлялась літургія'. 

Патомлене безсонням минулої ночі й битвою польське 
ііійсько потребувало відпочинку, атому король дозволив кінноті 
ііоисрнутися в обоз, але наказав бути в цілковитій готовності 
їм кипадок тривоги-; на передових шанцях були поставлені 
і'.ліпові для спостереження за пересуванням ворога"'. 

Ця перша сутичка не вдовольнила й Хмельницького. 
^'іі|юдовж битви хан із пагорба дивився в підзорну трубу і 
іиііувався чисельності польського війська'*. Після повернення 

ирли з поля він зібрав коло себе .мурз і почав радитися: чи не 
можна знайти приводу кинути Хмельницького і помиритися з 
пч іяками? Почувши про це, Хмельницький прибіг до Іслам-
I ірся. 

— Що ж це? — накинувст на нього хан. — Ти запевняв, 
т о у поляків війська тисяч тридцять, та й то недосвідчена 
моюдь, а я бачу, що в короля військо величезне і воїни є 
\оро6рІ. 

- Вони відважні на перших порах, — заперечив Хмель-
ницький, — нехай спробують куль, табірних незручностей, 
іігіоди, спеки і безсонних ночей, нарешті, голоду; не стане 
ІЧІІІМ й інших напоїв, воду пити незвикли, холоду й голоду не 
Ч І Л . І И . Подивитесь , як вони збунтують і кинуть своїх 
іі.і'і.ільників. Треба лиш винищити кварцяних, а посполите 
|1\ імення від одного страху кинеться врозсип. Три дні тому 
'іиммло, розсердившись на короля, пішли додому^. 

- Якщо ти завтра не справишся з поляками, — сказав 
\.ііі, - то я тебе самого відведу до короля''. 

Українські літописці запевняють, нібито тієї ночі справді 
іо укладено нову й остаточну таємну угоду між ханом і 

і оролсм. Поляки віддавали ханові Запорожжя, обіцяли пода-
і'\ ііки і союз, а хан дав слово, що наступного дня битиметься 
і.і 1 ПІ годиться^ З іншого боку, є причини сумніватися в спра-
іи I ііівості цієї звістки, надто, коли вірити описам битви 

' І 'итісіпік Мікоіаіа іетіо1ои'.чкіе§о... — Ьиои' , 1850. — §.23. 
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'І Іі^іогіашт РоІопіаееЬ ЄХСЄІЇХІЇ Уіасііхіаі IV... — 1755. — Р.75. 
Гііміісіпікі сіо рапоу^'апіа2у§іпита III, Шіасіуяіачуа IV і іапаКа5ІтіеіУ.а. 
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польськими істориками, а руських тогочасних повідомлст, 
не збереглося. 

Як би там не було, безперечно тільки те, що хан тоді пока-
зував сильну неприхильність до козацького вождя. Хмельни-
цький, який безперестанку пив і перебував у стані якогосі. 
заціпеніння, раптом ніби прокинувся, за висловом поляків'. 
ГІітовши із шатра Іслам-Гірея, він присмерком став спосте-
рігати за польським табором: бачив, як виставляли варгу, 
помітив, що крайній редут біля річки Стирі охоронявся слабі). 
Козацький гетьман зібрав ватагу відчайдухів і звелів їм 
напасти на німців, яким було довірено цей пункт. Опівночі 
козаки перепливли Стир і тихо підкралися до ворога. Німці 
спали, натомлені битвою. Розсипавшись між сонними 
вояками, козаки почали їх колоти; заі инуло вже багато німціи 
— жоден і не пискнув. Та після довгих трудів у козакін 
ослабли руки, і конаючі крізь сон відчули муки і застогнали. 
Від цього прокинувся один гармаш — встав, здогадався, що 
відбувається, підійшов до гармати і вистрілив. Залп пробудии 
багато народу; сурми заграли тривогу від одного редута до 
друїого, скоро засурмили по всьому табору, і вся армія були 
вже на ногах. Воїни летіли туди, звідки почалася тривога. 
Козаків уже не було, вони кинулися в річку, перепливли її, і 
коли жовніри з запаленими скіпками дивилися на зарізани.ч 
німців, молодці вже вибралися на сушу із дивовижною для 
ворогів швидкістю^. 

з цієї миті все польське військо не спало. Прокинулось і 
козацьке військо. І там, і поляки іючали готуватися до рішу 
чого бою. Як тільки стало благословлятися на світ і можна 
було розрізняти людей, король почав лаштувати військо у бо 
йовий порядок\ Він розділив його на гри частини. Правим 
крилом командував Потоцький; під його начальством були 
Ляндскоронський, Олександр Конецпольський, Юрій Любо 
мирський і брати Собеські. Ліви.м флангом керував Калиііои 
ський, тут був і герой цієї епохи Яре.ма Винліевецький. V 
попередні дні йому веліли бути на правому крилі, а в доні, 
битви перевели на ліве''. Ополчення посполитого рушення 
перемішали з кварцяними: сендомирські, краківські, бслзі.кі, 
любельські , волинські, руські та серадські шляхтичі 
здебільшого нащадки православних предків — перебува.іт 
зліва, І Н П І І — справа. Праве крило примикало до лісу, Л І Е Ю 

'КиЬаіа. Зхкісс Ііізюгус/.пс;. — 1880. — Т. 1. — її.278. 
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111 Стирі. Центром керував сам король. Поперед нього стояв 
ІІржіємський з артилерією, за ним лави німецької [ііхоги, 
прикритої по краях загонами кінноти; дачі півколом гусари зі 
> мисами, прикрашеними червоними держаками, а за ними 
король, оточениіі 500 кінними дружинниками зі знатних дво-
рян; за королем була піша гвардія, полки деяких воєводств, в 
І їм числі драгуни, надіслані бранденбурзьким курфюрстом з 
. іпов'язкуленної залежності. Позаду був табір, оточений воза-
ми, які збили докупи ланцюгами, а за ним — Берестечко та 
ііиіниста Стир'. Всього польського війська було до 300 000-, 
I.1 якшо додати слуг, погоничів, які не брали участі у фронтовій 
І іужбі, то, можливо, воно було більше і справді могло навес ти 

не на одного хана. "Отій порі, — говорить сучасник-'. — 
іічьки ксьондзи, жінки, старі й діти залишались удома в 
І Ічльші: всі дорослі й сильні пішли на війну, освячену благо-
I човінням римського первосвященика: всякому хотілося 
позбутися гріхів та мук після смерті". 

Канцлер Леш,инський радив королю залишити поле бою 
іллля власної безпеки. 

— Народ Божий, -— переконував він, — віддаляв від 
іісоезпеки Давида, аби не затьмарилося світило Ізраїлю; 
Ичадислав Ягеллота Сигізмунд 111 завжди здалеку дивилися 
II.1 би гву, та й сам хан перед очима нашими хоча і вважається 
' міливцем, а тільки глядач битви, а не боєць. 

Власна безпека для мене не дорожча безпеки вітчизни, 
сказав Ян-Казимир. — Король живе одним житгям із наро-

илі: єдине тіло має живитися єдиним духом. Інші королі 
і'.і ідалялися від битви, я знаю, що перемоги перш за все зале-
1.111. від Бога, а потім від короля та вождів. Нехай дворяни 

І мч.ч І ь свого короля і підносяться духом. Нехай вороги бачать 
пою і бояться нас. Куля знайде винного'. 

Хмельницький теж ладнав свою армію: вона ділилася по 
' ічоиіих народах. Зліва на пологій рівнині розташувалися 
I .11 ари; їхній довгий ряд загинався назад півмісяцем і з'єдну-
п.и'.ся { козацьким військом, яке стояло навпроти лівого поль-
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ського крила; попереду був знаменитий козацький чоти|іи 
кутник з возів у три ряди, зчеплених між собою ланцюгами; 
піхота стояла рядами в середині цього рухомого укріплення, 
яке, на думку поляків, могло витримати найсильніший натид<. 
Піхоту з боків прикривала кіннота'. Ханського війська, як 
вважають історики, було до 100 000. Але слід зауважити, що 
татари тоді неохоче трималися своєї орди і полишали її само 
вільно. Того дня в татарському війську поширилась невпси 
неність у козаках: нас, бідкаючися вони, завели під обоз по;м. 
ського короля; а що як польський король з козаками помири 
ться та почнуть нас бити разом і поляки і козаки? Ліпше ми 
ось як вчинимо: козаки зі своєї України вийшли, а ми без ни,\ 
туди нагрянемо і майном козацьким збагатимося. До речі, у 
нас зараз байрам: битися з поляками не можна! Багато ї,\ 
тоді пішло грабувати козацькі поселення^ 

Кількість козацького війська польські історики явно 
перебільшують, бо одні називають число до 350 000, другі 
близько 250 000 \ треті — не менше 200 000 та, ймовірно, у 
Хмельницького не було стільки війська, бо понад ЗО 000 було 
залишено на литовському кордоні; деякі українські полки, 
наприклад. Київський та Уманський, залишалися всередині 
України і майже всі містечка були наповнені козаками. Під 
Збаражем Хмельницький мав війська не більше 80 000. И 
сучасних польських щоденниках згадують лише про 80 000 
діючого руського війська під Берестечком''. Якщо сюди 
додати юрму простонароддя з Волині, яка доглядала вози і 
коней, виконувала всілякі роботи, то, можливо, руського 
війська набиралося до 100 000 з гаком. Тож польський історик, 
згадуючи про загальну кількість війська під Берестечком, 
справедливо налічує понад 500 000, і 300 000 з нього були 
поляків. Досвідчені реєстрові козаки, так звані ветерани, були 
у в і й с ь к у Х м е л ь н и ц ь к о г о т а к о ю ж с и л ь н о ю о п о р о ю , я к НІМС1 (І.К І 
полки в польському війську; загалом у козаків вже тоді іюма м;і 
виявлятися риса, яка дещо притлумилася в епоху всезагалі. 
ного хвилювання, — зрадництво. 

Вишикувані до битви вороги довго не бачили один одної о 
за вранішнім туманом, що накотився на стирську рівнину. V 
польському таборі співали молитвослови, між рядами іюсили 
чудотворний образ Холмської Божої Матері, який легснл;і 
приписує пензлю святого євангелиста Луки^ Він був подаро 
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і'.лііии, як гадали поляки, константинопольським імператором 
київському князю, і в цій пам'ятці минулоїепохи незалежності 
I Іівденної Руси поляки шукали допомоги проти козаків, котрі 
чполчилися за повернення руській землі незалежності . 
Канцлер з духовенством та к р и л о ш а н а м и в ідправляв 
\ рочисту процесію і, здіймаючи хреста, підбадьорював воїнів 
II іагочестя та хреста Христового, як називали поляки своє 
І юснолите рушення. Король, об'їжджаючи шеренги з оголеною 
шаблею, в блискучому оточенні польської знаті, збуджував 
м\ жність у воїнах: 

— Друзі, — вигукував він, — настала година справедливої 
І ічмсти заколотникам, об'єднаним з невірними, за наругу над 
І иятинею римсько-католицької церкви, щоб порятувати 
міуіоптане божественне право і честь Польського королівства. 
>1 і вами нерозлучно: або знищимо холопа і повернемось 
юдому з перемогою, або всі поляжемо тут, захищаючи сво-
иоду вітчизни. Ліпше смерть, ніж бути в неволі у холопів та 
І ііумі у всіх народів'. 

Ге ж діялося і в козацькому війську, яке пишалося наймен-
ням ополчення за православ'я, хоча половина в ньому скла-
1.1 ' і а ся з ворогів Ісусового хреста. Коринфський митрополит 

І Іосаф в архієрейському одіянні проїжджав на коні поміж 
|і\ сами; перед ним несли церковні корогви й образи; кадильний 
ЦІМ провіщав дим гарматний. 

• - Брати і воїни Христові, — звертався до козаків архієрей, 
постійте за церкву нашу, яка відродила вас духовно!-. 
Хмельницький у горностаєвій мантії , п ідперезаний 

'нияченим мечем із булавою, поцяткованою коштовним 
І .іміпням, літав на дорогому аргамаку і нагадував козакам, 
иіп настав день утвердити назавжди свободу віри та руської 
14 і 'іи іни; голос його, що примушував трепетати ворогів своєю 
III '.кістю, відлунював на далеку відстань. 

\\ ОІІК1 с1отоVVа... 1681. — 4.2. — 8.31. 
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Р О З Д І Л Ч О Т И Р Н А Д Ц Я Т И Й 

Битвя при Берестечку. — Втеча хана. — Затримання 
Хмельницького. — Десять днів облоги. — Переговори. 
— Втеча русів. — Пограбування козацького табору. — 

Мужність козаків. 

Серед таких церемоній зійшло сонце, але без проміння 
було денне світило: іуман т е годину затуляв ворогів один піл 
одного. "Нарешті, ніби завіса, — свідчить сучасник', — нід 
нялась його повітряна запона і сонячне проміння заясніло м;і 
блискучій зброї та панцирях, на вранішньому вітерці заіріної іли 
жовті значки, роздвоєні на гострі юіинчики, і вдалині на пагоріч 
гордо замаяв білий прапор поблизу шатра повелителя Криму" 
"Вигляд був величний, — стверджують сучасники. — І Іа нри 
сторі, скільки можна було осягнути поглядом, вишикувалпі я 
незліченні лави трьох ворожих народів; кожен з них готуваїи м 
до бою зате, шодля них було найціннішим: поляки за В І Г Ч И І Н \ , 

татари за славу і здобич, козаки за незалежність"^ 
Польське військо, зібране в такій великій кількості, п ями 

рідко збиралося, вражало надзвичайною ошатністю і барвами 
Впадали в око своїм франтівством та багатим убранням корі > 
лівські гвардійці з тигровими та леопардовими шкурами їм 
плечах, гусари в залізній броні із золотими прикраса\иі 
срібними крилами за плечима, в шишаках, із страуссшими 
пір'їнами на голові. їхні породисті коні були покриті ииит 
ваними чапраками, багатими сідлами, вуздечки прикрапк-иі 
золотими бляшками і коштовним камінням, безл іччю 
металевих дармовисиків. Менш багаті, але не менш рочмлі 11 

'ВеІІит хсуіііісо-созасісімп... — 1652, 
І̂ іізіогіагиіп РоІопіас еЬ ехссй.чи Уіасііяіаі IV... -— 1755. — Р.78. 



• л III п'ятигорці (різновид уланів) у сітчастих панцирях, з 
іиі',1 нми списами при сідлі; піхота одягнута в різнобарвні 

І п іс ги, іноземні рейтарії в капелюхах з високими гребенями. 
ІЬіснолите рушення розрізнялося по воєводствах, землях, 
іі.ч'.ііах: кожне ополчення мало свій убір, колір одягу та масть 
і.'Иісй. У всіх були власні знамена з різними зображеннями. 

Ошатність і строкатість польськоі'о війська була повною 
іі|ц>т:ісжністю простоті козацько-татарського полчища, де 
i.к а xо^юпів в бідних свитинах рушала в похід із киями 
. іміс гь зброї, а татари, окрім мурз та беїв, були зодягнуті в 
II" іогняні чекмені та баранячі ніапки'. 

1'озділяло ворожі полки рівне поле, яко.му судилося впитися 
І рпіГю і встелитися групами. Вороги дивилися один на одного 
• -.мовно, перу.чомо, ніби милуючись величчю сил своїх'"-, 
мсльнинький пе наказував розпочинати битви доти, доки 

І. і|нч и не кинуться на них. Король звелів не ви.ходити зі строю 
І їм сграхом смертної кари і не відповідати на татарські виїсш-
I II 15 такій урочистій безмовності стояли вони до полудня і 
ПІ МІС окремі окрики зрідка порушували глибоку тишу, подібну 
І їм. що буває у повітрі перед грозою. "У ці години го.мливого 
"іичування й невідомості, — свідчить легенда, збережена 

іи'іі.ськими літописцями, — у повітряній синяві явився 
і|і\,ііігсл .Михаїл і світлоносним мечем пригрозив татарському 
II" ічіііцу, а в далекому піднебессі сяйнув образ святої Діви. 
І..11 :ііо .\то бачив цс, й наливалися мужністю серця, а бездія-
ii.иісі ь була тяжчою битви'"*. 

ІЦо це означає, що ворог не рушає? — перепитували 
• І І І И О Д Н О Г О іюляки, — певне, боїться нашої величезної сили 

і і\мас втікати. 
Інші підозрівали, чи не заду.мує Хмельниці.кий якоїсь 

иі|н)С!І\ Король наказав озиратися назад й остерігатися 
м ііі.і ч> з тилу. Поглядаючи в підзорну трубу на далекий пагорб, 
І. ипів ханський прапор, дехто гадав, що невірні збирають 

н І ііііх сили пеюіа і закішнаннями хочуть уразити їх сильніше 
'|м'і. Незрозуміле побоювання стало поширюватися серед 

І • І м ч'.одців, деякі навіть хотіли відкласти битву на інший день. 
І • II король, прагнучи припинити пересуди і не допустити 
' иі. і.м ІДО занепаду духу, послав до хана Отвиновського, який 
.1 и ^ хідні мови, з викликом Ш В И Д Ш Є розпочати битву. 

иіиііа. Х^кісс Ьі.чЮп'схпе. — 1880. — Т.2. — 8.241 — 2 4 3 . 
п | і іа і іото\ \а . . . — 1'681. 4.2. - 5 . 3 0 . 
і ч і т с н о с іюпествовіїиис о Малой России... Л. Рнгельмаїїа. — М.. 

17X6. — С. 82. 
піііл іІоіпо\уа... — 1681. 4.2. — 8.3 1. 
>11 к і і я история о буїт^ах Хмельмицк-ого. — М..1842. — С.34. 



— А що, — сказав хан своєму оточенню, — Хмельниць-
кий протверезів? Він мені брехав, що польське військо мізерне. 
Нехай іде відбирати мед у цих бджіл, в яких так багато жал'. 

Була друга година після полудня; на сонце насунулася 
хмара, із заходу подув вітер. Раптом у польському війсв.ку 
заграли на сурмах і заспівали урочисту пісню на честь Бого-
родиці " О СохросІ2:іа ті>іеІЬіопа'\ яку завжди співали перед 
початком битви^. 

Козацька піхота рушила під прикриттям свого укріплення. 
Татари з диким гиком кинулися на центр іюльської армії'. І'оді 
Ярема Винпіевецький з 12 полками кварцяного війська та і 
чотирма ополченнями: краківськи.м, сендомирським, ленчиць-
ким та серадським стрімко кинувся на козаків"*. Безстрашпиіі 
полководець сам вказував усім дорогу і летів уперед з ого-
леним мечем. Непереможний, у понятті поляків, козацькиіі 
чотирикутник розпався^ 

У козацькому війську серед полководців було чимало 
таких, хто "задля панства великого, для лакомини нещасноГ', 
як говориться у старовинній пісні, готові були зрадити свободу 
віри та вітчизни. Український літопис вказує на Гурською, 
ролом киянина, генерального осавула. Якщо вірити цій легенді, 
Хмельницький сам спостерігав за дворушним ханом, а Рурсь-
кому доручив команду піхотою. Але Рурський, недавно пожа 
луваний поляками у дворяни й приласканий ними, підчас па 
паду Вишпевецького рушив козаків назад^. Важко судити, 
наскільки правдиве це повідомлення, передане пізнішим джс 
релом. У польських щоденниках немає й натяку на цю подію; 
втім, поляки не могли знати, ию діялося в їхніх ворогів, і 
приписують переможний подвиг лише мужності своїх воїнів. 
Вони ясно бачили тільки те, ию відбувалося перед очима всі.ч 
і кожьюго. Поляки проскочили всередину козацького війсі.ка, 
розірвали його, і князь Вишневецький здаля показував прано|) 
із гербом свого роду — посеред ворожого табору, на значнііі 
відстані від інших знамен Речі Посполитої^. 

'Ратісіпікі сіо рапои апіа /,\'опіиіііа II!. \У1асІу5Іа\уа IV і іапаКа.чітісі /а 
— \Уаг.ч/.а\уа, 1846. — Т.2 - 5. ГзО. 

-Ї5іаго/.уиіо5сі Ііі5і0іл'с2ііс роїзкіс... — Кгако\\', 1840. — Т. 1. — 8.274. 
• 'Лппаїіит РоІопіас.'.. — С г п с о \ у , 1683. — V . 1 . - - Р 2 2 5 . 
'І-Іілогіагит РоІопіас сЬ ехсс.чяи Уіасіі.чіаі IV,.. — 1755. — Р.78, 
•Мі.'ііопа ЬсПі со5ассо-роІопісі,., — 1789, - - Р. 153; \\'о]па сіото\\а. . . 

І68І , — 4 . 2 . - 5 , 3 2 , 
"Краткос историчсскос оііисаине о Малой Россни до 1765 гола,., КІ 

1848 .— С, 16, 
''\\'оіпа ііопюиа,., - - 1681, 4,2, — 5,32; Диеїзиик С.Осііспііма/' 

Киспская старина, — 1882, — Септябрь, - - С,518; Кратка'; чсіорич и 
бумта.х Хмс;іьііицкого, — М . 1842, — С,34. 



Слідом за Яремою король наказав рушити на козаків арти-
ісрію та іноземну піхоту, а тим часом із правого крила прим-

чав на допомогу Вишневенькому Олександр Конецпольсь-
і>іій'. 'Тоді, — говорить очевидець, — гримнули разом кілька 
іссятків гармат, здійнялася чорна хмара, пошматована вог-

ненними фонтанами; розлігся страшний крик; іржання коней, 
|)сіііиня переляканих волів, стогін поранених змішувалися з 
41 іушливими гарматними пострілами, і крізь дим було видно 
п;и ряні потоки крові, купи трупів у панцирях, з оголеними 
шаблями й мушкетами в закляклих руках: оскаженілі коні 
іягли своїх вершників, які не встигли вийняти ноги зі стремен 
І загинули під типами підков". 

До вечора все закінчилося. Як говорить український літо-
писець-, хан закричав: "У козацькому війську зрада!" — і 
притьмом кинувся втікати; за ним, охоплені панічним страхом, 
ІII. чладно пустилися татарські полчища... Втеча їхнього госу-
іаря і за ним усіх мурз так уразила татар, що вони в нестямі 

мідали свої гарби з жінками та дітьми, свої скарби, награ-
повані на Русі, хворих і навіть мертвих всупереч апкорану, 
•Ікий забороняв залишати правовірних без похованням Хмель-
I іім іький, який дивував навіть ворогів твердістю й присутністю 
і\ .\у, стояв приголомшений. Він передав начальство Джед-

-і>алію, а сам кинувся за ханом, сподіваючись умовити його 
продовжувати битву"*. Хан зупинився верст за три від козаць-
мч о обозу. 

— На всіх нас сьогодні напав якийсь страх, — сказав хан 
Хмельницькому,—татари не підуть битися. Залишся зі мною, 
ііпчумаємо, а завтра я пошлю своїх людей допомагати 
ки '.ака.м^. 

І Іоляки зайняли все поле, де раніше стояли татари, захо-
пи їй ханське шатро, взяли навіть срібний барабан, яким 
' к пікали татар на битву^ почали громити козацькі сили з 
ірі.ох боків. На додачу здійнявся вітер і дув прямо в лице 
І-. І '.акам, сум'яття так поширилося між ними, що одна частина 
ГІПСІ,ка, прагнучи допомогти іншій, наткнулася в диму на 
і: іасиі гармати, і гармаші за.мість поляків почали бити своїх. 

' \\ч)іпа сіоточуа... — 1681. 4.2. — 5.32. 
І Істория о прсзельной брани. — К., 1854. 
І Іініогіа ЬсПі соїассо-роіопісі... — 1789. — Р. 154; Шоіпа сіопіои'а... - -

•••• І — 4 .2 . — 8.38; І і етопис іюе повсствованне о Малоґі Россми.. . 
Гііісльмана. — М., 1 7 8 5 — 1876 .— С.83. 

І Іі'^іогіагит Роїопіас еЬ ехсе!;.чи Уіасііяіаі IV... — 1755. — Р.78; История 
а-.іі.ііон брани. — К.. 1854. 
\к і ьі ю. и з.Р. — Т.З. — С.479. 

І Іі^^іогіагит РоІопіаееЬ схсеззи Уіасіізіаі IV... — 1755. — Р.78. 



Толі частина кінноти, бачачи поразку, втеюіа з табору і иус і н 
лася слідом за татарами. Інша частина вершників і ніхом 
зімкнулися. Мужній Джслжалій упорядкував їх, хоробро 
відбивав натиски і став відступати до річки Пляпіової. 

Вечоріло. Хмари, що від самого полудня потроху затяіл 
вали небо, пролилися сильним дощем; коні й люди спотика 
лися. порох підмок. Поляки припинили битву. 

— Завжди так буває після кожної кривавої битви, 
говорили бувалі воїни, — Бог змивас зі своєї землі людсі.к\ 
кров, проінії'у іподськи.ми руками'. 

Урочисте "Те ОеїтГ* лунало над полем бою-. Всю ніч 
після того втомлені жовніри спали, як убиті, де хто впав, і 
ніхто не боявся хи грощів ворога, який, аби скористався такою 
впевненістю, повернув би справу інакіле. Доні лив, як із відра, 
вкрите хмарами небо роздира^^и блискавиці; тільки невтомииіі 
король не ховався, стояв простоволосий; незважаючи на іс. 
ию отримав контузію ноги, він подавав приклад діяльнос і і 
іншим полководцям\ 

У козацькому таборі воїни теж не спали. Вони очікували 
свого гетьмана, який обіцяв скоро повернутися. Тим часі>м 
вони знову збили вози в чотирикутник і почали обкопувані 
обоз із трьох боків; з четвертого не потрібно бу:ю ніяки.\ 
шанців: там простяга.чося болото, в яко.му б зав'язла нога і 
людська, і кінська'. Окопи закінчили за одну ніч і на ранок 
козаки були готові до бою, на іюдив полякам, які говорили: 

— От спритний народ! Копають землю залюбки, на к-
вони й холопи!' 

Писар Виговський, який разом із гетьманом був у хана і 
був !нім відпущений із запевненням швидкого црибуї ія 
допомоги, був під час усіх цих робіт і, давши розпорядження, 
поїхав до хана просити, щоб він відпустив до козаків гетьмана, 
явію затриманого. Але й сам писар уже не новернувся в обо і. 
Хан і його затримав разом із гетьманом. У суботу, 21 червня 

'Лііпаїііііп Роїопіас... — Сгасо\у. 1683. — V. 1. — Р.57: Рашіеіпікі ііи 
рапоиапіа Ху^і ітт іа ІП, \\''1асі\.чІа\уа IV і .Іапа К.а.чіпііег2а. — \\'агн/а\\іі. 
1846. — Т.2 — 5,182; Исторпя'о прсзсльпой браііи. — К.. 1854, 
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1681, Ч.2, — 5,35; ^оасI•^іті Рахіогіі еЬ ІІІПепЬег^. І Ііаіогіас роїомік-
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Успсііа. МОСЬХХІ, - - 5,259, 



( 1 липня за Н.С.), жовніри збирали і лічили вбитих — їх було 
ьООО з обох сторін. 

— З таким малим кровопролиттям ми здобули рішучу 
перемогу! — раділи вони'. 

Загиблих поляків відвозили ховати до Львова: цим займа-
іися кармеліти^ У сучасному польському щоденнику зазна-

чено, що втрати поляків склали 700 чоловік, і з цього приводу 
шпориться, що вони, за прикладом римлян, які воювали з 
И )і уртою, могли сказати: ніколи ми не билися з таким успіхом 
І і таким малим пролиттям нашої крові'. Тим часом король 
І а проводарі почали раду. 

— Що робити? — говорив Ян-Казимир. — Здолати коза-
ків штурмом чи заморити облогою? 

Ярема Вишневецькиін радив діяти рішуче: винищити все 
І ороже військо, не шкодувати ні сил, ні засобів, щоб цілковито 
.11 асити повстання. Його прихильники радшш іюслати військо 
'.а річку, поробити греблі і стріляти в козаків з усіх боків; інші 
пропонували спустити воду і затопити козацький обоз. 

— Чи варто втрачати благородну кров, щоб отримати 
ікісь поіюни та лахміття? — просторікували вони, — краще 

І т с н е м о їх так, що вони схиляться перед королівською 
і'.і-.аичністю'*. 

Король додав при цьому: 
- Ми не повинні бути суворішими самих козаків, які не 

'.нищували війська, яке розбіглося під Пилявою, не йшли 
під Замостя на Польщу і не використали всіх прав 

переможців під Зборовом. Чому ж і нам взаємно не заплатити 
і\і великодушністю, якщо вони погодяться на справедливі 
\ мови? Угамуймо милосердям нашу перемогу. Ці неблаго-
|иілііі члени держави потрібні, одначе, для благородних. 
Краще ми зцілимо їх сумирними засобами\ 

Зрештою, вирішили взяти козаків в облогу і стріляти по 

'Лппаїіиіп РоІопіае... — Сгасо\у, 1683. — V. 1. — Р.258. 
Кт ім , певне, ховали і па місці. Поблизу Берестечка на лівому березі 

мірі (• курган, а на ньо.му побуловапа кам 'яна каплиця зі статуєю 
І' ріиімученииі Фекли. За народним переказом, тут поховано 300 (за іншими 
11 рслами — 3000) дівчат, які прибігли шукати порятпку від татар у 

и. II.11,кому таборі. Саме тоді битва на нраво.му березі Стирі була п розпалі, 
іі.іичін татар перебрався на лівий, у тил польського табору, і перебив цих 
ІІі'І.И 
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козацькому стану доти, доки вони попросять миру, а тим ча-
сом послати по гармати до Гродно та Львова, бо в польському 
таборі їх було недостатньо для такого великого простору'; 
козацький стан був таким обпіирпим, що поляки не бачили 
його кінця. 

У неділю поляки рушили до ворожого табору і розтяг-
нулися коло нього півмісяцем. Німцям було наказано зробиш 
иіанці з іншого боку і стріляти по ворогу зі сходу. Таким чином 
козаків звідусіль обсипшіи кулями. 

Козаки чекали Хмельницького цілу суботу і не дочекалися; 
чекали до полудня в неділю, занепокосно поглядаючи на окопи, 
які насипали для гармат польські жовніри. Гетьман не з'яв-
лявся. Тим часом багато чиновних козацьких людей, особливо 
шляхтичі за походженням, певне, бажаючи полегшити поля-
ка\г перемогу, переїжджа;ні до польського табору, як ті:и.кіі 
побачніпі, пю буде шт)'рм. і ось з усіх боків заі риміли гармат , 
градом посипалася картеч у козацький табір. Козацгво захви 
лювалося. Довбиші вдарили в литаври, і натовп посунув па 
раду. 

— Поляки хочуть нас доби ти, — говорили вони, — а хш 
ж тепер нас поведе? Не можна без голови! Треба вибрані 
с гариюго". 

Хмельницький, йдучи з табору, доручив замість себе ко 
манду Джсджалію, йому віддавали тепер пача.мьство вілі.иі 
голоси. 

Кропивенський полковник довго відмовлявся від цієї ЧССІІ. 
Того вимагали заіюрозькі звичаї; до того ж він знав, що Хмс 
льницький не любив, якщо хтось бере на себе належне йом\ 
пача.іьство: за кілька днів першості він міг поплатитися голо 
вою\ Зрештою після наполегливих прохань, навіть іюгроз іл 
лайки, без чого не обходилося в козацькому товаристві, він 
прийняв команду тільки на один день. 

Перш за все новообраний наказний гетьман послав дп 
поляків просити миру — не для того, щоб справді тюмири тися. 
а нюб поляки тимчасово припинили штурм і дали їм змої > 
вчинити вдалі напади. Поляки перестали стріляти, і тоді русії 
июдуху кинулися у два боки: одні на польські шанці, другі 
через річку на німців. Того дня полягло багато польських 

'Зіаго/уіію.чсі Ьі.чіоіусхпе роїякіс... - Кгакои; 1840. — Т . 1. — ^ . ? / • 
ДііеііііикС. ()сіісиима//Киеііская с г а р и и а ю — 1882. — Фсвршіь. - ('..І.'Х 
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Г.ОЇ1ІІВ, чимало потрапило в полон, та головне зло — німці — 
'..їлиціилося: їхньої холоднокровності не зломило гаряче 
ко іацьке завзяпя . 

Вночі Богун із сміливцями переправився через річку; вони 
МІДІіовзли берегом до німецьких шанців. Вартові спали. Козаки 
'.лорали кілька гармат і перетягли їх через річку, вбили до 
І іл чоловік, але тут німцям підоспіла допомога — і козаки 
\і \сили повернутись назад'. 

— Ось що означає попускати ворогові! — говорили тоді 
пиляки і вирішили не давати козакам перепочинку й на 
чпилину. 

Досадуючи на козаків за їхню підступність, поляки самі 
п\ли не від того, щоб обманути ворогів. 

Білоцерківський полковник Криса надіслав листа до князя 
Иіііііневецького, в якому просив пощади і сповіщав, що вони 
пришлють від усіх прохати прощення. З цього приводу пани 
по|)али нараду. Багато хто наполягав, що треба оголосити 
к< 1 іпкам прощення, а потім відняти у них гармати, розгюділити 
іччаків як полонених по польських полках і всіх поголовно 
п^•ребити, на завершення знищити всі привілеї козацькому 
•і'.линю, дані королями, заборонити їм назавжди носити зброю, 
п е р г и з лиця землі саме ім'я козацьке і винищити їхню 
. мгіматичну віру. У зв'язку з тим, що Адам Кисіль сповіду-
илі! одну віру з козаками, його під якимось благовидним 
прпіюдом не допустили на цю нараду. Деякі пани були проти 
мпі і)ловного знищення козаків, радили обмежитися стратою 
' 1 лршин й особливо відомих бунтарів-. 

І І,я нарада не закінчилась якимось спільним рішенням, та 
і.чііа достатньо показує моральний рівень тогочасного 
ІИ1 іі.ського суспільства. 

Весь понеділок тривала битва: козаки здолали кілька хору-
ич'. І взяли багато полонених. 

V вівторок з ранку до вечора з обох сторін гриміли гарма-
ні Козаки величезним натовпом вискочили з окопів, кинулися 
" середину польської армії. Важким був для них цей день. 

Вночі з вівторка на середу козаки несподівано налетіли 
II.І ікільський табір, але місячна ніч завадила їхньому наміру 

ілмлі н ворога раптовим натиском^ 
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у середу цілоденна злива завадила обом супротивним с і сі-
ро нам. 

Вночі з середи на четвер майже все козацьке військо кину-
лося в різні місця польськоїармії, та довершити напад не дали 
гроза та злива, як стверджує сучасник'. 

Сміливі й відчайдушні виступи, хитрі задуми найчастіше 
вигадував і виконував Богун; проте страшне безладдя не да-
вало доводити до кінця розпочату справу. Одні обирали нача-
іпзником Джеджалія, другі — Богуна, треті — ще якогось 
вождя. Кожна партія виконувала тільки те, що наказував вага-
жок, і не слухалася обраного іншою партією, а начальники 
умисно діяли наперекір один одному^ Пани дізналися про тоіі 
безлад і цим підбадьорювали жовнірів: 

— Де нема старшого, там нічого не вдіє солдат, хоч > 
нього буде бісівська відвага. 

,6 липня, у четвер, полякам привезли гармати; почалася 
гака стрілянина, що козаки думали, як вони самі зізнавались, 
що під ними провалиться земля. Вони хоробро відстрілю 
валися, та польські гармати були більшими за козацькі і завда-
вали козакам більшої шкоди. Тоді, як обложені поляки під 
Збаражем, руси окопували себе й коней, хоча така війна була 
не в їхньому дусі. Козаки були готові піти у вогонь і воду, а 
сидіги неіюрушно і боятися визирнути на світ Божий ис 
відповідаю їхній розгонистій натурі. Джеджалій, прийнявши 
вдруге чи втретє начальство, побачив, що замість поляків, 
вони скоро гючнутьбити один одного, і знову послав до паніп 
пропозицію припинити стрілянину для початку мирних перс 
говорів. Король прийняв це, але наказав тримати напоготові 
артилерію. 

— Вони вже раз ошукали нас, — говорили поляки, — і 
ни\ні треба дружити, а камінь за пазухою тримати\ 

1 ось в руському таборі зібршіась рада — гамірна, три 
вожна, якою бувала у вкрай загрозливому становищі. 

— Старніина нас кинула, — говорили козаки. — Хмелі, 
ницький в усьому винен! Він злочинець, зрадник, погубив Еіас! 
Ми вибилися з ляської неволі, а він нас знову ві;ддав панам! 
Ми повстали... ось він нам за це накоїв біди! Він зумисно 
кинув військо! Він потоваришував з бусурманом і сам нінкпі 

^ЛненпикС.()сві;аи.\гіі//Кисвская старина. — !882. — ) Іоябрь. — 
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ним, а нас кинув на заріз! Будемо просити милості в короля. 
\;ііі тільки збереже наші зборівські статті; а злочинця Хмелі>-
ітцького спіймаємо і видамо. У нас буде кращий гетьман. 

Т у т с е р е д р о з л ю ч е н о г о н а т о в п у з ' я в и в с я М И Т | Ю П 0 Л И Т 

1 іосаф із духівниками і заспокоїв хвилювання. 
П І С Л Я суперечок і незгод зрештою виріпіили відправити 

іо короля посольство з пропозицією укласти мир'. Послали 
ірьох чиновників: чигиринського (чи то білоцерківського) 
полковника Крису, миргородського полковника Гладкого та 
когника Переяславського полку Петрашенка^ 

У блискучих кармазинових кунтуніах, ніби для показу коза-
цького багатства, з'явилися козацькі посланці до І Іотоцького. 

- Ми прийшли просити милосердя й пощади! —сказати 
і'.онп латиною (всі трос були освіченими) і шаноб^и1во вкло-
мп.іися. 

І Іотоцький вигукнув теж латиною: 
- - Лх ви зрадники! Лх ви злочинці, яких сві т не бачив! і 

і'.и смієте іоворити про віру, уявляєте, начебто воюєте за 
ік'|ікву? Чи християни ви, якщо нобрата;иіся з невірни\пі 
кііарами і іурками? Пі, ви негідні бачиги ко|:)оля!' 

- Милостивий пане, — відповіли козаки, — ми прийшли 
просити прощення; не ми самі вчинили зло: нас обманули лихі 
ііодп, привели насильїю на війну, а потім кинули. 

Погоцькиіі продовжував їх повчати; козаки просили 
прощення. Зрештою коронний і етьман змилостивився: 

Гаразд, чекайте! Якию його величність зво;н-іть, вас 
ііпк.іичуть. 

Че|5ез кілька годин їх іюкликали до королівського шагра, 
•ікиіі був на тому місці, де стояв ханський. Коро.П) сидів серед 
< і ііаіорів та воєвод. Козаки увійшли понуривніись, туг же 
і'.м.і іи на коліна. Петрашенко виїтаюсив промову: 

~ Переможені тобою, великий королю, козаки га вцілілі 
і'.і І смерті на кривавому полі благають тебе про \пілосердя. 
Ми перевершили міру людських злочинів, але гадаємо, ще не 
іи рснищили вродженого милосердя твого. Пощади тих, що 
І .11411,ся, або скоріше умертви винних! Сто тисяч схиляють 
ИГ|И.-Л гобою голови, Г О Т О В І до відсічення, якщо тяжкість 
іі.тіич злочинів може бути змита тільки великою кров'ю. Та 
'і.и'.іпкі. іосударю, гкшертати зброю на тих. кого мучить 
• > м ііппя! У твоїй волі стратити нас чи помилувати; ми в 

І м\ таборі, як у в'язниці, чекатимемо кари. Та якщо ти 

І її іория о мрсзс.'іьной брами. — К..1854. 
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можеш умертвити нас за образу твоєї величності, то здобу-
де[іі більше слави, коли простиш наші ііомилки і тим змусиш 
нас вмирати шоденно від покаяння в своїх гріхах. Ти примно-
жиш свою перемогу нашою погибеллю, але зменніиш царство 
своє, бо принесеш багатьох у дар помсті'. 

— Навіщо ви підняли зброю? Хіба вам іюгано було? Чи 
король не виконав вашого бажання? Чи не простив колишніх 
лихих вчинків? — звернулися до ішх пани з докорами. 

Козаки продовжували просити прощення, звалюва.,іи всю 
вину на Хмельницького і, заливаючись сльозами, цілуваїи, за 
тодішнім польським звичаєм, руки й поли одягу сенаторів та 
панів^ 

— Бачимо у вас добрі знаки покори, — сказали пани, — 
добре, якщо вони не облудні. 

Козаки запевняли, мю хочуть залишатися в послухнянстві 
королю та Речі Посполитій. 

їм звеліли вийти, і король почав раду. В козацькому 
проханні, яке тут було прочитане, небу;ю нічого, крім покори 
й бажання віддатися на волю короля. Після тривалої наради 
знову поклика^ш козаків. 

— Хоча іюдібних вам злочинців світ не бачив, — сказав 
канцлер від імені присутнього тут короля, — хоча ваші злочини 
виключають всяку надію на прощення, та дивовижне мило-
сердя королівської величності подібне до милосердя Господа, 
небесного Творця, який посилає і грішникам щедроти своєї 
доброти; його величність король не бажає вам остаточної 
загибелі, якщо тільки ваше каяття щире і не вимуїнене вашим 
становищем, і ви покажете знаки неслухнянства. Завтра ви 
отримаєте вказівки; двоє з вас можуть іти до війська й оголо-
сити королівську милість, а один нехай залишиться тут, щоб 
ми бачили перший приклад вашої покори. 

Козаки недовірливо перезиралися; тут Криса викликався 
залишитись без примусу. Він не думав уже повертатися і зали-
шився в поляків на службі. 

— Видно, у тебе не чорна душа! — говорили йому пани'. 

'Лппаї і і іт Роїопіас... — Сгасо\у, 1683. — V, 1. — Р.263; Ратіеіпікі сіо 
рапо\уапіа Хуйтішіа III. \\'Іас1у5Іа\уа IV і .Іапа Кахішіег/а. — ^Vа^87.а\Vа, 
1 8 4 6 , — Т 2 — 5 , 1 8 6 — 1 8 7 . 

\8іагоіуіію^сі Ііі!;к)іус2пе роізкіе... — Кгакочу. 1840. — Т І . — 5.322; 
Кратк'ос оііисаііие о козацком малороссийском народе... — М., 1847. — С..'>.1; 
ВсИїїт йсуіііісо-соьасісит... — 1652. — Р.І84. 

-'Дішнішк С.Освецима// Кисвская старинй. — 1882. — Моябрь. — С.ЗЗЗ. 
335; ВеІІит зсуіііісо-совасісиїп... — 1652. — Р.184;НІ5(огіа ЬсПі сохасхо-
роїоііісі... — 1789. — Р. 158; Лппаїіиіп РоІопіае... — Сгасо\у, 1683. — V. 1. 
Р.264. 



! Іпс іупіюго дня, у п'ятницю, козаки прийшли за обіцяними 
мім'.амп і були допущені до коронного гетьмана та канцлера, 

II І і')\ ;іи разом. 
Йоі о величність обіцяє пощадити вас, — говорив канц-

|) якщо видасте нам Хмельницького, його сина Тимоша. 
•ііі. лря Ииговськогота шляхтичів, які пристсіли до вас, і розір-
I ' II- союз із татарами. Одні з вас спокійно підуть за іьчуг 
: і м т і \ король пошле В П О Г О Н Ю за Хмельницьким і татарами, 
іиі попити видати нам 16 старшин своїх як заручників, не 
і гі покарання, віддати всі гармати, відпустити додому всіх 

мнів і самим залишатися у повній залежіюсті короля, 
• •і|^м()чи рішень майбутнього сейму про склад козацького 
I іік і.ічЧі на подальші часи. 

Хмельницького з нами немає і не знаємо, де він; панів 
^ \іо слухатися; та тар би тимемо; а щодо того, щоб віддати 

I і'ііі'ііі і гармати як присудить рала: і.ехай до завтра, бо 
М .: . : ' . І 1 І С Ь К 0 п'яне' . 

^ ;і І ь! — сказали їм. Понурені посли пішли. 
гримнули поляки з усіх і'армат і декілька годин 

; І :•! 11! так. що в польському обозі було чути, як від картечі 
1 І 1.1 !:!с;і козацькі вози. Козаки відстрілювалися слабо, бо в 

імі ітп.чодиларада. 
' • 'лловолене невдачею гюсольства козацтво змінило з 

" і :.І іі.с I I',а Джеджалія. Знову обрали Богуна. Духівники все 
' • І іися запевнити їх, ию Хмельницький пішов для їхньої 
I І • ! і і скоро повернеться, алс тоді вЖс маію у це вірили, 

аодні, — писали козаки, — помиритися з королем. 
I I I 11 і і . к и иідтверди'г ь нам зборівські статті. Старшин ви-

II Гпдемо, і шля.хтичів не видамо, бо їм уже обіцяне 
і І •МІ-іти за зборівським договором. Пани хай в' їжджають 

і • І країіїські .маєтки, тільки без війсіж'ових хоругов. Якщо 
і І- II. на іаких умовах прийме нас під своє засіупництво. го 
'II III І'ми ипатара.ми |50зиіукувати Х.мельнииькогота інших. 

• МІ', нас пантелику. хоча б довелося добувати їх у са-
г і піімч; і в .майбутньому будемо вірно служити Речі 

І І • ІЬ І іиі ІІІ". 
' ' :ч,.і\і\ проханні, поданому від }'сіх обложених козаків, 

• ііиь \ ІЧНІ.ото наказного гетьмана Джеджалія не було. 
' ' іи іаіі ос тспігався гніву Хмельницьког о за обіцянку роз-

' І І . т і иот(і для видачі полякам-. 

•• ііиі<і І Ііі.'.і(іг\с/.ііс рої.чкіе... — Кгакои', 1840. — І". 1. — 8.320.325; 
І І. іи-ппмл // Кисиская старина. — 1882. — Моябрь. — С.335. 

іт , ( • ()і. іи.-цима//Киовск;ія старииа.— 1882. — Поябрь. — С.336. 



Такі вимоги були написані і в суботу, 28 червня (З липня ча • 
н.с.) відправлені королю з депутацією'. 

Погоцький, певне, гадав, що польська картеч приборкала 
р>сів, і дуже здивувався, побачивши нову депутацію, а коли" 
прочитав зовсім інше, ніж очікував, він просто оиішіів. 

— Ах ви хоіюпи! — закричав він. — Що це таке? Ця 
війна спалахнула через те, що Річ І Іосполита не хоче зв'язу-
вати себе цим договором іп' в якому разі! Якщо хочете якоїсь 
милості його величності, то забудьте про зборівський договір; 
з цією пропозицією не можна з'являтися до короля, інакше ви 
розгніваєте його иіе більше. Московити не гірші вас, а видшмі 
Владиславу гармати й знамена під Смоленсько.м, і король 
виявив до них милосердя. Покоріться, а ні — то цропадетс 
всі ви, холопи^ Ось вам пункти — і дві години на обгово-
рення, не більше. 

Уданих козакам пунктах значшюся: 
"Оскі.чькіі Хмельницького та ІЗиговськоі о немає втаборі, 

то козаки зобов'язані дати заручниками полковників до тих 
пір, поки не приведуть Хмельницького і Виговського; віддати 
всі гармати — і ті, пю в таборі, і ті, [цо в Україні; поверну ги 
прапори, одержані Хмельницьким від королів Владислава і 
Яна-Казимира; видати бунчук, булаву та інші гетьманські 
клейноди. Король призначить їм гетьмана і в подальшому 
сам називатиме гідного на цю посаду, а кількість козацького 
війська визначить майбутній сейм. Зборівські статті скасову-
ються, а замість них козаки вдовольнятимуться ожегівськими, 
укладеними гетьманом Конецпольським"\ 

Ці статті відні.мали у козаків свободу обирати чиновників, 
позбавляли їх можливості вважаги себе вільним народом. 

Разом з послами прибув до козацького табору сендомир-
ський хорунжий. 

— Ніколи! Ніколи! — крича,ча рада. — Король забув, що 
зобов'язаний нам свободою і життям під Зборовом. Підпиші ть 
зборівські умови, які ми вам написали шаблею, інакше ми не 
хочемо мири тися і ліпше всі до одного покладемо свої голови '. 

З такою від(юві/шю повернувся хорунжий. 

'История о ирсчсльной брапи. — К.. 1854;8іагойуІпо5сі Ьі.яіогус/.ік-
роїккіе... — Кгакст- 1840. — Т І . — 5.320. 

-І ІікіогіаЬсІІі со.чассо-роІопісі... — 1789. - - Р. 160; Лктьі ю. и з.Р. — 'Г..< 
— С.467. 

•'8іагогМпо^сі ІііяЮгусиїс рої.чкіс... — Кгако\у, 1840. — Т.1. — 8.32.1; 
\¥оіпа сіотспуа... — 1681. — 4.2. — 8.40. 

^Исторіія о іірсзсльїюй браііи. — К.,1854; 8іагоіуІпо^сі Ьізіогус/ік-
роїїкіс... — Кгако\¥, 1840. — Т . 1. — 8.320 — 324; Шоіпа с1ото\уа... — 1681 
— Ч.2. — 8 . 4 2 . 



()крилені перемогою пани були далекі від того, щоб пого-
їм і пся і вимогами козаків. Лише підканцлер Радзійовський, 
імпі іг/ке до того не мирився з королем, палко доводив, що 
•І 11 Качимир справді повинен за всіма правилами підписати 

иі|ііисі,кин договір і накликав на себе невдоволення короля 
и ІП ІЯХТИ. 

І им часом все більше козаків переходило в польський 
І и ир. С'лідом за Крисою прийшов Липинський, родом шляхтич, 
іиііі.м І 'оловацький' . Після них було немало вірних, як 
II.І ;ііііали їх у польському таборі. Іх приймали ласкаво, щоб 
' іинчусити інших, дозволяли служити у польському війську. 
І І іі.кіі один з таких зл///в, яким жити не треби, як пишеться 
и N крлїмському літописі, отримав інший прийом. Це був Ли-
' ' іік(і, (Уі аман кровожадібного загону вовгурівців. Він з'явився 
' и .1 іроїу ставку князя Вишневенького, обравши найзлісні-
ііііич порога козацтва, щоб цим сильніше довести своє навер-

I I •• І . 
І Іриймаю унію, — заявив він, — визнаю святого отця 

І І і;ііі>ся польським крижем* не чинити зла католикам. 
І.ііяіь з огидою подивився на отамана і, не мовивши й 

• и .г.і, подав знак своїм мечникам, а сам пішов геть. Лисенка 
|іміі|іііали навпіл на двох дошках, з ' єднаних посередині 
МГ І - ІМІІ. розвівши їх у різні боки-. 

імчііу гючалася стрілянина. Козаки з іюмсти й злості поча-
III іиіііиаги гю;юнених на виду в гюльсЬкого війська: одному 

• І І'\ III іи голову, другому забили під коліна цвяхи\ Богун 
' іі|міііііи поздаватися до останньої краплі крові і діяти проти 

як зброєю, так і хитрістю. Він поширив у польському 
1 р"'|ч мугку, нібито хан із Хмельницьким повернулися і вночі 

і\ II. на іюльське військо. Негайно відправили за річку 
' 1111.ті корпус. Щоб запевнити поляків в істинності цього, 
І • II 11 '..ісурмили в сурми, забили в литаври, заграли на інстру-

ім.іч'. І'им часом Богун напав на тих, хто засів у ближніх 
І "N.14, І (и |")ммав над ними гору^. Та ні мистецтво Богу на, ні 

1 І II .11.1 кочаків не могли врятувати їх. Хвилювання в таборі 
и іі\ 1.1 краю. Юрми новонабраних холопів для виконання 

г І. озброєних лише косами, збиралися нас.чодки. 

ііи><і.і Ііі.-̂ Юіус/.пс роїзкіс... — Кгакои; 1840. — Т. 1. — .̂.325. 
' . 1 \рі;і:і (польськ.) 

' І. І. . м. І) К І М . ' П О случилось в Украиис с той порьі, как опа Л І Г П І О І О 

• І 1.1 .і,к к) емері'Ініїдаиа Х.мс.'їьмицкого. — М.1847. — С. 11. 
г. :іиііі .еміїїсо-сохасісіїт... — 1652. — Р. 185. 
І II.' Мішмі 1іі.'̂ іоіус:іііе роїзкіе... — Кгако\у, 1840. — 'Г. 1. — 8.325 

і І і.'ріі'і о іірсіо.іі.пом браіін. — К.,1854. 



— Що, братове, — говорили оратори, — король хоче, щоб 
полковники і вся старшина йшли в заставу, а вони не хочуть, 
тому й не миряться. А тим часом татари розоряють наш 
край, забирають наших дружин і дітей. Давайте видамо стар-
шину і будемо вільні. 

Богун дізнався про такий задум і, зібравіїіи на нараду стар-
піин, сказав: 

— Нерозумна чернь віддає нас на забій і сама пропаде. 
Залишається вийти звідси і врятувати як самих себе, так і їх. 

Старшини підтримали його; та идоб задум виконати як слід, 
Богун не велів оголошувати про нього, а потроху переводити 
козаків на другий бік річки, а тим часом безперестанку бився 
з ворогом, щоб відвернути увагу. Так за розгюряджеіпчям 
Богуна почали робити мости через ГІляшову і греблю через 
болото' . 

Народу говорили, що це робиться задля пасовищ по той 
бік річки. 

Але поляки негайно дізнаішся про це. Один із козаків, які 
тоді переходили до поляків, невідомий на ім'я, названий одним 
із сучасників гожим, оголосив у польському таборі, що козаки 
думають піти^ 

— Треба притиснути цих вужів, щоб більше не кусалися! 
— говорили тоді поляки". 

За порадою зрадника Криси Потоцький відправив за річку 
Ляидскоронського з 2000 вояків, щоб перервати сполучення 
козаків з протилежним берегом і перекрити шлях до відступу''. 
Хотіли послати туди Вишневецького, та його подвигам зазд-
рили: не хотіли, июб від нього залежало завершення битви, 
бо й без того йоі'о прихильники проголосили князя переможцем 
у геііера.'іьиій битві'. 

Весь день у неділю була злива, і козаки гогува^іися відсту-
пати. Рагггом вони іюбачили, июза Пляшовою стоїть польсь-
кий загін. Ще одну депутацію посла^•1и в польський табір — 
прибули до Погоцького саме в обідню пору''. 

— Зіюву тут? Навіщо? — скрикнув гетьман. 
Козаки знову просили затвердити зборівський договір. 
"Б) в час, — писали вони, — коли під Зборовом король 

'Исгория о іірсзс-іі.иой ораііи. - К., 1854. 
'̂.Чіаго/л іііо.-;сі Ііійіогус/ііс роїькіс... — Кпіко\\; 18'1(). — Г. 1. — 5.326. 

•Там же. - - N.327. 
"История о прсіслі.ной брами. — К..1854; Диевпик С.осіісцима // 

Кисііская СІчірипа. — 1882. - І Іоябрь. — С.338. 
'Раїнісіпікі сіо раію\\аіііа/.у5іітіп1а III. УУІасІуйкпуа IV і .Іаііа Ка.чіїпісг/а. 

— \\'аг,-іхаиа. 1846. — Г.2 -Я.189. 
''Яіаго/л іікьсі Ііініоіл с/пс ро1.чкіс... — Кгакои", 1840. —'ГІ. — ЇЇ.326. 



іи |чч')ував у такій же біді, як ми тепер, але козаки відпустили 
іьч о в доброму здоров' ї , відстоявши тільки свої права. Чому 
І імі, поляки, не пам'ятаєте цього, наступаєте на нас силою і 
"'іі іс винищити? У нас одна вільна дорога, і ту хочете 

14 іияім' ' ' . 
І Іоюцький спалахнув, загупав, закричав і прогнав послів 

I і.иікоіо. Слідом прискакав до нього король, зачувши про 
ііііиих послів із козацького табору. 

Що це означає, пане коронний гетьмане?.. — сердито 
. І .1 іліі Ян-Казимир. — Ви розпоряджаєтеся самовільно і не 
I.11 к- іпати королю. 

і іаша величносте! — відповів Потоцький. — Ці зрад-
ій варті того, шоб їх допускати до високої особи. Якби я 
М ІГ.. іц(і у них написано в проханні, то наказав би виїїітовхати. 

II' шпускаючи до себе. 
І Іічого не іюробиш. Бог7н вирішив вести військо напролом. 

ік- іі.іііо ввечері він наказав почати битву для того, щоб 
' ііііімт .холопів боротьбою з поляками, в той час інші готу-
і імімугь греблю. Богун викотив їм горілки, і відчайдухи 
II.'М'ІЛ III з окопів. Вони билися того вечора хоробро, взяли 
I ' II .1111 полонених, яких мученицьки страчували наступного 
111 І \'іісчсрі вдарили відбій, і поляки говорили тоді: 

' І()|Л' побери! У них люди хоробрі, та й поро.чу доволі, а 
и іі.и ііігср кіньми колише! Бог відає, ІДО далі буде^ 

ІІ11ІЯКИ відчували, як важко буде їм оволодіти козацьким 
|ііі.\і. Дарма що козаки розгромлені і в облозі: одначе 

II •111 !о гак, [цо, як зазначає очевидець, нападники більше 
• III духом, ніж обложеній 

І І.1ІС1МЛСНІ холопи не підозрівали, що робитимуть козаки 
І 1 1 III і'.ліажки, напилися горілки, і скоро весь табір заснув. 
І ••' II II іим часом звозили на болото вози, кожухи, шатра. 
' IIІ \ N11, свитки, мішки, сідла, попони — все, що мали і бе'і 
і •! •' \ і " і ; т обійтися, кидали в болото і так влаштували три 

• І" " II 'Іяндскоронський бачив це і заквапився їм назустріч, 
•••••'• II' і.ігп переправитися. Богун вишикував на трьох грсб-
• ' і-ііи і.ко, виставив наперед дві гармати, а позаду поставив 
• ' і і т \ к і і тоги , потім мали йти через греблі артилерія і 
II • N11 і.п :;іків. Богун ішов попереду і командував, якому заго-

•• І • • 111 ік рсіїравлятися^. Передні різко крикнули. Це налякало 

і: "•|чг.і II іі|и.'!с;іьііой бранії. — К..1854. 
\ іпч'̂ і. і Ііі̂ иіі>с7пс рої.чкіе... — Кгако\¥. 1840. —ї . 1. — 8.327. 

І" ( '.()і.ііі:цима//І\ііснская старина.— 1882. — Моябрі.. — С.338. 
М ."І 'ІІ ' .І о мреіслі.ііои брали. — К.,1854; Яіагох.уііюзсі ЬІЙЮГУС/.ПС 

кІ,ікни. 1840.— Т. І, —5.326. 
— Сгасои', 1683. — У.І. —Р.265. 



Ляпдскоронського, він подумав, що па нього наступас цілиіі' 
табір, а оскільки війська у нього було небагато, він поступився 
дорогою ворогові і пішов геть у напрямку Козина'. Козакіі_ 
почали вільно переходити, але, незважаючи на іюради пол-
ковників не квапитися, так стовпились, що багато в нічнііі 
пітьмі поклало голови на цій переправі. 

Зайнялася зірниця. Холопи прокинулись, коли вже половини 
війська і всієї кінноти не було в таборі". Зійшло сонце, а вони 
все ще нічого не знали, адже табір був дуже великий, всс 
заволокло вранішнім туманом. Лише ті, що ночували ближче 
до переправи, продовжува^^и переходити юрмами. Булоблизі.-
ко десятої години, холопи почали снідати\ Був день святи.х 
апостолів Петра й Павла'*, треба було розговітися. 

З боку поляків не бу;ю ніякого нападу. Раптом хтось гучно 
скрикнув: 

— Братці! Вже ні єдиного полковника немає в таборі, 
повтікати всі! 

Весь натовп охопив раптовий страх, закричали декілька 
тисяч чоловік, і це налякало іюляків. За хвилину весь табір 
охопило крайнє сум'яття\ Хтось тримав ложку з гарячим 
кулішсм, .хтось наливав чарку горілки для бадьорості, той за-
ряджав муіикет. ті тримали полонених шляхтичів, готуючись, 
можливо, живцем зариваги їх у землю, — все кинули. "Ніби 
горобці. — говорить поет-очевидець'', — коли вирвуться із 
сіті й метаються в усі боки, і кидаються на блискучі вікна", 
так усі кинулися врозсип з розпачливими криками: ''Пропа^н1 
ми!"', шукаючи переходу. 

— Сюди! Сюди! — кричали козаки і вели їх на греблі, та 
холопи так стовпилися, що греблі розгрузли,і почали вони 
т онуттг. Богун марно запевняв з іншого берега, ию й на думці 

'Исгория о іірсзе.п.ноіі бранії. - - К,.1854; Лппаїііііп 1'оіопіас... 
Сгасо\\. 1683. — У.І. - - 1'.265; \\'оіпа сіото\\а... — 1681. — 4.2. — 
Діісипмк Сі.Осисцима // Кііснская старина. — 1882.. — 1 Іоябрь. — С.З.Ч'). 

^Лппаїіит І'оіопіас... -- Сгасои; 1683. — V. 1. ^ - - Р.266. 
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III ми іосердний! 

II. м:п! кидати їх напризволяще', умовляв переходити по 
и. 'І ія чку, марно козаки кричали їм: 

Стійте! Стійте! Тихше! 
Холопи, не встигши на греблю, кинулися врізнобіч, 

111 ічі'.\а;іися, билися лобами, за висловом очевидців, і з пере-
I II \ іісгіли у воду-. Поляки якийсь час не могли зрозуміти, 

ііи' ік- оімачає. Дехто гадав, що вороги задумали хитрість — 
11, удаваною біганиною заманити поляків до табору'. Про 

I. І II іналися лише тоді, коли до польського табору прибігли 
шляхтичі, дивом порятувавшись від мученицької 

' МГ|Ч і. 
І Ісзбагненно! — говорили тоді іюляки. — Ми на них 

. г.і їм не нападали. Раптово кидаються вороги з криком, ні з 
і.'іо, і і ізсього. Більше нічому не можна приписати цього, як 

.ипііііюму промислу Божому'', 
і усіх боків посунули поляки в козацький табір і жадібно 

НІ і'чірали все, що потрапляло їм на очі: на рожнах смажилися 
111 іч і шматки яловичини, на триногах стояли горщики з бор-

III. \і, киселем (козацькою солома.хою)^ 
() І осподи праведний! — вигукували жовніри. — Який 

\4и вже страждаємо від голоду, а ти нам 
НІ '.і і чки послав стільки хліба, борошна, каші, м'яса! 

И таборі було багато овець і биків, стояли осідлані коні, 
жовнірам варто бу;ю сісти на них і гнатися за козаками; 

I лрмат дісталися переможцям, мушкетів та пороху було 
II іі.ки, 1Ц0, як зазначав сучасник, ним можна було забез-

и. п і т всс польське військо. Козацтво розгубило і ті знаки, 
III... і\ гували йому запорукою поваги до його мужності й до-
.. І. . II. Цс були два прапори: один — подарований Владисла-
І...М коли він задумував війну проти невірних і таємно 
II.. милися піднести значення короля завдяки руському наро-
I , і|)\і ий — надісланий Хмельницькому до Переяслава 
Ііі.'М Казимиром''. Митрополит Йосаф — подвійна особа в 

І 141IIІС1 іое іюнествованис о Мапой России... Л.Ригельмаїїа. — М..1785 
І с.хх. 
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ЦІЙ кривавій епосі, проповідник хрестового походу православ-
них проти католицтва і разом з тим пропагандист возз'єднання 
України з мусульманською державою, головна, як зауважують 
поляки, причина впертості обложених русів останнім часом," 
— не дістався во|)огам на жорстокі муки, які очікували б 
йогоч Востаннє він показав себе, поставши в архієрейській 
ман тії перед розгубленим натовпом, хотів зупинити його і поліг 
з освяченим мечем у руці, освятавнін його, як сказав історик, 
своєю кров'ю-; якийсь шляхтич заколов його-\ Поляки при-
несли до короля його облачення: червону оксамитову митру, 
облямовану золотими бляшками хрестоподібної форми, 
євангеліє в золотій оправі, дві чаші, трикирії, хрест із яшми, 
омофор тонкої роботи, вилитий із срібла жезл та освячений 
меч. Всі ці речі разом із взятими у шатрі Богуна козацькими 
прапорами, дарованими польськими королями, були покладені 
до підніжжя вівтаря перед образом Богоматері, чудодійній 
силі якого приписували перемогу, отриману над схизматиками 
й мусульманами. Ян-Казимир звелів поховати архієрея в 
найближчій руській церкві з усім його облаченням. Разом з 
тим Вишневецький привів до короля турецького посла, який 
перебував біля Хмельницького, одягнутого дуже ошатно, з 
привезеними ним для Хмельницького шаблею та кинджалом 
у дорогих піхвах. Його витягли з болота.^Жрвніри пограбували 
шатро Хмельницького, взяли шкатулку з листами, ЗО 000 та-
лерів, що зберігалися в двох скринях, призначених для оплати 
орді. Гроші дістстлися полякам, хто скільки встиг ухопити: один 
загріб і 500 червінцевих злотих, інші — по кілька сотень і навіть 
по кілька десятків. Хтось привласнив оксамитову мантію 
Хмельницького, підбиту соболями. Листи й печатку війська 
Запорозького принесли до короля'. Дивлячись на купи паперів 
— листування з турецьким урядом, молдавським госпо-
дарем, грансільванськи.м князем й агентами в Польщі, пани 
жартували: "Тепер буде що читати!'". Проте окремі листи 
були написані умовною азбукою. 

'ВсПііпі ;;су11ііс(і-соїасісіііл... — 1652. — Р. 194. 
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( Ч'рсд поранених і вбитих поляки відшукали декількох 
• і іііч иепіасних побратимів: одні були обдерті, як худоба на 

'ІІПІ, у других були відсічені руки й ноги, треті ще дихали в 
' і | м і і т и \ муках; козаки поводилися як наижорстокіїпі вар-
імри'. 11,0 розлютило воїнів: вони ганялися за русами. Хапали 
І II |)чали їх. В таборі було багато жінок, які прийшли в табір 
І" І: і і л и г и небезпеку зі СВОЇМИ ЧОЛОВІ ками та братами. Нікому 
м. п\ і|() пощади, навіть пораненим і ледь живим. "Наші, — 
І "г.. іри 11, сучасник, — були схожі на розлючених мисливських 
и. іи, які, переслідуючи звіра, пронюхають його в кожній ямі, в 
І •' і>пому кущі"-. Марно холопи кричали: 

Милостиві панове ляхи, на Бога згляньтеся, будемо вірні: 
III ік' козаки, а мужики з черні! 

1 Ісма пощади тим, хто пив шляхетську кров і і рабував 
— шаленіли поляки. Жовпіри витягували знеси-

И Ііи\ ворогів з-під возів, із болота і мучили без співчуття, 
і'і 111 ілчуючи за своїх. Особливо жорстоко винищували козаків 
III гіхіичі ополчення Шюцького воєводства'*. Рятуючись від 
і'"|миіи, руси натовпами кидалися у воду, щоб швидше 
їм 1 '.І>\ гися мук. 

Іріїсіа молодців не зганьбили тоді козацької слави, як 
и ігпрціїн в Україні. Вони засіли на невеликому острові посеред 
І ' І ' І М І ( ' І ирі й оборонялися цілий день; скільки не підходили 
І'і иііх шляхтичі, козаки влучно стріляли по них і навіть 
і'іііі.і III косами, коли якийсь сміливець кидався у воду. Після 

ІИ І'. ІЛ'ПІХ спроб вже не було охочих поборотися з ними. 
І І.чііці.кий послав депутата до цих відчайдухів, для яких не 

іі\ і'.лік) страху смерті^. 
Пан краківський, — говорив депутат, — дивується 

І' іііми хоробрості і, жаліючи таких мужніх воїнів, дарує вам 
I IIIІ я, якпю ви здастеся. 

( кажіть пану краківському, — відповіли козаки, — щоб 
ік не думав про козаків. Ні, ляхи, не підманите нас обі-

II іііі .іміі; нам житгя недороге, а ми;юстями ворог'ів ми гребу-
, І..І 

И> 11111 показали багато срібла й золота, яке винесли з собою 
1 і І .11 тру. 

Діиііться, — продовжували вони. — як мало значить 
І І І іілі добро \шрське. 

\ 1111,ІІшиї Роїопіас... — Сгасо\\'. 1683, —V.І, — Р,266. 
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Коштовності полетіли у воду на очах ошелешених поляків.' 
— Знайте, — додали козаки, — що свобода для нас — 

найдорожча. 
Потоцький кинув на них дві хоругви. Сам король приїхав 

подивитися на це рідкісне видовище. Вони обнялися, прочи-
тали молитву і кинулися на поляків; кожен з них, перш ніж 
поплатитися життям, убивав ворога і казав підбадьорливе 
слово товаришеві. Ціла сотня Радзивіллового полку загинула, 
доки перебили безстрашних русів. Залишився один с,міливець; 
він вскочив у човен і почав відмахуватися косою. 14 кулі, 
випустили по ньому, а він був ще живий і тримався! "Не знаю, 
— зазначає сучасник, — чи стріли в нього не попадали, чи 
кулі не брали'". Один жовнір кинувся на нього також із косою 
і позадкував. Король звелів сказати козаку, що дивується його 
хоробрості і дарує йому життя. 

— Я зневажаю життя, — відіювів воїн, — хочу померти, 
як істинний козак! 

Один мазовшанин із Цехановецького повіту зайшов по шию 
у воду, вдарив його косою, потім заколов списом'. 

"Кожен може побачити, — гомоніли тоді поляки, — що 
Бог плекає щастя й добробут польського народу. Хто може 
сказати: ми перемогли ворога чи сам Бог повергнув його!" 

'ВеІІит 5суиіісо-созасісіііті... — 1652. — ЇМ 93; Лстоітсіи)і-
монссівонаїїис о Ма.іой І'оссии... А.Ригсльмама. — М., 1785 — 178(). 
С.56; Крагкос описамис о козацком малороссийском народе... — М.. 1817 
-- С.55; Лнсііник С.Освсцима // Киевская старина. — 1882. - - І Іоябрі.. 
С.З.І(). 
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Р О З Д І Л П ' Я Т Н А Д Ц Я Т И Й 

ІІ:іігирськііГі. — Поляки переслідують козаків. — Король 
ЇДІ' ло Варшави. — Польське військо йде в Україну. — 
< ііриви в Україні. — Поразка Небаби. — В з я п я Чернігова. 

І'адзнвілл вступає в Київ. — Хмельницький у хана. — 
Хмельницький у Паволочі. — Побачення з полковника-
ми. — Д о л я дружини Хмельницького. — Митрополит наза-
рсиький . — Трете олружеїшя Хмельницького. — Козаць-
і^іій табір на Масловому Броді. — Повсюдне повстання 
русін. — Смерть Вишневецького. — Розор Трилісів. — 
Іиїїпська пожежа. — Невдача козаків під Києвом. — Лист 

Хмельницького до Потоцького. 

N іііо пору всезагальної радості надійшли у вііїсько ііові-
•ч и пня, які довершили переможне торжество польського 
І". г,і Хмельницький, оголошуючи війну, розбудив і меш-

іііііііі ЧервоноїРуси. у цій частині руськоїземлі, приєднаної 
• І Іч іі.іці ще у XIV століггі, все більше згасала націона/тьна 
І І'" їмломість, згладжувалися спогади про часи князя Яро-
I іг.л і:і короля Данила. Відвідини Хмельницьким Львова у 
• І;: |Ь>ЦІ, а надто відозви Нечая, в полку якого було багато 
• І •МІГ. и І'уського воєводства, навернули червонорусів до 
І І' 11 г. ін)р(гі ьбі руського народу з Польщею. А по сусідству 

ммгл іаіііія, надія на визволення народу від влади панів 
• ник їм і в польське населення. Хмельницький розсилав 
• І .іи іігів в усі краї Речі Посполитої. Якийсь Стасенко, 

ігм і ілі ітав себе полковником Хмельницького, розіслав 
1 II иі підбурювачів у різні терени. З ' явилося багато 
I I і"Міі\ Г)|х)ляі; жебраків, навіть калік, які при першій 
І іиг.чі. іі виявлялися здоровими й міцними; вони налаш-

I I I 111 народ проти власників, запевняли, що сам король 
• І и І гіі . ітги його і що він заодне з Хмельницьким проти 



панства, до якого він ставиться вороже. Вони підпалювали' 
міста й замки, під 'юджували й інших до того ж; збиралися 
завзяті дружини, готові винищувати панів та жидів, а керував 
ними якийсь піп із Цешанова. Повстання докотилося і до най-' 
ближчих сусідів південнорусів — польських горців, яких нази-
вали гора/іями. жителями простору від Кракова на півдепі. 
ДО У Г О Р С Ь К О Г О К О Р Д О Н У . І Т У Д И Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И Й Р О З І С Л А В СВС1Ї 
універсали, підбадьорював допомогою Ракочі. 

Очолив тоді повстання Напирський — пройдисвіт, шибаіі 
голова, марнотратний шляхтич, який сподівався поправи ї м 
своє становище завдяки всезагальному замішанню — так 
зазначають його сучасники'. За свідченням іншого історика ', 
це був Симон Бзовський, позашлюбний син короля Владн-
слава IV. Дитиною його віддали під опіку в дім Костків, знаї 
ного давнього роду, шанованого в Речі Посполитій по креіі-
ному зв'язку пращурів зі святим Станіславом, якого вважали 
патроном поляків. У юності він був пажем королеви Ренати, 
виховувався в палаці й завдяки своїм відмінним здібностям 
отримав блискучу освіту. В 20 років він володів багатьма 
іноземними мовами. Після смерті Владислава він зникз пала 
цу, тинявся невідомо де, а 1651 року з 'явився в околиця.ч 
Кракова, несучи з собою універсали Хмельницького, які 
підбурювали холопів проти своїх панів, беріг їх таємно до гої 
пори, коли вважатиме необхідним оголосити їх. Він називан 
себе Олександром Левом Косткою із Штернберга. Його а|іи 
стократичні манери та знання мов не давали приводу сумні 
ватися в його родовитості. Це був дуже гарний молодик, стан 
ний, хоч невисокого зросту, з чорними вусиками і маленької!І 
гострою борідкою, з чудовими кучерями, розумний, улесливніі, 
надзвичайно привабливий. У містечку Новому Торзі він 
потоваришував з тамтешнім підстаростою Здановичем, до 
бродуппіим дідком-провінціалом, і запевнив його, ию королі. 
Ян-Казимир доручив йому вербувати людей до війсі.ка 
Старий полюбив його як рідного сина. Через нього він позіїа 
йомився із шкільним учителем з селі Пцимі Мартином Рал(> 
цьким, котрий до фанатизму був перейнятий ідеями а н а б а т и 
стів, що колись залишили сліди свого вчення в цьому К|іаі 
Пройдисвіттак підкотився до цього фанатика, пю той визиап 
у ньому посланця неба, який з королівської згоди приноси 11. 
народові мир Христа і свободу. Знайшлася у Радоцькоіо 

'ВсИит йсуіііісо-сойаеісиїп... — 1652. - - Р.207; Лппаїіит РоІопіас... 
Сгасо\у. 1683, —У.І, —Р.244. 

-КиЬаІа. йхкісс Ііійіогусгпе. — 1880. — Г.1. — 8.327 (ііосилаїмія п.і 
рукопис; № 189 біб.'ііотски Оссоліиськмх — опис заколоїл 1 Іаіімрсі.кш ч 
зроблений І олииським, раПнею місточка Казимира під Краковом). 



І іірпчіпська грамота на вербування війська, так званий при-
ІІ.1ИІ ЧІІИЙ лист, даний рік тому якомусь Напирському. Мартин 
\мгіо підробив такий документ на ім'я Олександра ІІева 
І І 'І І ки-І Іапирського і затвердив його печаткою, знятою з по-
иг|)і.'діп,ої грамоти: з цим підробленим листом розпочав 
І < ТІ ка-Напирський своє вербування. У цьому прилеглому до 
І лріі.п краї мешкали так звані солтиси, подібні до козаків. 
І" іі>ііи вільні землероби, зобов'язані державі тільки війсь-
і"іи)ц> службою, народ свавільний і буйний, що займався 
І"' '.поями і постійно підтримував у панських холопів ненависть 
и І и іаспиків. Напирський потоваришував із солтисом Стані-

• І.том Лснтовським із Старого Дунайіія. Його називали мар-
им іком солтисів, бо мав великий вплив на свою братію. За 
' т і ; \част і з ним та Мартином Радоцьким Напирський поши-
I 'НІ', иідозву до народу, щоб усі зібралися під начальство Костки 
м|ич м жидів та шляхти, бо жиди замучили Христа, а іиляхга 

І і\ мала підняти бунт проти короля. Народові обіцяли волю, 
і" 'поділ шляхетських лісів, грунтів і нив, а ще допомогу коза-
иі.іл під Богдана Хмельницького. Всі, хто його підтримував, 
і.і ііі прибрати свої хати зеленню, щоб, проходячи через таке 

• • іо, '.мовники знали, що там їхні однодумці, і не чинили їм 
111 ікі и о зла, а в поході вінок на зеленій сосновій гілці був знаком 
и '.и міюго впізнання'. За свідченням іншого джерела, таким 
ні.іком була зелена косиця, яку іюсив кожен ополченець. 
' Іі рі'.оиого півня" пускали в тому селі, де не бачили такого 

•и.іка . 1 Іапирський покладався на Хмельницького: тоді ніхто 
ии мг міг передбачити берестецької поразки; покладався і на 
І р ик ілі,папського князя. Напирський думав скористатися 
п.'іи іодіїою відсутністю дворянства, яке пішло в посполите 
р'. ІІК-ІІІІЯ. 

І'.аіажок хотів заволодіти всіма укріпленими містами, 
N. ч їм узя ги Краків і передати столицю в руки Хмельницького 
г коли шляхтичі захищатимуть свої права на [Волині. 
І гі '.ручнішого виконання задуму і щоб не втрачати марно 
нііи и, Напирський, називаючи себе Косткою. розпустив 
І. и.\, нібито його послав Ян-Казимир з повелінням зайняти 
І иііік-ііі без оборони фортеці. Першого була фортеця Чорстин 

іірис'іупній горі на березі Дунайця. Там замість старости 
І тіііііі'.ся підстароста, жид. Напирський вимагав, щоб його 

ї м . ІII III. Самозванець показував грамоту з підписом короля 

Ііи іиіик С.Освсцима // Киевская старина. — 1882. — Сснтябрь. — 

І'. Мит ^суіЬісо-созасісіїт... — 1652. — Р.209, 



і великою висячою печаткою. Жид спершу чинив опір, та не 
стало в нього духу. Бунтарі зайняли Чорстин 14 червня. 

Напирський доручив Радоцькому та Лентовському, яких 
найменував полковниками, збирати охочих і приводити до 
нього в Чорстип. Він розпустив ще один універсал, в якому, 
видаючи себе за королівського посланця, застерігав усіх, щоб 
недовіряли ніяким іншим універсаіам, хочаб і з королівським 
підписом та печаткою, бо король, боячись шляхти, поневолі 
мусив видавати те, що йому накажуть. Віддаючи на повну 
наругу холопів їхніх власників шляхетської породи, Напирський 
забороняв чіпати костьоли, а з усіх панів — одного Здановича, 
новогорзького обивателя. 24 червня Напирський визначим 
днем свого походу на Краків. Та саме цього дня сталося інше. 

Докотилася звістка до краківського єпископа, якому король 
доручив нагляд за цим краєм. Він відправив 60 драгунів і 
доручив добчицькому старості Йордану відібрати зайнятий 
замок. 

"По якому праву і за чиїм наказом зайнято Чорстип і що 
за військо з'явилося в Польщі?" — писав І Іапирському єпис-
коп. 

''Я Костка, природний дворянин Речі Посполитої, — від-
повів самозванець, — я посланий від короля для охорони 
кордону від ворожих нападів. Його величність непокоїться, 
що всі дворяни вийшли з вітчизни, і тому прислав мене". 

Йордана не пустили в замок, і він мусив повернутися д(і 
Кракова ні з чим. Ті, хто бачив Напирського, самі не знаімі, 
ким його вважати: чи тим, за кого себе видає, чи самозванцем, 
але запевняли, що самі бачили королівську грамоту, й описали 
прикмети нового чорстинського коменданта. 

— Не може бути, — сказав єпископ, — я знаю всіх Косток, 
скільки їх є в Польщі. Це не Костка. 

Його підозра справдилась: до Кракова привели із загону 
Напирського покупців пороху та олова; під торі^рами вони 
зізналися, що замок зайнятий прихильником Хмельницького. 

Дізнався тоді єпископ, навіщо сільський люд збирається 
на с.чоди й обтикує свої хати гілками. Єпископ збагнув, Щ(> 
затівається щось недобре для шляхетства. Він послав загін 
своєї надвірної команди та хоругву Опунцького староства 
близько тисячі чоловік під начальством шляхтича Яроцького, 
а тим часом написав про цю пригоду до короля. 

До Напирського в Чорстин [це не встигли зібратися гурі н 
налаштованого проти панів народу. На перших порах з ним 
було всього 45 горців та п'ятеро дівчат То був увесь гарнізон. 
Ііесподівано під замком з 'явилися єпископські драгуни 
Напирський не впав у відчай, наказав запалювати наїсри 



I мч іоіо ВІХТІ с о л о м и і виставляти напоказ , щ о б цим сигиалом 
м и : іпак своїм о д н о д у м ц я м і з а к л и к а т и їх на виручку, а сам 

їм іі.оро і стійко оборонявся проти драгунів і через нестачу 
і'.і ч І іспальних снарядів лив на них зі стін розплавлену смолу і 
мгіли каміння. Так минуло два дні. Очікуваної виручки не 
іі\ 11). Годі підлеглі, втративши терпіння, ставши на стіні замку, 

І кричали, що готові видати Напирського і його товариша 
К і 11 овського, якщо їм дарують пощаду і прощення. Яроцький 

II іра зу на це погодився, побоюючись зволікання, адже могла 
І гися численна ватага заколотників, з якою нелегко буде 
рчімравитися. Горці зв'язали Мапирськогота Лентовського і 
гіі'іали Яроцькому. Тоді ж схопили і видали Чепця, якого 
І І .тирський призначив полковником. Він був отаманом 
|ь. ;Г)ійііицькоїзграї, був спійманий і засуджений до страти в 
11' шо.му Торзі саме тоді, коли Напирський мешкав у Здановича 
І і'.іідававсебе за особу, якій король доручив вербувати воїнів. 
Напирський ублагав міських райців звільнити Чепця від 
1 \іс|тгиоїкари і дозволити взяти цього дужакау його військо. 
И ' . Я В Н І Й таким чином Чепця під свою опіку, Напирськай зробив 
мої о своїм помічником у справі народного підбурення. 

і іа третій день після цієї події всі троє видані Яроцькому 
і\а іи в кайданах: натовпи народу з цікавістю дивилися на них. 
І прнів, які були з Напирським в Чорстині, випустили без 
ікрсслідування. 

ііудучи під вартою і в ланцюгах, Напирський був веселим 
1 ікідьорим. По дорозі з Чорстина до Кракова він пив, грав, 
каргував і загалом тримався так, ніби не було приводу 

и'іікувати для себе чогось поганого. Його ввезли до Кракова 
I іоячи на возі, бо руки його були прив'язані до піднятої на 
і'.іпі драбини. Там же сидів Лентовський із зв'язаними руками, 
II грудній сорочці. Його грубе старече обличчя, облямоване 
крміюю сивою бородою, було протилежністю квітучому і 
і'рчлливому обличчю Нагшрського. їх допитували з торгура-
ми. І Іанирського прив'язали ногами до помосту, а руками до 
' к- іі, витягували суглоби, припалювали боки свічками, бриз-
I гіи гарячою сіркою на груди. 

Я позашлюбний син короля Владислава, Симон Бзов-
' І.кий, — сказав він. — Я допомагав Хмельницькому. Якби 
мгмс не видали, у мене набралося б народу десятки тисяч; я 
I ••яг, би Краків і звільнив холопів від влади панів та жидів. 

У нього було знайдено універсал Хмельницького, звер-
іи мий до холопів польського походження. Козацький гетьман 
"'НЦЯЦ після підкорення Польської держави свободу всьому 
II" іі.сіжому чорному народу, позбавлення від усяких повин-
II ч ісй та роб іт на користь панів; він п е р е к о н у в а в д о в і р и т и с я 



йому нарівні з нівденноруськими холопами, зріктися своїх 
панів, повстати проти панської та жидівської влади й, об'єд-
навшись у мисленні загони, прибувати до нього для сприянн>і 
разом з руським народом. 

Напирського засудили посадити на палю, Лентовського і 
Ченця — четверту'вати, а Мартину Радоцькому, котрого також 
арештували, — зітнути голову. 

Вирок було виконано 28 червня (за н.с.) перед полуднем. 
Хоча Ііанирський, йдучи на страту, був смертельно блідим, 
він силкувався здаватися байдужим і роздивлявся народну 
юрму, ию зійшлася гюдивитися на страту злочинців. Та коли 
він побачив знаряддя кари, всі помітили жах на його обличчі; 
одначе він твердою ходою пішов на люту смерть, немовби 
саме такої давно очікував для себе'. 

Коли краківський єпископ сповістив про заколотника коро-
іно, з-під Берестечка були відправлені загони мечника 
Зебржидовського га коронного конюшого Любомирського для 
приборкання повстання, та з ним покінчили, перш ніж прибули 
воїни від короля. 

Подібний бунт спалахнув біля Познані у Великій Польщі. 
Туди прибули шестеро руських ішіяхтичів православної віри, 
посланих Хмельницьким. Спершу вони прикидалися перед 
дворяна.ми, цю втекли з рідної землі, ря гуючись від народною 
повстання, а потім, коли після відбуггя шляхетства до поспо 
литог о рушення, панів у краї стало менше, вони почали підбу 
рювати простий народ, розпускали ч>тки про перемоги козаків 
та поразку короля, переконували, що Хмельницький повсгам 
за свободу не лише русів, а зага^юм всього простого народ> 
в Польщі, закликали скинути ярмо власників і, таким чином, 
зібрати натовп, який почав буїгг. Один із емісарів — шляхі ич 
Серадського воєводства Радомського повіту Кулаковськиіі 
був затриманий і розповів про якогось Гржибовського, котрий, 
іювернувшись із татарської неволі, з дозволу корониогсі 
гетьмана збирав милостиню на виплату татарам за своє зві^м. 
нення. Цей Гржибовський у Познані відкрив йому, Кулаком 
ському, що він належить до товариства, мета якого — надси 

'КиЬаІа. Я/.кісс Ііі.чіогус/.пе. — 1880. — Г. 1 {посилання на рукотм 
189 бібліо гски Оссолінсі.кмх — опоніль Голппськоі о); Днсвінік С.( )сіи' 

іиім;і// Киснская старина. — 1882. — Дскабрі.. — С.542: ВсІІит 5с_мІиі и 
со.'іасіснт... — 1652. — Р.2 II — 214; Рапіісіпікі сіо раноиапіа/іуцітініа III 
\\'Іас1ухіаиа IV і .Іапа Казітісгга. — \\'аг.«аи'а, 1846. — Т.2 — ЄІ!ЙЛЗ І 'М 
.АппаІіит РоІопіас... — Сгасо\\, 1683. — V. I. -— Р.244.270 — 272; 1 Іійіоііаїим. 
РоІопіас сЬ с.чсс.чхи УІасІіяІаі IV... — 1755. — Р.75; ЯЮп'а сісіїс рііепс СІУІІО сіі 
Роїопіа ІІІ сіоп .ЛІЬеіЧо Уінііпа ВСИИПСІІЄ. — Vепе1іа. М О С Ь Х Х І . - - N.2.^4 
255; \\'о.іті ііошоиа... — 1681. 4.2. — 8.50. 



і.і І и своїх агентів під виглядом жебраків і дізнаватися про с тан 
МІ іяхс і ських садиб та підбурювати холопів до повстання, що 
і.ікіі.ч агентів у Польщі до 2000 і всі вони під наглядом 
М.1 іконникаСтасенка, відрядженого для цього Хмельниньким. 
І \ ілкоііськогозакатували, а інші п'ятеро і^оготоваришів, яких 
I III ііл івав поіменно, зібрали юрму холопіву лісі біля Кроли-
I' 'Г.цін й укріпили валом свою стоянку під командою Гржибов-
• 1.1,о: о; крім того, багато їх ходило в одежі богомольців, 
І' і.чіідзів і навіть жінок, видивлялися і при нагоді влаштовували 
III іікі їїі'. Та князь Чарторизький, який управлявтоді Познан-
' і.мім снисконством, погасив заколот на самому початку, 
і.іі III із 500 вершників ііапав на повстанців; холопи не знали ні 

ИІІН І , К Ч ) В О Г О строю, ні дисципліни і з першого натиску розбії'-
т . я. Чотирьох емісарів схопили і посадили на палю, інші 

. іі'.лліїся в лісі. Ця поразка притлумила відвагу інших холопів, 
II І г.лчс готові були повстати. Звістка про поразку Хмельни-
і і імчо під Берестечком загасила всяку спробу до нових 

IIІ іи; інакше Польщу очікували б більші перевороти^ 
І Іісля пограбування козацького табору сам король мав на-

мі|і ми в Україну з усіма й обіцяв не залишати війська доти, 
не прибуде до Києва — центру ворожої землі. 

Иіішпевецький та Калиіювський були послані вперед із 
' ім(імл хоругвами для переслідування козаків. Перший руи^ив 
и.і Д\Г)ію, другий — на південь, до Кременця \ Король, 
Н'" и ллючи цю погоню, обнародував на Волині універсал, який 
I I 111 сповістити у приходських церквах міст і сіл. 

Клжасмо п о м ' я к ш и т и правосуддя милосердям . — 
ІІІІІ ІПСМ в універсалі, — й оголошуємо милість свою руському 
и і|"' іові: міщанам і селяна.м, якщо вони не матимуть нічого 
III II.мого іззаколотниками,ловитимутьхолопів,які розбіглися 

' III І Ксрестечка, і готуватимуть королівському війську мос-
III .1 І їм його утримання — життєві припаси"'. 

І .чроль рушив по дорозі на Кременець: поляки скрізь нати-
1 І пн я на залишки поверженої руської сили. Під час втечі 

11 \ ІИ га було вбито 22 000 русів. Країна довкола була спус-
сил: І і, .хто встиг пробитися з табору, в.мирали від голоду, 

• 11 С'.Осиецмма// Киспская старина. - - 1882. — Иіоіп.. — С.450. 
І іі л.чіііпіт РоІопіассЬ схсс.чяи Уіасіізіаі IV... — 1755. — і'.75. 
і'.іііік-іпікі о К.опіссроІ5кіс1і. иусіаі ЛІ.РггуІсскі. — 1,\\о\\-. І842: 

ііі'і 'і і ІіінЮгус/.пс рої.'ікіс... — Кгако\\'. 1840. — Т.1. — ЇІ.328; ВсПіїт 
' ..... . ..мкісиш,..— 1652, —Р. 190. 

.!:.і/\ііи)^сі Іііїїіогусипс роїзкіе... — Кгакои'. 1840. — Ї̂ .ЗЗО; І5с11ііпі 
' —'і652. — Р.198. 



особливо піші. Поля були всіяні їхніми трупами. Коли поляки 
їхали лісом, з усіх боків до них долинали крики конаючих, які 
марно намагалися підтримати життя корінням і травами. За-
чувши кінський тупіт та польську мову, руси намагалися бігги, 
але ноги підкошувалися і, рятуючись від ворогів, вони заповзали 
в чагарі, як підстрелені птахи, прагнучи хоч померти не в ру-
ках ворогів. Король звелів підбирати їх і годувати із співчуття, 
бо, як зазначає сучасник, хоч вони були не дворяни, а все ж 
піддані, здатні служити дворянству'. Та руси з огидою від-
верталися од власного хліба, який пропонували їм переможці, 
й розбивали голови об пеньки й камені-. Таке видовище 
супроводжува^'Ю поляків аж до річки Ікви. Там збиралися 
загони, послані в погоню. Калиновський привів до табору юрм}' 
полонених, уродженців лівобережжя Дніпра: прив'язані за шию 
до сідел, вони бігли, як собаки на шворці за мисливцями. 
Поляки стали їх обшукувати і знайшли тільки декілька папуііі 
тютюну; харчів не було зовсім; зате пороху і куль ма;иі 
вдосталь. 

— Багато вас тут? — запитали їх. 
— Тисячі наших поневіряються в цьому лісі, — була 

відповідь. — На біду нам, тут немає птахів, та й рідко хгп 
має силу зарядити мушкета. 

— Що ж ви їсте? 
— Катран, заячий холодок та інше зілля, та й того ніде 

дістати. Скоро всі пропадемо з голоду\ 
Ярема не привозив полонених; заставши під Дубно 3000 

хворих і знесилених, він наказав їх добити, не переймаючись 
жалюгідною долею ворогів"*. 

Посполиті почали ремствувати, ви.магаючи у коронною 
гетьмана відпустки. 

— Як? — кричали шляхтичі. — Ми кинули наші родини іі 
домівки, втрачаємо літній час, золотий для господарювання, 
ми дава^'Iи гроші й самі служили — і цим невдоволені! Паї 
хочуть розорити, повести у ворожу землю і виморити Г 0 Л 0 Д ( ) \ 1 

Атим часом у Польщі неспокійно. Хто відає, щотам з наїїїими 
дружинами й дітьми? 

Коронний гетьман спалахнув і дорікнув з лайкою. Мачо 
вецький підкоморій осмикнув його: 

— Пане гетьмане! Зводьте поводитися обережніше з дно 
рянством: ви знаєте, адже це оіітех*\ 

'ВсПиш йсуііпісо-со.часісиш... — 1652. — Р.199. 
-Тіїм же. — Р.324. 
•'8іагоіуіпо5сі Ні.чіоіусгпе роїхкіе... — Кгако\\'. 1840. — Т. 1. — 1. 
"'Всікіїп хсуіііісо-со.часісіїт... — 1652. — 1'.200. 
Ютпеа — исі (лат.) 



ІЦо? Як? Нас? — зарепетував Потоцький. — Бара-
' ііііцику! Бий в литаври! Будемо бити цих о/н/7ЄЛ-зрадників! 

/І|)сма Вишневецький схопив його за руку і ледве заспокоїв. 
І Гі пригода посилила хвилювання шляхтичів. 

Нони зібрали генеральне коло із шляхтичів різних воє-
I " іспі, що складали посполите рушення. Маршалом цього 
•іи|);піия обрали сендомирського підчашого Мартина Дем-

" И І І І . К О Г О , відомого як чудовий промовець. На цьому колі 
II ірії нили, що за законом шляхетство, збираючись у посполите 
І'\ місння. зобов'язане захищати вітчизну лише протягом двох 
І іі,кміи. Це тоді дехто заперечував: 

Бог не зобов'язаний довершувати чудом те, чого не 
"'і\ II, робити недбалі шляхтичі, а посилання на двотижневий 

• " П | Г > Г 5 0 К Є Т І Л Ь К И пристойним приводом, щоб ним прикрити 
І'. і:к ііс недбальство. 

11() суті шляхетство рвалося до своїх домівок, квапилося 
І' І інідин, віддаючи перевагу спокійному життю в своїх сади-

' м \ перед незручностями табірного життя. Король і сенатори 
іі|н'\;іли шляхтичів запишитися на службі в поході з кварцяним 
иііі. ьком хоч два тижні і дійти до Старокостянтинова, де очіку-
И.1 т сутичок з ворогом; із цього міста хан надіслав королю 
ііь і;і. Сенатори говорили шляхетству, що один поголос про 
и . іц(і король іде з військом та всією громадою посполитого 
|і\ ііи інія злякає ворогів. Нічого слухати не хотіло шляхетство 
І іі\ Ччіїло про самого короля чорні наклепи; між іншим подей-
I \ 11.11111, нібито король зумисно випустив козаків і татар, узявши 
1 •..111.1 800 000 злотих, хоча такій нісенітниці ніхто не вірив. 
І • 'імчіний підканцлер Радзієвський, з яким король помирився 
и 1І.КИ І! день берестецької битви, хотів прислужитися госу-
і.і|іі(і і став умовляти шляхту підкоритися королівській волі, 
I I іііч() не слухали і дорікали за дворушність, бо раніше він 
• їм підбурював протидіяти королю. І все ж переконання Рад-
'и іи І,кого чи когось ІНШОГО спонукали шляхетство послати 
І" і.'і|)оля депутацію з виявом готовності замість особистої 

• і\ -і чігшплатити гроші чи спорядити міліцію. На це не погод-
I I I іііся, мовляв, гроші без військалегко можуть потрапити 

руки, а заснування міліції розладнає військо, коли в 
міліції почнуть переходити жовніри із кварцяного 

"ін. і .к.1. Одначе те й інше було сприйнято як патріотична офіра 
I I І ПІ іяхстства. Та поки це обмірковували сенатори, шляхтичі 

І іп ча Стир і роз'їжджалися по домівках. Цікаво, що непо-
' І пн я іі вист>'пали проти бажання короля вести ополчення 
II ' 11 того рушення далі в похід ті із шляхетства, хто умисно 

іііі ітися на битву, щоб усе обійшлося без них, і саме вони, 
І" іиніїїи шабель проти супротивника, тепер квапилися 



додому, щоб там похвалитися своїми иебувшіимн подвигами'. 
Кварцяне військо нарікало па затримку жалування і вимагало, 
щоб король розпорядився зібрати податки для оплати воїнам. 
Цього не можна було зробити інакше, як звільнивши шляхтич іи 
од військової служби^ 

— Справді, — говорили деякі пани, — тримати посполи те 
рушення немає сенсу: козаки цілковито розгромлені. Достаї ^ 
ньо невеликого війська, щоб знииіи ги залишки буп гу. До того 
ж не можна залишати середину королівства без людей, які 
здатні носити зброю, бо Ракочі може напасти на нас\ 

Король погодився. ГІотоцький марно старався стримаги 
його. ГІосіюлиге руніепня було розпущене. 

— Віддаю славу закінчення війни вам, панове, — сказаи 
гетьманам Ян-Казимир. 

І востаннє подивився він на своє військо під Орлом ч.і 
півтори милі від Кременця. Всіх сил, що рушали в Україну, 
було трохи більше ЗО 000: це були переважно німці та 7000' 
П О С Н О Л И Г О І О рушення з тих, що прийшли пізніше і не були II 

битві. Слідом за посполитим рушенням самовільно піиїлм 
о.чочі, панські надвірні команди, багато челяді і навіть жовніри 
із кварцяного війська під тим приводом, що хочуть служи ги п 
міліції.'] а оскільки воєводські міліції не створювались, жовніри, 
які побажшіи вступати в них і взяли наперед частину гро 
шового жалування та продовольства, поверталися на службу 
до війська. Гроші, добровільно запропоновані шляхетство,м 
замість особистої участі в службі, не були повністю виплачені. 
Тс ж, що встигли зібрати, видали як допомогу тим, хто був > 
гострій потребі". 

Король поїхав до Варшави через Броди і Львів, а кварцинг 
військо рушило в Україну трьома великими загонами". 

Більше тижня йшли жовніри спустошеною Волинню. 
Оскільки це були прикордонні землі між Україною ііі 

Польщею за зборівським договором, то мешканці розбіпмк я 
з цих теренів, ндо завжди периіи.ми потерпали від ворожи.ч 

'Диеііпик С.Осіісцима//Киевская старина. — 1882. • - Ноябрь. — С:.,М(' 
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1839.—Т.2. —5.451. 
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•'Веікпп 5суі1іісо-со5асісиіп... — 1652. — І'.200; Летоііистіг 

попсствование о Малой России... А. Рнгсльмана. — М., 1785 — 1786. 
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т і . Юрмами переселялися вони в Московську державу. 
< )'ісиидець засвідчує, що "цей край був такий безлюдний, іцо 
іі|ні нього можна було сказати: земля порожня і запущена, ми 
иг оачили ні міст, ні сіл, тільки поле і попіл; не було ні людей, 
111 І нарин, тільки птахи кружляли в повітрі"'. Бур'ян здіймав 
11.ІД ламами свої високі маківки, так що коні ховалися в ньому 
І к'чііс виднілися верщники". 

Тяжким було становище польського війська. Лише кіннота 
м.і іа грохи запасів і могла робити набіги довкола і добувати 
"'І мізерний харч\ Піхота пухла з голоду, за вис.човом сучас-

ник;!. Жовніри своє жалування ігроїдали, пропивали й програ-
і'.ит, а потім йшли обідрані, босі й голодні"*. До всього, якщо 
\ ьічо й були гроші, то ні в кого було щось купити. Піхота 
пгила їсти дохлих коней, іноді й таких, що вже три дні гнили 

юті' ' . Від цього у війську поширилися заразні хвороби, 
ПІ І яких померло понад 1500 осіб, іюки військо дійшло до 
\ кріїїнського містечка Любара. 

І Іотоцький квапився в Україну, котру поляки називали 
м !ісіо обітованою, сподіваючись гам знайти продовольство. 

\ к\ на біду, безперестанку лили дощі: моква заважала іти і 
і ч.іі II, не було будівель, де б можна було сховатися від негоди. 
І нарешті військо сягнуло межУкраїни, жовніри з радістю 
іь'иачили хліб на іюлях. Та радість скоро розвіялася: люди 
14 ік.іли і налили млини. Піхота мусила вдовольнятися смаже-
иііми зернами". В Любартові (Любарі) Потоцький отримав 
І !• н іаііня від чотирьох козацьких полковників: білоцерківського 
І і"і.мііки, миргородського Гладкого, кронивенського Джед-
1.1 мя і полтавського Пушкаренка: 

І Іоляки! Давайте укладемо щирий і братський мир; ви 
І" іа їс іісрсмогги нас вигідними умовами, але завоювати — 

І їм: знай те це! І якщо ви нас тепер здоласте, козаки будуть 
І' іігііблаганнішимиусвоїй помсті, ніжу боротьбі за свободу"^. 

( \ часник стверджує, що Потоцький, через старість та 
• їм II. був готовий миритися, звісно, на вигідних умовах, 

іімііі пани, надто Вишневецький та Ляндскоронський, 
• і"міііуііали, що треба винищити ворога. 

І І.імчі ітки, изд.Кисвскою комиссисіо... —-К.,1846. — Т.2. — С.З, 85; 
• і.іт/уііюйсі 1ііз1оі-ус7.пе роїзкіс... — Кгакспу, 1840. — Т. І. — !>..335. 
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о тій порі, коли поляки з одного боку вступили в Україну, ч-
іншого — ще одне військо здолало русів і заволоділо центром 
південноруської землі. Коли Хмельницький вирушав ІІ.'І 
Волинь, він залишив Чернігівський та Ніжинський полки н.'і 
північному кордоні України для охорони від литовського 
війська'. Воно під начальством Радзивілла розташувалося 
над Прип'яттю для приборкання білоруських холопів, кот|іі 
підіймалися, як тільки козаки в Україні бралися за зброю про ги 
панів. Повстання спалахувало в околицях Могилева й Чечс 
рська. Смоленський підвоєвода писав до короля під Берестсч 
ко,н;о загін із 14 000 козаків пробрався через землі Московської 
держави і заволодів Рославлем. Командував загоном Тара 
сенко. Закріпившись у Рославлі, він розсилав під'їзди в Прудки, 
Черепов, Єльню, Дорогобуж: останнє місто козаки взяли, 
захопивши там багато гармат і великий запас іюроху. З появош 
козаків у цих містах та довколишніх селах захвилювався 
народ, збиралися заколотницькі ватаги, нападали на шляхсг 
ські садиби. Шляхетство Мстиславського повіту з метош 
самооборони збиралося на сеймики і посилало проти повстаи 
ців служивих козаків, алеті не могли нічого вдіяти. Чернігів 
ський полковник Небаба, залишений Хмельницьким наказним 
гетьманом на час його відсутності, вислав до Мстислапля 
3000 козаків на підмогу тим, що вже були в Білорусії, а друпііі 
козацький загін пішов до Кричева. Там з трудом відбивався 
від повстанців полковник Вейс, а посланий до ІУІстиславля 
тритисячний загін хоча й здолав троцький воєвода Служка, 
а'іе з великими зусиллями і втратами своїх воїнів-. Повстання 
в Білорусії, одначе, не припинялося, а ширилося в міру т о т , 
як із України приходили тисячні ватаги козаків; єдиновірні і 
ними білоруські холопи приставали до них: небезпека 
загрожувала вже великим містам, навіть Смоленську. Ви|)і 
шили за необхідне вчинити диверсію в середині козацької п 
краю, користуючись тим, що вис іуп із нього більшої частини 
військових сил ослабив захист\На правому боці Дніпра и 
Чорнобилі стояв київський полковник Антон Жданович', ма 
Поліссі — Горкуша з 6000, за іншими джерелами — з 1.5 ООП 
козаків, та інші ватажки^У Києві перебував двохтисячний 

'Лстонись Самоі)и;іиа. — М., 1846. — С. 17. 
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— 447. 
•Там же. — С.334 —335. 
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І і|іііі і()и із Корсумського полку під начальством Мозири', який 
1 к /кмв від Ждановича. На лівоберсяокі Дніпра були иапо-

I' м. ті 20 000 козаків. Головним їхнім начальником був Иебаба. 
І' їй скпіву Чернігові і. як зазначав сучасник^ займався пияц-
іі'.іАі І а суперечками з іншими ватажками. 

ІІсислика варта стояла під Лоєвом на переправі через 
Ііипро. 

Доки невідомо було, чим закінчиться війна на Волині, 
г 1 І ;т!Ілл не рушав з місця і стояв табором під Річииею, тільки 
їм І Іп ііссі траплялися сутички. Та коли король повідомив про 
II. |мм()і у під Берестечком і доручив об'єднатися з військом, 
II. мілс в Україну', Радзивілл послав до переправи загін під 
• І Г1.І іі.с'ївом Мирського. Сторожа — всього 300 чоловік — 
м. мгкіїла нападу і безпечно пиячила. Мирський ударив так, 
III.і іиіііе кілька козаків примчали до Чернігова сказати 
І Іі 1 >лГ)і: 

Ля.чи прийшли на те місце, де була наша залога, але їх 
II. І '.І! а іо*. 

1 Ісбаба, "рвонувши несправно проти справного вііїсь-
• - і к зазначав сучасник^ бо вважав себе непереможним 
1 і\мли іііищити незначний загін Мирського. У полку Нсба-

іо 20 000, але частина козаків пішла в Білорусію збирати 
іі|..'г.ілп г, залишилось і 5 000. Вони зчепилися з ворогами під 
Гни іми; князь Радзивілл швидко й майстерно зайшов у тил 
І. • ііп.кому війську і кинувся на нього в той час, коли воно 
' • І.' '..іііііяте битвою. За декілька годин козаки полягли майже 
І І ' лм ІІсбаба, втративши коня, побіг, але важкий панцир 

11.1 ті'. Гюму: двоє литвинів напали на нього, він оборонявся. 
І підрубали праву руку — він захищався лівою і наклав 
і • і..і'.іЧ() як воїн разом зі своїм братом". Залиніки розбитих 
• І. І ПІ до Чернігова^ 

І \ ПІ ж рушив і Радзивілл. Перелякані міщани прислали 
• III. 'І о депутатів із посланням: 

1.1.11 а<лю зглянутися над нами і нашими дітьми. Пощадіть 

•• !:і:.іІіііт І'оіопіас... — СПІСО\У. 1 6 8 3 . — V. 1. — Р . 2 8 2 (у цьому джерелі 
і .і .іііиіі Х'Іпкероіо, та » сучасному інолсммику йлсіься. що піп 

.1.111 К'орсунським полком, а корсупськи.м ІІОЛКОІІІІИКО.М буи тоді 
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нас. Ми видамо всіх парубків, які прийшли для об'єднання і 
Небабою" ' . 

Радзивілл зупинився табором у Любечі, а частину війсі.к;і_ 
послав у Чернігів. Невідомо, чи видали чернігівці козаків, але 
литовці жорстоко спустошили цей край, грабували і вбивали 
русів без розбору, винищили багато мешканців у сам()м\ 
місті". 

Інший загін литовського війська під начальством Гонсси 
ського перейшов Дніпро і розбив Горкушу на річці Ірніні. 
Жданович виступив проти литовців, які прямували на Киїи, і 
за 15 верст від міста вступив з ними у бій, але митрополні 
Сильвестр та печерський архімандрит переконали йоиі 
відступити: вони сповіщали, що литовський гетьман, виси 
лаючи проти нього загін Гонсевського, наказав, розбивіїїіі 
київського полковника з його вояками, вступити до Кисв.і, 
розорити в ньо.му церкви й будинки, перебити всіх киян, якн.ч 
застануть у місті. Митрополит і архімандрит мали намір, якіци 
Жданович їх послухається і відступить, надіслати до Радчм 
вілла прохання про пощаду, сподіваючись так вря г>'вати Кпїн 
від руйнування. Жданович після такого листа духовних вла 
стсй відступив'. Гонсевський дійиюв майже до Києва і, повср 
нувшись, доповів, що Україну охопив всезагаїїьний страх і що 
в Києві військо незначне"'. Тоді литовський гетьман рушив пл 
Київ. 

Яктільки почули кияни, Щ О Л И Г О В Ц І йдуть до руської С І П 

лиці, з переляку зібрали такі-сякі пожитки, сіли на байдаки і 
попливли вниз по Дніпру до Кансва й Черкасі Козаки також 
пішли з Києва, спаливши передмістя''. Митрогюлит, архімаїїд 
рит Печерського монастиря Йосип Тризна, духовенство і;і 
члени міського магістрату залишилися в місті й віддалися и;і 
волю Божу, хоча, як зазначав український історик', жи ття ї.\п( 
було в небезпеці. Вони боялися потрапити в руки поляків І 
сподівалися більше на великодушність литовців^ На підс іуна ч 
до міста Радзивілл отримав листа такого змісту: 

"Сіятельному, ясновельможному пану гсгьману війсі.к;і 
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И. ч О королівської М И Л О С Т І литовського І всьому лицарському 
• І.НІ)'найнижчий уклін. 

('літно прохаємо вас, милостиві пани, виявити співчуття 
І'' їмс і зглянутися над церквами Божими і всім нашим містом 

І їм ііом: не допускайте своїх воїнів до розору. Ми ніколи не 
III иіімали руки проти помазаника Божого, а завжди молили 
1" їлим утнього Бога про н;асливе його царювання, а під час 
МІ <1 іогів пере.човували багатьох благородних дворян тадво-
I' іпчк, які самі підтвердять це. Ми давно принесли б покору 
І 1ІІІИМ милостям, панове, якби ьгам був вільний проїзд. 
!• і.и ,і( мо вашу милість позбавити нас воєнного розору. Липня 

\ св.Софії"'. 
Гадзивілл відповів: 

Иі|)ні піддані .можуть спокійно сидіти в своїх домівках, не 
• - і'ііісь ніяких ворожих вчинків"л 

Імтовське військо наблизилося до Києва, і обоз спершу 
;і.пііувався на рівнині під Подолом. Сам Радзивілл оселив-

I и покоях митрополита поблизу собору св.Софії\ сповістив 
іі|ь> ііс 1 Іотоцькому і запрошував іти якомога швидше, щоб 
• .1' миііми діями знищити супротивника. 

( 11 же, Україну заполонили вороги з двох боків, і вони готу-
I 1 пк и знищити в ній найменший зародок руської незалсж-

І Іс ж був він, Хмельницький, коли, за ВИСЛОВО.УІ народної 
'•і. III ііоі о ковані вози стояли в лозах під Берестечком, його 
' III іісіалися польиому гетьману, його биті талери розхапали 
1 І м'' 

і імні чутки ходили про козацького гетьмана. Гомоніли, 
.111 гримає його в ланцюгах і шмагає нагаями; подейкували 

и .. І., що іііи зібрав проти поляків нові сили. Довго не знали 
ні поляки, ні козаки. Покинувши своє безталанне 

• 'И' і.іч) па поталу іюлякам, Хмельницький сподівався повер-
' III к л а м - И р е я . Як повідомляв один із сподвижників 

!• іміицького полковник Семен Савич, Хмельницькому 
• І і'ііі\ пдаіюся умовити хана і мурз повернутися до козаць-

1 • "нму і продовжувати війну з поляками. У неділю з-під 
І III. • І І, исрстза20 від Берестечка, де зупинився хап, гетьман 

і|'. 11'. ІII', у козацький обоз універсал проте, щоб військо було 
І І ' Г.і. іл пити в бій у вівторок, оскільки на цей день, як 

• І І 11,111 ісіі .ман, повернуться на поле битви татари. Та 
І І інгіилидощі і в призначений день шляхи так розгасли. 

І- •• іікі̂ сі Іііхіоіус/пероівкіс... — Кгако\\'. 1840. — Т. 1. — 5..338. 
• І N„>37. 
• і і кч- Іі.т1іс/а аІЬо кгопіс?:ка и гскоріяіті \\ісіа1 К.ШІ.Шоісіскі. — 

• N.125. 



що татари, виступивши в похід зі своїм ханом иа колииіік 
місце до Берестечка, здійняли гамір невдоволення. Мурчи 
говорили хамові: 

— Бачиш, Бог не велить іти — дощ послав. Як нам битися' 
з поляками, коли ми всі промокли й забрьохалися! Та й комі у 
нас перевтомлені, голодні. 

Вони умовили хана облишити цей задум. Ніякими силами 
не можна було змусити татар до послуху, адже багато з них, 
не дочекавшись ханського наказу, втекли, кинувши свою 
здобич. І хан зі своїм полчищем промчав, не зупиняючись. 
12 миль до Костянтинова. З ним їхали і Богдан Хмельницький, 
і його писар Виговський'. Хан докоряв гетьманові за те, иці 
він запевняв його, нібито в поляків небагато сил, а насправді 
виявилося протилежне. 

— Ось, — говорив хан, — поляки взяли в полон моїх мур і: 
чим їх мені викуповувати? 

Б}.іо помітно, що хан мав намір віддати Хмельницького 
та Виговського полякам за своїх, взятих у битві. Виговськиіі, 
якщо вірити тому, що він сам розповідав, переконував тоді 
іювелитсля Криму так: 

— Ваша ханська величність думає ві;шати нас польському 
королю, та мало буде вам користі від нашої крові; вас нока|іа( 
Бог за порушення присяги, а військо Запорозьке мстиітімі' 
вам за нас. 

— Я не порушую присяги, — заперечив хан, — інакше я 
б не прийшов сюди зі своїм військом. Сам не знаю, як щ-
сталося, що на моїх людей накотився страх; ви самі бачили, 
як вони, кинувши свої намети, розбіглися. Я в подальшому мс 
порушу присяги і допомагатиму вам. 

Він відпустив Виговського, а Хмельницького затримаи 
Він дав Виговському 20 000 татар з чотирма мурзами, алі'. 
пройшовши з ним верст 20, ці татари повернулися, кинувши 
писаря з двома татарами і трьома козаками. Виговськ()м\ 
нічого було йти до козацького війська і він поїхав в Україн)' 
'Гам він побачив, що татари забирають в полон русів і споіііі-
тив козакам, щоб вони боронили своїх земляків. 'Гак рочм(і 
відав сам Виговський-. 

Польські джерела свідчать протилежне: хан. затримаїшт 
у себе Хмельницького, відпустив Виговського до Чигирпи:і 
по гроші, яких вимагав як відкуп за Хмельницького, а гсі і.м;т 
сидіву нього під вартою, іюки Виговський не доставив хлікчи 

'Лктм 10. м з.Р. — Т.З. — С . 4 7 9 . 
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000 тшіерів'. Будучи бранцем, Хмельницький з дозволу 
• та ікідсилав універсали в Україну. Ненадійною виявилася 

і|л /ічба вовка з бараном, християнина з бусурманом, зазначає 
\ І ікГпіський літописець^ Хан, взявши, ймовірно, з Хмельни-
111.кою гроші, відпустив його з честю й компліментами. 

Якщо я й тримав тебе, — говорив він гетьману (так 
т ік казував про це Виговеький), — то це лиш з любові до 
І' іч.-; неможливо було тобі проїхати до війська в обоз. Ось 
и ік р інша справа, можеш їхати; я ж від тебе й козаків не 
ПІ К іуіілю і не помирюся з польським королем. 

І Іоляки стверджували, шо хан відпустив козацького вождя 
м.І 14 не в одній сорочці та в кожусі'. 

Як би там не було, Хмельницький виїхав з-під Староко-
• І і і т іиова у середині липня (за н.с.) в супроводі п'яти мурз 
1 .1 п іігіько сотні козаків'. 

І с І і>ман тут же кинувся в Україну, пюб пошвидше зібрати 
пий і.ко на допомогу обложеним під Берестечком. Нічого не 
: 11.11(1'НІ про їхню долю, він прискакзв у Пзволоч. Міщани теж 

о не знали про поразку й здивувалися, побачивіш-і свого 
П І І.мана без полковників та почесної гвардії. 

І Іа і овп оточив його з розпитуваннями. 
>Ік же твоя милість їде один? Що це таке? — занепо-

I м и пигаіш православні. 
Нічого, нічого! — відповідав Хмельницький. — Все 

' іг юбре! Я залишив 20 гюлків моіюдецького війська проти 
і'они оборонятимуться хоч три місяці, худоби й пороху 

і т \ багато, а ми в таборі оборонятися вміємо, та й голод 
I і'і козаків ніщо! 

Л литовський гетьман не прийде в Україну? — непокої-
ііи ч міщани. 

І іі! — запевняв Хмельницький. — Радзивілл дав слово 
II іккп сіерегти кордон. 

ілсиокоївши міщан, Хмельницький залишився в Наволочі 
І 1.1 їй ханської допомоги і два дні пив без просипу. На третій 
ь III. \ І Іаволоч прибув старшина Хмелецький. 

1 сгьман тут? — запитав він. 
І у г, — відповіли йому. — А в чому річ? 
Л в гому, — спохмурнів Хмелецький, — що я не знаю, 

' І '.ііпк-іііікі ск ) р а п о \ у а п і а 2 у £ т и т а I I I , \ У І а с і у 5 І а \ у а I V і І а п а Ка.-^іп і іег/а. 
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як з'явитися до гетьмана: ми розбиті вщент! Гетьман уО'с 
мене! Ви вже якось захистіть! 

У супроводі міщан Хмелецький зайшов до Хмельницького 
— А табір де? — закричав гетьман, побачивши козака з-ні ї 

Берестечка. 
— Вже чорти взяли табір. Втекли ми звідти, — сказап 

Хмслецький. 
— Як? 
— Молод[іі бн гися не за.чотілн. 
— Л корогви де? 
— і корог ви пропали. 
-— А гармати? 
— ! гармати! 
— А ип<атула з червінцями? 
— і іро те не знаю. 
Х.\іе;іьницький рвав на собі волосся, прок;іинав себе і т.ч і. 

світ. У такому розпачі, зазначав сучасник, застали йото нош 
гості: приїхав/Джеджачій і розповів, що скоїлося в козацькіі.\п 
таборі; приїхав Г;іадкий. а потім і інші тюлковники з за;іииіклмп 
кінноти. В кого б>'ло чоловік півтораста, в коїо сто... Тільки 
Гіушкаренко п|:іпвів 600 своїх пол тавців. 

-- Бі.чьтс війська пемас? --- запитх вав іетьман. 
— 1 Іемас, пане гстьмаїїе, — відповідали полковники, 

усі розпорошилися. 
Здійнят,ся ігіач і лемеїгг На додачу до Гіаволочі принсс іп 

звістку, що Радзивілл розбтпз Небабу і вступив в Україн)'. 
--- Як же іак? розгубилися міщани. — Казав, наш 

гетьмане, що ІИТТОВЦІВ не б}де. а от уже йдуть. 
— 1 !е доіримав слова Радзивілл! — відчаї мовив Хмс и. 

пицький'. 
Він пробуву Гіаволочі щедвадпі . ' !аось прийпь'іидскілм-.і 

татар і принесли універсал од хана до всіх україтіців. 
"Я відступив від Берес течка, — писав хан, — не з боя іш 

а розсудив так вчинити через болоіа й ліси. Але я не відсі .ііг, 
від Запорозького віГіська, і коли загрожуватиме небезпека ш і 
поляків, знов прийду з усіма ордами". 

Хмельницький звелів читаї и т;ей універса^ч всенародно;! ті 
підбадьорешія міщан та козаків. 

Але ііастугшого ранку Хме.чьницький одержав др\ і > 
послання від свого союзника. Іслам-Гірей ВІДМОВЛЯЕІСЯ Т І 

усякої допомоги козакам та ще й погрожував їм^ Умаисі.кпи 
полковник Глух, почувши, що в його полку татари, які р т 

'8іаг(і/,>іпонсі Ніяиилх̂ тіс ро1?кіс... — Кгако\\. 1840. —- І'. 1. 
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II м!> я І-І1ІД Бсрсстсмка, почали грабувати, наздогнав їх на 
мміч Иодах і жорстоко розгромив 10 000 цих союзників. 

Ги ідосадований Хмельницький поїхав із Наволочі. 
І Ііду на Запорожжя. — говорив він, — не хочу більше 

• 1 1 1 з панами'. 
\ \ і с іьницький прибув до Корсуня. Його там оточили 4000 

..11.11', місцевого полку, а за п'ять-шість верст від міста 
• -І, і'.гіа гагарська орда з ЗО 000 чоловік під начальством 24 
І І і. ^ Ічорсуні і З липня (за старим стилем) гетьман приймав 
I і ісі.кого митрополита Гавриїла, який повернувся з Моск-
и • ' \ проводі піддячого Григорія Когданова; останній, прибув-
ии іі.і '.лд. мав передати в Москві те, що почує в Україні. Цар 
II іііі'. І сгьмана за виявлене бажання стати під високу госу-

і \ руку — і все. Єдиною істотною втіхою козакам з 
1 І і'.и було іювідо.млення через митрополита, шо до царя 

'[•МІ І, польські посли, проте государ відправив їх не з 
їм .ми охотою — не так, як вони хотіли й домагались. 

і|' ' ітлиіііи царську грамоту і вислухавши від митрополита 
• Ь ІКІПІЯ щодо приїзду польських послів до Москви, Хмель-

.111II.МІЙ просльозився, поцілував государеву грамоіу і сказав: 
'А скоро відправлю послів просити великого государя 

Іі'ітмч ІМ всю Україну під свою руку. 
Цс найкраща справа, — похвалив митрополит, який 

'І у присутіюсті московського піддячогрте, ню йому в 
І'' І І;І доручили говорити, — і великому государю до 
11. • ІіЮ ги, гетьмане, хоч'еш йо.му служити. Тільки дивно. 
І • іи ісіі>мане, православний християнин, а братаєшся і 
ін и пня і бусурманом і кримським царе.м, і татари, будучи 
•і' Ч' іиі з військом Заіюрозьким, вбивають православішх 

і'ч. Т И П , беруть їх у гюлои, розоряють Ї Х Н І О С Є Л І . О С Ь 

ііі и і.кіііі хан приходивтобі надоіюмогу, але зрадив і .мало 
. .імого не віддав ляхам заради власної користі. Я живу 

' • ' \ |ім;тській зе.млі і знаю бусурманські звичаї: якщо вони 
І • І. присягнуть православним християнам — тут же 
І - т \ 11, і за гріх це не вважають, бо у них в законі написано: 

|іман житиме з гяуром у братстві й великій любові, 
. І піііііііши гяуру зла ніякого, той від Мухаммеда буде у 

м \ ці. Як же їм свого закону не виконувати? Перестань, 
" І І Мі- бра гатися з кримським ханом, а то він накоїть тобі 

II.' т.ча. 
І . ;ім знаю, — відповів Хмельницький, — що право-

" ним III.- годиться радитися і єднатися з бусурманами, та 
• ч 'і II м.тіі, певно, тепер такий час настав, що нам поневолі 

\ ІІІСІ<СІ Ііі.чЮі-усгпероІякіе... — Кгако\у. 1840. — Т. 1. 8.335. 



доводиться брататися з бусурманами; це лише для того, І Ц О Ч ' 
звільнити від польських і а ЄрСТИЧИИХ р\К святі церкви 1.1 
православну віру, а вони, допо\гагаючи нам, мають велику 
користь. Кримський хан нас зрадив: мене відвів од польської і < 
обозу і з тиждень тримав у себе, не допускаючи до війська, .і 
козаки подумали, іцо хан разом із королем пішов громити нами 
українські міста і брати в полон козацьких дружин та ді їеіі 
гому військо з нереляку кинуло обоз і розбіі7Юся рятувапі 
свої домівки та родини. Який же після цьоіо мені друг крим 
ський хан?'1'а нередчасно лгені з ним не .\южпа } чиняти чва|)іі 
Доводиться геріп'ти від нього всілякі кривди, бо інакше він 
об'гднасті>ся з нольсі.ким королем і почне воювати проїм 
козаків разом з поляками. Л ось коли великий государ приіімс 
.мене з військом Запорозьким і всю Мачу Русь та всяких чиїїіп 
людей під свою високу руку, тоді я іменем царської величної'11 
са.м буду страшним кримськом}' ханові, пе стану теріпти т і 
нього образ і не матиму з ним союзу га зносин без царської п 
повеління. Толі він не з.може об'еднагися з польським коро 
лем. Піддані великого государя -- донські козаки будун. 
страііпіі кримському ханові, та і я з військом Запорозьким 
чинити.му пад ним промисел. Куди йо.му тоді дружині і 
по;и>ським королем? Нехай ті.іьки великий государ велим, 
прикликати .мене під свою руку, і я, служачи йо.му, государю 
і кримського хапа зроблю його підданим. 

'Гак говорив Хмельпиці.кий у присутності московської ч 
піддячого. Так він і думав, .хоча неквапливість та неново|іоі 
кість московської політики часом так допікали йому, ию він 
висловлювався пію Москву пс в такому иіанобливому тоні 

— Я до них із иціри.м ссрцем. а вони мені в ;ніце нас\п 
хаюгься, — сказав якось гетьман присутності одного грск;і 
який передав його слова в Москвч, — Побий .мене, Ііо/М-
якшо пе піду на Москву і не роз(ірю її гірше за Литву! 

Писар Виговський підлизувався до московсі.кого підш 
чоіо і вдавав перед ним, нібито працюс на користь Мосмчі 
таємно від гетьмана і більше від,чаний їй. аніж Хмельницьким 

— >1, — говорив він, — нрисяї ну служити государеві Иі- І 
хитрості, і якию у гетьмана буд} гь якісь зносини з польським 
королем чи кри\юьким .хано.м, доносигиму государю га(міім 
до Путивля боярину іі воєводі князю Семену Васильовм'і\ 
Прозоровському, тільки щоб НІ.ЧТО про це пе дізнався, а І" 
якшо гетьман почус. покарає мене. 

Втім, . М О Ж І П І В О , це говорилося з попереднього Д О З І К І І ' , 

геть.мана, бо його писар говорив піддячому тс ж, що ска і.п' 
би гетьман. 

— Якню государ зволи ть прийняти нас під свою |п к\. 
п.ояснював Виговський, — то його держава розімирться 



І кровопролиття. Великий государ заволодіє багатьма 
• -І ГІМН іі містами, від міщан та всяких чинів, від торгівлі її 
і|"'ммс'іів до його скарбниці піде великий прибуток, годі 
И. II.І І,кий король не лише не посміє підняти війни проти 
• іикоіо іосударя, а надішле послів прохати, шоб великий 
• " \ і;ір па нього не наступав і в усьому поступатимегі,ся. 

111II 1(1 скажу — якш,о госз'дар, прийнявши нас до себе, іюшлс 
• І-'І-, рпгних людей на Польщу, то вся Польська Корона і 
І ічнязівство Литовське без війни опиняться у піддап-
•111 І ііс\даря і будуть під його рукою. 1 тепер від одних нас. 
іі':.ікііі, ляхи живуть у страху й очікують розору. Якщо ж 
І • и \ і:і|) і:с зволить скоро прийняти нас під свою високу руку, 
І II ми, побачивши государеву неприязнь, станемо ні/шапими 
II- іід і.кого короля, король і пани спокусять нас і призведуть 
І" 11114, що ми з поляками підемо на Московську державу 

і " ' : " | і ; і т православних християн, їхні злі задуми тому не 
N їмся, що військо Запорозьке не хотіло йти війною на Мос-

і г.і і.ку державу; і кримський хан за це на гетьмана гнівався. 
11' • и.і і.киіі король багато неііравд учинив великому государю, 
І можвіа бу.'Ю б велико.му государю прийняти 

І І і\ Г\ сь і збільшити свою державу'. 
11.1 Масловому Броді при річці Русаві збиралася так звана 

и'|ііі,і рада. Козаки звинувачували Хмельницького за те, що 
I їм і,иіі\ и військо під Берестечком^ У різних місцях України 
' І бунтівні сходки, на яких засуджували Хмель-
иіімі.кпіоякзрадника. 

Л ІС ІІ іут Богдан показав свою колишню й звичну присут-
ч\\у."Він, — свідчить сучасник, — не знічувався перед 

111 І и І ними, тримався впевнено, у сміливих промовах переко-
II і'.іі'. що його щастя ще не втрачене"\ Із Корсуня розіслав 
І" 111 і.ікіи універсали, в яких наказував усім зібратися і бути 

'••м'і'.ими до іюходу. Це стосувалося як тих козаків, яких ра-
'.,1.тіпали для оберігання України, так і втікачів після 

•• І" > ісці.кого погрому. Лівобережні козаки мали збиратися 
' II' Ін чславі, а правобережні полки — біля річки Русави на 

І 1' и'г.чму Іфоді, на тому місці, де щойно збиралась бунтівна 
г 1 І І І Іи іковпикам білоцерківському, вінницькому, паволо-

І а брацлавському гетьман велів збиратися зі своїми 
м • II ,і\іи \ І)ілій Церкві. Ніхто не знав, куди має намір гетьман 
' МІ сіик козацьке ополчення"*. Він сам прибув на Маслів 

м :і.і 1.1. П. і.Р... — Т.З. — С.46! — 4 7 6 . 
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Брід, і небавом щойно невдоволені ним козаки знову гогоііі 
були йти на смерть за його помахом. 

На подив ворогів, Хмельницький у найкритичнішому с та _ 
новищі одружився. Нова його дружина Ганна' була сестрою 
Золотаренка, якого він потім призначив корсунським полкои 
ником. Не відомо, чому поляки називають її козачкою Пили 
пихоюл 

Стоячи на Масловому Броді, Хмельницький знову іюслаи 
до хана з вибаченнями, що незгода між козаками й татарами 
с^а^•Iася проти його волі: 

""Ми не маємо, — переказував він, — іншої надії, крім твосї 
ханської ми;юсті й татарської орди. Тепер саме час помс ги 
тися полякам і напасти на них. Король і все посполите рушення 
пішли назад у Польщу. Тільки пани з командами ідуть забира ти 
с вої українс ь к і пом істя \ 

Козацький чиновник Котаржний поїхав до Константи 
нополя. 

Але Потоцький послав до Криму послом Гебултовськоіо, 
нагадував про укладений з королем трактат й обіцяв ханоиі 
нові вигоди від об'єднання з Річчю Посполитою''. Лупул іі 
свого боку переконував хана відмовитися від союзу з коза 
ками^ Прикидаючись другом турків, господар паплюжии 
перед ними Хмельницького і докладав всіх зусиль, щоб візир 
зупинив уже відправлені Хмельницькому подарунки''. Таким 
чином, обидва союзники поляків — турецький візирта крим 
ський хан, хоча й не проголосили себе ворогами козаків, алі-
й не робили нічого, даючи змогу Потоцькому вигравати час і 
послаблювати бунтівну й незгідну Україну. Хан писав Хмелі, 
ницькому, що він зовсім не залишав козаків, але виходити м 
похід відмовлявся. — писав він, — бажаю гетьману, пи 
сарю. полковникам, отаманам і всьому війську Запорозькому 
здоров 'я та довголіття. Пошлю брата свого Нуреддіна. 
Шефер-кази, Субінгізи-агу, інших аг та беїв, а сам залишуся 
в Криму. Давайте відсіч ворогові, тільки не займайтесь пияці 
вом, як раніше, а просіть Господа Бога про перемогу"''. Тільки 
2000 відбірних татар служили у Хмельницького''; крім того, у 

'1 (ізіоі іа ЬоПі со.чассо-роІопісі... — 1789. — Р.248. 
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иі л .1,111,1 кордоні було 4000 татар ногайської орди під начальст-
ін.ч І\;ірлч-мурзи'. 

і.миїїіалося покластися на своїх. Хмельницький розіслав 
|мїііі універсал, закликаючи руський народ захищати 

им 'ііі 11 іу. Як повідомляють поляки, зміст його був таким: 
Чі' ія мінлива, вона підіймає того, кого потоптала; зараз 
прихильна до поляків, та скоро повернеться до козаків. 

и.і|іі.і іт і іе розпочати війну, і ми повернемо втрачене з над-
Король з військом пішов у Польщу, де Ракочі взяв 

I |і.іі.ііі І Іроти нас іде слабке військо під начальством панів, 
'II І І і'.лжають нас рабами і гадають тепер владарювати над 
II' І"молчсиими як заманеться. Ними керує бундючний Гіо-

дряхлий стариган, який колись був у нащих руках і 
іі |"м.іітіі Гугай-бею. Звідусіль збираються татари і тепер 
' І і.ся охочіше, щоб стерти неславу недавньої гюразки"-. 

11 іодюча матка козацька — Україна, — говорить руський 
II !• 'іпксці.', — відродила козацтво, наче й не було берестецької 

II-і ' . і . к п " . Повсюдно збиралися юрми руського народу і кля-
пі. І ішмсрти, а не піддатися ворогам. Але не було ні порядку, 

імисіаііиості в розпорошених ополченнях'*. Одні втішали 
• ' т м , що, можливо, прийдуть турки й Україні буделегше 

і.і чоїосултанаї Інші називали Хмельницького зрадником 
' І іі.ч и і т збусурманами. Справді, інколитатари поводилися 

(Давалося — полякам проти українців, а не українцям 
цр 'їм поляків вони союзники, із Наволочі під начальством 

ч о війта виступило ополчення не з козаків, а з посполь-
II I іліч чіаіюїчерні, на допомогу козакам, але його зустріли 

І ||.1|ЧІ і ікіловину винищили. Від цього неприязнь черні до 
і II і|і іичіїирювалась і на їхніх союзників — козаків, і були 
ііі'ііі І І ПІ, що козацькі родини, які залишалися вдома під час 
І • 1111 1,1 ч о походу, зазнавали знущань від посполитих. Ц,е була 
" • 1. і.і '..І сім'ї посполитих, забрані татарами в полон". Злоба 
• іі 1111 1 ілся, природно, на Хмельницького як головного вину-
' 11111 п. іпрл І имства з татарами. У різних місцях буйні голови 

•іі|' і т собі інших ватажків і не хотіли визнавати влади 
1' II мііцілчого. В самій гетьманські раді не було згоди: Ви-

1 II ми 1,1 інші шляхтичі, врятовані козаками, мали намір 
•• ііі|мі іися з іюляками; інші не погоджувалися на це, готові 

111 міііііс віддатися Туреччині чи Московській державі. В 

- ІН-ІІІ с(«ассо-роІопісі... — 1789. — Р.2()1. 
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паролі хоча и сильним оуло иевдово;іеіііія гетьманом з привол> 
•іаполіяного татарами розору, але сильнішою була нсприми 
репна ненависть до поляків — і вся маса руського наролс)п;і 
сслення готова була ліпше загинути до останнього, ніжзноїл 
визнати владу панів. 

НаЙунерТІШІ з ПІВДеННОруСІВ подоляни п іднялися з КЧ1 
лишньою заклятою ворожнечею до панського стану. Власнії 
ки гадали, що тепер, після перемоги над холопським ополчсн 
ням, нарешті \южна безпечно в'їхати у свої маєтки і прибули 
на Поділля з командами; та подністровські мешканці вітали 
гостей рогатинами й косами. Потоцький думав, іцо це роби 
ться з відчаю, від безнадії отримати прощення за колипіїн 
свавілля, а тому відіїравив до них милостиві універсали і 
обіцянкою забути минуле, якщо вони перестануть бунтувати 
Подоляни зібралися на чорну раду в ;1,ерепчині, перебили 
посланців Погоцькоіо й обрали собі ватажків — Олександреіі 
ка й Чугая, які зібрали розсіяні на берегах Дністра ватаг и 
Л Е В Е Н Ц І В , або опришків, в одне ціле, винищили шляхтичів II 
околицях Бара, спалили в цьому місті залюк, економію, атако;к 
хліб у скиртах, в стодолах і на полях власників. Чугая випад 
ково убив один зі своїх, вистріливши на знак привітання. Олек 
сандренко, залишившись єдиним ватажком, примножив свою 
ватагу до 10 000 і розташувався станом біля Браїлова; звідси 
він розіслав під'їзди в різні боки. Таким чином були зайияіі 
волості Багрииовці, Ваньківці, Дубова та інші; скрізь гювстанці 
захоплювали панські житниці, скрізь винищували шляхтичін 
Вперті у ворожнечі до панів, вони не думали коритися й Хмелі, 
ницькому, хоча й прислухалися до універсату, в якому гстьмлії 
спонукав селян захоплювати власницькі угіддя, заневняючи, 
ню пани ляхи тепер вже цілковито в козацьких руках^ 

Бужанн стікалися в Прилуки, до вінницького полковіиік;! 
Богуна, який із кожіюго мешканця брав но талеру для запри 
шенпя татар^ За наказом гетьмана зібралося оіюлченнм и 
Білій П,еркві, алетутеніній іюлковник Громика викликав неди 
віру підлеглих за схильність до МИру\ Богун, почувши, 111,11 
коронне військо йде на Київ, поспішив об'єднати свій полк і і 
Білотісрківським, і в той час, коли Хмельницький збнр.ти 
військо на Масловому Броді, укріпив Білу Церкву, ностаиіім 
козацькі гарнізони у Фастові й Трилісах, що були но дорозі' 
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її І 11 НІС І ь І а ВІДОЗВИ ВІННИЦЬКОГО полковника осооливо спону-
• І ід гримували В мешканцях впертістьу зв'язку з набли-

поляків. Вони жорстоко палили наланах власний хліб. 
I т і \ г . , і л и с в о ї о с е л і , з з г а н я л и в з а м к и худобу, в и в о з и л и 
"і'иіі.к II. щоб не дати ворогам ні притулку, ні х а р ч і в ' . 

I ЬІ імки швидко відчули розлюченість народу. Спершу вони 
г І II III, к(іли вийшли з Любара і пішли обітованою землею, 
м І' І називали Україну. Через кілька днів все змінилося; 
" ИПІ ;;і ПСЛИКІ ГрОШІ НЄ МОГЛИ ДІСТаТИ СОбІ ЖИВНОСТІ, "а меду, 

І 'III т і н а , — говорить с у ч а с н и к , — міг с п р о б у в а т и х іба 
• 'І І І.чоиький, та й то заплативши вчетверо за погане пиво. 

ного слуга не став би пити в інший час"^ У поході на 
І- пісіісстанку нападали озброєні ватаги, відніма.ііи вози, 

' н, и і\ пипяли на переправах, ламали мости й кричали: 
коли здумаєте побігти, то й нога ваша не втече\ 

• І і серпня, у неділю, польське військо прибуло до Паво-
' •II І Іа підступах до міста ватажки послали вперед Царипу 
І І іі.кіліа хоругвами дізнатися, що діється в Паволочі і чи 

І І нам ір м е ш к а н ц і к о р и т и с я с в о є м у в л а с н и к о в і п а п у 
ичісі.кому. Паволочани прийняли гостей надзвичайно 

- І " І чіч, відчинили перед ними свої житла, запрошували до 
•" 1.1 ЧИ ііріїі їсти й пити, стверджували, що вони тепер покірні 

І гл, іна ги не хочуть Хмельницького, проклиначи козаків. 
и ірим і іа Гюго жовніри довірилися і заночува.пи в оселях 

а II гой час павольцький війт дав знати в 'Габорівку 
II їм І 1 а гарам, які були там, щоб вони негайно прибули до 

II и " ііі'іі і перебили прибулихтуди ляхів. Але козаки йтатари, 
II., іанічнилися, з 'явившись під Наволоччю вже перед 

' 11 а іут почув гомін та кінський тупіт пап Михайло 
І' ііііи іпі'.нч. який стояв поблизу в селі з п'ятьма хоругвами 
• ••, • І І '.ііііінсвецького. Він кинувся до Наволочі, випередивши 
• І ' \ про І ивників і, з 'єднавшись із розбудженим по тривозі 
.1 їй і\і І [арипи, прогнав ворогів, які підкрадалися до містеч-

ом підійшло ціле військо. Деякі полководці хотіли 
і ігііін прямо на Хмельницького, та Вишневецький порадив 

І чом па Київ і об'єднатися з Радзивіллом, а потім, біль-
п III. II іами, з адавити козацького ватажка . І І о г о ц ь к и й нри-

іг. І 'II) поради і дав війську декілька днів відпочинку у 
Наближалося свято Успіння. Поляки вважали за 

' ' , ііііі'і. і Іііяіогусгпе роіхкіс... — Кгакспу. 1840. - - Т . 1. - - Я . 2 7 8 . 
N.280. 
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обов 'язок провести його па місці, а не в дорозі ' . Можлипи, 
живий спогад зборівської битви справив таке вражсЕгмя і 
нещасну прикмету про цей день. 

Під час зупинки в Наволочі поляків уразила несподіиаііл 
скорбота. 3/13 серпня була рада, на якій було підтримано дум 
ку Вишневецькоію; нарада відбувалась у шатрі князя. ГІоіім 
пани залишилися в нього в гостях. Ярема був веселий, жар іу 
вав, частував гостей і сам пив, хоч загалом сповідував тве|)і.' 
зість. Наступного дня він з ' їв кадзун і напився меду; від ц ь о т 
у нього заболів шлунок, почалась лихоманка. 9/19 серпня нош 
віднесли в замок і через 22 години хоробрий полководсщ. 
помер у розквіті літ, після блискучих подвигів, щасливий ЛКІ 
бов ' їо співвітчизників. Військо було уражене горем; смс|гіі, 
його здавалась підозрілою; подейкували, що його отруїли. 

12/22 серпня тіло Яреми відправили у Вишневець до рідних 
могил. Проводжали його вірна дружина покійного, хорунжим 
на знак останньої почесті тримав опущене вниз знамено, ;і 
проводарі йиіли за ним з непокритими головами. Звук сурм і 
бубонів, залпи з гармат і мушкетів були прощальною данинои і 
війська войовничому князю. "Рідко хто не плакав, — говорім і. 
очевидець, — бо всі прості жовніри любили його, як тільки 
і\юже солдат любити свого генерала". 

— Пе скоро з 'явиться в Польщі такий герой, — говорили 
В О Н И І 

'"Загс Хмельницький, — свідчить польський історик, 
зрадів, почувши, що немає більше того, хто стояв й()м\ 
кісткою в горлі". 

— Нарешті Бог гючув наші благання, — говорив цім 
козакам. — десниця Божа вчинила справедливість: кня и. 
Вишневенький, який колись .хотів володіти цілою Руссю, '!емер 
займає чотири лікті землі. Паша зброя не уразила його; 1>пі 
відо.мстив за нашу кров, поразивши беззаконну голову'. 

Наступного дня після похорону військо вийшло з Паволомі 
у напрямку Трилісів, що за ЗО верст від містечка. "Ми онммм 
^Iися тоді, — говорить сучасник, — посеред неозорих ЖНМИ І 
достатку. Обабіч шля.чу мелькали хутори з розкішними са.'м 
ми й пасіками, і Г О І Ю Д Н І жовніри кинулись їх грабувати". ( ' 

'8іаго;'.УІііо^сі ІііяІог\с/пс роїякіц... — Кгакои; 1840.— Г.І. --
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I П І П М І Д І І П І вечора поляки підійшли до Трилісів. Г І О Т О Ц Ь К И Й 

сііолосити мешканцям прошення і пощаду, якщо вони 
'МИ І III, військо. Поляки, наблизившиеь, побачили, що міс-
' ми І і>іочсііе по валу товстим дубовим парканом, на якому 
н II ПІ ч'.броєні люди обох статей з різними знаряддями: і 

і домашніми. 
І Іокоріться ви нам, ляхи! — кричали вони. — Не моріть 

имі . кпіїсй, бо ні на чому буде до Кракова утікати! 
І м іом пролунали залп і сміх над падаючими ворогами. 
І Ьччцький наказав війську рухатися, пюб показати впер-

мі м . пою силу. "Але жодна жива душа не думала просити 
І грдя, — зазначає сучасник'. — Вони все ще глумилися 

• .хоч ясно бачили, яке велике польське військо і яка 
II іЧ'іі.і їхня сила". 

І Ьччцький відрядив 600 піхотинців та 400 драгунів і велів 
І І 11 п іі;і ш іурм, а тим часом ще раз зробив мирне понеред-
I > П І П 

І СІ І,май не бажає губити вас й обертати на попіл міс-
" П " ІШІ о королівської величності, — говорили його посланці. 

I іп.ім я іайтесь і підкоріться. 
іаоїірайтсся геть, ляхи, — відповіли козаки, — король 

пи \ І ік і ви йдіть собі в Польщу, бо цс вже не ваша земля. 
II І іиковижна впертість розлютила поляків. 

І Іі. говорили вони, — нічого жа;ііги це мізерне сільце. 
• • і-іи і.ку впертість швидше приборкає.мо шаблею та вогнем, 

розамита потураннями. 
1111 \ рмовий загін вийшов ще до світанку, коли сон особливо 

н. І.II .11'. ікідину. Мешкаїщі не спали. В містечку горіли вогні, 
іншому зрубі сиділи люди. Озброєного населення там 

І" г.і І.НІ о 600 козаків, загибель їхня була очевидною, та 
• '.иріїмили показати в Україні приклад, що тільки від-

'їм І ', пііііс і ю можна порятувати їхню справу. 
11|' кимський дав залп із гармат, з містечка відповіли ти.м 

11|' І 11 .мський повторив канонаду; польські ядра пролама^'Ж 
• 11 ііігорожу: жовніри перескочили глибокий вузький рів 
' І і|'і .1 їмся в містечко. Мешканці замкнулися в за.мку. 

МІ "іл іківзла на вал замку. Затято оборонялися руси; 
• МІ и І >11 їм німців рогачами й косами, одна зарізала косою 

загону полковника Страуса , більше ста німців 
І 11,1 калу. Але Триліси були взяті, від упертості мсш-

пг|н'\іожці озвіріли: вони розбивали об стіни немовлят, 
' д(ірослих не дався живим. "О четвертій ранку 

. ііііі<сі 1іі^іоіус/пс роїякіс... — Кгако\\', 1840. —'І'. 1. — ^5.344. 
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Трилісів не стало, — говорить сучасник', — все містсчмГ 
замок, чудова церква — все було принесено в жертву Вулкаи\, 
•згоріли навіть вікові, товсті, як ііивна діжка, дуби довкола 
містечка". Всіх мешканців загинуло понад 2000. Мсвдоволсні 
цим поляки бігали околицями, лісами й болотами і вбивали 
без розбору будь-якого русина, кого тільки зустрічали. ІІи 
обгорілих руїнах лсжаїо безліч розкиданих чоловічих, жіночих 
дитячих трупів, все довкола було встелено тілами. Хоробрісії. 
українських жінок дивувала поляків, і вони в злобі вбивали 
всіх жінок, гадаючи, що це чоловік у жіночому одязі. 

— О Господи Боже, який ти милосердний! — вигукували 
поляки, роздобувши в розорених хуторах худобу, хл іба, горіл ічи 

Начальник козацького загону в Трилісах сотник Богдми 
був с.хоплений живим і посаджений на па.чю-. 

Простоявши два дні на попелищі Трилісів та довколиміїич 
хуторів, поляки цілий день переправлялися вузькою греблею І 
16/26 серпня прибули до Фастова. Там не буію жодної жити 
душі. Всі мешканці, злякані знищенням Трилісів, очікували н 
собі такої ж долі у випадку опору, а коритися не хотіли, г()м\ 
розбіглися, залипиївши жовнірам порожні оселі. Київський 
митрополит надіслав у подарунок Потоцькому напоїв і промш 
пощади духовенству та православним мешканцям. Прос гояп 
ши декілька днів у Фастові, військо рушило до Василькои;і 

За чотири дні до розору Трилісів Київ зазнав такої ж гі|іміі 
Д О Л І . Л И Т О В Ц І С П Е Р Ш У П І Д І Й Ш Л И П О - Д Р У Ж Н Ь О М У , АЛЕ Ч Е Р Е З КІЛІ.К.І 

днів Радзивілл завів до Києва всю армію, наказав відбирані 
у мешканців зброю, а потім звинуватив місто у зраді, бо \и 
щани вільно випустили загін Корсунського полку і стмч 
побратимів, які відступили у нижні терени України. Литовсі.кии 
гетьман спорядив комісію для пошуку винних, але вона іиїн 
вила, пю всі винні пішли з міста. Тоді Радзивілл взявся за і іі\ 
хто .\оч якось був причетний до тих, кого визнавали заколи і 
пиками, — багатьох міщан повісили й посадили на налиі 
Жовніри грабували й ґвалтували киян, глумилися над віі)іімі 
Пам'яткою їхніх відвідин Києва досі є у Братському монас і ирі 
знівечена ікона Богоматері, до якої набожні богомольці ііи-|і 
таються з благаннями. 

Дикі вчинки війська озлобили мешканців. Тим чаїнм 
Богдан Хмельницький, дізнавшись про відхід з-під Кіп и. 
Ждаиовича, ішдіслав йому сувору догану, погрожмч' .и 
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іиіь І КОНОЮ карою за самовілля, і спорядив йому на допомогу 
ІГ.1 ікьїки — Білоцерківський та Уманський, а митрополиту 

гру написав, що йому як православному пастирю не 
віддаляти козаків від оборони церков, монастирів 

I І їм моїцих мощів київських, а також православних християн 
и м І І ч-1 ичних рук, і самому митрополиту не годиться боятися 
II и III. смерті, сподіваючись, якби він і постраждав за віру, 
іі|иміііиги за це він Господа Бога вінець'. Тоді Жданович 
И.1 і.іі чдивтаємні зносини з киянами і складав план знищення 
І" о війська в Києві. Він відправив Мозиру з 2000 козаків 
І" Іипіра, звелівши тихенько підпливти під литовські байдаки 

І II 1.1 і т и їх; другий ватажок, Горкуша, також із 2000, .мав іти 
ир ч'.пм берегом і несподівано вдарити на Старе місто. Сам 
І і.тінімч з 6000 козаків плив угору по Дніпру і гот>'вався 

и|ііі. 1.1 їй/ю берега, щоб напасти на литовців тоді, коли Горку-
1111 м.іиаде на них з іншого боку міста. Тоді, за домовленістю 

ІIIІ ми. \гсшканці,обізлені грабунками литовців, вирішили самі 
І іи т своїбудинки, знищити все добро, щоб воію не діста-
I " І I'. руки ворогів, і цією пожежею влаштувати сум"ятгя, 

б козакам. 
(>1(1 серпня один безстрашний міщанин на І Іодолі першим 

їм III.І 1ИІ1 сінію садибу і сам кинувся у вогонь. Його гюдвиг 
і'іи III пороги. Він прагнув позбутися ганебної страти. 60 бу-

її: 1. ионсліли тоді. Насіунного ДНЯ опівдні мі[цанн здалеку 
II'" і'іи 111 козаків — і Київ запалав з усіх боків. Здійнявся 

і| і і т т і і вихор. Очевидець розповідає, що він, стоячи на 
II • І" 'І - \ являв собі Содом і Гомору. Горіли лавки з товарами, 

• и І І г и і . ічі й міщанські будинки, училища, церкви. Тоді 
" іііі\ III дві древні кам'яні церкви, одна в ім'я св.Трійці, друга 

і їм и сн.ІЗасиля, споруджена Володи.миром; вона стояла 
місці де тепер церква Трьох Святителів; жіночий 

і |••• іи.кі.киіі монастир, церква Миколая Доброго. Лише 
• I I I ітіі.кш'і кафедрсьіьний костьол та домініканський мона-

I .і|' І чисіпли жовніри. Понад 2000 садиб було зииніеи ноже-
I I ' І тоиці кинулися було грабувати залишки майна, котре 
II І .і|і.11111(1 кинули у вогонь господарі, але іут почуласятри-

п.міих нападали козаки. 
11 : т \ о |)усів, ватажок корсунських козаків Мозира все 

І и' іамісіь тоїо, нюб виконати наказ Ждаиовича і 
11 іім. ІII Дніпром під литовські байдаки, він пішов правим 

І .! > іілом за Горкушею і почав вогнем подавати сигнали 
І .ііі\. щоб той швидше плив. Це відкрило Радзивіллу 
іііпіію. Сильний загін нід начальством Нольда зустрів 
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козаків за Золотими Воротами, поблизу Либеді, а дрз'ї а час і и -
иа війська кинулася в байдаки і швидко попливла до ІІсчср 
ського моиастиря проти >І<лаиовича. Горкуіііа па Либеді пічоїо 
по міг вдіяги. 2000 татар, які були з ним, замість того, іцо(> 
/іопомагати йому, зостались за річкою. Спершу козаки іі;і 
Либеді відбиіШ ворога і погпгілися за Польдом, але драгуии 
оточили їх з усіх боків і відтиснули. В той же час литовці, 
пливучи по Дніпру, змусили Ждаповича повсрпуги назад; ви.хсір 
дув п|5ямо в очі козакам; їм треба було пливти проти течії, :і 
вороги їхні нливли вниз за вітром. Тому план Ждановича ік-
вдався через самовілля його підлеглих. Руси виграли ТІІИЛЧИ 

те, шо їхнє добро не діс галося грабіжникам. 
Київська пожежа і кровонролиїтя в Трилісах посилили 

озлоблення руського народу. Переховуючись по лісах, русії 
спідтиха налітали на ворогів і відомщали на поіюнених к|і()іі 
своїх братів та попіл їхніх домівок; особливо переслідували 
вони німіи'в, бо ті лютуваіні нри взятті Трилісів. Привівшії 
бранці в у від,цшіен і ущелини, вони саджали їх за стіл, частува.іт 
медо.м і вином, вели приятельські розмови, а потім, ноглу.мнн 
ішісь дос.хоч}', саджали на палю, здирали шкіру, проколювали 
рожнами^ Летючі козацькі загони безперестанку нападали і 
боків налитовське військо, віднімали вози.забира.чи полоненіі\ 
па .муки. Радзивілл надіслав Потоцько.му пропозицікі 
пошвидше об'с/иіатися-. 

Хмельницький туї' же дізнався про це. Його становпіцг 
було хитким: полковники діяли окремо від нього, війська > 
ге тьмана було мало; на татар не було надії: кримські загони, 
прийшовши па допо\югу, займалися тільки грабунком самич 
союзників\ Хмельницький боявся не лише ворогів, а й свої.ч 
підлеглих -- --- багато з них не хотіли йому підкорятися, ДІЯ.:ІІІ 

хоробро, але свавільно, і тому нічого не встигали. Він вирішіїп 
відвернути об'єднання військ і послав до Потоцького деіі> 
іацію. Він просив Киселя поююпотати за нього і написам 
коронному гетьману листа такого змісту: 

""Бачить Бог, ми не хотіли нового кровопролиття і вдоіиііи. 
Н Я Л И С Я М И І Ю С Т Я М И його величіюсті, але спротив відновився І 

обох сторін. Яка з пихбільиіе виппа — нехай Бог розсуди 11. 
І Іам важко було схиляти голову під меч: довелось захиіцатиси 
Ми не нідій.мали рук на його величність; під Берестечким 
наше військо не зазнало його ми.'юсердя: ми поступилигч 
своєму государю і пішли додому, бажаючи миру. Та ваш.і 

' ї^ іаго /Мпохс і І і ія іоп'с / .пс рої.чкіс... — Кгакспу. 1 8 4 0 . - - Т . 1. ---
- Т а м жі;. - ї> .341. 
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НІ ік іь нападає на нас зі своїм віиськом: цс вже веде не до 
пі|>\, а до більшого кровопролиття. Все починається не від 

II.и Ііоі' цьому свідок. Не раз уже ваша милість воювали з 
М І М И , і під того зазнава,іи невідплатної Н І К О Д И обидві сторони. 
І и ік-р, якщо ваша .милість не матиме до нас снівчуггя. кожен 
• II.и- іірп своїй убогості готовий покласти голову: і пташина 

м |ііі ас своє гніздо. До тої о ж, крім Бога, ніхто наперед не 
її і.і.с '.паї и, кому на війні випаде щасливий жереб. Прохаємо 

1 іііі\ милість як першого пана в державі: посприяйте вашою 
п і|ччо порадою до припинення кровопролиття і П О К Л О П О Ч І ' Г Ь 

іь |н 'і його величністю за нас, іцоб король залишив нам 
І І юс І і наші та виявив батьківське милосердя до своїх під-
I іііи\' І Іехай розквітне в нашому королівстві мир і обопіім^ні 

• II їм повернуться на службу його величності ! Звольге 
II. г.і іілпі ги на.м: чого від нас ви.магає король, а з військом на 
II І не наступайте. В універсшіі, надісланому в Білу Церкву, 
I II . .імі зволили висловитися, що більше не хочете крово-
м | " і т п я . 1 ми не рушимо з нашим військом, чекатимемо 
III І. ч т в о г о )5Ішення вашого: снодпіаємося одержати його в 

I I н.іок"', 

І •ікісі^о... кйісііа рат іс іпіс /а . . . — Кгако\\. 1864. — N.646. 
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Р О З Д І Л Ш І С Т Н А Д Ц Я Т И Й 

Перег овори.—МаховськнГі у Хмельницького .—Комісари в 
Білій Церкві . — Розбрату народі. — П е р е г о в о р и на Гострій 
Могилі. — Сутички під Білою Церквою. — Хмельїпіцький у 
п о л ь с ь к о м у таборі . — Спроба отруїти Х м е л ь н и ц ь к о г о . — 
Білоцерківський трактат. — Смерть 

Потоцького.—Громадська думка. 

1 Іе сподобався ГІотоцькому безстрашний тон листа Хмі-
льницького. Він уже бачив попереду нові перемоги. Ллі-
руський народ у своєму безталанні був страшний і грізіти 
своєю озлобленістю. Потоцький побоювався, що козацькі 
незгоди уляжуться, гетьман знову очолить народне повстання 
— всезагальне в повному смислі, коли й жінки виступали и.і 
ворога, зрештою може з'явитися на допомогу козакам туїши 
чи московит. До того ж у війську почалася моровиця. Корон 
ний гетьман погоджувався на вигідний мир, але спершу хоі ім 
ще показати свою силу та торжество. 

Листа від Хмельницького доставили 24 серпня (З вересі іч 
за Н .С . ) . Посланців провели через увесь табір, щоб вони бачили 
польське військо. Вони прийшли в ставку Киселя. 

— Пан краківський. — сказав воєвода. — не хоче з вами 
вести переговори, я насилу ублагав його дозволити вам з'яим 
тися до нього. Але скажу вам заздалегідь, що ви отримає і с 
пощаду не інакше, як: переб'єте татар, які знаходяться у и.и . 
іюв'яжете мурз, видасте Хмельницького і цілковито віуиі.н 
теся на волю його величності і Речі Посполитої'. 

'§[аіч):^_Мпо.^сі 1іі.чіопсгпе роїзкіс... — Кгакои. 1840. — ї . і. — 8.29І 



11:ісгугіного дня їх покликали до Потоцького. Коли вони 
іии 111 іісс військо вжесідало на коней і готувалося виступати, 
г. 11,1 І;І весела й урочиста військова музика. Козаки шанобливо 

І'І ІИ І І І ІЛИСЯ. 
І Іаие краківський, — сказали вони, — ви масте владу 

Н І І і'.ііісі.ком і. в сенаті. Припиніть кровопролиїтя і надайте 
І мі. і.к\ Запорозькому колишню милість короля, якою ми 
I іувались за зборівським договором'. 

І'озбійники! Ошуканці! — крикнув Потоцький. — Ви 
' І 1.1' іс, я не знаю, що ви задумали? Хмельницький послав 
II- іу, а ви просите прощення! Слухайте ж: я вашого 

и іі.ііицького знати не хочу: не вважаю гетьманом того, 
І иіяв руку на його величність, а звертаюсь до вас. усіх 

1 • • ..ікіи, і скажу ось що: його королівська величність довірив 
одну руку меч, а в другу — милосердя. Вибирайте, 

а я не стану довго перемовлятися з вами, якщо не 
І 1 іі'..і/ічтссь нате, що вже сказав вам від мого і.мені київський 
І •" гола. Ось вам строк до середи, а я тим часом об'єднуюсь 
І III и>і!сі)Ким гетьманом, іду на вас, і розіллється кров христи-
ііь І кл. 1)0га заступника закликаю на допомогу, сподіваємося 
IIІ • мрлведливість нашої сторони! Один хай іде, другий зали-
т и і і.гя заручником-. 

І Ічіоцькому про все повідомляв Лупул. 
>Ікпю Хмельницький пришле до вас для переговорів, — 

ми, ,111 він, — не вірте йому: зрадник обманює вас, він шукає 
И'іИ'М(і1ИТурКІв"\ 

І Ілс іупногодня, 25 серпня (4 вересня за н.с.), Потоцький, 
II і іми на багато вбраному коні, зустрічав у полі литовського 

" іі.млпа. Залишивши піхоту в Києві, Радзивілл з кіннотою 
іпі\к для об'єднання з коронним військом. З обох сторін 

виблискували сріблом та золотом, блискучі панци|зі, 
І ! • І' пні сі;длата збруя, баскі коні. Після взаємних поздоровлень 
I і.'ічііі.кий запросив литовського гетьмана до свого шатра 
II І І 'ччіірську печеню, як він висловлювався. 

1.1 І ільки пани всілися за похідний стіл, як прибігає гонець 
• ь ік сснням, що 3000 козаків ідуть правим берегом Дніпра 

імлду на залишене [н'д Києвом литовське військо. Тоді 
І і " ;.ікіі на човнах попливли вниз Десіюю, маючи намір 

'І ні й III па литовців з двох боків. 
І К іі новий замах на литовське військо не вдався. Поляки 

іі II.І іися про нього заздалегідь. Калиновський пішов навпе-

I', Нііпі^суіііісо-созасісіїт... — 1652. — Р.243. 
• І 1111/\ іпо.'^сі Ііі.чіоіусгпі; роїзкіс... — Кгако\\'. 1840. — Т. 1, - - 8,291, 
І їм же. — 
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рейми тим, що йшли правим берегом, зупинив їх між ярами п 
чагарями та й розбив ущент'. 

Того ж дня залишена в Києві піхота вст)'пила в кровоііро 
литний бій з козаками під Миколаївським монастирем. Козаки, 
втративши багатьох і не бачачи підкріплення з другого берег,і. 
відступили^ 

Литовська піхота тут же залишила Київ і вільно руши.:і:і 
для об'єднання з коронним військом. 

29 серпня (8 вересня за н.с.) Хмельницький відправив поіц 
депутацію до Потоцького. Поїхали козаки Андрій Кулька і:і 
Роман Латош. Гетьмани прийняли їх у розкіїїіному піаірі 
серед безлічі панів. Кулька вклонився до землі і подав п\к 
листів до різних панів. 

— Старшина військова, — сказав він, — прислали до іі:і 
ших милостей просити пощади. 

"Багато вже пролито крові, — знову писав козацький гей. 
ман, — а все через вашу впертість. Певне, Богові так хоче 11. 
ся. Клянусь Пзсподом, ясновельможні пани, що хочу припини 
ти кровопролиття і буду вірно служити королю. Зво^н.и• 
послати розумного пана, а я пошлю Виговського: нехай вони 
переговорять, щоб потім встановити мир"\ 

Незважаючи на посилення армії, гетьмани прагли закінчи і и 
в і й 1 іу ви гід ним для Рсч і Поспол итої м иром, ан іж відважу віь: 11 к- и 
на іюву битву. Нестача харчів ставала надто відчутною и 
розореній ворогом країні; пошесть щодня забирала кращих 
солдатів. Наближалася осінь, а з нею негода й незручносіі 
А тим часом |5уський народ не те ню присмирів, а, здавал(к-я 
від збільшення небезпеки ставав ще відважнішим. Напій 
непокоїли тривожні звістки. Хмельницький переніс С В І Й ГаГ>і|і 
в Рокитню на Росі, його військо зростало з кожним днем. Бої мі 
привів до нього 10 000 козаків. У Білій Церкві було 5000 осіп 
які пристшіи до Хме;іьницького''. 

Вінниця була в руках козаків і стала місцем збору д.-ія оно і 
чення\ Наволоч раптово взяли козаки і порубали залипіепии 
там польський гарнізон. У Фастові було 1400 чоловік''; воднч 
час із півночі та сходу, з лівобережжя Дніпра готували^ ч 
вдарити па поляків нові полчища руського народу, а зі сгспіи 
прийшли до Хмельницького 4000 татар з Карач-мурзою. Чл 
повідомленням одного сучаспика,у Хмельницького було ш п 

І1ІЙІ0ІЛС/І1С рої.чкіо... — Кгако\\, 1840,- Т . і . N.2''» 
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I м) 1)00 козаків і 10 000 орди'. Поляки побоювалися, що коли 
1111 му гь війну до глибокої осені, то будуть оточені ворогом 
\ іі \ сгорін й відрізані від Польщі. 

І Ілй іловісніші вороги козацтва все ще кричали: 
Пе входьмо в переговори з козаками! Не даваймо їм 

111 ікііі о співчуття! Зітрімо їхнє ім'я з лиця землі!-
Л.іс Потоцький показав невигідність війська і нарешті 

••1 : І І : І ' І1ІВ: 
Руський народ тільки тоді можна перемогти зброєю, 

II 11111 иіп загине, якщо весь край залишиться безлюдним і 
I ічи королівства буде відкритим для невірних\ 

І Іісля цієї ради пани прийняли послів. Потоцький сказав 
1.1 

Я люблю більше справу, ніж слова: я міг би швидше і 
закінчити цю суперечку зброєю, ніж розмовами. Але 

МІГ лч(>|-)сгокоїдуші людина і не хочу страчувати козаків, коли 
1.1111 |к)зкаюються, атому оголошую їм милість і відправляю 
І" і т \ благородного пана Маховського комісаром. Бачите, 
II ми іііримо вам? 

І Іриймаємо його на душі свої, — сказали посли і покля-
ни І. що [каховському не буде ані найменшої образи'*. 

I І:і доказ своєї поваги до грецької віри Потоцький у присут-
ню м послів стратив шістьох жовнірів, які пограбували церкву 

і'..иіі:іькові^ 
І серпня (10 вересня за н.с.) Маховського дуже ласкаво 

іі|мітіяли в козацькому таборі під Рокитнею. Хмельницький 
І 11.ІІ'. ііого зі своїми полковниками і, перш ніж заговорив про 
іі|'.ііл. почав пригощати гостя. Козаки жартома розповідали 

іі|"і псрсс гецьку поразку. 
()б.чудник хан всьому виною, — говорили полковники, 

.1 МІ б ми розбили вас, як і раніше. 
і ак, — додав Хмельницький, — бусурман поклявся 

І', \ . їм медом, що поверненться, а потім і мене забрав із со-

I спер ви пересвідчилися, що означає дружити з невірни-
III іл іначив Маховський, — краще було б воювати проти 

ІIIІ 
Ім'я його величності, — сказав Хмельницький, — стало 

11 іитим після берестецької битви. Присутність короля дала 

їм. КІНІК'С.Оснешіма//Киевскаястарина. — 1882. — Дскабрь. — С.546. 
II і.ч ііі ЬсПі со.адссо-ро1опісі... — 1789. — Р.199. 
\\, ,іп;і і іотоиа. . . — 1681. — 4.2. — 8.54. 
• III.іЛ ііюнсі НІ5іог}'С7.пс роїзкіе... — Кгакспу. 1840. — Т. 1. — 5.295. 
: .II.її п і т І'оіопіае... — Сгасо\\'. 1683. — V. 1. — Р.239. 



— Піде правди діти, — говорили полковники, — під Бсрс-
стечком одна королівська куля була варта ста козацьких, а 
вже як у п 'ятницю ви по нас ударили, так ми думали, що 
крізь землю провалимося! 

— Ну, я ще міг би з вами помірятися, — бравував Хмель-
ницький, — т а не хочу, жалію крові християнської. Повоювали 
— і досить! Пора бідному народові дати перепочинок. До 
того ж я недавно одружився. Порадьте від мене панові 
краківсько.му оженитися. Ми тоді б швидше помирилися, бо 
закортіло б до жінки. А поки будемо вдівцями, так нудно сиді ги 
вдома, тож будемо воювати. 

Після обіду Маховський подав гетьманові листа з умова-
ми миру. Хмельницький, почавши його читати, зблід і спохмур 
ні в. 

— Скажіть, пане Маховський, — сказав він, — чому цс 
милостиві пани позбавляють мене гетьманського титулу, якиіі 
дарований мені від його величності? 

Джеджалій, який стояв біля гетьмана, мовив: 
— Недобре так, панове, не годиться віднімати гетьман-

ську честь у нашого добродія. 
"Маховський засипав їх словами й доказами так, що вони 

слухали, розпустивши вуха", — зауважує сучасник. 
— Будьте певні, — д о д а в посол, — що король відшкоду<' 

вам усе втрачене. Але ясновельможні пани гетьмани сіаи-
лять першою умовою можливості миру ваш відхід від орди. 
Непристойно хороброму вождю мати зв'язок з невірними, які 
довели свою негюстійність. 

— Орда, — відповів гетьман, — буде в моєму розпорид 
женні і не чинитиме вам зла; навпаки, я спробую цей ссмоз 
пове]5нути на користь королівства; я поведу орду натуркім і 
розгорну свої знамена на мурах Константинополя. 

— Роз'єднання з ордою — перше бажання йог о велично 
сті, — сказав Маховський. — Ви повинні його виконати, щои 
довести свою відданість королю. 

Хмельницький відмовлявся, Маховський наполягав; сне|к-
чалися три години поспіль, зрештою полякові урвався тернсці. 
і він .мовив: 

— Ви не згодні, гож дозвольге мені поїхати. 
— Мир легко відбудеться, — запевнив розгарячілий Xмг 

;пзниці,кий, — якщо поляки затвердять зборівський дсііонір 
Віз уже був готовий рушати, як до Маховського иілпії 

Виговський і попрохав: 
— Не від"їжіГ/каііте, ми владнає\ю справу, я носта|іаі(н і. 

переконати гетьмана. 
— Знаю, — відповів Ма.ховський, — іію ви масіс іипип 



на*розум і серце Хмельницького. Від вас тепер залежить 
послуга вітчизні. Я обіцяю вам особливу королівську милість, 
якщо ви зумієте схилити Хмельницького до розриву союзу з 
варварами. 

Виговський зайшов до шатра Хмельницького, запально 
говорив з ним і вискочив розсерджений. 

— Виходить, немає надії? — знітився Маховський. 
— Постривайте, не їдьте, — благав Виговський. — У 

нас так: спершу прожене, а потім сам пришле по мене й пого-
диться. 

Справді, через певний час Виговського покликали; Махов-
ський чекав відповіді. 1 Іарешті Виговський вийшов і сказав: 

— Облишмо цей пункт гюки що; Хмельницький зі свого 
боку згоден, але чернь збунтується, коли взнає, і татари не 
послухаються й почнуть грабувати нас. 

— А чому б, — сказав Маховський, — козакам не об'єд-
натися з коронним литовським військом та не прогнати невір-
них? 

— Не можна,—заперечив Виговський, — свавільна чернь 
завадить. Ми владнаємо це опісля і вирядимо орду. 

Маховський знову зайшов до Хмельницького. 
— Найкраще буде, — порадив він, — якщо ви зі старши-

нами прибудете до нас в обоз, і гам самі поговорите з гетьма-
нами. 

Виговський вже хотів було домовлятися, як раптом один 
із полковників сказав: 

— Цього не буде. Ми так не пустимо гетьмана. Щоб і він 
залишився в польському таборі, як Криса! Ми вже й так пост-
раждали від черні під Берестечком, коли гетьман пішов із 
.ханом. Якщо старшини домовлятимуться в польському табо-
рі, а чернь не знатиме, що вони ухвалюють, то здійметься 
бунт. 

— В такому разі будемо радитися в полі при військах, — 
сказав Маховський. 

— Ні, — не погодився Хмельницький, — нехай ліпше 
комісари, яких призначать гетьмани, прибудуть для перего-
ворів до Білої Церкви. 

— [[абагато пристойніше, — підтримав Виговський, — 
д.ія достоїнства його величності, який дарує мир, якщо комі-
сари домовлятимуться в коро.'и'вському замку у Білій Церкві: 
гам вони будуть у безпеці. 

Маховський не погоджувався, ображався, що козаки, не 
човіряючи полякам, вимагали до себе так багато довіри. 

Іоді Виговський став перед ним на коліна і мовив: 
— Заради Бога, благаємо вас, нехай комісари приїдуть 



до Білої Церкви. У полі неможливо домовлятися, чериі. 1,1 
свавільна орда не допустять. Босом і нашими дуиіами кляїн' 
мося, що пани будуть в безпеці. 

Хмельницький з полковниками також стали на коліна і 
присягнули берегти народні права та святість гостиннос ті. 

3/13 вересня Маховський поїхав із дво.ма обраними кочакії 
ми' до табору, який за час його відсутності перемістився ч-иіл 
Василькова у Гер.манівку: саме того дня коронне і литовсі.кг 
війська об'єдналися^ 

Хмельницький, очікуючи комісарів, рушив зі своїм військом 
гп'д Білу Церкву. 

Кисіль побажав їхати до Хмельницького комісаром, з т ім 
рушили с.моленський воєвода Г лібович, Гонсевський та брам 
лавський підсудок Коссаковський. Вони взяли з собою .' І 
мирні пропозиції, сенс яких полягав у знищенні козацькоїсіі;іи 
Із цих пунктів, котрі потім майже всі увійшли до бііюцсркії'-
ського договору, найголовнішими годі були: зменшення рс(\ і 
рового війська до 15 000, обмеження місця проживання козак т 
одним Київським воєводством, право стояти коронним вііи.1. 
ко,\і в Україні та розлучення з ордою. Два полки проіа-ап 
комісарів до Білої Церкви й повернулися, а далі вони руніи іи 
з 500 драгунами. Строката юрма козаків і татар оточила і,і 
мок. Екіпажі комісарів їхали поміж козацьких возів і гаі.і|і 
ських гарб. Руси юрмилися навколо них, кричали, свисі ітіи 
погрожували відняти екіпажі, проклинали ляхів. С тарий Кисіиі. 
виглядаючи з карсти, говорив їм сумирно: 

— ІМи не ляхи, друзі мої. Мої кості такі ж руські, як і папп 
— Твої руські кістки надто обросли польським м'ясим 

— відповідали йому козаки. 
Хмельницький, Виговський і полковники квапилися їм 

назус тріч, ути.\омирюва/іи свавільний натовп і шанобливо іш 
вели в за,мок. 

Козаки й татари бігли за ними. 
— Гей, пане гетьмане, — кричали козаки, — псд<)И|і. 

чиниш, що вже з ляхами братасінся! 
Слідом у замок везли харчі. 
— А це що? — гукнув один козак. —Ляхам стаціїдаіі;і т 

мемо! 

N '8і;іго/\іпо^сі Ьі.<;іопс/.ік' роїїкіе.. . Кгакои'. 1840. — Т. 1. 
Л п т і ї і и т РоІопіас... — Сгасои; 1683. — \'.1. — Р.288 — 289; Лскчіи. м 
понесгоііамио о Ма.чой России... А.Ригель.мана. — М , 1785 І7,Х(, 
С.96: \\'оіпа сіопюи'а... - 1681. — 4.2. — 8.297; П і х і о п а т ш Рсііот.ь 
схссхйи Уіасііхіаі ІV... — 1755. — Р.84. 

"8іагоіуііюк'і ЬІ;;1опс/.ііе роїякіс... — Кгакои'. 1840. - 1.1 
1 Іі.чіогіа ЬсПі со.чассо-роіопісі... — 1789. - Р198. 



1.1 цс Вогун розрубав його шаблею. 
І и рсговорн тривали недовго. Ватажок погоджувався на 

І \ мови, тільки просив додати кількість козаків до 20 000 і 
Н|' ІГ.,І іля козацьких міст і містечок бути вільними від постою. 
III" І І псується орди, то він обіцяв не спілкуватися з татарами, 
I І' і'гімовлявся повернути на них зброю, бо козаки ііого ие 

мпоться і спалахне бунт. 
І Іо чакінченні договору Хмельницький з полковниками 

І НІ ПІ її ір, із замку. Запанувало мовчання; гючали читати договір. 
II II 'іі.ки холопи зачули, що зборівський договір порушено і 

і •ми '.нову служитимуть панам, здійнявся гамір. 
()г як ти, пане гетьмане, з ляхами трактуєш, а нас 

ИІ І И І;І( ПІ і від орди відстунаєшся! Сам себе та старшину 
I и ія( III, а нас знати не хочеш! Сам призвів, щоб ми під-
II І ііи я па панів, а тепер віддаєш нас, бідних, па муки під киї 
І 1' '.І ич II, па палі та шибениці. Та перш ніж до того дійде, іти 

II м. І кладені головою і жоден лях звідси живцем не вийде! 
І І|ні.іунали постріли. Хмельницький і полковники побігли 

і" ;.імку. Натовп обступив замок і готувався брати його 
и і І \ | 1 М І ) М . 

()цс вже ви влаштували, панове, — говорив комісарам 
І ' і 'Л І.кий, — в такий вог онь приїхали! Боронячи вас, і ми 
и| і. иі.і к'мо. Одначе хіба ш,о по наших трупах дійдуть до вас! 

1.11 ;ірп почали пускати стріли, холопи кидали каміння; вікна 
І • іі іі.іііся, одна стріла мало не попала в голову воєводі, 

ь І і.ііицький з дивовижною для панів безстрашністю знову 
• ііиііи н; і з а м к у з усі.ма старшинами; чернь кинулася до нього 

чиїми іиабля.мита палиця.ми. Хмельницький пішов на 
їм .і|ііі'., іримаючи обома руками булаву, власноручно почав 

III и і\ '.усьогорозмаху;за ним полковники й козаки розганяли 
•ичмії іііабля.ми та пірначами. Виговський звернувся з 

иі|) НІНОЮ переконливою промовою: 
Чию ви хочете, харцизяки? За що ви кривдите панів. 

• иі г.іііт ні в чому не винні. ІДе не ляхи. До того ж вони 
• • НІ .1 послів не можна чіпати: народне право забороняє. 

' • • І.1К повелося: посла.м скрізь безпека. 
І' •• іо опам'ятався. 

І Ірлвда. — говорили вони, — Кисіль руський, а інші — 
• м .1.111 і ніколи не глумилися з нас. Знаній ляхи кого послані. 
• справжні ляхи прийшли, так уже б не вийпиіи звідси! 

\ І. І мі. іпвість Хмельницького угамувсіла юрму ненадовго. 
' іскі іі.ка годин знову зчинився гамір. Хмельницький, 

і.кіііі і полковники провели ніч без сну, самі стояли 
' І • • І. п'.і іі оберігали браму. Насіупного ранку заворушення 

и III і.ч я іак, шо білоцерківський полковник погрожував 



стріляти по заколотниках з гармат і пропонував комісарам снім 
запас рушниць, а Гонсевський таємно послав до війсі.к;і 
записку жмудською мовою: він повідомляв про небезпеку і 
вимагав озброєного конвою. 

Комісари не дочекалися підмоги; 9/19 вересня вони поїхали 
із замку. Хмельницький і старшини проводжали їх й обороняли 
доти, поки вони не виїхали з ворожого табору. Холопи зм()м\ 
кинулися на них, і Хмельницький на очах панів знову покл.ім 
кількох шибайголов на місці. Та як тільки вони опиншніся м 
чистому полі, як розіиочений натовп наздогнав їх, висадим і 
екіпажів, позабирав золото, срібло, одежу й коней. У Гонссм 
ського з патьця зняли навіть коштовний перстень. "Одне слоїш. 
пустили їх майже голими", — говорить сучасник. Грабуиаїт 
не з одного користолюбства, а щоб дошкулити панам. Ініїи. 
кому не дісталося коштовностей, зривали з ридванів оббиіік\. 
роздирали на частини, ділилися ними, розмахуючи ними 
здалеку, кричали: 

— А що! І в нас є ляська здобич! 
Кисіль продовжував нагадувати русам, ию вони ї'иім\ 

брати. Тоді татари ламаною слов'янською говіркою кричали 
— Ляшка братка, а лоша не братка, і сукманка не бра імИ 
Кисіль із Коссаковським втратили тоді на ЗО 000 злотих, и 

Глібович та Гонсевський — на 100 000'. 
Пограбовані комісари зустріли ціле військо вже на міля\\ 

з Германівки на Білу Церкву^ Через дві години до них ирп 
були козацькі посли Москаленко і Гладкий. 

Вони передали згоду на статті, запропоновані комісарами 
у Білій Церкві. 

— Нехай, — говорили вони, — пани приїжджаючі, (ш 
нашого обозу для взаємної присяги. 

Коронний гетьман Потоцький ласкаво прийняв це посолі. 
ство, а польний Ка^'^ииовський, постійний супротивник Покиїї. 
кого, і гетьман литовський Радзивілл запротестували. До міі> 
приєдналися інші пани. Вони обурювалися зневагою їм 
комісарів і вважапи статті, ухвалені в білоцерківському заміл 
занадто поступливими щодо козаків. Коли в наметі, де •ІІ(ЧІ.І 
лися воєнача^'іьиики слухати козацьке посольство. Потоці.мт 
ввічливо запросив козаків сідати, Калиновський спалахіїуп 

'Дпешінк С.Оснсцима // Кисвская старина. — 1882. — ДскаГіці. 
С.548. 
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я приготував для иих палі, на які їх слід посадити, а 
• 1 |іі л пас вони сидіти недостойпі!' 

()днак Потоцький наполіг на більш іуманному поводженні 
1 іппаками. Гладкий залишився заручником. Козакам також 
1.1 111 чаручниками двох поляків. Відправляючи Москаленка, 

І Іі'іопький сказав йому: 
Скажи благородному гетьману війська Запорозького 

І.'и і.иіу Хмельницькому, шо коронний гетьман і каштелян 
І |і.ікіііський іде до Білої Церкви з військом приймати присягу 
и.і і'.ірпість від підданих його королівської величності запо-
їв" ••і.ічіі.ч козаків. 

І 0/20 вересня все коронне і литовське військо рушило до 
I.1 ІЧЇ Церкви. "Величезний був корпус цього війська, — 
п.иоріїгь очевидець. — Одних возів ішло 113 рядів. Вночі 
III И іупили до Білої Церкви, і жовніри не склепили очей, 
і"".ічіісі> нападу". 

І Іасіупного дня комісари поставили чудове шатро на кур-
I іім І'осгра Могила і чекали Виговського з козаками для 
ііріи яі и. Та замість очікуваних з'явилися інші — 12 чоловік 
II.І мчіїі зі старшиною Одинцем. Ступивіїїи до шатра, вони 
• І .1 '.а пі: 

Милостиві пани й комісари! Військо Запорозьке послало 
II I' •ісЧ(аіі]их милостей просити, июб ви затвердили зборівські 
• 1.11 м, щоб коронне військо вийшло з України і не займало в 
II іими землі квартир, щоб не заважало нам спілкуватися з 
І іі.ірами, які охороняють нашу свободу. 

11,4 вимога розлютила комісарів; вони в гніві навіть ухопи-
III' І іа шаблі, кажучи: 

І і 1,0 ж це? Ми будемо забавками нікчемного холопства? 
\ іс їхнє військо стояло віддалік, тому вони погамували 

. ічи І ти . 
.Ми очікували, — сказав Кисіль, — що ви з'явитеся 

'і|'іі' 11 аги на вірність, бо вже все завершено, а ви знову 
'|"| '\ І11\( ге квестії*? 

козаки не присягатимуть і не підкоряться, доки ви не 
иі иітііс іе нам зборівський договір, — була відповідь. 

Ііілій Церкві були іншіумови. — переконував Кисіль. 
"Ііам'игайтесь, адже там справу владнали. 
І "'.аки стояли на своєму: 

Ми роз'їхалися з паном гетьманом, ми не знаємо, не 
' ' І І' Мі), іцо гам у Білій Церкві було, а нас військо з тим 

Іп. іиіик С.Освенима // Киевская старина. — 1882. — Декабрь. 
І •; 
' и. їЛк пніания(«ольсья'.). 



— Бачу, — мовив Кисіль, — що вас обмаїїюс гурсцькіт 
султан і хоче навериуги до мусульманства. Ви на нього нокл:і 
дастесь. О прокляті душі! Вам більше до вподоби безладдя, 
ніж порядок. Ви більше хочете бути рабами тирана, ніж вілі. 
ними підданими християнського государя. Бог покараг вас і 
за одну мить зруйнує ваиіі божевільні задуми. 

Козаки вели своєї, як свідчить сучасник. 
— Ми не знаємо, не відаємо. Підпишіть зборівський доі ч 

вір, і ми нрисяітіемо у вірності. 
— Ми їдемо, — сказав Кисіль, - - і закликаємо Бої а \ 

свідки, що хотіли вчинити з вами щиро, а ви платите нам пі ч 
ступністю. 

— Як зволите, — сказали козаки. — Ми пришлемо ваших 
заручників цілих і неушкоджених^ 

Польські заручники повернулися, і проводарі стати лапі і \ 
вати військо у бойовий порядок. Руси вимагали битви. Хмелі-
ницькнй не довіряв своїм силам і гому не хотів всіупаїи м 
ізішучу боротьбу з ворогом, не став верховодити козаками 
але й не забороняв їм: у випадку невдачі він залииіавза соГнни 
право запевнити панів, що поразка сталася без його дозвол\ 
якиюж ноталапить, він мігзмусити поляків на вигідніші умоиіі 
Він удавав, ніби нічого не знає, ню задумують в козацькіім\ 
таборі, а тим часом викотив своїм молодцям сім діжик 
горілки. 

13/23 вересня, наступного дня після невдалих нереговоріи 
поляки Й руси стояли одні супроти одних, розділені ШИ|")0МІМ 
полем, всіяни.м кургана.ми. яких безліч у цьому краї. 'І'а іііри 
першими вискочили на кургани і молодецьким посві їстм 
викликали па герці. Козаки іде не починали нападу, а І'а і 
зивілл, який командував правим крилом війська, вдарпи їм 
них усією силою. Він запрошував Погоцького якомога швидпк 
сприяти йому з ІНІ1ЮГ0 боку, але Потоцький того дня ІК1Ч\ 
вався зле, як говорить сучасник, і рішуче не хотів всіупаїи м 
бій. Марно Чернецький умовляв його, переконував, що суГк > і .і 
— день, присвячений Божій Матері, покровительці полями 
щасливий день для битви, особливо з русами, котрі не доіри 
муються посту в суботу. Коронний гетьман послав лише сік ч. • 
артилерію. Козаки відсіупили з поля, і вороже військо не нері 
слідувало їх. Радзивілл дуже досадував на впертість Иоіоіи, 
кого і запевняв, що якби коронне військо допомогло ЙОМ\. І" 
козакам було б тут друге Берестечко. 

'̂ >иіго/>Іпо8сі ІіійЮгус/пс роїхкіс... — Кгакои'. ІВ̂ О. Т.І. N 
І Іі.'ііогіїїгііііі сЬ ехсеаки УІаііікІаі IV.,. — 1755. — Р,87; ХУоіїїа іІ()іп(і\\,і 
1681, —4.2, —ї.59. 



11 пні невдачу поляків, які не встигли тут розбити ко заків, як 
І їм І.срсстечком, приписували тому, що ліве крило польського 
I іи. і.кл під командою польного гетьмана не скористалося 
• і\ ііімоіо нагодою, коли литовці відігнали козаків від боліт і 
II и ікн па широку рівнину прямо навпроти лівоі о крила'. 

\ мслі.ницький бачив годі, як зазначає польський літопи-
• III., "Що йому не вдаються штуки, атому вранці наступного 
їм І іірпслав до іюльського табору Райтаровського, поляка, 
І іиіпспого в Білій Церкві комісарами". 

; Дивуюся, — писав він, — як це сталася незгода між поля-
I І імі русами. Я нічого не знаю; я забороняв своїм виводити 

І и хіру військо, а вони виступили супроти моєї волі, іцонай-
рик- я радий, що не сталося великого кровопролиття. Прошу 

II іі.ііііинидще вислати послів для закінчення договору, а я 
І НІН по своїх". 

іл наказом Потоцького Кисіль відповів йому: 
()чсвидно, що вапіа милість гадає майстерно й хитро ото-

іілс і довести до невигідного становища. Чому замість 
ііііічі'.ііпх козаків з'явилися якісь нікчемні .холопи вимагати 
' ••'ріі'.сі.кого договору? Адже в Білій Церкві про нього й не 
І 1 і\ і'.лли. Втім, якщо щиро .хочете миру, то пришліть послів; 
1 I I 111.1)1 о достатньо двох годин"^ 

І Іч іякп чекали відповіді до полудня, її не було. Несподівано 
' і\ боків сипонули на них руси й татари і за мить так 

і ' ' т 111 габір, що не було ви.ходу. Поляки стріляли по них з 
!• ІІІКС1 ів. та вороги нападали швидко і забирали полонених. 
! ">114 сюрін втрати були значні. 

І І.гіисчір прибув Райгаровський з новими вибаченнями 
І І \\іслі>ницького і з якимись новими вимогами пюдо прав 
І" III ічої і:)елігії. Потоцький вимагав швидше прислати 
!• іі\ І л I ІВ. 

Минув ще день. Татари й козаки все більше стискували 
І" іи ілчпй обоз. Третій день не припинялась злива, війську 
ііріі/к\вав голод. Радзивілл скаржився, що йому треба 
І-. рілі пся в Литву, котра так довго без оборони; частину 

піі 'чм.кого війська в Любечі козаки взяли в облогу: треба 
І" і\ чвільпити. Та найбільше спонукала поляків до миру 

І ііи 1 II,, що посилювалась із кожним днем: 300 чоловік 
• ' и р ПІ за одну ніч Деякі ж пани все ще напо.ііягали вести 
Ііт\ І І'.ППИЩИТИ козацтво до ноги. 

Ммцо нід Берестечком, — заперечував їм Кисіль, — в 
І І ИІ ' . С М Л І , оточені втричі більшим військом, кинуті своїм 

їм С'.Оснсци.ма// Кисвская сіарипа. — 1882. —Дскабрь. — С.549. 
МІ .іоіі.пчіт Роїопіас еЬ ехсеззи Уіасіізіаі IV... — 1755. — Р.89: 

• •• імп!і і 1іі̂ ,и)гус/пероІ!;кіс... — Кгако\у. 1840. — Т.1. — 8.309. 



вожлем і татарами, перебуваючи в невигідному становищі 
козаки не тільки не здалися, а й у нас на очах вийшли і зііуіі 
нували наші припуніення, то як можна легко підкорити ш'іі 
народ на його власній землі? Ми повинні бути задоволені г им. 
т о можемо хоч тимчасово загоїти рани й потім мати засоОи 
приборкати й привчити до покори простий народ'. 

Зі свого боку, і Хмельницькому потрібен був мир. ІІосл;і 
нсць Хмельницького, повернувшись із Константинополя, 
привіз обіцянку падишаха незабаром прислати на допомої \ 
козакам добрудзьку орду і звелів ханові знову допомагамі 
Хмельницькому. Ллє гетьман не дочекався ні того, ні іниіоиі 
Під Білою Церквою війська в нього було не більше 40 ()()()', і 
це були, здебільшого недосвідчені мужики, до тоїо ж свавільні 
Л польське військо сяга^^о десь 60 000 і ск^іадалося переважии 
з німців — воїіи'в бувалих; артилерія була в них н е з р і в н я т т 
кращою, ніж у козаків. Моровиця лютувала і серед козаці и.і 
так само иевблаганью, як і серед поляків. Україна лежали м 
руїнах. ПродоЕіжувати війну — це довести народ до цілкоіиі 
того виснаження, голоду й безладу; до того ж влада Хмсмі. 
ницького, а з нею і всякий порядок та підпорядкованісп, б\ пі 
сильно підірвані злоніасною берестецькою поразкою. Чсріи. 
була невдоволена гетьманом; оголоніуючи себе ворогом іючч 
ків і позбуваючись законіюіо права на своє досгоїистіи), ічи 
мав залежати від волі п'яного натовпу, який через наймсіїии 
невдоволення готовий був змінити його чи навіть ВІЛДІІІМ 

полякам. ГІринизініво було для Хмельницького, який ііи 
недавно повелівав народом руським, прийняти умови, ш і 
робили його начальником тільки декі;іькох тисяч війсі.ь.і 
від;давали руську землю під владу поляків, але він мусив іірііи 
ня ги їх для власного поряіунку. Не \южна бу;ю сумиіііаііи и 
щ о т а к и й м и р м і ц н и м б у т и н е м о ж е , к о л и і м и р зборІВСЬКІІІІ 111 
забезпечував прав народу руського. Хмельницький ро-^ми. 
це. Але він дивився на цей майбутній мир не біін>т як м і 
пере.\нір"я, яке він сподівався легко перервати, коли (л и 
погрібно. 

Козацький ватажок востаннє спробував схилити І І о т т 
кого на більш вигідні умови і послав до нього 16/26 всрп ич 
двох козаків. Він поголився на всі пункти, заироноиоиліп и 
Білій Церкві, просив тільки, щоб козаків було 20 000 і 
королівських мастках Брацлавського та Чернігіїк і.ічм • 
восводств могли перебувати козаки, і ці мастки бу.'ні зкі їмі' п. 
віл постою. В такий спосіб Хмельницький, розміс гиніііи - > 

^Лппаїіиіп РоІопіас... — Сгасо\\'. — V. 1. -- Р.293 2Ч І 
^Лрмін мііостраниьіх .чсл. 



іи- '.ііачіїу частину війська в цих теренах, сподівався, ідо при-
. N шість вільних воїнів знову підніме народ руський, і він 
• І. ірис гається обставинами, щоб досягти своєї мети і дати 
І'\ к свободу. Однак Потоцький погодився на число 20 000 
І |чіііуче відмовив у останній вимозі. 

()і іовідають, коли козацьких чиновників запросили на обід, 
І" члин з них — Роман Катержан за столом звернувся до 
І І'чоцького: 

Милостивий пане краківський! Чому ви нас не пускали 
І', морс па турка? Того б лиха не було в нашій землі! 

- ІЗсе, що ми терпимо. — відповів Потоцький, — то на 
иірисгь турецького цезаря; ми охороняємо його царство, а 
. .їмі себе розоряємо. 

І.̂ же тепер не.чай королівська милість та Річ Посполита 
ііі ініронить нам моря, бо козак не обійдеться без війни. 

Хоч зараз ідіть, ми вам не заборонятимемо, — мовив 
І І.Чі>ЦІ,КИЙ'. 

І Ілступного дня був укладений договір. Козацький чинов-
ник ('ава відвіз один примірник Хмельницькому. Козацький 
І' м.мап побажав побачитися з польськими воєначальниками. 

І 7 вересня в козацький табір приїхали Гонсевський та 
М ірко Собеський: це були заручники, котрі мали залишатися 
1.ІМ, поки Хмельницький відвідуватиме польський табір, 
і. ііліап знав, що народ не пустить його, атому звелів вико-
N11II козакам кілька кухв горілки, і коли ті впились, зібрався в 
і"рпі у. Полковники старалися відмовити його. 

Ти був переможцем, — говорили вони, — а тепер ідеш 
І І іапяіися! 

11с можна, — відповів він, — нині ми в такому стано-
I иііп, що вони нам потрібні, а не ми їм. 

Иім приїхав до табору і ввійпіов до шатра Потоцького, де 
І' 'р.! іися всі найзнатніші воєначальники. Він кланявся і просив 

іі|і.иііспия. 
Я знаю, — сказав він Потоцькому, — що винен перед 

І ІМИ більше, ніж перед будь-ким. 
Кочацькому гетьманові незручно було дивитися на магна-

• І -ікої о він колись віддав у полон татарам. 
І Іокіцький відповів: 

Кривду під Корсунем я вже давно забув в ім'я Бога, 
' і|'іі и і'.і і чизни і не хочу більше згадувати про неї. Божій карі 

м І приписати і мої нещастя, і лиха цілої вітчизни. Бог дасть, 
МІ І П И Л І ородиш все колишньою своєю вірністю й подвигами 
1 1 1 " Р І І С І Ь Речі Посполитої. 
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Хмельницький побачився з Радзивіллом та іншими паїї.і 
ми, вияапяючи цілковите смирення. Потім було прочитано білі > 
цсрківський трактат': 

'"Подякувавши передусім Господу Богу за припинення між 
усобного кровопролиття, оскільки військо Запорозьке з ГС І І. 
маном і всією старшиною приносить його величності й І'счі 
Посполитій належну покірність та підданську вірність, до яш 
ляємо перебувати йому в кількості 20 000. 

1) Це військо гетьман і старшини повинні набрати і зани 
сати до реєстру, і воно мас перебувати тільки в маєтках ііоі п 
королівської величності у воєводстві Київському, ніскільки НГ 
торкаючись воєводств Брацлавського та Чернігівського; л 
.маєтки іиляхетські мусять залишатися В І І Н З Н И М И , І в них рс( С І 

рові козаки ніде не повинні зоставатися. Але хто залиши і і.гя 
козаком в числі 20 000, той із маєтків шляхетських у воєнод 
ствах Київському, Брацлавському та Чернії івському, гамі-і, 
із маєтків його королівської милості, що вдвох останніх іик 
водствах знаходяться, повинен переселитися в маєтки і і о т 
королівської милості у воєводстві Київському, туди, де 6>;ІГ 
розташоване військо його королівської милості Запорозькі-
Л хто, будучи реєстровим козаком, буде переселятися, Іп 
кожіюму вільно буде продати своє майно, без будь-яки.\ 
перепон з боку панів, старост і підстарост. 

2) Зазначене влаштування 20-тисячного реєстрового иііі 
ська його королівської милості має розпочатися протягом дій і\ 
тижнів від сьогоднішньоі о числа, а закінчитися до свята і'і і і 
ва Христового. Реєстр цього війська за власноручним нідіїм 
сом гетьмана має бути відісланий його королівській милос 111 
вписаний копією в київські міські книги. У цьому реЄС'і рІ Яі- Іім 
мають бути записані козаки в кожному місті по імспа.х і.і 
прізвиш,ах, і загалом число козаків не повинно псревишуплт 
20 000. Включені до реєстру козаки мають залишатися іі|ііі 
давніх своїх правах; навпаки, ті, що не будуть включені .іи 
реєстру, мусять залишатися, як і раніше, селянами, гірипи 
самими до замків його королівської милості. 

3) Коронне військо не повинно залишатися, ні стоя ти п.і 
квартирах у воєводстві Київському в тих містечках, де буд\ і ь 
знаходитися реєстрові козаки, проте воно може мати міі мг 
перебування у воєводствах Брацлавському га Чернігівське їм \ 
де вже не буде козаків. Одначе тепер, для відвернення ві і іч 
кого замішання, яке могло б виникнути доти, доки всі занні .ті 
до реєстру в числі 20 000 не перейдуть в нризначсіи їм 

'Гіамягпики, игч. Кисвскою комиссисю... — К.,184б.— Г.2 - С І! ' 



i.чроліпські маєтки в воєводстві Київському, польсізкі війська 
І т іпатимуться до строку закінчення реєстрів, тобто до 

' і'.иіа Різдва Христового, але вони не повинні ходити далі 
Кир.огова до остаточного складання реєстрів. 

1) Обивателі воєводств Київського, Брацлавського та Чер-
іііі і ііського особисто і через своїх урядників повинні всіунати 
\ іді.іодіння своїми маєтками і тут же брати у свою владу всі 
м|чібутки, корчми, млини та юрисдикції, однак збирання 
ii.'ча гей із селян мусять відкласти до згаданого терміну, при-
;і І.ічсііого для закінчення реєстрів, так, щоб вибрані в реєстрові 
І > 1 '.аки тим часом переселилися, а залиїлилисьті, які належать 
м > С І ану селян. Те ж саме повинно бути і в маєтках королів-

• і.кої милості, іцоб стало відомо, хто залишається на правах 
І " '.ацьких, а хто приписаний до замку і підлягає селянським 
II' и'.іітюстям. 

) Чигирин на підставі привілеїв його королівської милості 
i.и іалиіііатися при гетьманові. Яктеперішній гетьман, бла-

і.'|и>лний Богдан, так і на прийдешні часи гетьмани повинні 
' ічяги під старшинством і владою гетьманів коронних і зат-
I ' ічжуватися привілеями. Кожен з них, стаючи гетьманом, 
іимиїиен дати присягу вірнопідданства його королівській 
ми ічсгі та Речі Посполитій. Всі іюлковники і старшини мають 

111 визначені за поданням гетьмана його королівської ми-
іоі іі запорозького. 

ь) Релігія грецька, яку сповідує військо його королівської 
іи іос'гі Запорозьке, а також собори, церкви, монастирі та 

І " к'і іум київський гювинні залишатися в колишніх правах 
• о зі стародавніми привілеями. Якіцо хто під час ко;шшніх 
ii.и іогів випросив у власність якийсь маєток церковний чи 

ііі'иііа.ііежний духовенству, то таке право власності ніякої 
їй г.ч •̂гі мати не може. 

') Шляхтичі римської та грецької релігії, які в смутні часи 
'Н |и Гі\ вали при війську його королівської милості Запорозь-
I і\ а гакож мішани київські — всі підлягають амністії та 
н 'їмііпіі зберігати недоторканними своє життя, честь, осо-

II права і майно. Якшо майно ког ось із них було випрохане 
иііпііми па підставі конс ги іуції, тотаке надання повинно бути 
ІІ1ІІІІІ. ІІС, нюбусі користувшіися милістю короля та Речі ГІос-

ПІ ції. Навпаки, козаки, які перебували при війську його 
' • І милості, залишаться недоторканними зі своїми 

• іиііами та майном. 
/К'иди, які раніше були обивателями й орендарями в 

І !• 11.ах ііого королівської милості і в маєтках шляхти, так і 
• И, |1 ІІОІІИПНІ бути. 

'м < )рда, що перебуває зараз у краї, має бути негайно 



відправлена і повинна залишити край, не завдаючи ніякої пікочи 
в областях його королівської милості; вона не повинна к(>'і\ 
вати по землях Речі Посполитої. І егьман запорозький обіцім 
привести орду до покори його королівській милості і І\"ІІ 
Посполитій. Якщо цього не станеться до майбутнього ссіім\. 
то гетьман і військо його королівської милості Запорозьке не 
повинні мати з ордою ніякої дружби, ніякого союзу, а вважаїи 
її ворогом його королівської милості і Речі Посіюлиіоі 
захищати кордони і проти неї іти на війну разом із військом 
Речі Посполитої. Гетьман зобов'язується також на .майбумм 
часи не вступати ні в які зносини та змови з ордою і загалі їм 
з іноземними державами, а цілкови то й непорушно залиша пк и 
у вірнопідданстві його королівської милості і Речі Посполиті 
так само нинішній гетьман зі старшиною і всім військом, яь і 
його наступники на майбу тні часи, повинні вірно й стаїїаїти 
справляти всяку службу його королівській милості та Рси 
Посполитій. 

10)>1к війського його королівської милості Запорозьке М|т 
ск.ладапні свого реєстру ніколи не торкалося кордонів Велим и і • 
Князівства Литовського, так і тепер не повинно торкатися, ,і 
як вище сказано, обмежуватися воєводством Київськи.м. 

11) Київ с місто столичне, судове, і в ньому має бути ЗМІІИ 
сапо до реєстру якомога менше козаків. 

Усі перелічені вищестатгі для більшої вірності та неодмт 
ного виконання підтвердили присягою ми, ко.місари ііип' 
королівської милості, а також гетьман зі старшинами віік і.к.і 
Запорозького. Присяга дана нам, а разом з тим його королш 
ській милості та Речі 1 Іосполитій у тому, що всі статті, иііип 
заспокоєння і виконання зазначених розпоряджень, повииіп 
дотримуватись непорушно, у мирі та згоді. Військо ко|юіпіі 
тут же має вирушити на місця, для нього призначені, й очіїл 
вати складання реєстру, гак само й орда тут же мусить в т і \ 
пити із краю, а військо Запорозьке повинно негайно розііі ми ч 
по домівках. 

Па майбутн ій с е й м .мають бути над іслані посли від і см . 
мана і в ійська його королівської милост і Запорозького , іиі '" 
п р и н е с т и у к л і н н у вдячність його МШЮСТІ КОрОЛЮТа І'СЧІ І Іі' 
сполит ій за м и л о с е р д я і прихильн ість . 

їх милість пани комісари', його милість гетьман иелимиї 
коронний пан Микола Потоцький, його милість гетьман по п. 
ний коронний пан Мартин Ка^•Iиновський, його милість вш і» > м 
київський пан Адам Кисіль, його милість воєвода брацл.ііи і. 
кий пан Станіслав Ляндскоронський, його милість І І І Д С \ . І П І 

брацлавський пан Казимир Коссаковський. 
Комісари Великого Князівства Литовського: Гіоіо ми 



іи II. гетьман полЕіНий Великого Князівства Литовського пан 
Іммп Радзивілл, його милість воєвода смоленський пан 

І і ііргій-Карл І лібович, його милість стольник Великого Кня-
іі'л-1 на Литовського пан Вікентій Гонсевський. 

Комісари війська його королівської милості Запорозь-
•.' 'ч: Вогдан Хмельницький, гетьман його королівської милості 
1ІІК і.ка Запорозького іменем всього війська; полковник мирго-

ісі.кий Матвій Гладкий, полковник паволоцький Ян Куче-
.-Минковський, полковник чигиринський Яків Пархоменко, 

11.1 іковник білоцерківський Михайло Громика, суддя черкась-
I ии Яків Одинець, полковник черкаський Баран Худий, писар 
міісі.ка мого королівської милості Запорозького Ян Виговсь-
1 иіГ". 

Хмельницький, вислухавши всі пункти, підписав їх, за ним 
іі.'і іавили підписи полковники. Козацький гетьман прохав 
ІІічоцького подарувати йому Черкаси та Боровицю, але 
м'|ниіний гетьман відбувся церемоніями, за висловом поляків, 
.11 мочи наперед, що цього не буде. Слідом за підписанням з 
• сторін була дана присяга. 

Закінчивши справи, Потоцький запросив Хмельницького 
11.1 обід. На знак почесті упродовж обіду зброєносець стояв 

І Хмельницьким з піднятою булавою. "Поки козацький 
1 п,кль не пив, — говорить сучасник. — поводився скромно, 
1.1 піл винними парами почав розв'язуватися його язик". 

Дуже дивно, — сказав він Радзивіллу, — що я бачу 
І .іііі> милість у іюльському таборі. Під Хотином та в інших 
И.МЦ- іііечних місцях литовське військо не вступало у війну. 

Немає нічого дивного, — відіювів Радзивілл. — я 
н|іийуи для приборкання заколотників. 

Одначе, — заперечив Хмельницький, — пращури ваіуої 
І іі:і'.івської милості НЄ покззували вам прикладу воювати 
іі|чч II військаЗаіюрозького . 

І сгь.ман ставав все сміливішим. Зайшла мова про молдав-
імчо і осподаря. Хмельницький не стримався й вигукнув: 

Зрадник! 
•-Іо.му ви так називаєте вірног о слугу Речі Посполитої? 

..пїитали пани, вражені такою вихваткою в присутносі і 
• 11 І і:а.\юго госіюдаря. 

Він обманув мого сипа Тимофія, не віддав за нього 
иіипої дочки, — сказав Хмельницький, — т а к . ваша кня-

II' і ка милосте, хоч він і тесть вам, а я скажу, ию готуюся 
І • и. .г.аіи з ним. Він мас багато грошей, а я маю багато людей: 
: І |кіпую його скарби, покараю віроломноі о! 

Князь зблід від гніву, але стримався і мовив: 
Сподіваюся, що господар цього не злякається. 



їоді,якзізнався поляк-сучасник', пани,таємно перешіт \ 
ючись між собою, задумали отруїти Хмельницького. 

Після обіду загриміла музика, вдарили з гармат, у козащ. 
кому таборі відповіли тим же. Почали пити за здоров'я коро.іім 
Хмельницький здогадався, що в заздоровному кубку отру і ;і 
при імені короля він зняв шапку, а коли запропонували тос і і:і 
благородних панів, надівїї; він судомно схопив кубок, стуки\ и 
ним по столу, попрощався з панами, зіславшись на нездороіГя 
і вийшов. 

Йому подали іурецького коня у багатій збруї: це був псі 
дарунок коронного гетьмана. 

— Це щедроти вашого Потоцького, — сказав він, 
дякую йому як гетьману, переможцю і союзнику, а за копч 
готовий віддарувати йому триста таких же. 

Дуже схвильований, він скочив па коня і помчав щоду.ч\ 
Поляки ошелешено дивилися на ці дивні вчинки гетьман;! і 
збагнули, що Хмельницький здогадався про намір оіруїіи 
його. На півдорозі гетьман встав з коня, сів у коляску і в зад\ мі 
поїхав до свого табору-. 

Наступного дня Виговський привів турецького коня и 
подарунок від Хмельницького синові Потоцького, сгаїнп м 
кам'янецькому, якого козацький ватажок колись погрожуіі:іи 
посадити на палю. Писар запевняв панів у своїй прихильї'кн-11 
й обіцяв діяти на користь Польщі, перебуваючи при Хмсиї. 
ницькому. Він прагнув показати полякам, що такий вигідітм 
для них договір є плодом його старань. Підійшовши до І'ад іп 
вілла, він передав йому вибачення від Хмельницького за іічи 
рашию гарячковість. 

— Я про це не думаю, — одказав Радзивілл, — бо т и 
говорив напідпитку, але я говорю тверезим, що я і госно 
не боїмося його погроз, я завжди готовий на прю, якщо т и 
захоче; я чекаю його в полі — хоч із військом, хоч сам їм 
сам"'. 

— Слава Бог>'! — гомонілитоді у війську. — Ми [ювсрн\ чи 
вітчизні честь! 

Але сумним було повернення обох військ з України, п 
простоявши два тижні після укладення миру, жовніри сі;і ш 
забувати, ию недавно зазнавали нестатків, і раділи дешсічі чи 

'Пі.'ііопагиіп Роїопіае сЬ схсс.чаи Уіаііійіаі IV...— 1755. — Р.92. 
Ч 1і.̂ ;іогіаічіт І'оіопіае сЬ схсе.чяи Уіасіійіаі IV.,. — 1755. — І'.'Л ' ' ' 

Іьиіго/уіпо.чсі Іііяіогус/пс роїіікіс... — Кгако\\'. 1840.— Г.І. — Я..312 Ч і 
Лііпаїііііп РоІопіае... — Сгасо\\'. 1683. — V. 1. — Р.297; І Ііьіогіа Ь̂ •11| іч -.и ... 
роїопісі...— 1789. —Р213.—215;\\'оіпас1отоиа...— 1681, —4.2. ь і 

''Яіаго/..уіііО!;сі 1іі.̂ ;іогус/.ііс рої.чкіс... — Кгакспу, 1840. - - 1.1. ч •• 
1 Іі.'ііогіатт Р(іІ()іііас еЬ с.хссзяи Уккііяіаі IV.,. — 1755. — Р. 92. 



и >и ииіій землі, ЯК ВОНИ називали Україну. Моровиця люїувала 
1111 Іччіллі. Вийіиовиїи з Київського воєводства, жовнірів іюми-
і'.і ПІ СІ ільки, що їх не встигали ховати, і часто в полі, далеко 
II І іиісслень, замість церковного дзвону померлих воїнів про-
I'" і-калп в останню путь під звуки сурм'. 

І Іоюцький не прожив і місяця після укладення миру; він 
II' |ііччавився 9 жовтня в Летичеві. Все літо він почувався 
І і:. І 111 і жадав тільки дожити до того, щоб загладити сором 
І •'ікл ііськоїпоразки'. 

І 'адів король, тішилося дворянство, але сумне [іередчу ітя 
м. II.ікоїло серця: булаякась незбагненна тривога, щозмуїлу-
I І 1.1 наперекір всім доказам думати, що Польщі загрожує 
11''і'.і, іцс більша біда. 

І Ьи лпбила загальне занепокоєння поява комети, й астро-
їд мі мроніщати, що вона буває видимою лише тоді, коли гряде 

1 • ііікиіі перелом чи нещастя. У Польщі поширилися різні 
І . І МІ: К) були страшні видіння, то з'являлися мерці й про-

і "і \ і'.алп горе. Одні ждали небезпеку від Хмельницького, інші 
г.і І І уреччини, від Московської держави і Швеції. Польща 

' • • 1.1 оіочена ворогами. Дехто зітхав, згадуючи супротивний 
іі'ііі\ ііипоб Яна-Казимира. Люди помірковані, хоча й 

1 і\ 11.1 ііи із забобонів, однак потайці й самі відчували душев-
и ' к|)\ \у. Передчуття цілого народу рідко буває хибним. 

" л іиоі^сі І і іх іоіус/пе роїзкіе. . . — Кгако\у. 1840. — Т І . — 8 .354 . 
"11.1 ІЧ-1ІІ сояаесо-роіопіс і . . . — 1789. — Р.215 — 216 ; Л п п а ї і и т 

( гпсст , 1683. — V. 1. — Р.299; Нізіоі і агит Роїопіас сЬ ехсс.чїи 
І\ 1755, — Р . 9 3 . 



Р О З Д І Л С І М Н А Д Ц Я Т И Й 

Б е з с и л л я б і л о ц е р к і в с ь к о г о трактату. — С т а н о в и т е 
України. — Переселення в Московську державу. — По-
сольство віл Хмельницького до Москви. — Заворушення 
в Україні. — Судова комісія над бунтарями. — Страти 
Мознри. Гладкого, Хмелецького, Рурського. — Сватан-
ня. — Лист Хмельницького до молдавського господаря. 
— Лист Лупула до польського короля. — Польське війсь-

ко під Батогом. — Передвістя. 

Білоцерківський трактат кинув Україну в тс ж стаиотіи-
в якому вона перебувала до 1648 року: чотирирічні стараимч 
втрата народу, спустошення Руси не скуповувалися нічим 
Знову паіп-1 поверталися в свої володіння; жиди знову мої 'їм 
бути управителями та орендарями; жовнірам надавалчі ч 
право збираги із селян стації, ходити натовпами по місі.іч і 
ссла.\. Становище руського народу могло навіть погіршіїїіи ч 
бо його вороги, вигравши кровопролитну суперсч^\ 
готувалися до жахливої помсти. Білоцерківський тракілі іс 
захистив навіть східного православ'я: хоча в ньому буліи 
зано, ніо грецька релігія залишається при давніх правах, м 
оскільки ці права вже були зневажені, тепер вони моїли м.и п 
ще меншу силу. Втім, які б не були права православної рсіи п 
вони завше зоставалися тільки набілому папері, доки сват і м 
було сильнішим всіх письмових постанов. 

Білоцерківський мир міг стати лише новим д ж е р г т і 
ро:5брату. "Він був ухвалений на льоду", — говорим, ч и т 
літописець, пояснюючи, що це було продиктовано 
необхідністю припинити війну у зв'язку з настанням чими і > 
поширенням моровиці. Поляки, укладаючи його,д(іС)рс '.іі.гт 
11Ю руський народ, який показав свою впертість 



і іііііі, ііс задовольниться ним, й один шляхтич ще з-під Білої 
І Ігрмчі писав до Варшави: "Слід побоюватися, щоб холопи 
м. ін'і|і;іли собі іншого гетьмана, а до того йдеться"'. 

11с можна довіряти Хмельницькому, який не завжди 
и> слм по собі, а також з волі нерозсудливого натовпу, — 

І ' 'Іісірпи Кисіль-. 
1 Іольське військо від Білої Церкви відійшло до Вінниці, і 

І и І їмсрі і ГІотоцького Калиновський прийняв над ним головне 
и.імалі.с гво. "Під його проводом пани почали прибувати у свої 
м.и 1КІІ і побачили, що знову треба гоїуватися до війни". — 
и.т) |иі іь літописець\ Подністровці й бужани чути не хотіли 
МІ про які договори, не давали стацій, й гадки не мали підко-

І їмся сіаростам і власникам, за звичкою називали себе коза-
I лми. Калиновський вішав їх, четвертував, палив повільним 
І "І і к ' м н е жалів і церков Божих, як зазначав сучасник, нака-
л і'.лі'. чігімати церковні дзвони і переливати на і армати, 
1111 : т я в православних священиків\ Жовніри, отримавши 

с г. поводилися з господарями тих сіл, де вони стояли, як 
1 І: І ; І С І І І І . \ П І рабами і розгюряджалися набутками мешканців. 
I I . к м ПІЧ и. по ве р ну в ш ис ь у с вої сад иб и, застал и їх розоре ними; 
І' ' иі;і і пестатки в країні, де не орали довго землі, позбавляли 
1 мо/к.іііиості отримувати хоч якісь прибутки; вони взялися 
• і \ ' і і і т своїх підданих, щоб випитати, де сховані скарби, 
МЛІ рлоовані в панських будинках. "І чулися в народі стогони 
м ЛІ \ ; і ітя, і горе, і нарікання на Хмельницького", — говорить 
мичіиссць". 

()сь до чого призвели нас його перемоги! —скаржилися 
' • кчіи. — Ми очікували собі свободи, а він знову закабалив 

III. \ рабство! 
( правді, на Хмельницького, мабуть, не бу;ю надії. Здава-

I." I що він глухий і німий до стогонів народу і діяв заодпе з 
п ііілмп. Він пе довіряв русам, віддалив від себе козаків, 
••и"ті! себе татарами. "І пе раз йому загрожувала погибель 
1 І 1 рчсііотовапогохолопства"^ — стверджуо: літописець. До 
І', і-і'ііі ж руський народ голодував, особливо потерпала 
І ' ІІ111І,: ще під час минулої війни чвертка житнього борошна 
І ••іім\ і'.ала 120 злотих, й убогі люди, які пе встигли вгскги. 
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помирали від голоду юрмами. Сучасник оповідає, що побліічу 
Луцька в одному селі жінка зарізала двох осіб і їла їхнє м'ясо, 
наділяючи й інших цим харчем; в іншому місці голодна мамі 
умертвила й засмажила двох своїх дітей'. 

В такому становищі єдиним порятунком для руськоіо 
народу було '"йти світ за очі", за народною приказкою. По 
дільські та брацлавські селяни втікали на лівоберелсжя Дніпр.і, 
перейшли так звану Вишневеччину — землі Прилуцького і ;і 
Лубенського полків й оселилися на Полтавщині й Охтирщтіі, 
де по берегах Ворскли з'явилися великі сіюбоди. Таоскілі.кп 
і на цей відда^існий край зазіхали поляки, то південнорусм 
полишали свою вітчизну і йшли в Московську державу-. ІЦі-
з початку XVII століітя в Україні був звичай переходити іі;і 
слободи й оселятися в привільних степах нинішньої По^п аÎ  
ської губернії. Посуваючись все далі й далі за царювання го 
сударя Ми.хайла, іювопоселенці захопили частину московських 
володінь: з'явиішся сіюбоди біля І Іутивля, Рильськата Белі о 
рода. Слідами своїх батьків пустилися тепер українці шука і м 
нової вітчизни. 

Перший приклад переселення козаків, а не холопів, ли 
Московської держави подали волиіщі. Відразу після берестсці. 
кої поразки тисяча козаків виниююго тоді Острозького іюлі\\ 
під начальством Івана Дзинковського, очікуючи нашеспі 
поляків, які переслідували розбиті сили Хмельницького, втекли 
за кордон і попрохали царя дозволити оселитися ї.м на москои 
ській землі. В ту пору московський уряд звертав особлин) 
увагу на південний кордон держави і старався залюдниш 
пустельні береги Дону, Сосни, Осколу в нинішніх Воронезькім 
та Курській губерніях. Цей намір був необхідним у зв'язку і 
тим, 1Ц0 Московська держава безперестанку потерпала ніч 
набігів кримських варварів. Цар Олексій Михайлович уже 
побудував там декілька укріплених міст. Тисячі козацькич 
родин з-за Дніпра, людей військових, загартованих у боях були 
скарбом для держави. Цар не дозволив їм селитися біті 
Путивля та Бєлгорода, як вони хотіли, а звелів побудувати їм 
місто на березі Тихої Сосни, назване Острогозьким. Украї 
прибули на місце приживання в готові будинки, забезисчот 
навіть збіжжям для першого обзаведення. Цар дав їм нраіиі 
мати весь колишній козацький порядок: чини полковник.і. 
сотників, осавулів, всю організацію українського полку, і І,сі')\ и 
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II. ічпиіі слобідський полк'. Такий прихильний прийом підба-
імірин інших. 

І Іодністровці та бужани складали на запряжені волами 
І" 1 'и чи сани своє майно, спалювали хати й стодоли, щоб воро-
I їм мс дісталися залишки іхньо'іхудоби, й вирушали цілими 
> . і.іміі іі]укати іншої України. Марно жовніри заступали їм 

с і'рачували на острах іншим тих, хто потрапляв їм до 
і'\к \країнці виїжджали з гарматами й рушницями, проби-
п.і піся чі староїбатьківшини, купуючи кров'ю нову-. 

Мспш як за нівроку на просторі від Путивля до Остро-
мі'.і.кл з'явилось багато слобод, з яких утворилися міста й 
..і\м,кііі містечка: Суми, Лебедин, Охтирка, Білопілля, Короча 
I.1 нині. ;Чехго рухався на південь, вглиб степу, по річках 
І по, Учаю, Харкову, Коломаку. Серед слобід був нинішній 
. .і|ікп',. Заснований серед боліт і лісів у безпечному місці, він 
І іг. Iкілковим містом з українським ладом, але не підвідом-

•ііім І сїьману. Поселення загалом називалися слободами, від 
ця земля, заселена іювоприбулими південнорусами, 

• •і|тм:і.іа назву Слобідської України — України вільної на 
ир. ч ііі',;іі у старій Україні, де мешканці гютерншін від ноляків\ 

і |чкіітсь гюляків, ці переселенці зрікалися й свого геть-
I їм,І Хмелі.ницький боявся, іцо таким чином всі українці 

II. іи исруї ься на новосілля, кинувши його на жертву з малою 
І І іі.кк іюлюдей. Водночас, побоюючись цілковито втратити 
' іі.і |міту любов, і прихильність царя, гетьман іюслав до 

І", кі'.и посольство повесні 1652 року з пропозицією, в якій 
1.1 ириї інальна думка переселити всіх козаків на царську 

• І Ні 1. 
1 Ічлалій нас, государю православний, — писав Хмель-

иііім.кіііі, — з,\пілоссрдься над православними Іїожими 
•лми і нашою невинною кров'ю. Нічого не виконують 

I иіч ! і:ами постановили: святі Божі церкви, які обіцяли 
1.1111 нам з унії, не віддали, та ще й навертають до уніат-
II іцо зосталися в нас. Вони прагнуть викорінити право-
іі\ иіру в народі нашому, а для цього зібрали на нас свої 
іімі иіііська. Вони глумляться над святинею, катують 
' >. іатіих хрис тиян духовного та мирського чину, чинять 
І' 'рс іоїчості, іцо вашій царській величності і слухати бч'де 
ііііііі ('.іізно прохаємо вашу царську величність: не дай, 
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великий государю, клятвопорушникам і мучителям зииіцн і и 
нас до кінця, прийми нас під свою міцну руку". 

Олексій Михайлович постійно показував миролюбство г;і 
справедливість і не хотів порушувати миру з королем; він 
залишав виконання своїх задумів до певного часу. Козацький 
посланець Іскра отримав дозвіл бачити царські очі, а дяку 
Волошанинову було доручено переговорити з ним. Ось цікава 
розмова дяка з козаком, передана нащадкам. 

— Його царська величність, — говорив дяк, — завжди 
буде милостивий до гетьмана і триматиме вас усіх на свосму 
царському утриманні. Але великий государ не бажає пору-
шувати спокою і радить і етьманові та всьому війську Запсі-
розькому стояти на тому, на чому помирилися з поляками. 

— Одначе король і сенатори, і вся Річ Посполита, -
заперечив Іскра, — ніколи не тримають слова і завжди пору-
шують те, в чому клянуться. Тому гетьману і всьому війську 
Запорозькому немає іншого притулку, крім царської велич-
ності. Благаємо великого государя заступитися за нас. 

— 'Гак у вашого гетьмана, — сказав дяк, — велика друж-
ба з ханом: чи не підете ви до хана, якщо поляки вас дуже 
утискуватимуть? 

— У гетьмана хоч і була дружба з ханом, але несамохі ть, 
— пояснив Іскра, — тому ідо поляки на нас напали, а нам, 
черкасам, ніхто не допомагав. Тож ми покликали хана на 
підмогу. Втім, хан хоч і подав нам допомогу проти поляків, 
одначе татари після того нас самих розорили. Вірити крим-
ському ханові не можна, адже він бусурман, і ми ніколи ЕІС 
підемо до нього, а будемо сподіватися на одного великого 
государя. Якщо його царська величність не бажає порушувані 
миру з поляками, то нехай зглянеться на нас: дозволиіі, 
перейти на порубіжні свої землі коло Путивля й оселитися на 
литовському кордоні. 

У цьому проханні був невисловлений намір Хмельницькоі'о: 
у разі царської згоди він міг стати страшним для поляків, і 
тим часом не тільки не покинути України, а ще й розширити її 
межі. 

Дяк відразу зметикував, чого домагаються козаки, й від 
повів: 

— Добре чинить гетьман з усім військом, що до бусур 
мана не пристає, а шукає милості царської величності. Пехліі 
переходить гетьман з усіма черкасцями на наш бік, у його 
царської величності є землі великі, просторі, привільні: нехаіі 
селяться гю Дону, Медведиці у зручних місцях, а в порубіжних 
містах, на кордоні Литви їм селитися не годиться, бо іоді 
буде у них з поляками і Литвою велика суперечка, і що подалі 



I I І і т \ , то ліпше буде без усякої задьористості. За вічним 
договором із королем ухвалено тих не повертати, хто 

п. І Н І іде із Литви до нас, а від нас до Литви. Тому гетьман з 
• ічі і'.іііськом може перейти на землі його царської величності; 

не буде, і житимуть вони у милості й честі, і дасть 
їм І псудар велике жалування та привільні землі'. 

цей час Виговський прихиляв гетьмана й старшину на 
' 11 іілря. Він підтримував зв'язок із путивльськими воєводами, 
II' |н-члііав їм вісті, і якось мало не поплатився за це життям 
І' |и і оалакучість зв'язкового, який розповідав козакам те, 

говорити Виговському від восводи чи воєводі од Ви-
I' 'І', і.кого. Коли до гетьмана прибули царські посланці Василь 
• іікпі'.ський та піддячий Лдраб'єв, Виговський мав з ними 
І м мііу |юзмову і передав копії з листів польського короля, 
І І ' т и І,кого хана та волоського господаря. Він знімав зі стіни 

II.1'. ( паситсля, цілував перед гінцями на знак своєї вірності 
ірііи: 

Поки я тут, сподіваюся з Божою поміччю утримати 
І' іі.млііа і все Запорозьке військо, і царя кримського, і всю 
I і'имі і.ку орду від нападу на українські міста його царської 
І • іосгі, тому що і кримський хан, і Иуреддін, і мурзи, і 

1'' II них є власники — всі мене слухають. Всі знають, що з 
І • І ічсі поміччю я у війську Запорозькому владар у всіх спра-
I І І ісїьман, і полковники, і все Запорозьке військо мене 

І.\.іічгі, і шанують. 
І'.II т и Виговського на справи був відомий сусідам, і тому 

. І ;і'д рі алися до ньогознайвигіднішими пропозиціями. Ракочі 
ііі|ч мііунав його кинути гетьмана і приїхати до нього, обіцяю-

иі І .()() червінців за рік, начальство над своїм військом та 
" І І імч;і місту володіння. Виговський показував цьоголиста 

І.ким гінцям і запевняв, що найвище цінує царську 
ПІ іи II.. В гім, завбачливий писар заздалегідь шукав для себе 

' "ік іо притулку й опори у царя, якби стаїювище його в 
І |І.1ІІІІ '.мінилося. 

І \ І чимало таких, — говорив він тим же гінцям, — 
• III імовлятиме гетьмана бути під началом турецького царя 

І |чім. і.кого хана, а в мене того і в помислах немає, щоб 
III. І. ііодагися, крім царської величності. Тільки б великий 

і.і|і іі іяиувся на мене, холопа свого, велів гюдати надію 
•• І • милість, велів би надіслати до мене свою 

і.і|н і'л грамоту за рукою думного дяка, щоб ні гетьман, 
• І . ь I. І1ІІІІ1ІЙ про це не знади, і якщо його государева милість 
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до мене буде, я з батьком своїм і з братами, і з приятелями 
прийду до великого государя, і багато кращих людей чаїю 
розької землі підуть за мною до нього, та і про гетьмана ік-
думаю, щоб він невірним піддався'. 

Л тим часом реєстр закінчився; реєстрові списки внессім 
до міських книг; всі, хто не ввійшов в обмежену кількіси. 
козаків, мусили знову працювати на панів й утримувані 
польських жовнірів. Литовське військо ввійиию в Сіверщнну 
Частина коронного війська перейшла на лівий берег Дніпра 
Втеча до Московської держави ускладнилася. Сам Хмелі, 
ницький видав універсал, у якому заборонив переходити на 
слободи і наказував служити папам. "Вже тепер, — писан 
він, — не годиться робити того, що раніше, нікому не будг 
попхади, хто не .хоче коритися!" 

Та мешканці надумали про покору ні панам, ні жовнірам, 
пі самому козацькому гетьманові. Вони заривали в зем^ Î(1 
своє майно, палили хати, заганяли худобу і вивозили хліб, оік-і 
та сіно в укріплені містечка, куди і самі з родинами ховалися 
"Бідний жовнір, — говорить польський літописець, — мусим 
кров'ю добувати хліб насущний". Весною, як тільки почаи 
сходити сніг, вся Україна була вже у вогні. 

На Задніпров'ї, по Бугу і Дністру мешканці ховалися гш 
лісах і яругах, так ню поляк не міг ні пройти, ні проїхати бо і 
озброєної команди. У різних місцях України з'явилися народні 
ватажки, котрі або самі домагались гетьманського достоїм 
ства, або хотіли довірити його комусь іншому замість Хмелі, 
ницького. Хмелецький, дворянин, який проміняв свої ШЛЯ.ХС І 
ські грамоти на козацьку волю, на (іравобережжі Дніпразби|)аіі 
невдоволених і готувався позбавити Хмельницького гетьман 
ства\ 1'Іа лівому боці Дніпра, біля Лубен, бунтівні холоші 
обрали ватажком якогось Бугая і билися з жовнірами''. Коап 
Ніжина зібралося сильне ополчення під начальством Лук'яім 
Мозири^; Хмельницький усунув його від Корсупського нолк\ 
і призначив на його місце свого шуряка Золотаренка. Навкош 
.Мозири гуртувалися ті, хто однаково ненавидів і панів, і спої и 
гетьмана, і скоію цс ополчення так зміцніло, що два загони 
послані проти нього Калиновським з-за Дніпра, були розбіїї і 
а Потоцький, сип покійного гетьмана, з 'явившись на лііи>м\ 
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' " |Н- іі, 1ІС ПОСМІВ вступити з Мозирою в бій і поквапився втек-
IIIII.І їлд'. у Миргородському цолку, в селах Липове та Рябухи, 
• 1.1 міся сутички між жовнірами і мешканцями-. Польські на-
•II 11.пики розбирали цю справу і стратили багатьох мешканців, 
i чітіцили села вщент, не дивилися ні на стать, ні на вік*. Тоді 
т | і іородський полковник Гладкий, не показуючи полякам 
ii мчіо невдоволення, таємно домовився з козаками, шоб у 
іі|иі ;ііачений день за сигналом перебити всіх жовнірів у Мир-
I' І І іі.:і,кому полку. Для цього обрали Великодну неділю. Поля-
мі. і;я І кувачи. Мешканці кинулися на ворогів і вчинили страмі-
мо крпіюпролиття'. Цей приклад підбадьорив мешканців інших 
II- ікіи. Коло Мглина і Стародуба сталася подібна розправа 
II I І ' ІІГГОВЦЯМИ, після чого месники, боячись помсти, стати 
Г" "ііагися полісах і вести гайдамацьку війну'. 

( ілііовище Хмельницького ставало все небезпечнішим. 
І ' і ' |"ниі натовпи готувалися йти на Чигирин і розтерзати 
I IІ .ькка. ІЦоб хоч трохи заспокоїти повсталий народ, Хмель-
імпіі.кий дозволив записуватися до ресстру, і тоді, коли королю 
' •. список з 20 000, в Україні існував другий ресстр, 
!• II "му було записано більше 40 000 козаків, як після зборів-
• 1.МЧ (І миру. 

іі'.ісгка про це збільшення війська дійшла до Калинов-
I и ім>. Коронний гетьман вважав це явним порушенням до-

і написав Хмельницькому листа з докорами. 
\ мсльницький прийняв депутатів Калиновського із сми-

виглядом ображеної справедливості. 
Ьоже мій! — обурювався він. — Коронному гетьману 

І II -очсі ься порушити мир, шо він радий втопити мене у 
Ь • І III ІІОДИ. 

Ііі'іпо, я дозволив козакам записуватися до реєстру, — 
пін Калиновському, — але це було зроблено з 

шост і , тому що вони мене самого убили б; зроблено 
I I I і чрисгі самих поляків, щоб приборкати й приспати на 

І ііиіі час ошаленіле холопство. Повірте, гетьмане, я всіма 
II і.іми прагну спокою, але на все потрібен час. На доказ же 
І пиївності бути вірним Речі Посполитій я бажаю сам, 

-. і:ітпі по суду були страчені"-\ 
I Іи 'ія цього гетьман надіслав до короля скаргу на утиски 

•'І ' • іч іо народу жовнірами, розповідав про вбивства і 
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лиходіиства над руським народом, іюказував, що поляки нор\ 
шують мир і дають привід до нових заворушень, а^іс іі ік 
виправдовував заколотників і прохав розібратися з винуи;іі 
пямиЧ 

Король і сенатори знов були певдоволені Х М Є Л Ь Н И Ц Е . К І І М 

Василь Лупул наказав зупинити його посла до Констант 
нополя і переслав до Польщі листа Хмельницького до іурсні. 
кого уряду, в якому козацький гетьман знову просив допомої п 
та захисту в турків проти поляків^ 

"Поляки, — свідчить історик, — вважали за краще відіш 
відати на підступність Хмельницького підступністю"'. 

Канцлер від імені короля написав йому ввічливого лис і;і 
"Його величність і Річ Посполита приймають із ве;тічіім 

співчуттям неприємну звістку, що після недавнього прими 
рення знову виникають незгоди між обома військами, а то.м\ 
для наведення порядку і викриття призвідців бунтів призпачсіі;і 
комісія, членами якої обрані київський воєвода, Михайло Лксмі 
Ісронім Завишата Маховський. Зі свого боку, гетьман Хмелі, 
ницький мусить показати всю суворість щодо порушнимп 
миру та ворогів громадського спокою із козаків, якщо вияни 
ться, ию вони перщими подали привід, і в подальшо.му вжииа і м 
до них суворих заходів, атакож не допускати залишення ними 
щасливих берегів Дніпра, діяти для заспокоєння козаків, оГн-
рігати права власників та війська разом із гетьманом Кали 
новським". 

Хмельницький з козацького боку призначив у цю комісій 
київського полковника. Калиновський од війська нрислііи 
Л я н д с ко ро н с ь ко ГО'̂ . 

Ця комісія звинуватила й засудила до смертної кари Хмг 
лецького, Мозиру, Гладкого, військового суддю Гуляницьм >1 '' 
та І П Н 1 И Х . імена яких невідомі. Хмельницький без обговорсніїч 
підписав смертний вирок^, удаючи, ніби чинить це з волі мпч 
ковників. а не через власну сваволю''. 

Першим схопили Мозиру і повісили із співучасника\пі 
І'ладкому відрубали голову. Сучасник свідчить^ що Гкно 
стратили не стільки за бунтарство, скільки за особисту воро/і-
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II' 'і\ до Хмельницького; повертаючись з-під Берестечка, він 
іи і;і і.\к)влявся, якДжеджалійта Богун, від булави і мав намір 

• ии і етьманом замість Хмельницького, якого невдоволене 
I " ..ііп во готове було тоді видати полякам. Відомо, т о Глад-
I ми І приніс цю згоду народу до польського табору. Крім того. 
І 1.1 іічий був невдоволений зносинами Хмельницькою із 
І і'ками і попереджав козаків про небезпеку потрапити \ ярмо 
іь і'.ірмН.Ч. 

чмелецького зненацька схопили в Паволочі й тут же на 
".I лрі відрубали голову. Гуляницькому пощастило: він схо-
I іг.і :і в монастирі, а потім пробрався в Молдавію'. Опріч 
і т \ ;асуджених, гю різних містах України частково за вироком 
І "мн ій. частково з волі іетьмана масово рубали голови, ві-
ці.і ПІ. саджали на палю. Десь у цей час, за свідченням літо-
т а \ , був страченийу Києві на майдані Рурський, винуватеці. 
' " |ич ісцької поразки. Хмельницький постановив, щоб при 
І •• міііі польській .хоругві були козацькі депутати для відве-

киаргир, і видав уіііверсал, в якому забороняв ііаро.^іу і 
і|'і им. щоб козацький гетьман дозволив їм коли-небудь чи-

чііі|-) воїнському постою або не підкорятися власника.м . 
І Іч іяки були задоволені цією явною ознакою покірності: 

І м \ мсльиицький, загрожуючи ворогам, загрожував самом> 
. .1,1 

І її- .\пінуло і місяця після таких ознак покірності, як 
І' І І . І І І І Ц Ь К И Й вже готовий був скинути з себе личину і знову 

11111 і'дірогом поляків і захисником руського народу. 
1.1 іоцсрківський договір не був затверджений на сеймі, 

' г ік іі злощасний сейм започаткував низку погибельних, 
иіііі'.іт.х національних зібрань у Польщі. Па ньом\', між 

• хотіли судити і знеславити деяких багатих і свавільних 
' ІІІІГ. г.омп підкупили литовського іюсла Сицинськоі'о. і він 

і сіім під тим приводом, ЦЮ ЙОГО засіданпя тривало 
111' визначеного часу. Хмельницький тоді мав право 
• І .1111 цей договір недійсним. Він і раніше передбачав, що 
І І' IIІ киро дадуть йому привід іюрушити принизливий мир, 

.'.ічразу після укладення білоцерківського договору 
• II І.її: і \ рецькому падиша.ху такого листа: 

1. ;.іі:і царська величність обіцяли нам на/ііслати на 
• и'і V ісри.мського хана та ще військо із добрудзької землі. 

•і'им І) іі|к-іс;іі.ііой брами. — К..І854. 
ііі'ч- псіоричсскос описапис о Ма:іой России до 1765 гола... — 

(•.25. 
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але ми, не бажаючи марнувати час, з допомогою Всевиїїіт.оіи 
Ізога, мали з поляками жахливу битву, й оскільки підмси л і 
Криму га Добруджі до мас запізнилася, то нам довелося ук:і;і 
сти з ляхами мир, але мир гідний, без порушення колиніні.пі 
дружби з кримським ханом, котру жадаємо збере іти до кімич 
своїхді{ів, гаксамоякбути і вірними гіід,таними ванюїцарсі.ічш 
величності. Султан Иуре/щін, будучи з нами у битвах, триміїп 
ся мужньо, як пасує доброму союзнику, а тому гідний понаі и 
й нагороди від вашої нарської величності. Хоча ми й помп 
рилися з ляхами, але тримаємо їх у руках. Тому покіріш 
прохаємо вашу царську величність надіслати свої грамоіи 
до хана кримського і звеліти, щоб він зберігав з нами дружш 
і перебував при нас у всіх битвах, ию й ми, зі свого б(ік\ 
взаємно йому обіцяємо"'. 

Розхвшіивши падишахові султана І Іуре,тдіна і приписавши 
йому більше того, що він зробив для козаків, Хмельницькті 
уклав з ним угоду, а також із Карач-мурзою. Вони вже с гоя;т 
на кордоні України з 20 000 татар і готові були вступиш '..і 
вказівкою Хмельницького. Як тільки гетьман дізнався, шо 
білоцерківський трактат не затверджений польською наці(ш 
а, отже, бііплне не зобов'язує України, він запросив таї ар і 
наказав козакам іотуватися до походу без возів та майна'' 

"Беручи до уваги, писав він у своєму універсалі від І 
березня. - — що ляхи продовжують завдавати нам кривд і И/м 
нема;ю військових молодців безвинно замордували, /ю 'нчп 
ж примушують працювати на себе не тільки в будні, а її \ 
свята, і важко тепер нам забути, що ми недавно були вільними, 
й звикати трудитися на панів, над якими самі були памамп 
'Іож ми вважаємо, що настала пора вирватися нам з неііоіи, 
бо ляхи самі не знають, що коять, і через свою безмі|)м\ 
нахабність хочуть самі себе погубити, а нам жиггя даі^уваї п 
Сповіндаємо, щоб усі, навіть кожен посполитий чоловік, б \ т і 
готові до війни і приготували житгєві припаси до Пасхи, .і 
після Пасхи будуть розіслані моїуніверса^'іи, після огримамич 
яких наступного дня треба виступати па місце, призначеш 
мною для обозу. Ллє ніхто не сміє рушити до мого нака і\ 
щоб не дати ляхам приводу до норушення миру з па ї ї ти ' 
боку, чого вони тільки й жадають"-. 

Молдавський господар, покараний за порушення даної ^ 
слова 1650 року, за порадою іюляка Кутнарськоіо, змову обітім 

'Лрхин ипостраіпіьіх дел. 
*Ве.шчко С. Літопис. — К..199І. —Т,1, — С.93. 
ЧЗісху.чІе яротіпкі... Л.ОгаЬочузкіецо... — Кгако\у, 1845. — Г..' 
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М І Л І Й Доміїу-Лок'сандру (Розанду) за Тимофія, але прохав 
• І І' І рочки на рік, вибачаючись молодістю нареченої. Щоб 

ним і\ і іі ііодальших спроб до сватання з боку Хмельницьких, 
мо чар відправив дочку свою гостювати до сестри Радзи-

I І і"г.оїиЛигву,апотім,колинепорозумінняздиваномунього 
ігмиїтиініся і падишах затвердив знову Лупула в госпо-
• і|" І.кому достоїнстві, він, на ви\югу візира, мусив відправити 

іочку до Константинополя заручницею своєї вірності. 
• II I нона пробула там недовго, якщо її справді туди від-
II м ПІ, адже, за винятком темних натяків у сучасних дже-
•• м \ . немає ясних вказівок на її перебування в Консган-
иіі..іі(і.іі'. В усякому разі після даної Хмельницькому згоди 
• ми ііоо Тичюфія з Домною Лупул всіляко с'гаї^ався школити 

1' ч.ііти>кому, і, можливо, Богдан не заверишв би так 
!• II.к іиво своєї війни, якби .чюлдавський господар не нс-

I 11.11'. полякам пере.хоплених його листів і не налаштовував 
І ііьоіо хана, повідомляючи останньому про зносини 

• іііі.коіо гегьмана з .московитами. Після білоцерківського 
ііі|'\ І\ пул продовжував умі.чо шкодити Хмельницьком\'. але 
• • • ' р іив хана: сподіваючись на силу поляків, він не побояііся 
іірим.ііп кримського посла і відняти у нього лисги^ Тому 
НІ р.і и) ',апроік:)пував Хмельницько.му іюномогу і знову нази-
II ІІ.'ІО .поб'язним другом і союзнико.м'. 

І "Імочись до війни заздалегідь, Хмельницький ще раз 
І іііи^ .11'. Лупулу і нагадав, пю давно іюра викопати обіцянку. 
: II І -.іюи відбч вся од.\ювками, з яких Хмельницький бачив 
' І • • и'.ііс небажашія'. 

І- II. як зазначено в літописі\ Хмельницький написав до 
І II' 1.1 и Іакому топі: "Посватай, і-осподарю, дочку свою з 
ІIIІ' • І моїм Ги.\іо(|)ісм, і тобі добре б\'де, а пе видаси — зі гру. 
• 'II 11- ііл> гвого не зостанеться, і ви.хором прахівій |:)озвііо"". 

І', іі\ І через Кутнарського П О В І Л О \ П І В і\алиповсі.ком_\' про 
!• ' іііг.\ небезпеку і прохав заступництва самої о короля. 

і '.ііііііі величності відолю. — писав він, — що вже два 
^ II \мс іьнпцькпй. заколотник вашої величності, зм\'шус 
II ' І" кмсі, мю принизливо для мого Д О С ГОЇНС'І ва. Знов}'. 
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окрилеиий успіхами, вимагає він синові своєму Тимофію оиі 
цяну наречену, дочку мою. єдину втіху моєї старості, і ноі |)(і 
жує -ібросю. якщо я не вдовольню його: вже чую гомін вори 
жого війська, котре готує на мене Тимофій з Карач-мурчош 
Вій вирішив оволодіти моєю дочкою, навіть уМерТВИВІІМІ II 

батька, і називає її своєю власністю, іюсилаючись на мош 
обіцянку, дану два роки тому під загрозою зброї. Зарадії 
вірності моєї Речі Посполитій, заради мого власницької^ 
достоїнства, заради обітниці, даної поляками, благаю Кали 
іювського не допустити вільно пройти в Молдавію козакам і 
татарам, їхнім союзникам. Це буде слушна нагода знищиш 
їх. безпечних, бо не очікують нападу. Козаки так багато заїк і 
діяли зла полякам, що ГІольща повинна захищати мене ііі;і 
несправедливого насилля, мене, який живе під крилом полі, 
ського орла". 

Дочка молдавського господаря славилася як красою, і.ік 
і багатством батька, який мав наділити її гідним приданим, а 
гому привертала до себе претендентів на її руку. Крім Виїїінг 
вецького, котрого, як подейкують, вона навіть покохала, з ііскі 
хотіли одружитися син колишнього коронного гетьмана ПСІ ро 
Потоцький, староста кам'янецький, і сам польний гетьман 
Качиновський, попри иерівністьу віці'. 

Король саме гогувався до Пруссії і утішав госгюдаря тим, 
що Хмельницький, мо>іаиво, тільки лякає своїм походом. Иііі 
обіцяв йому допомогти. Хмельницькому потрапиладо рук цч 
кореспонденція^ 

1 Іа про.чання Лу пула Кал иновський став табором на бере и 
Буга поблизу гори Батіг, або Вагової, недалеко від Ладижипа 
і гогувався перетнути шлях Тимофію. Польське військо скла 
далося, зі слів українського літописця, з 50 000*, а за полі, 
ськими тогочасними джерелами\ — з 25 000 з гаком. З ніі\ 
12 000 було кінноти, 8000 — піхоти, поділеної на вісім полкіп 
по тисячі чоловік у кожному. Цю розбіжність, одначе, М О Ж І М 

пояснити: іюльський письменник лічить лише стройових, .1 
український — всіх придатних до бою, що були в обом 
Польське військо не любило головнокомандувача, полкоиодт 
з ним в усьому не погоджувались, а Катиновський, вперт і ї і 
норовливий, хотів завше наполягти на своєму, хоч чужі думіиі 
були явно справедливішими. Пани радили йому стати поблн и 

' Р а т і е і п і к Мікоіаіа істіо1о\У!;кіс§о... — І 850. — 8.3.^; ///./К 
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Щ-
імцлава чи Райгорода, проте Калиновський вибрав зовсім 

іручие місце: попереду річка Буг, з інших сторін ліси й 
' и ршіа, а позаду стрімка гора Батіг'. Калиновський нагадував 
\' їм, іцо він головнокомандувач, і діяв наперекір іншим. 

Для Хмельницького не могло бути бажанішого приводу 
І 1-І початку війни за той, ию самі поляки давали йому. Він 
III '.долати ворога, зруйнувати принизливий договір і ясно 
І. ча с ги перед цілим світом, ЩО винні В розриві супротивники. 

І і' .аці.кий гетьман зібрав чотири козацьких полки: Чиги-
іиііісі,кий. Черкаський, Переяславський та Корсунський-та 
•|)(И) кримців під начальством Муреддіна і рушив до Лади-
І М І М * . 14 000 ногайців П І І І проводом Карач-мурзи пішли 
і"|ич ою; вони мали переправитися через Буг нижче урочища 

І ліпіа і вдарити на поляків у призначений час: гетьман 
1 • і;і ісгідь розрахував день, в який козаки й татари могли з 

і 'і них боків зійтися і напасти на ворога. Не доходячи кілька 
иі иіків верст до Ладижина , Х м е л ь н и ц ь к и й надіслав 

І І ііпіовському такого листа: 
Хмельницький Калиновському, руський гетьман поль-

1 і>іму бажає здоров'я. Не хочу приховувати перед вашою 
и І и тсльможністю, що свавільний син мій Тимофій з кількома 
ііи я'іами війська йде одружуватися з дочкою молдавською 
І'" миларя. Звісно, до цього нема нікому діла, але я дивуюсь, 

телепне польське військо невідомо навіщо стало при Ба-
! • " І начебто з наміром заступити дорогу моєму синові. Я про-
іи\ і'.аіпу вельможність для спокою вітчизни відступити зі 
І"'їм иіііськом, тим паче, що воно стоїть на місці, зовсім не 
| \ Ііічму д;ія оборони, я побоююсь, щоб весільні бояри через 
І' І міі'.ажиість не завели суперечки з військом і син мій з юна-
т м лпаіюм не здумав шукати першого воєнного успіху"'. 

Иідирашіяючи цього листа, Хмельницький написав на 
і! Чигирина, і поставив заднє чис;ю. Цей лист викликав 

• |'< I поляків різні думки та здогади. 
Хмельницький, — говорили одні, — тепер став не той, 

іи.і пмі: він чинить щиро, інакше навіщо йому вказуваги на 
и. ;|і\'іпісгь нашого розташування? Скорше б ним скори-

1.1111 іі. 
11 і, — заперечували інші, — він все той же зрадник, як 
піп .хоче заздалегідь виправдатися і вигадав, що син II 

\\,,|іі,, і1ото\\а... — 1681. 4.2. — 5.70 — 71. 
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• пги.„ С. Літопис. — К.. 1991. — Т.І. — С.95. 
МІ І..І іліит І'оІопіаееЬ е,\се85іі Уіасііяіаі IV.., — 1755. — Р. 102. 



його йде без його дозволу. Він хоче спустошити МолдаЕіііо, 
нам не можна Зсьпиніати без оборони вірного союзника І'счі 
Посполитої. 

Деякі восначальпики не вірили Хмельницькому, одначі-
радили гетьманові відійти з дороги і не заважати Тимофієві. 
тим часом зібрати військо з-за Дніпра. Особливо умовляи 
Калиновського Пржіємськжй. начальник артилерії, старий воїн, 
який посивів у битвах у Франціїта Швеції і пишався тим, ще 
витримав славну облогу під Бриссаком. 

— Послу.чанте мене, старого, — переконував він, - я 
змолоду красно говорити не вчився, та справу знаю; аджі-
словами татарської шаблі від шиї не відіб'єш. Буде лихо, якщо 
ми їх зупинимо, зап'є козак нашою кров'ю весільний бенксі. 
поб'ють паніих коней, а потім заженуть, як вовків у яму, і 
закінчиться тим, шо або ганебію здамося, або марно заги 
пе\ю. Відійди лише, пане гетьмане, з кіннотою, ая з німецької^ 
піхотою залишуся тут; ми врятуємося. Якщо ворог нападе 
на нас, ми будемо обороня тися, а тим часом ти збереш війсі. 
ко з-за Дніпра. Я обіцяю тобі два місяці битися проти ни.\. 

Ця порада багатьом здавалась розсудливою, та Калинон 
ський, звісно, не прийняв її. 

— Хмельницький боїться нас, — стверджував він, і 
більш нічого! Його син іде з нечисленним військом. Самі' 
тепер наї ода завдати удару ворогові вітчизни. Смішно були 
б, якби я повірив підступному листу і не врятував ЧССІІ 
господаря в такій скруті. 

Як па лихо, посланий поляками під'їзд привіз звісік\, 
навмисно пущену Хмельницьким, ніби Тимофій іде линіс і 
5000 козаків. Вже нічого не могло зупинити Калиновської ч, 
він передчував захват, як знищить сина Хмельницькою і 
сіювна іюмститься за сором корсунської поразки та сиіи 
ганебний гюлон. Для відвернення нападу в тил він відпрапим 
значний загін у напрямку Ладижина. 

Військо, дух якоі о не підтримували ні любовдополководпи 
пі надія на перемогу, лякалося тоді різних прикмет. Онівнимі 
на ясному небі побачили дві мерехтливі мітли, вони стат і 
витягуватися й утворили меч, повернений руків'ям на схід, .і 
вістрям — Еіа гюльський обоз. Іншої ночі жовнірам у новіїрі 
привиділося зображення озброєних військ, які ніби то билиі И 
між собою. 

"1 не лише небеса й земля віщували ляхам біду", 
говорить український літописець. Біля Ладижина була ЕІСЛИІ. . І 

скеля, нависла над Бугом; там була ущелина, з якоївіднелаїчі.і 
почав відгукуватися подібний до людського голос; він при 
рокував майбутнє і відповідав усіма мовами, якими б до нмии 



І' •і'.срталися. Ніхто не бачив цієї істоти. Різне говорили про 
І' І (), иіі вважали їїбезтілесним духом, що втілений в одному 
• ' юсі; інші стверджували, що це дуща померлої людини, 
п 14 га в камені. Коли запитували її ім'я, вона відповідала, 

іні Гі івуть Спасовським. Французький офіцер, який був у 
І" іі.ському війську, пішов до цієї скелі, й дивовижна істота 
І .1 '.л іа йому французькою: 

Ідіть і скажіть вашому гетьману, щоб він швидше йшов 
I I К II, бо прийде сюди лютий п'яниця, щоб обстриїти йому 
" Г " і>. Ііритва у нього гостра, небезпечно, щоб із бородою 

підрізав йому голови. 
І Іа додачу до цих прикмет підчас огляду хорунжий упав з 

• ііч. і гетьманський прапор розіслався по землі. 
Явна ознака нещастя! — кричали тоді жовніри. 

Іха.іиновський не вірив провістям, не слухав порад і 
• і;аися до нападу. 

І Ичопалися надзвичайно широко — польське військо зай-
I І IIІ маііже цілу милю. Даремно Пржіємський перекопував, 
и.' ік- іаткодить, і як приюіад наводив Збараж. Калиновський 
I ииі ііі на своєму і зазначав, що скоро прийдуть війська з-за 
II І ІМ{КІ. 

МІМ час Хмельницький наказав 5000 татар іти вперед, 
т м и польського табору, а Тиміш із частиною козаків рушив 
1 1.1 ісгідь іншим шляхом і перейшов Буг вище Ладижина; 
І і | і іт Хмельницький залипіався гюзаду, вдаючи, що ніби й 

;і'ііра(ться нападати, а лише спостерігає за сиіюм. 



РОЗДІЛ В І С І М Н А Д Ц Я Т И М 

Батозька битва. — Ві ін і ішет ія поляків. — Хмельниць-
ким прибуває на поле битви. — Лист Хмельницького до 
Польщі. — Облога Кам'янця. — Тимофій рушає до Мол-
давії. — Вигнання жовнірів з України. — Жорстокість 
народу. — Сосновські. — Універсал Хмельницького. — 
Прибуття Тимофія до Ясс. — Весілля Тимофія. — Віднов-
лення облог и Кам'янця. — Сейм у Польщі. — Козацькі 
посли на сеймі . — Польські комісари в Чнгприні . — 

Народні бідування. 

29 травня (за ініиими джерелами — 1 червня за н.с., тоГіт 
22 травня за старим стилем, а ще — 2 червня) перед(ітіи 
загін показався на виду польського табору; він складаиі ч 
здебільшого з татар. Вони не виявляли ніякої ворожосі і, иі-
раптом поляки за наказом Калиновського привітали їх залпом 
Татари й козаки повернули назад. 

— Вони втікають, — закричав Калиповський, — биііи 
невірних! Сьогодні субота, день Божої Матері! Вперед! 

Кіннота помчала з обозу, і тисячі голосів сколихп \ ' т 
повітря іменем Божої Матері. 

Союзники біжать все далі й далі, навмисно, пюб роздіич і м 
військо; поляки їх переслідують, як раптом позаду МIÎ  
здійнялась курява: летить з невеличким загоном рогмігі|і 
Зелінський. 

— Назад! Назад! — кричить він. — Козаки в тилу обо і\ ' 
Козаки нападають на обоз! 

Кіннота стрімко повернула назад, розгублена й зляк.ім.і 
несподіванкою, а втікачі тут же кинулися за ними, пускакі'ш 
стріли й кулі. Поляки домчали до обозу; союзники стали т і 
поляків трохи далі відстані гарматного пострілу. 

Тимофій Хмельницький напав на поставлений ві;иіалік п і 



і іік і.ка загін і майже цілком винищив його. Рештки прибігли 
їм-; нам'яті в обоз і сповістили, що козаки через кілька годин 
: іиляться за ними; від страху вони запевняли, що у ворога 
І ІИ яч сто. 

Настала коротка літня ніч. Сум'яття і панічний острах 
іииііирилися в кінноті. Поляки почали обмірковувати своє 
' І.ІМОВИПіе. 

1 етьман губить військо, — кричали вони, — через нього 
111 і'.сі мусимо гинути! Навіщо він завів нас сюди? Чому не 

и.н чухався розумних людей, які радили йому відступити? 
'Ь.му достеменно не дізнався про сили ворога? Хіба для 
I. ік'рала існує слово: "Не очікував"? 

І Іарікання й невдоволеність скоро перейшли у явне обу-

Божевільний! Навіжений! — р е м с т в у в а в натовп. — 
іі 'ич не навчив татарський полон! Йому зіюву хочеться в 
І |іи\і. Так нехай іде сам, якщо йому до вподоби: віддаймо 
іі"іо гагарам! 

Віддати його, віддати! — лунали Г О І Ю С И . — Ми цим 
и|і іі\( мо себе! Навіщо пропадати всім через одного дурня? 

11і, не татарам, — вигукували інші. — Ві/щаймо його 
мглі.ницькому: він за цс пощадить усе військо ще й 

II.11 ородить нас. 
11,і жахні слова передали Калиновському. Він прибіг до 

11,11 иугників із З В И Ч 1 Ю Ю своєю запальністю. 
Зрадники! Боягузи! — кричав він. — Чи ви збожеволіли 

111 І малодушності! Куди ви втечете? У річку топитися, чи 
ИІ.1 ' Иііеред! Я наказую! Вперед із обозу! 

/Коїініри відповіли лайкою. "Кров Калиновського, пощад-
I. ііл іатарами, ма^іо не пролилася від польських мечів", — 
1' 'їй іри І ь сучасник. Проводар змінив тон: 

І>ратове! Співвітчизники люб'язні! Товариші по службі! 
1 .імі'ніться! Що за божевілля засліпи;ю вас? Ще до битви 
• '•ігіс погубити мене, вождя вашого і товариша. Ллє знайте, 

"І'.пітс, я готовий принести в жертву мої сивини, якщо моя 
І І"41 спокутує вашу мшюдушність. Я перед вами: вбиііайте 
" іи ' І Ісхай я поляжу, але ви здобудьте перемогу! 

І и- не спонукало воїнів до покаяння; вони сипали прокляття 
" 1 • і'.чіо командира, готувалися втікати і здаватися ворогам. 
І І птоііський зупинивїх і побіг до Пржіємського радитися. 

Мсрез певний час, на світанку, прибігає до іи>ого син 
' ІМІИЧО. 

Нони втікають! — сповістив він. 
І Іі, вони не втечуть! —закричав оскаженілий гетьман. 

1 .і|)\іати вперед! Піхоту вперед! Стріляйте по них! Бийте 



боягузів! Я зроблю з них хоробрих! Позбавити їх найме 
надії на втечу, тоді вони перестануть падлючити і мимотші 
підуть на ворога, коли смерть буде у них і спереду, і позад\ ' 

Артилерія повернулась на втікачів, піхота побігла швидким 
маршем. 

Гримнув залп, хмара картечі й куль звалила ряди нолякіп 
Одні стоять, як мертві, не в силах вимовити слово, другі біжа 11. 
нестямно, треті в шаленстві відповідають кулями і кидакгііл ч 
на німців. Калиновський наказує повторити залп, починає і іл ч 
міжусобна битва... Раптом в обозі пожежа. Слуги, певне, руї-'и. 
а може, й поляки, бажаючи прислужитися козакам, запа^тIIм 
в кількох місцях сіно; за хвилину спалахнули шатра. 1 и иш 
мпть з-за пагорба зі страшним криком з'явилися козаки, яким 
дали знати про сум'яття. 

Кілька хвилин козаки стояли, як вкопані, вражені нсс іт 
діваним видовищем. 

Чи не хитрість це? перемовлялися вони, та скори 
зрозуміли, в чому справа. Золотаренко, злісний ворог полями, 
зі слів польського літописця, нобачивіпи пожежу і чиа|іи 
виїукнув: 

— Гей, братці, дивіться, що ляхи роблять! Не мордуй їси. 
дурно січучи ляхів: голіруч їх заберемо, в їхній же воким. 
заженемо: самі подохнуть. От тепер, братці, помстимося і,і 
кривду нашу берестецьку, спалимо, погубимо ворогів наиінч' 

Козаки стрімко кинулися на ворогів з різних боків. 
Кіннота, ще не отямивц]ись від граду куль і карісчі 

розгублена від раптового і лютого натиску козаків, кинул.н ч 
врозсип. 'І"а звідусіль налітали козаки, і юрми поляків, нсмчи 
полохливе стадо, за висловом сучасника, мчали до і;уі\ 
Декілька тисяч потонули миттєво. Злякані гіркою долсіи 
товаришів, інші кинулися в обоз, та козаки погналися за ними 
і запіали у вогонь. Інші втекли в поле, до лісу, в болото; кочакм 
переслідували їх, перетинали шлях, заходили з боків, стрілянії 
рубали, кололи. 1 Іайсміливіші, бачачи, що смерте, немимуі.і 
згурт>'вались навколо гетьмана й у відчаї відважилися д а т 
відсіч ворогові, але всезагальне сум'яття позбавило їх змін и 
навести хоч якийсь лад; дим палаючого табору застеляй їм 
очі. 

— Я не хочу більше жити! — кричав Калиновськиіі. 
ІУІені соромно дивитися на цей схід сонця! 

Він кинувся у натовп ворогів, шукаючи смерті, огрим.іи 
декілька ран, загнаний між дерев: там татарська сіріи.і 
завдала йому смертельного удару. 

Татари відрубали голову мертвого гетьмана і пршкчим 
Нуреддіну. Султан наказав нести її поперед себе й урочіи і -
показував козакам. Біля нього їхав Золотаренко. 



~ Здох пес! — вигукував він. — Тепер вже не вкусить! 
-11е доплатив нам відкупу, — говорив Нуреддін. — обіцяв 

іі|тс;іати до Криму і не стримав слова. 
- Дайте його голову нам, — попрохав Золотаренко, — 

111 пошлемо її нашому батькові Хмельницькому. 
І козаки віднесли цю голову на подарунок своєму і етьману 

іь іоказ своєї перемоги. 
Нісім полків німецької піхоти стали в утвореному Бугом 

І \ іі і вирішили не загинути без відсічі. Начальство прийняв 
М.ірко Собеський, братЯна. Мужньо відбивали вони напади 
І . І '.ЛКІВ. 

І а раптом, "ніби сильний дощ із хмари чи вихор у пустелі"*, 
І .і|іач-мурза з 14 000 ногайців кинувся на них у тил з іншого 

юри Батіг. Жахливий крик сколихнув повітря. Оточена 
\і IX боків, розірвана наскрізь піхота змішалася і супроти 

І"' II склала зброю. Татари й козаки рубали її навсебіч. 
( обеський загинув. 

1)агато втратила з ним вітчизна, — говорить сучасник, 
1 а найбільше рідна мати, і ніхто не вміє висловити печалі, 

І і'і\і 10Г0, хто її відчуває". 
И обширі декількох миль козаки врозсип ганялися за 

иі ікачами, уражаючи їх списами й пострілами, витягували з 
І"' 11)1 а і чагарів, марно кидали зброю поляки і благали про 
II' ипалу. "Не було до них миіюсті за їхні тиранства і здирства", 

кі і іорить український літописець. Татари хотіли їх 
щоб, узявши в полон, відпустити за викуп, але 

мі'.акп заплатили мурзам за те , щоб не з аважали їм 
1111 ітц> вати ворогів. Деякі вдало перепливли Буг. та не уникли 

з навколишніх сіл та хуторів збіглися руські холопи, 
І іик ііі звісткою про визволення, й добивали втікачів косами 

І 1 II і\ііі. 20 000 поляків та німців, які служили в гюльському 
іиіь і.ку, загинули в цій нещасній битві; половину з них скосили 
1 іріі м га кулі власної артилерії і піхоти, багато потонуло в 
і \ І ПІШІ винищені козаками й холопами в полі. 

Оце вам за Берестечко! Оце вам за Триліси! Оце вам 
' 1 \ ипо! Оце вам за стації! — примовляли руси, добиваючи 

І " .| 1. Ч П і . 

Чі які поляки уникли смерті, перевдягнувшись у жіноче 
І "]' ііпія і сівши на гарби разом із татарками; деяким татари 
• 11 1.1 '.а ии гюрохом обличчя, дехто сховався по шию в муляці... 
II' " . п а ю встигли перейти Буг, але й тих перебили холопи. 
' • І" І останніх був Самійло, син Калиновського; у селі 
І "Міг.ці під ним обломився міст, підскочили .мужики і не дали 

и.чі^о С. ЛІТОПИС. — К . . 1 9 9 ! . — Т .І. — С . 9 7 . 



йому вибратися з води. Оповідають, що його молода дружнім 
не дочекавшись чоловіка з-під Батога і не сумніваючись, пп • 
він не був щасливішим усього вііїська, від горя нічого не ї'і.і і 
не нила, хотіла звести себе зі свіїу. Лікарі умовляли близьких 
запевнити її, нюСамійло живий і перебуває в татарській псіт м 
Бідна вдова продавала свої коштовності і роздавала на І І Н К \ І І 

чоловіка, а добрі люди навмисно підтримували в ній м;іріі\ 
сподіванку, аби скористатися її багатством. 

Старий Хмельницький, одержавши в іюдарунок від спім 
голову Калиновського, відправив звістку його братові, я м т 
разом із Потоцьки.м стояв із військом за Дніпром і разом і 
тим, як зпуміапня, іюслав йому обстрижеіюго коня з моїузміїї. 
навколо піиї, скрученою із гриви та хвоста. Зачекавши, домі 
козаки без нього завершать поразку польського військ.і 
Хмельницький на третій день битви з'явився в обоз, удаїїлп 
пю невдоволений, гнівався на сина і козаків за кровопролп і пі 
приласкав ЗО поляків, узятих в полон, запевняв їх, що ІІСЯ ІИІ 

бойня вчинена свавільцями проти його бажання і на док.п 
своєї безвинності наказав відшукати труп Калиновською п 
його кишені знайшли застережного лисі а Хмельницького. Ііш 
обдарував шляхтичів і /юзволив їм В І І П Л Ю їхати до Польиіі 
Розпитавши татар, козаііькнй іетьман дізнався, що иоііи 
врятували від розіноченого натовпу ще 2.56 чоловік; мім 
подякував їм за це людинолюбство, викупив браіщів, відпр.ітім 
до Чигирина, наказавши козакам поводитися з ними шаїкні 
ливо, й обіцяв неі айно випустити, яктільки отримає занлачі'їм 
за них гроші. Як переможець, він забрав собі всю артилеріш 
із 57 гармат, а ііпле віддав союзникам. Але татари бу;пі цим 
дуже псвдоволені, бо не взяли нічого — весь табір став 'ічі' 
биччю полум'я. Литовський канцлер у своїх нотатках іоіш 
рить, що Кшіиновський ще раніше накликав па себе ненатн іі. 
Хмельницького. Він підмовив якогось козака Бублика змес їм 
зі світу козацького гетьмана, та вбивця не встиг виксяіліи 
доручення, був с.чоплений і під'юр'їу'рами відкривтаємнициі' 

Хмельницький сподівався тоді, що господар, дізнавпмк і. 
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11| н І І ІОІ о перемогу погодиться на шлюб, і тому більше не пустив 
і.м;і|і до Молдавії. Затримавши сина при собі, він написав 
Кмулу л и с т а , в якому, за т в е р д ж е н н я м с у ч а с н и к а , 

І іи іоіілювався так: 
"11с зволь, вельможний господарю, зневажати союзом зі 

ЧІІІЧО і відмовляти зі своєю дочкою. Сам почуєш, якої нищівиої 
1П41Л іки завдав я ляхам і вбив у них войовничих дух так, ідо 
П.1ІІІІ і снер не насміляться воювати і не лише приймуть такий 
пі|). який я сам їм дам, а й принизливо прохатимуть зборів-

• І.КОК) договору, стільки разів ними порушеного. Не вихва-
і іііся своїм походженням та пращурами: більше честі стати 

І" іиким своїм мистецтвом, ніж бути зобов'язаним величчю 
и II.ки народженню й титулам. До того ж якию ти не пого-

ся з доброї волі, то сповниш моє бажання підневільно". 
Иіїіна розпочалася, і Хмельницький хотів скористатися 

м . доки не зібралося польське військо, щоб знову відняти 
11'' і і іля, тому негайно виступив з військами з-під Ладижина 
п II.) іілі.ську землю і зайняв Вінвіицю. Саме тоді, удаючи, ніби 
іи \і;і( наміру шкодити Польщі, він надіслав листа до короля 
І і'.мііравдовував себе за розбиття війська. 

Ч 11Н мій, — писав він, — їхав на весілля, як раптово 
І л иіповський зупинив його на дорозі, на противагу правам 
іи|>\, коли і Бог не віднімає землі й води ні у добрих, ні у злих. 
І ісрігав гетьмана і радив поступитися з дороги. Простіть, 

іміііл величносте, моїх козаків, якщо вони, як властиво 
1" 11- ЦІМ людям, надто далеко зайшли у своїх пустощах". 

111,()б не допустити народ до заворушення, гетьман розіслав 
II" І \ сідніх містах України та Поділля універсал, в якому 
• іпііл вав, як сталася поразка Калиновського, висловлюючись 
I 11, 

Іімконуючи дану мною обітницю Речі Посполитій, я 
І. к рігав обізленого Калиновського, але він зневажив мої 

и. І» конання і зав'язав битву, котра, з Божою поміччю, закін-
III кк 1, цілковитою поразкою поляків, як завше буває з 

І !• лчіжниками та розбійниками, які потайці нападають на 
1111 ірівниківудорозі"' . 

Хмельницький на закінчення наказував народу не підій-
IIIII новстання, але бути готовими на випадок нападу з боку 

І • ІЛКІІГЧ 
І 11 ари вимагали, щоб Хмельницький дозволив їм увірва-

иі' І '.лгонами до Польщі; козаки також радили йти на Львів, 
і І Хмельницький не хотів спустошувати червоноруської землі. 

11' іория о прсзсльпой брами. — К.,1854. 
МІ ,іі)гі;пчіт РоІопіаееЬехсеззи Уіасіізіаі IV...— 1755. — Р.103 — 104. 



і без того над то сплюндрованої. А июб відвернути їх від нми > > 
обіцяв їм їдобич у Кам'янці й відважився повернути всі см ш 
па т о важливу фортецю. Якби вона була завойована, він іл и 
би впевпсний, !ію і Іоділля залишиться в його рука.ч. Він га;і;іи 
ию свіжий стра.ч ба гозької поразки не дасть полякам шви; 
опам'ятатися і змусить ї.\ віддати фортецю, тому й напиї ли 
мешканцям Кам'янцята місневому гарнізону ласкавоголис 1.1 
в ЯК0.\І_\' просив впустити до (|)0ртсці його сина Тимофія. ІЦІЧ. 

відшукав там особисти.ч ворогів своїх, які уникли поразки 
1 7 червня з Кам'янця надійшла Хмельницькому відиові п. 

в якій писали, що, почч вши про винищення християнсі.ми І• 
війська па втіху ііорогам святоіо хреста, вважають це ;т \м 
карою Божою, посланою за гріхи та пи.ху, і прохали Хмг п. 
пицького як чоловіка хрещеного, який вірить у сиоку'іу крон І. • 
.\]:)истовою, прининити пролиггя х|:)исгиянської крові і віді і\ 
пити від міста, яке пе давало йом_\- ніякого приводу ію паиа г 
до того ж, мовляв, на війні жереб не в один бік надає'. 

Хмельїиіпькнй рушив па Кам'япець, шіе мусив о б л и т т п 
свій памір: з України надійшли загроз.:іиві чутки про вторгнсми і 
по.чьського війська. Подейкували, що нібито король всі\и,и 
в руську ЗеМ.ИО і хоче вогнем і мечем змусити її до ИОМІ| ІП 

до того ж Тимо(])ій нросив баті.ка відпустити його до Мо ї м 
вії. "Закоханий юнак, - - і оворітть польський літописеці., 
більше переймався ду.мками про одруження, ніж про вг,іі і і 
(|)ортеці: нсіерніння терзало його, коли він був так близі.мі. • і 
15олощпни. де була і'юго любка, ко.іи вій дихав з пею олмії ї 
повітрям та обмінювався части^п| зі тхаїїііями"^ Xме^п.итII 
КИ1І відс іу нив в Україну. 

[Зійсько. що злякало козаків, насправді перебуваймо ікп.і і 
І1ПХ. а.іе з іншої причини, ніж вони га,чали. і;>ііат Калииовсі.м ч > • 
ще пезиав про загибелі, війсіж'п і квапився йому падономш • 
а і им часом, помщаючись за образи русі>кому народ\, дч '-і'" 
ляв підлеі'лнм чпни'іи дорогою всілякі у тиски та 
а.іе ще не іістнгло вііісіл<о перейти на правий берег, як доіи • 
.іася громова звістка' і са.м Калиновський одержав від .\мі- и 
І ІИЦЬКОГО новідомлення з носірижспим копе.чґ. 1 Іроііо ' 
хоті;пі врятувати жовнірів від помсти народу, кин_\.'иь і 
чотирма тіоіИч'а,\иі̂  за /І,еспу. щоб об'єднатися з литоіиічми 
але натовпи озброєного іиоду обсіунали жовнірів з усіх и и. 

'./.Місіиііоц-хкіі-'^о... кйісіїа р а т і с Ш І с / а . . . — К г а к о и . 1864. 
-І ІІ^Іогіагит І 'о іопіас сЬ схсс.<;яи Уіасіі.'^іаі IV... — 1755. — І' 107 
^Чс І ОПИСІ, Самоіиі .п іа . — .VI.. 1Х46. — С . 2 0 . 
' И с і о р и я о прсзс . і і .поі і браіпі . — К'.. 1854. 
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І" II військо круто повернуло вліво, кинуло весь багаж і, 
і' ммочи житгя, переправилося через Дніпро — піхота па 
•п'іііілх і просто на колодах, а кіннота вплав —- і. як птахи. 
I. 'г.( ірпть літописець^ полетіло до Паволочі, а звідти пошвидиіе 
II.І И(ілипь^ Однак ця втеча коштувала полякам не лише 
І. а: деякі загони винищили руси. ГЗатажок одного з таких 
II11І1І1І Домарацький, який з багатьма панами стояв у 1 Ірилу-

I .і\, пе встиг утекти до Г1ольш,і і, сподіваючись прорватися 
і.> Іптви, кинувся в Конотоп, та козаки не дали йому далеко 
гі ііііги: наздогнали їх біля села Гіідлипного і "за наказом 
ііри:і\цького полковника Сомка' порубали панам голови"*. 

'Іпговське військо також носніпіало піти з Сіверщини з 
I.11.1 чо ж небезпекою і втратами, як і короініе. В Стародубі та 
\Іі иіііі чимшю ли товців поплатилися жи їтям за право збирати 
і.іції іа ґвалтувати жінок'. 

І існависть простого народу знову вихлюїпіулась на влас-
ник іи. У Києві тоді мсшкшю багато шляхтичів, які боялися 
I и ІII в своїх маєтках. 

Як гільки долинула звістка про батозьку поразку, вони роз-
• 'II ,1 1ИСЯ в гако.му страсі, що лишали дорогою вози з прппаса.ми 
1 .1 очяю.м, спалювшіи своє майно, про що дуже шкодува.чи, 
І оіямилися. Над тими, хто не встиг утекти, новторю-
• І їмся сцени колишніх років; діставалося пе лише винни.м, не 
ііі.т\валися ні доброчипство, ні сумирність. Благочестиві 
II. • ПІ сгаралися всіляко напоумити розгнузданий народ, і один 

'і.існик оповів про цікаву подію, котра вважалася в Україні 
пи іг.о.м Божого правосуддя. 

1і\'ву Конотопі староста Сосновський, людина іюважна й 
І'и.|)очесна. П'ятеро його дітей зростали в дусі чистоти й 

ммрпості. Навітьу криваву епоху 1648 року, коли розлючені 
и ткапці зводили зі свіїу кожного, хго був панського роду, 

І "І мовський не втік, як інші, не кинув свого мастку. Люте 
1 III іачгацтво, яке пе жаліло й немовлят, не шанувало пі святині 
І іг.і.ірів, ні тиші могил, не чіпалоСосновського. Він пережив 

II МІННІ чотири роки в Україні. Ллє в день П'я гдесятпиці 1652 
г-і \ н'яназграя увірвалася в замок, витягла родину, заморду-
I І 1.1 ііого дітей і дружину, а потім умертвила й старосіу. 11о-
г II \ палися тільки троє з йоіо сімейства. Тіла вбитих поки-
М III в колодязь глибиною десять сажнів. У день Воздвижсппя 

Хппаїііііп Роіопіас... — Сгасо\у. 1683. — V. 1. — І'.334. 
ІК іория о прсзсльной брани. --- К.,1854. 
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І.МІНОГО обоіїюго. 
' іи-тчко С. Літопис. - - К., 1991. — Т.І. — С. 103. 

Ісиїпись Самоиидца. — М..1846, — С . 2 1 . 



Чесного Хреста вода раптом піднялася до краю зрубу, вики 
пула тіла зовсім иеушкоджені і змову повернулася насвосмісік-
І Іарод із жахом дивився на це чудо, як свідчить літописсиї., і 
розкаювався в злочині. Тіла мучеників гюховали з почес і ями 
в одній \югилі поблизу колодязя. Надовго залишилася про ік 
пам'ять в Україні'. 

Гетьман, прибувши в Україну, дуже радів, шо військо вис і \ 
пиію з неї, але зовсім не заохочував зі свого боку убивсш м 
виї'нання шляхтичів; навпаки, він обурювався заколшом і кар.іи 
винуватців. 

"Якщоя наказував козацькому товариству бути напогокни 
озброєним, на конях і з життєвим запасом, це бу^ю з р о б л с і ї и 
на випадок вторгнення ляхів, — писав він до одного іюлковіїпь.і 
на лівобережжі. — Ллє це не означає, як на мене вигадукні. 
начебто я, гетьман, звелів умертвляти шляхту й урядникіи и 
Україні та Сіверщині; навпаки, я завжди і раніше наказувам і 
тепер наказую не завдавати ані найменшої кривди панам і іи 
забирати їхнє .майно. Нехай кожний зі свого тішиться, нс.чли 
кожний свого глядигь: козак — своїх вольпостей, а ті, шо ш 
прийняті до списку, — мусять служити панам і платині їм 
десяту копу за те, пю зорали панські лани і посіяли на ии 
хліб. А те, І1Ю вони роблять, я засуджую, і меслухіїяіім 
судитиме військовий суд"^ 

Гетьман відділяв інтереси власне козацькоіо стану пі і 
інтересів посіюлитих людей. Козаки, користуючись Сіичмії 
во.'пліостями, ма,іи утворити новий вільний стан нарівні н 
шляхтою, а панські люди мусили зіюву служити мам.їм 
Папський стан збільшуваЕ5Ся, бо до нього належали вже и 
козацькі чиновники, які маіні рангові маєтки. Становміи' 
посіюінітих, шонравда. стало легшим завдяки заступнімі і м'. 
гетьмана, і всеж посполиті були цим не вдоволені; вони .ми іш 
бути вільними землеробами, рівними у правах козаіггву. 1 лмг і 
чином, із самоі'о зборівськото миру виник антагонізм мі і 
козака.\т та поспольс твом — найважливіша причина бо іч.і і 
ля в Україні перегодом. 

Госіюда):), отримавши звістку про поразку Калииовсі.ми > • 
побачив, пш в нього більше немає надії протистояти .\мі- п 
ницькому. Він не хотів раптово ставати із союзника іи)|іии. і 
Речі Посполитої і написав королю, що не .хоче віддати ^ иш. 
дочку заТи.моша; аче, гюзбаіілений допохюги, він був 
па волю невблаганного Хмельницького, який, гомоніли ш и 
домагався руки Домни для свого сина лише для ічно, т - ' 

'Лог(іііис]. Симоіиїлиа. — VI.. 1846. -— С.20. 
-Собсгіісіїпору'міьін >іііівсрса.і Хмс.їьмицкого (рукомисі.). 



• міиуги Луїіула і посадити на господарський престол його 
;ііч. Молдавські бояри посилено вимагали його негайної 
:і .1 чп на пропозицію козацького гетьмана. 

- Невже на догоду полякам, — говорили вони, — які 
м іі.кн спокушають нас словами, а в біді кидають, невже 

і|і:іли них ми повинні втрачати своє майно і, з а х о в а в т и с ь у 
II. ;і\, звідти дивитися на палаючі міста і замки наніі? Якщо 
III іоснодарю, й надалі потуратимеш полякам і наведеш на 
Ми ідавію козацькі полки та дикі татарські орди, то може 
' і.ііііся бунт і престол віддадуть Хмельницькому^ 

'Іупул мігусього сподіватися від підданих. Багато накопив 
I.III срібла та золота, через те деякі родини збідніли; деяких 
'" 'чр знаходили мертвими в гюстелі: підоз|)а падала на госпо-
i.і|іи; до того ж племінник його, розбещений і свавільний, з 

II.II чином молоді бешкеїу/ваву Яссах, іаньбив боярських дру-
а дочок. Лупул, прагнучи пошвидше позбутися небезпеки, 

ii.імисав до гетьмана, що він завжди вважав за честь поро-
т ' і ;и ися з ним, але йому заважали іюляки, а тепер він радіє, 

немає перепони. Він запрошував Тимоша на весілля, 
І прохав не приводити з собою татар. 

Ьс.'юна, богиня війни, не ходить в дружках, — писав він. 
Непристойно з 'являтися тобі на весілля з таким гуртом 

н. 'к-мних кава^'іерів. Відпусти татар, залиш несіюкійні козацькі 
1.11.11 п в Україні, умов батька не наближатися з військом до 
\ Ь • мавії і приїжджай з Богом у супроводі домашньої челяді"^ 

Хмельницький викликав заручником синової безпеки 
и и-міпника Лупула, який і приїхав до Чигирина. Тоді Тиміш, 

'гірспий батьком під опіку Виговському, вирушив у давно 
I І і.іму подорож зі значним загоном. У Ямполі, за звичаєм 
І• 'І с І часу, зустрів його посланець нареченої, "великий двірник" 
І ' ' ічіч.кого господаря 'Гома із запряженою шестериком каре-
I. 'И. I л •! великим запасом страв і напоїв, пшб провести парече-

чо Ясс. Він мав привітати жениха від імені іч)снодаря. 
II І' і мпіого дня молодий Хмельницький перейшов україн-
м иГі кордон, і в першому молдавському місті Сороки йото 
' І |чі', діююрідний брат Лупула з чотирма тисячами почесної 

' не був обряд гостишюсті; вони проводжа^т йоіо з 
• ІГ, І Я М Н до сголиці \ 

Ічміїа Розанда .мусила віддати перевагу не Вишнсвець-
• і\ ;і молодцю з чорними вусами, грубим мужнім лицем та 

І іігчлси)іо козацькою \ювою. Тиміш не мав тих рис свіг-

11. іі)рия о презс;іі.ііоГі брапи. — К.. 1854. 
•мім.іітт РоІопіас... — Сгасчпу. 1683. — V. 1. Р.348. 

11; іо і іа їч іт Ро іоп іае сЬ СХССЙ.'ііі Уіасіійіаі IV... - 1755. — Р.121; 
• А " . Лі^.'чиа Розаила // Русскчія .ммсль. — 1881. — Иіоиі.. С.28() 



ського аристократа, якими міг похвалитися його суіісріїт. 
Вихований серед грубої козацької ватаги, Тиміш не зііаи і оі 
тиниого поводження, зате ніхто краще за нього не вмів руОа і и 
шаблею, ніхто так влучно не стріляв із рушниці та лука; іи і 
дивувалися, коли він сідав на степового татарського коня і, яі. 
блискавка, крутився на повному скаку. Тиміш був втіленням 
мужності й войовничої сили, а в ту пору це чарувало жіпт . 
більше компліментів та лестощів. Він сподобався й маіс|іі 
нареченої. Прагнучи догодити Хмельницькому, теща гоіуіі;ііі.і 
весільну учту за українськи.м звичаєм, а Розанда у вечір рш 
плігання коси веліла співати собі козацькі думи' . 

Коли жених під' їхав до Ясс, численний натовп очікун.іи 
його біля міської брами; назустріч вийшов гофмаршал, л м 
ним Лупул зі знатними боярами. Тиміш зіскочив з коня, приіі.іп 
до нігтестя й обняв його коліна, а господар підняв і поціл\ п.т 
у голову майбутнього зятя. "Господар, — говорить л і к ч т 
сець^ — сказав йому якийсь комплімент, — але д )р і ііі 
Тимоха не вмів відповісти па нього і стояв, як стовн", н о т 
раючи на Виговського, зате писар розсипався у виявахлкнкии 
Потім господар сів на коня і поїхав позаду Тимоша. 

Жених був одягнутий в атласний жупан кармазиноіии.. 
кольору, зверху була накинута оксамитова ферезея. Він іі\ м 
малого зрос'іу, зі слідами віспи на обличчі, незграбноїсі аі \ рм 
одяг на ньому був ніби з чужого плеча. За ним котили тмп 
наповнені подарунками й товарами для продажу. Натовп с) іі\ м 
за ними з вигуками, і під гарматні постріли, цсрко ічтн 
передзвін, звуки бубонів, сурм, барабанів гості в'їха.чи і" 
палацу. Пзстя поселили в палаці з аснстеїщісю, що склал.і і.і' > 
із Виговського, Тетері та ще кількох осіб; іншим козаці .мп 
чинам — полков}іикам, осавулам, сотникам — відве^нI при 
міщення в місті, призначивши кожному пристава й утриманім 
розмістили також козацьких сваніок, які приїхали слідом .. 
женихом, і всього вдосталь відпустили. 

Того ж дня у господаря був парадний обідній стіл, і Тиммп 
переодягнутий на польський кштачт, сидів поряд із маііПу т і ї 
тестем і здивував усіх незнанням поводження. Всі г о ї н і т 
пили за здоров'я, говорили, як заведено на бенкетах, а 1 импм 
мовчав: ""ні бе, ні ме", — сказав про нього очевидещ.. і і 
обіду до пізньої ночі гості веселились, гралатурсцька м\ чи > 
атурки показували різні фокуси. 

'\\'оіп;ісіопіо\\іі... — 1681. — 4.2. — Я.77; История о іі|)счс;іі.п(чі 
— К., 1854. 
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^ 1 серпня відбулося одруження. Весільне торжество було 
. \ м і і і і і л і о українських звичаїв з молдавськими: козаки грали 

II. бояринів українського весілля, а молдавські бояришні 
III іодягнуті дружками. Весь па.'іац був засипаний розма-

|ііііі;іми; безліч знатни.х і простих бенкетували на чудовому 
"і'їді під звуки нестерпЕЮЇ, як зауважив сучасник, сербської й 
і\|ісиі>кої музики. Жених все ще не розмовляв; господар 

•.іісрестанку прохав його їсти, пити, веселитися, і Тиміш, 
И . І М І . І И В Ш И С Ь до одного з придворних, зронив: 

/ І я к у ю д у ж е його милост і г о с п о д а р ю ВСЬОГО довол і . 
' І . і іо ж б і л ь ш е треба ! 

І Іс були перші слова, які довелося від нього почути. Потім 
І ііміїїі несподівано розвеселився, послав по своїх музик, які з 
ним ііриїхали, — органіста, віолончеліста, трьох скрипалів та 
І л' 'ііісга. Вони заграли по-польськи, і Тиміш звелів танцювати 
• І'.' чм козакам, котрі зазирали в покої. Бенкет тривав до години 
II."п. Козацькі свашки так набралися, що засперечалися з 
м'. павськими бояринями, які ображали їх, дорікали, ию самі 
їм.ми вміють пристойніше поводитися, ніж гості. Одна зі 
. г.ііііок, Карпинська, говорила: 

Чи на блазенство ми до вас приїхали? Якщо ви при-
. кчпііиіі за нас, навіщо вашу дочку за козака віддаєте? 

І Пускаючись сходами, вона упала, й оскільки була дуже 
. 'іі.к исга та дуже п'яна, то її ледве довели до карети. 

І і один із наступних днів після урочистого обіду й танців 
гостей: господар, не враховуючи приданого, дав 

• І и г.і 2000 талерів, чотирьох коней у багатій збруї й під сід-
I 1МІІ. двох аргамаків, а після закінчення танців — шмат 
• І.'141 лаву*, за що зять до пуітя і вклонитися йому не зумів. 
' І ' чи доньці господар подарував 2000 червінців, карету, вози, 
п II .ііііажені різними дорогими речами. Виговському й (юлков-
иііі ,і\і -- тканин і грошей (писарю 300, полковникам — по 
І 'И ;і;ісрів); осавулів та сотників обдарували грошима. 

І иміт віддаровував тестя й тещу хутрами, молдавських 
• " г р о ш и м а по 100 талер ів ; це для них не було важливим 
Ні. і.і|)\ пком. Із ч у ж и х посл ів був л и ш е посол мультанського 
' І І 1.14,кого) господаря, і він подарував госЕЮдарю їурсцького 
.111 під багатим с ідлом, а женихов і — к и л и м та німаг злото-
. І.ІІЛ 

і .срссня г о с п о д а р із г о с г ю д а р ш с ю т а п р и д в о р п и \ и і обох 
I 11.11 ировели зятя з дочкою за місто — само гуди, де зуст-

I ' III І имофія. Молода, прощаючись із матір'ю, заливалася 
II • ,і\іи. Батько, цілуючи доньку па прощання, старався бути 

І 11 срія. тк'аііа сріб.'іом чи золотом, парча, 
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веселим, та було помітно, як нелегко в нього на душі. І ! т 
передчував, що цей вимушений шлюб не принесе в маіііл і 
ньому щастя його сім'ї і всьому роду'. 

Під мас синового весілля Хмельницький пішов із вііісі.іч'м 
знову на Кам'янець, на який, як зазначали поляки, у ньоіоїл и 
великий апетит. Він писав: "Панам рейментарям, иіііїлм 
бурмистрам і всім міщанам привіт од війська Запорозької и 
З волі Божої ми розгромили польське військо і по сліда.х іч і 
качів прийиьчи до Кам'янця. Не чиніть опору, інакше ми, іім.і 
гаючи Бога, будемо шукати способів узяти вас і не відсгупимі > 
гюки Божа воля не звершиться. Якщо ж ви підкоригесі., ш 
зазнаєте менше шкоди; ми, бачачи ваше смирення, не доим 
Г И М О кровопролиггя і відступИ.МО од вас зі своїм В І Й С І . К І І М 

Ви оточені нашими силами; не сподівайтесь на польські иііп і 
ка: їх багато загинуло. Сьогодні ж дайте нам рішення, 
ми знали вашу волю. Доручаємо себе вашій дружбі та ба/к.и 
мо всілякого благополуччя". 

Йому відповіли: "Одержавши од вашої ми.чості иоиідчм 
ленпя про винищення вами х|)ис'іиянських військ на ічи\ 
ворогам святого хреста, ми приймаємо з любов'ю цю праіи- і 
ну кару, яку Бог послав нам за гріхи, гординю й пороки илмп 
Але ми сподіваємося па його милосердя, й оскільки ви си(ііл 
тувані кров'ю Христа і віруєте в нього, то ми прохаємо и.іт . 
милість: не зазіхайте без причини на християнську к[нт і 
відступіть від міста, яке вам нічого не заподіяло. Пам'яіаіім 
пю Бог справедливий і милосердний, а жеі^еб війни І І І П . И 
неоднаково. Залишаємося доброзичливими до вас і вііи м > 
Запорозького"-. 

Хмельницький взяв місто в облогу і готувався до Ио|.' 
ш іурму. але у війську поширилася моровиця; татари вимаї ,і ш 
щоб їм дозволив грабувати міста й села, і підняли такніі і и.і 11 
ию ватажок побоювався міжусобної війни з козака^пI Иш 
вдруге відступив від Кам 'янця , "і тоді, — як с в і л ч і т 
польський історик, зробив предивний вчинок: не маі>.'ііі 
сил приборкати свавільство татар, він дозволив їм (іус т т . •! 
загонами по Україні і водночас розпустив по сусідству \ пііч р 
сали, в яких підіймав козаків і народ на цих союзників"' 

ЧУоіїїіі і іото\\а. . . — 1681. — 4.2. — 8.77: Велички С. Лікчии і 
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Гаким же оригінальним здавалося те, що Хмельницький 
п.. пнічас двічі прохав прощення у короля і Речі Посполитої! 
ІІ1ПІ т іурмував фортецю Речі Посполитої. На першого листа, 
іі.икі Хмельницький надіслав до короля, коли вперше задумав 
II гі ІII Кам'янець, не було відповіді. Сенатори не могли поду-
м.ііи нічого іншого, як ге, що Хмельницький збиткується з 
1" '.І іілля Польщі. Батозька поразка, втеча жовнірів з Украї-
ми нове вигнання шляхти нагнали панічного страху на все 
1 П|И1І|ІВСТВ0. "Поляки, — говорить руський літописець', — 
•І' к:іііи появи незліченної армії під Варшавою і збиралися бігти 
. Даиціг та Пруссію; вони б утекли за море, якби вміли по 
їм.ому плавати. Тим часом дворяни Руського воєводства 

іііся, щоб козаки не збунтували єдиновірних холопів, 
иіп|);ьіи загони й укріплювали містечка. Король за таких 
-11, І лнин призначив надзвичайний сейм і 12 червня сповістив 
к \ іінісрсалі, що Польща знов у небезпеці й потребує невід-
I іл чіїого вжиття заходів до свого збереження"-. 

І)Лі ато перемін треба було затвердити на сеймі; чимало 
иі.ііітх панів загинуло під Батогом чи померло за короткий 
•м. Місце Калиіювського зайняв Потоцький, родич старого 
\ І І І І>С) ; ІИ; В обозні на місце сина Калиновського призначили 
'Іг|ііісцького, замість Пржіємського — Сапігу; в руській землі 
1 іг.іічись нові воєводи: Ляндскоропський одержав Руське 
І"" иодство. Чернігівське віддали Тишкевичу, синові старого 
•Ііі.і День батозької битви відкрив не одному пану шлях до 
по к сгей і багатств; староства полеглих у тому бою роздані 
IIIIІ.їм, які втекли з-за Дніпра як винагорода за довгі страж-
I імия під буйного народу. 

І Іропонували зібрати посполите рушення, але депутати не 
і"і 111 погодитись на це; торік перемога над козаками надто 
II 'І»ч І) обійшлася господарям, та й польські холопи, користую-
111' І. иідсутністю поміщиків, почали було наслідувати україн-
I к и\. Сейм дав згоду на посполите рушення тільки в крайньо-
п і'.ііііадку, а до того вирішив вдовольнятися вербунками; 
. и.і шли зібрати у воєводствах 50 000 нового війська і приз-

II ги: іи податки для утримання такої кількості воїнів. Благо-
го 11 и- юнацтво Краківськоїакадемії викликалось добровільно 
ПІП під військові знамена "на доказ, що цей заклад не лише 
II игі и іюляків наукам, а й сприяє охороні вітчизми"\ 

Хмельницький, дізнавшись про збір сейму і знаючи, пю 
и|і.іііл стосується його, знову надіслав до Варшави депутатів. 

11' іорня о презельїюй браііи. — К.,1854. 
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доручив їм виправдати його і ціле козацтво. Козацькиіі иіи.і 
жок написав декілька листів панам Речі Посполитої як сіиим 
заступникам. Один з таких листів до мазовецького иосікі иі 
подамо для зразка: 

"Калиновський загинув, — писав він, — а.,іе не від мш и 
сина, бо гетьман напав на нього без усякої причини. Чи ш 
повинен був мій син захищатися проти насилля розлютоиаиш > > 
тирана? Та війна справедлива й богоугодна, коли беру ться і.і 
зброю на свій захист, коли не залишається ніяких засобів, крім 
зброї! Впродовж всієї своєї воїнської влади Калиноисьмпі 
поводився з козаками не ио-людськи. Не згадуючи колит 
нього, не можна змовчати про недавнє. В злощасну пору мліі.ш 
він на Україну, гюграбував, украй розорив наші терени. Кун;іміі 
людськихтіл встелив він гюля берестецькі, нановнивтруп;іми 
болота, стени, ліси, забороняв хоронити мертвих, віддамі'иі 
на розтерзання звіра.м. Під Білою Церквою він не хогіи мир', 
і вимаї'ав цілковитого винишешія козаіггва. Всю минулу •тм\ 
він найжахливішим чином тиранив простий народ і зазіхап и > 
моє власне житгя. Ьіевблаганний, нестримний, він не іітп' 
терзав людей, а й простягав свої святотатські руки на .\р:іми 
Божі; дзвони, якими народ скликали на моіштву, він псрсміїп.и. 
па гармати; він крап усе. що тільки заманеться. Син мііі ііш иі 
у Молдавію одружуватися, а він із заздроїців перепинив й^м 
шлях й іюзбавив би житгя, якби вдаюся. Та лтоля ро )нп|іч 
дилася інакніе; весільні смолоскипи, приготовлені для 
ночі, освітили вбивство і задушили йоі о своїм димом. Пр;ііі м 
син мій вчинив легковажно; та якщо Річ Посполита ирог т и 
йому, зваживпіи на молодість, то він загладить свій вмиїни 
якию ж йому погрожуватимуть, то слід побоюватися, міпь і 
він не став шукати собі оборону в іншому місці. Сам іііі|і'и 
мусить зізнатися, що Ка;ніновський або не мав розум\, мі 
паючп невинних, або талану здолати озброєних"'. Б І Л І . 

була за те, щоб не відповідати козакам. 
— Хмельницький. — говорили пани, — стільки разів імір 

шуючи присягу, вже негідний довіри королівської. Який ічп 
приносив жертви перед вівтарем і на колінах клявся ічк и. . 
живого Бога, і тоді пе можна покладатися на нього'. 

Та обставини для поляків були вкрай загрозливими: ііт. і 
ський король хотів скористатися станом Польщі й иаиаі і н и > 
неї; московський цар знову надсилав вимоги віднлаї н і:і нр. 
пуски в титулах. У цей час деякі із добромиспих члсит І'і і' 

' Л п т і ї і и т РоІопіас... — Сгасои. 1683. — V. 1. — Р.ЗЗ 1. 
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ІІСІСІ10ЛИТ0Ї подали голос, доводячи, що не одне свавілля коза-
ми га черні спричинили бунти. 

— Ми звинувачуємо своїх ворогів, а на себе не оглядає-
мося,— говорили ці сини вітчизни. — Що такс наша Польїца? 
І Іскло для підданих, приречених на вічну роботу на власників; 
іі'діряни замість винагород платять їм нелюдським повод-
К С І І Н Я М , беруть податки з ділянок землі, із сохи, із диму, із 
І іі/Кі{ої голови, зрештою, вигадують такі побори, які тільки 
мчжна вигадати. Цього мало. Що лишиться бідному чоловіку 
іікмя панських здирств для харчування з дружиною та дітьми, 
к- іабере у нього жовнір; прийдуть хоругов десять в одне 
. г 10 — всіх треба поїти, годувати, кожному дай, а хіо не 
' м)че або, ліпше сказати, не зможе, у того перевернуть все 
ич ори дном; ніе прийдуть слуги, візники і гак обберуть не-

іімсного селянина, що в нього й крихти не зостанеться! Від 
III.іч о холопи розбігаються, буніують, міста й містечка пусту-

поля залишаються незасіяними, припиняються ремесла, 
ііиняється торгівля, І самі власники втрачають прибутки, і 

г. і карбниці вічні недоїмки. Жовнір, який приходить захищати 
мгіііканців від ворогів, поводиться з ними гірше ворога'. 

Усі ці обставини змусили покликати на сейм козацьких 
н ііу гатів. Вони з'явилися з покірним виглядом і разом з тим 
ік невинні, бажали виправдати себе від наклепів. Зі сльозами 

І" і/ки;іися вони всіма святими, що Хмельницький не знав про 
".І іои.ку поразку і на доказ посилалися на його листа, яким 
ічі! частерігав Калиновського. 

— І ви ще плачете, — запально говорив їм канцлер, — а 
• лмі задумуєте нові підступи проти короля і Речі Посполитої! 
I |нііі християнська, безвинно вами пролита, як кров правед-
іші о Лвеля, волає до Бога про помсту, а ви сподіваєтесь об-
і \ т и м и сльозами омити стільки клятвопорушень! О кроко-
111 ПІ, що терзають людство! О народ невірний! Покарає тебе 

1 і і о д ь карою братовбивці Каїна! 
Ллє після цих напучувань з ними повелися ласкавіше; віл 

імені сейму були призначені комісарами Зацвілиховський та 
'Ьі|)іііій, здавна знайомі Хмельницькому. Взявши до уваги 
і .і м ія козаків, оголосили всезагальне прощення і забуггя 
' міпчі.коїсправи, а Хмельницькому та всьому його дому обіця-
II и ісобливі почесті з боку Речі Посполитої, якщо він цілковито 

іірііппнить союз із татарами і дасть у заручники свого сина. 
V }іересні Зацвілиховський та Чорний прибули до Чигирина. 

11'' чорозі до резиденції козацького гетьмана їх зустрів 'і"иміш 
' \ І і|юводідвохсотенного кінного загону. Син Хмельницького 
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від імені батька запрошував їх нахліб-сіль, вітав як дорої и -
гостей. Коли вони в'їхали на подвір'я, старий Х М Є Л Ь Е І І І Ц І . М І И 

зустрів їх біля ґанку з розкритими обіймами, називавочи і і ,і 
рими друзями, радіючи, що бачить їх. З особливими знак.іми 
гостинності їх запросили до святкового столу. Хмельнині.мііі 
наїювнив келихи вином, проголосив тост за здоров'я йоі омі|і(і 
лівської величності, і це супроводжували гарматні носі рпіи 
Цілий день Хмельницький не говорив про справи, удаючи, ми >іі 
вважає їх своїми приватними гостями, а посли, втішаючіп і 
прийомом, сподівалися на успіх. Ллє вранці наступного діш 
коли вони оголосили йому, що приїхали від короля і Речі 1 ІОІ І К І 
литої, Хмельницький холодно мовив: 

— Я дивуюся, панове, вашій відвазі, що ви, такі І Н І І І І І І 

особи, прибули в такий вог онь, коли моровиця ЛЮТуС ПОІІСК І'ІІІ 

ІЦо за невідкладна справа? Чесно, я не очікував вас. 
— Нам треба дивуватися, — сказав один із посліи, 

чуючи від твоєї милості таке запитання, адже ти прислам •!.• 
короля просити прощення своїх злочинів та милосердя. 

Хмельницький спалахнув, вихопив шаблю і, розмахутчи 
в них перед носом, закричав: 

— Милосердя! І Ірощення! А за що? Зате, що не зано ііии 
зла королю? Чи в тому мій злочин, ию після розгрому 
новського утримав татар і козаків, не допустив їх до ипчи 
нення у Польщу тоді, коли я нетілі.ки міг вас знищити, а наш 11 
прогнати за Рим? Гак ви за цим приї.хали? Чи ви справді при 
кидаєтесь простаками? Що ви зі мною жартуєте? Хіба я ш 
знаю, що король готує на мене військо! 

— Па посла нічого кричати, — перепинив його Чсіриии 
— Посол як осел: несе те, що на нього гюкладуть. Чиші, иі 
тобі заманеться, з нашими пропозиціями, але ти поііиіи м 
пам'ятати право народів, якого дотримуються гювсюди. 

Виговський взявся умовляти розлютованого гетьман.І і 
звертався то до нього, то до послів, прохаючи останні.х і' ь р 
піти цей спалах. 1 Іарешті Хмельницький заспокоївся і ск;і їли 

. — Якби не тебе, пане Зацвілиховський, мого дапт.іиі. 
знайомого і приятеля, прислали з цим посольством, ш і 
інакше вчинив би. [а й пан Чорненький вже утретє в М( м' ' 
Гаразд! Що там у вас за умови? 

Йому подали пункти. Прочитавши, Хмельницькиїі дми і.и • 
рішення: з татарами я розійтися не можу, бо ляхи Еііук:тиі 
моєї погибелі; комісії зараз нічого затівати, ко^т ічсіри п 
готується йти на мене війною: як він побажає! Хочу, іцои иш 
був проводарем; я готовий зустріти його там і тоді, де і ш 
він призначить. Сина не пошлю в заручники, бо один м;і:ііт > 
другий щойно одружився: не можна ж йому так швидко мі і.и м 



\іч іоду дружину! Мені пропонують почесті; але ж той, кого 
111 чііссла доля, їх не потребус. Нехай спершу король та Річ 
І Ічсііолита підпишуть зборівський договір, тоді буде мир, а 
'4-1 1010 неможливо миритися. 

ічоролівські посли відбули ні з чим'. А тим часом іеие-
I' І II,пий суддя Самійло Богданович поїхав до Москви повідо-
ми І и ііого царській величності, т о поляки не виконують угод, 
I іі|і(ісігги царя прийняти Україну під свою міцну руку-. Інші 
ичс. 111 відбули до Туреччини з такими ж пропозиціями прийняти 
\ країну під своє заступництво. 

восени біля Ковеля зібраіюся військо, і король наказав 
II I іліаііові Потоцькому виступити в Україну. Х М С Л І . Н И Ц Ь К И Й 

м. чоянся цього; він знав, шо в Польщі за такий короткий час 
и. ;пс|)уть податків для оплати війську. Справді, не дійпювіпи 

' ^'|чраїни, жовніри почали нарікати, і Потоцький мусив роз-
и\, І іііиїх по довколишніх селах для збирання продовольства; 
І" II жовнірство чинило найжахніші свавілля. Цс змуси;ю 
11" І ОЦІ,кого звернутися до короля, який, жаліючи мешканців, 
п іка іаіі призупинити похід. Л тим часом настала зима, і жов-
ім|чі розбрелися. Потоцький насмішив ворогів своїми приготу-
I . ш и я м и . 

І (о2 рік виправдав пророкування астрологів, яким вжетоді 
I I II.ми вірили. Крім багозької поразки, По.мьіцу захлеснули 
І- І іяічібіди. Все літо країну спустошувгіла моровиця.'"і лежа-
ІИ І р\ ііи людські, як снопи на полях, — говорить літопис. -

' І' ироіілі родини тинялися лісами й ущелинами, звірі з негрів 
і"іі 1111 в людські оселі". Збережений сучасника\ні переказ 
I I ічи 11,, що носії, які нідбиршіи гілазачумлсних, перехворівши 

І І 1 іаіочи, що вдруге хвороба не присганс, мазали мозком із 
і||.і.ксітх трупів двері осель, щоб поиіирити заразу і мати 

І І I іч-ос вигоди, забираючи одяг померлих, і акі вигадки 
н ик- гміроводжують моровиці. Страшні пожежі спустошили 

І І. іісідиі міста; від дощів загинув х^чіб на полях, річки вис гу-
іиі НІ ; берегів. Вода руйнувала і зносила будинки, забирала 
II' • іі іі. 15 одному місці, зі слів сучасника, на копиці сіпа. що 

• І іиг. і.імо Віслі, сиділи вовк і коза цілком дружелюбно: спільна 
І '.ііска зробила вовка сумирним, а козу безеграіііною. 

• і|;і;иІоіпо\уа.. — 1681. — Ч.З. — 5.81: Иі.'ііогіптіїї РоІопіассЬсхссхїііі 
. І \ ' . . -- 1755. — Р. 122; История о прсзсльмоії браии. — К.. 1854: 
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Р О З Д І Л Д Е В ' Я Т Н А Д Ц Я Т И М 

Набіг Чернецького на Україну. — Руйнування. — Битва 
під Монастирпінем. — Сейм у Крест-Лнтовському. — 
Лист \ м е л ь н и і и . к о г о до поляків. — Молдавські справи. 
— Вигнання Лупула. — Поповлепня Лупула Тимофігм 
Хмельницьким. — Похід Тимофія до Валахії. — Битва. 
— Повторне вигнання Лупула. — Союз поляків з Ракочі. 
— Похід Хмельницького . — Рада під Тернополем. — 
Посольство Ждановнча. — Московське посольство, — 
Універсал Хмельннні .ко їо . — Зносини з Туреччиною, 
Кримом та Московісю. — Сочавська облога. — Смерть 
Т и м о ф і я Х м е л ь н и ц ь к о г о . — Здача Сочавн. — Похід 
Хмельницького до кордонів Молдавії . — Зустріч із тілом 
Тимофія. — Польський табір нід Жваицем. — Становище 
польського війська. — Наради послів. — Погляд Любо-
мирського. — Переговори з ханом. — Ж в а н е ц ь к и й дого-

вір. — С п у с т о ш е н н я Руси татарами. 

Повесні 1653 року 12 000 польського війська з ' я в и л о с я п 
Україні'; воно складалося з охочих до грабунку й руйнування 
Верховодив ним Чернецький, якого по смерті Яреми вважа:іи 
найхоробрініим полководцем. Він був невтомним; коли мцп і, 
задумував, то першим і показував приклад, як робити; мудрі > 
ваними були його військові хитрощі, яких не тільки вороги, а м 
підлеглі не могли збагнути відразу; ніхто не міг зрівня гися і 
ним у швидкості, з якою він переправлявся через річки II 
небезпечні місця; ніхто не вмів так тримати у покорі вііісі.мі 

•жовніри боялися його і скорялися його залізній волі, К ями 

' Рат іс іп ік і о и'оіпасії когаскісЬ 7.а СЬтіе1піскіс§о.. . — ХУгоскіи. 1К І ' 
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іМ'їоПго була надприродна си:іа. Воїни безперестанку займа-
іііся маневрами й навчанням, він привчав їх до несподіванок 

I пссіагків; за найменший непослух страчував, а в нагород} 
:>".иоляв солдатам займатися здирством, щоб привчити їх 

ік- /ісалі ги нічого на сві ті. Для нього не існувало співчуття до 
іл 'рога. Користолюбний, мстивий, злий, байдужий до сліз та 
І р ч н і . Чернецький був народжений для війни; "у іИ)0Г0 б> в 
І "ЮНЬ замість душі людської", — говорили сучасники' . 
I .ікігм був полководець, якого ми не раз бачили на дру гому 
II і.імі і який тепер займає своє славне місце. 

І іа початку 1653 року, коли іде зи.ма була пос гійноіо і за-
I. |І !;іі річки та болота сприяли зручному прямому ш. ія.\\- /іля 

І ііи і.ка. Чернецький з'явився на збірному нункгі під і\овелс\г 
1 іїілги в березні швидко вступив у Іірацлавщпну. Всі 
іі '̂і слсння по дорозі були знищені: містечка Сам0Г0|50Д0к, 
І І|іи.і\ ки, Липовець, Ягубсць, Линці, Бортівка перетворилися 
I і,\ ии попелу"; жовніри вирізали мешканців без розбо|5у, не 
I.1 точи, як свідчить сучасник, ні вро;иіивоїдівчини, ні вагітної 
І іііічи. ні невинних немовлят біля материнських грудсіі'. 
II.1' )іі п поляків були раптовими і вміло приховувалися від роз-
I" Зазвичай Чернеці.кий повідомляв, що йде в гакий-го 
І І ми, і колита.\ггсшні жителі, іючувши про це, зберуться вті-
I 11II. і'.іи рапто.м іювергався в протилежний бік; тільки українці 
м ;іі:ік)ться про винищення сусіднього містечка, як Чернець-

' ІІІІ '."являється до них, як із неба, і ніхто не порятується від 
І \ І чіої зброї. 

Погребищі саме був велелюдний ярмарок. Ратттом 
' І. рік-цький з'явився посеред величезного стовпища народу; 

1 і'.Гиіці не .\юіли не те ию гюрятувати свог добро, котре воїш 
'1' ІІ.І'ІС і\ .\иісно попривозили для ворогів, а й жи гтя. Всіх без 
І :і)і і І к\ перерізали жовніри зтаким варііарством. іщ) сучасні 

п.і-ькі письменники згадують про це з жахо.м '. Звід ти иіііськчі 
І•• • ."рслося в різні боки і скрізь чинило такі ж чбивсіна іа 
І' імі\и;тня. Злякані й розлютовані мепичапці лсівсршуналп 

> ичііення краю; гадаючи, що на них суне величезна П О І И . -

I I .1 > ігіа. вони самі иа̂ 'и•1ли запаси, втікали або за\пікалися в 

І;МІ / РоІ.чкі К.Nіс^;оскіспо... — ї . І . — Я.349. 
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Хмельницький дізнався спершу, ніби в Україну встунтіл 
нечисленна партія', а тому послав проти неї Богуна з нсіи-
ликим загоном-у 4000 козаків. Гетьман "збирався виходиш 
вслід і сам, чекаючи лише приходу орди"*. Здивулаися і 
злякався вінницький полковник, коли дізнався й побачив, иш 
заподіяв загін Чернецького. Довідавшись, що у ворога діч і. 
15 000 війська. Богун не відважувався вступати з ниху исріи 
ний бій і хотів швидко піти, щоб виступити знову зсильніпт.м 
військом. Але Чернецький стрімко накинувся на нікого. Богуїі. 
хитрий, як лис, як зазначав сучасник\ "вступив у м і с т 
Монастирише, пославши до Хмельницького швидкими кіні.ми 
вісника про те, що в Чернецького є багато війська"**. 

Цс було в середині березня. Метою Богуна було затримані 
Чернецького битвою, доки нагряне Хмельницький. Справді, 
Чернецький взяв МонаСТИрИЩе в облогу і для того, щоб II 
очах ворога збільшити свос військо, перевдягнув у мундири 
слуг та візників, наказав якомога більше вчиняти ґваігіу' 
Козаки захищалися так відчайдушно, що "він с'Тратив у і и\ 
штур.мах 5000 свого війська"***, і все ж за всяку ціну хоі їм 
знищити сильного ворога і найталановитішого в Україні нолко 
водця. Зреиїтою гюляки видерлися на вал; захисник його С(н 
ник Дрозденко полігу січі, загорівся замок. Богуну залишалсн н 
тільки здатися-. Він прикинув у часі, що Хмельницький не 
далеко, вискочив із замку під прикриттям вогню та дим\, 
сказавши, що йде поквапити гетьмана, а залишеним козакам 
звелів захищатися до прибуття нових сил. Сміливці не здана 
лися в напівзгорілому монастирі, кожен крок вперед поляки 
купували ціною життя; ще 1500 чоловік втратив Чернещ.киіі 
у відчайдушній різанині. Раптом стріла протнула йому июмі 
він знепритомнів і мало не захлинувся кров'ю^. Та ось по !ад\ 
польського війська пролунав крик: 

— Орда йде! 
За мить військо охопив панічний страх. Поляки, уражені і 

одного боку звісткою про ворога, а з іншого — раною генера ли, 
якого вважали вже загиблим, безтямно побігли, кинувши ЕЮ їм 

'Раїпісіпікі о «оіпасН когаскісН га Сіітіеіпіскіево... — \Угос1а\у, 1К І ' 
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.1 і;к>биччю, награбованою в нещасних українських містечках 
І ічмах, а також поранених та хворих. Всі летіли стрімголов;. 
ікчалу везли пораненого Чернецького. Поблизу Монастирища 
ік- '.алишилося жодного поляка. 

І І,е була хитрість Богуна. Вибравшись із палаючого замку, 
і ім не попрямував до Хмельницького, а зайшов у тил поль-
. і.кчи о війська і наказав крикнути по-татарськи'. Хмельни-
III.МІЙ справді був уже в дорозі, але далеко від Монастирища; 
І П І він наблизився й побачив, шо сталося, то дуже сміявся 
11.1 І поляками, котрі, як зазначає їхній історик-, самі не могли 
•11,11 пути, чому вони так ганебно втек^пи. Чернецький розта-
иі\ і'.ав своє військо у шляхетських маєтках по берегах Случі\ 

1 Іевдовзі Хмельницький дізнався, що набіг Чернецького 
' л І', тільки початком здійснення задуму винищити все козацтво 
І :\ііііити руську землю так, щобу ній нікому було повставати 
іі|'чпі поляків, у Брест-Литовському збирався сей.м, і король 
' І .и'. І спер найзлішим ворогом Хмельницького. Він наполягав 
11.1 закінченні війни, чого б це не коштувало. Сейм, одначе, 
м.і іо давав йому надії; дворян з'їхалося небагато, та йті були 
.МІ II,ні примиритися з Хмельницьким і відмовитися од Украї-
ни "Безперервна служба вітчизні так нам набридла, — 
І "і'і ірить сучасник^ — що ми не тільки уникшіи битв, а навіть 
' II Г'ічн вдо.ма не хотіли допо.магати вітчизні й обороняти її". 
І^рііііня моровиця, голод, поразки віднімали у поляків при-
• \ I міс гь духу й сподіванку на перемогу. Ворожбити непокоїли 
ІНТИМИ передвістями; знову з 'явилась комета, котра, як 
1 іііі\ і'.али астрологи, зввжди пророкувала тривалі біди^ Військо 
11' мч іло підкорятися, нарікаючи, що йому не платять. Про 
•"і|і нового посполитого рушення не хотіли й слухати. Посли 
м'г.чрііли: 

Ми готові віддати останнє домашнє начиння, тільки б 
їй 'і\ ПІ про ненависні віці і не проливати своєї крові"". 

( с:ім ухвалив вести війну регулярним військом, а для йоі о 
іі'ммання накласти подимне, а на жидів — іюголовнс. За-
11' II. посполитого рушення вирішили все ж зібрати так зване 
1 ім"і'.с військо {а^гагіш іііііех. Ьапом'в Інсіїіе) — нача;іьство 
І •" і'.і 1 ас гв та повітів мусили споряджати загони із сільських 
1' шканців, яким належала платня як кварцяним жовнірам. 
1 нчо ж утримання й обмундирування, їх могли тримати 

\ і і і ілІіит Роїопіае... — Сгасои', 1683. — У.І. — Р.363. 
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три місяці і заплатити за цеі^ час'. Призначили комісікі л'іч 
збирания допомоги, продовольства, зброї, роздавання іілм і т 
війську й утримання фортець та обозів-. Місцем збору вііісі,к;і 
призначили Глиняїні. Ян-Казимир сам викликався б> їй 
проводарем, щоб відвернути незгоди. 

— Я знов іду, — говорив він, — і не складу зброї, домі 
цілковито не закінчу цієї погибельної війни". 

Дізнавшись, ию на Україну знову насувається хмарл 
Хмельницький відправив листи до короля і знатних панін, и 
тім числі до нового гетьмана Станіслава Потоцького, якош 
обрав заступником; він мав на меті затримати воєїпіі .;ііі 
поляків, поки він сам збереться з силами. 

У своїх листах до короля Хмельницький обіцяв не |)\ 
хатисязі своїм військом і не давати приводу до війни; иікі.ч.іи 
наказати коронним і литовським військам не нападаїи їм 
козаків і, між іншим, сповіш,ав що козацтво, прагнучи міціши' 
миру, прохало заступництва московського царя щодо віри 
церков та прав Запорозького війська". 

Хмельницький не отримав відповіді від короля, але ІІіііп 
цький писав до нього, вихваляв милосердя государя, докории 
Хмельницькому за віроломство і запевняв, що король іде п 
Україну як государ, щоб побачити і заспокоїти своїобласгі і.і 
ввести власників в управління маєтками, які відняв у і т \ 
бунтівний народ. "Нехай, — писав він, — селяни очікуичі. 
спокійно і, зібравшись громадою, схилять голови перед корп 
лем. А ти сам, нане гетьмане, з усім військом залишайся їм 
місці і надішли старніин ві/щатися на волю й милість короля' 

Після сейму король поїхав у Глиняни до війська'', куди п 
прибув 26 липня^. Хмельницький продовжував зносини і 
Московською державою. Цар Олексій Михайлович присіми 
до гетьмана стольника Якова Лихарева повідомити, що чарл 
ди православної віри та святих Божих церков цар хоче загіИ' 
коїги міжусобиці козаків з поляками миром через своїх посмій 
яких з нією метою відправив до Польщі. Хмельницький т і 
рядив до Москви Кіндрата Бирляя та Силуана Мужилоіи і. 
кого. Висловлюючи цареві вдячність за посередництво, ці ми 
сланці за гетьманським наказом говорили так: 

'Піяіогіа ЬсІІІ сікассо-роіопісі.. . — 1789. ~ 1'.223. 
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І етьман 1 військо запорозьке, сподіваючись на госуда-
|и милість, надсилали королю і панам прохання, июб вони 
і'.і іклали війну. Король і пани хотіли було зібрати сейм у Ьресті 
I ці.оі о зібрання надіслати козакам комісарів до 24 березня; 
.1 и- нони обманули, комісарів не прислали, а замість того зби-
і'.інчь війська, руйнують міста, мордують невинних людей. 
\ І ому гетьман і військо Запорозьке збираються проти них і 

II кс просили допомоги у кримського хана, і той обіцяв їм ви-
' І \ мити. Ми не хочемо миритися з поляками тому, що вони 
II' к іоять на правді, і прохаємо, щоб великий государ заради 
іі|мі'.і)славноївіри прийняв нас під свою високу руку і допоміг 
и.ім чумою і ратними людьми. Турецький султан і кримський 

їм оагато разів кликали нас до себе у підданство, та ми їм 
I Iімонили: крім великог о християнського царя великого князя 
' І к ічсія Михайіювича, не хочемо йти у підданс тво, а тим наче 
І" іл сурманів. Ми раді й тій государевій милості, якщо цар 

•І' |іс і сіюїх послів заспокоїть нас миром: не виступаємо з його 
I N чаревої волі; нехай тільки государ зводить надіслати свого 
і шия до польського короля пошвидшс, щоб ляхи не наступали 
11.1 іілс війною. 

Газом з тим іюсланці повідомляли, що шведська королева 
11.1 ік мала до гетьмана своїх послів, алеїхдорогою перейняли 

і з чим вони їхали — невідомо. Тож гетьман прохав 
II ірч пропустити через свою землю гетьманських іюслів до 
'І1І.Г іської королеви дізнатися, навіщо вона посилана до геть-
I иіл; а для певності нехай цар зволить разом із козацькими 

11. и іами відправити до Швеції когось від себе'. 
І ИМ Ч А С О М У Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О З ' Я В И Л И С Я Н О В І В О Р О Г И К О -

НІ і ного С О Ю З Н И К И , налякані зростаючою могучтю руського 
іь.ис іигеля. Тиміш на весільному бенкеті запевняв тесгя в 
' • 'іиі'.ііості служити йому і, підтверджуючи свою силу, говорив: 

і)атько мій купить у султана мультанську землю Вала-
II. І ми проженемо Бассарабу, тоді й Ракочі хай бережеться^ 

І пл зазначити, що два госіюдарі — Василь Лунул волось-
1 іііі ( молдавський) і Матвій Бассараба му.чьтанський (налась-
' іііі) здавна між собою ворогува^чи. Обидва були васалами 

Порти, обидва платили данину (Бассараба, який 
І іг. 000 талерів прибутку, — віддавав 13 000, Лунул із 
І . " і\ 100 000 талерів платив 75 000'), крім того надсилали 

• 1.1| Л І іки до Константинополя. Становище обох було хи гким, 
• • •..и'.лчди знаходились такі, хто підкупами при дворі султана 
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шукав засобів скинути господарів і випросити собі їхні місця 
Налаштовані вороже господарі шкодили один одному при 
стамбульському дворі, проте Лупул був багатшим і щедріїїіим 
супротивника. І тоіі, і інший хотіли скинути суперника й заіиі 
лодіти його землею, але турецький двір у руслі своєї полі тики 
не вважав за потрібне об 'єднання двох господарств ніч 
владою однієї особи. Лупул бачив буйний і заміристий л\ \ 
З Я Т Я , Б О Я В С Я , Щ О Б В І Н Н Е П О З Б А В И В Й О Г О П Р Е С Т О Л У , Х О Т І В С Н ] ) ) ! 

мувати його в інший бік і став підтримувати його намір ні)(і 
підкорення Валахії. Лупул бачив підставу остерігатися сиоіо 
свата Богдана, котрий тоді шапкував перед іурецьким двором 
не зовсім безпечними для молдавського господаря засобами 

У грудні 1652 року Богдан Хмельницький надіслав дч 
великого муфтія листа, сповненого люб'язностей та прихилі. 
ності до ісламу: він пропонував на службу Оттоманській імнсри 
40 000 козаків із 300-тисячного свого війська, а в березні 1 б'і і 
року четверо послів од Хмельницького з'явилися в дивані І 
проханням затвердити від імені падишаха за ним володініїч 
всіма козацькими землями з частиною Молдавії та наділи і и 
його на те грамотою. Послам Хмельницького дали почссіі\ 
аудієнцію в дивані, подарували гетьману барабан і пранор 
дали від імені падишаха диплом на володіння козацькими 
землями як над краєм, який наново відійшов під верхоіиі\ 
владу Туреччини, але нро Молдавію не згадували. Звісно, Л\ 
пулу з цього боку нічого не загрожувало [це, але все-таки 
показувало, що треба поставити справи так, щоб задуми 
Хмельницького втілилися по-іншому'. 

На сімейну раду Лупула був допущений великий лого(|)с і 
(канщіер) Молдавії Стефан Гсоргіца, який упродовж тривалої п 
часу здавався постійним доброзичливцем Лупула. Ніхіи 
Стефан мав родинні зв'язки із суперниками Лупула: ііош 
двоюрідна сестра була за Бассарабою, а сам Стефан був (V̂ 1̂ ^ 
жений з валаською бояринею. Його дружина, помітикіїїм 
занепокоєність чоловіка і таємні ради при дворі, почала п|иі 
скіпливо допитуватись, що це означає, зрештою переконігм 
Стефана відкрити таємницю, котра т>'т же стала відомок. 
Бассарабі, а потім докотилася й до Ракочі. ' 'рансільвансі.міи 
князь дізнався, ню Богдан Хмельницький невдоволениіі ним 
за недотримання домовленості, коли нід час війни ! 65 1 роїл 
він мав узяти Краків. Ракочі здавна гострив зуб на Л у и \ м 
уже тому, ию його брат Сигізмунд претендував на рукудочі.и 
Лунула, і зостався ні з чим. Тепер до нього Д О Х О Д И І И І Ч> І М І 
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ним іакий план: Тимоша Хмельницького помістити в Молда-
пи, прата Лупула — замість Матвія Бассараби у Валахії, а 
• .їм І^асиль Лупул отримає у володіння Седмиградеьке князів-
' м'.ч замість Ракочі. 

Чуііул таємно спілкувався з римським імператором Фер-
тіі.ііідом III через угорського палатина Веселені Ференца, в 
II >4 о шукав прихильності , і про такі ж плани повідомив 
і\ |н ці,кому паші, який перебував у Буді (Офені). Останній, 
11.1 імірно жадібний, беручи подарунки від Лупула, хотів зірвати 
III' Н І. і і йоіо супротивників і відкрив задуми Лупула Ракочі 
1.1 Маївію' . Обидва щедро нагородили його. Тоді Бассараба 
11 '.ікочі, щоб відвернути загрозу, уклали союз вигнати з госпо-
і.і|к І ва Лунула і таємно запропонували логофету господар-

• І.кпи престол. Пробуджене владолюбство, як зазначає сучас-
погасило в ньому довготривалу вірність. Стефан пристав 

І" \ І о д и . 
І ііміщ був в Україні; Лупул сидів у Яссах, не підозріваючи 

I I I ^ сбе ніякої небезпеки, і настільки довірився лого(|)егу, що 
і|і\ мни йому 60 000 червінців для вербування війська, маючи 
II і\іір виступити на своїх ворогів. Ракочі, який через своїх 
' І І ч - т и х агентів знав усе, що діється в палаці Лупула, 

' я іііо пересилав від імені своєї дружини квіти для дружини 
господаря, а тим часом доручив своєму полко-

>Ііюшу Кемені увійти з військовим загоном до Молдавії 
І іиііацькасхопи ги Лупула. Господар дуже любив полювати, 
І и виїжджав на лови як у воєнний похід - - в оточенні 
' II .11 і.о.ч людей, і схопити його саме годі було важко; а щоб 

поїхав на полювання, Ракочі послав йому на гостинець 
и і к \ \ в и чудового угорського вина з Яном Барошем — 

І"' ' І) мом, давно відомим при дворі Лупула. Ракочі доручив 
і.і|м'іііу забавляти господаря, пиячити разом з ним і не 

каги виїхати раніше, ніж Кемені з військом нсребсрегься 
І' : юри. ЛогофетСтефан, розрахувавши напереддснь, коли 

ирір іс Кемепі, відпросився у Лупула поїхати у свій мас гоку 
г .і .к\ з хворобою дружини. На щастя Лупула, снілі.ник 

' І' ф.іма боярин Чіугул без нього написав анонімногоініста, 
гик іав суть змови проти Лупула і надіслав з незнайомим 

І і.ііиічом до монастиря, а звідти калугер переправив листа 
Ки\: іа . Господар по почерку вііізнав, хто писав цього 

'II I I і покликав до себе Чіугула. Той з 'явився із сином, впав 
' ' і ' і іиа і розповів про все докладно. Замість очікувансм 
•• 'І "І"' 111 Лу[іул убив його разом із сиіюм. Потім господар 
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послав по боярина Спатара, третього змовника; той. німою 
не відаючи, тихо зайшов до палацу; і Лупул тут же власноручно 
порубав його, а шматки його тіла звелів кинути псам. Відрп іу 
після цього з дружиною та дітьми Лупул втік кружними 
иіляхами до Дністра. Кемені погнався за ним і на поромнііі 
переправі мало не схопив Лупула, поранив його менніоіо 
брата. Лупул прибув із родиною в Кам'янець і послав просиін 
у Потоцького притулку, спокушаючи дарами губернатор.!. 
поставленого у Кам'янці від Потоцького. Залишивши сім'ю, 
Лупул негайно рушив до свого війська, розставленого по бере и 
Дністра, і під Старлоком вступив у бій з Кемені, був розбиті ї 
і втік за Дністер у містечко Рашків, де перебував тоді ііокі 
зять Тимофій Хмельницький'. 

6 квітня 1653 року Стефана посадили на господарсгіиі 
Ракочі так виправдовував свій вчинок з Лупулом: крім іоіо, 
шо Лупул постійно старався для оттоманського двору, іцои 
не допустити Ракочі отримати у спадок область свого баі і.к;і 
і при різних іноземних дворах влаштовував підступи на шю 
Ракочі, він у власіюму молдавському володінні по-тирансі. 
кому поводився з підданими — вони не раз скаржилися оі іо 
манському урядові й повідомляли про свої утиски в седмн 
градську землю. Вже два роки Ракочі мав дозвіл оітоман 
ського двору розправитися з господарем, та все відкладаи, 
сподіваючись на виправлення, а тепер вирішив виконані 
дозволену оттоманським урядом справу і звільнити бідіїїіч 
молдаван від тирана^ 

Тоді при турецькому дворі почався торг за Молдаиіт 
Стефан підкуповував подарунками членів дивану й обіціт 
платити потрійну данину. Зі свого боку, Хмельницький і ако/ь 
розсипав подарунки, тішив турків надією, що Україна булс 
данницею Оггоманської Порти, обіцяв завоювати Кам'янсщ. 
Тим часом новий господар на перших порах налаштував проі и 
себе бояр. Двоє з них рушили до Константинополя, захиіцаїїи 
вигнанця Лупула і благали зглянутися над нещасним с г а ї т 
вищем розтерзаної війною Молдавії. Турецький двір не ІІІІІП. 

яку партію йому підтримувати, й обмежився тим, щ(> ип 
Бассараби й Ракочі послали чауша з наказом приінініпи 
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-Спик'іеііпі ^оIшIті. НішаагіііСІї ЯісЬспигаіксЬс МоІсІаи-\\'аІІаі:Іі. І ііи І 
Таі1аг-Рсг8Іаіі шиї УепсІіапі^сІїеСІїгопіса.— 1665. — 5.524; Еіііісіх. (к-чсііи їй. 
(.іег Мокіаи " .ЛПастеіпс \\'е1іііі.-;иігісіі. — Т.ХЬІХ. — ЛЬіІїсіі 2. N 



г"рожіісчу'. Тиміш із 12 000* війська, зібраного з козаків, 
і.рлїпських левенців, карпатських горців і татар, т е л я Пасхи 

року пішов на Молдавію і повів туди свого тестя-. 
1.1 іахисний Стефанутік, Ясси дісталися переможцям. Тиміїи 
і'.иіітцив решти ворожої піхоти Ракочі, стратив ворогів тестя 
І іііоиу посадив його на господарство. Ця перемога так 
1.11 іис.'пічила його, що він, як запевняв історик, наводив щодо 
. > пс паралель із Цезарем: говорив, що він прийшов і переміг, 
п.іі'.іи. не бачачи ворогів\ Саме тоді він вирішив здійснити 
і.п'.ііііі намір підкорити Валахію. 

І Іосиливши своє військо молдавсьішми полками, він сту-
пні'. у мультанську землю (Валахію). Його воїни грабували, 
I I міііа;іи людей всякого віку і стану, палили житла, ґвалтували 
І шок . оскверняли храми; засвідченням сучасника, якось ко-
1КІІ не відважилися підпалити церкву і Тиміш за це власно-

іл мію заколов їх. Такі вчинки налаштувати проти переможця 
І \ |ісці,кий двір, який вже побоювався могуті Гимоша і висло-
г иі.. невдоволення за відновлення ворожнечіТоді Бассараба, 
.'•І \ же й похилого віку — 75 літ від народження, та все ще 

" І іі.орнй і зап0[5зятий, знову зібрав сили з валахів, сербів га 
І'і ;ііих охочих до ЗО 000; був нього і загін угорців, залишених 
Чіі\ т е м Кемені, який, зробивши свою справу і посадивши на 
І" їлаїіський престол Стефана, повернувся додому не без 

ін рсткод через повені на гірських річках. Супротивники 
\ І І рілися 15 травня на березі Тележиної^ Спершу Тимофію 

1 І\ пулу поталанило. Проти них вийшов Стефан із прихиль-
іїимп до нього молдаванами, невеликою кількістю седмиград-
•І.1ІІ. іалишених Ксмсні. та валахами, даними йому Бассара-

Ч і 1. Іупул і Тимофій з козаками засіли на острові, стали 
. 'кчііуватися і не піддавались ворожим спробам виманити їх 

ік 1 іс. Стефан упорядкувавши свої сили по-бойовому, віднра-
I ііг. \ засідку валахів під проводом двох бояр: ті змови:тся 

і и Стефана напризволяще у розпал битви. Стс(|)ан спершу 
'.іі;'.(. я хоробро, а коли побачив, що валахи задумали проти 
иі.пі о зле, занепав духом. Втративши багато війська, він у гік 
і.' Маївія, а його найкраща сила — 1200 седмиградчан — 

І . І '.аі инула. Бассараба на третій день після поразки С ге(|)ана 
•І II був готовий, і щоб цього разу застереїти себе від зради. 
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поставив своїх кінних бояр та русів, які служили у иьош 
волонтерами, в середині, а по боках розташував піхоту і ичі 
рід війська, який у Туреччині називають Семенами або чи.мг 
нами, і наказав стріляти з гармат по своїх, якщо буде помі 
ню вони вагаються чи думають вирватися і втекти'. 

Друга кровопролитна битва відбулася на березі невеличм м 
річки Ііловець. Спериіу Тиміїїі із Лупулом перемагали, та р;т 
том здійнялася гроза і сильна буря з дощем прямо в очі ко їл 
кам. Молдавани, які були у війську Хмельницького, в ідс іу іт іт 
першими, інші перейшли до валахів. Козаки вибилися з син 
ніяк не могли поправити хід битви. ІЗасиль, рятуючи жн гін, 
втік у Галац, за ним кинув поле бою Тиміш, а вже потім н(>;і 
ковники Носач і Пушкар; хоробрий начальник українськич 
левенців Грицькозбив піхоту в чотирикутник і, захищаючиї І. 
поліг у січі, а 2000 козаків і кілька тисяч молдаван, кинун 
начальниками, склали зброю. Молдаван відпустили на СВОІІС 

ду, а козаків валаський генерал Лндроник звелів порубати 
до одного. 

— Цей народ, — говорив він, — охочіше розлучиться і 
життям, аніж із свавільством-. 

По закінченні битви Матвій звелів підібрати й похі)і(;ііи 
загиблих; 3000 молдаван і валахів поховали неподалік ссім 
Фінта в пагорбі, на якому для пам'яті було г ю с т а в л с і ї и 
кам'яний хрест. Козацькі тіла поховали в іншому пагорбі при 
битому шляху під Терговиштем. 18травня вдень Вознесіїїич 
Матвій урочисто вступив у Терговиште як переможець'. 

Стефан на чолі бояр іювернувся до Ясс, і Молдавія вдр> і > 
присяї нула, йому на вірність. Дружина Василя Лунулії 11 
рештками майна втекла до Сочави"*. Тимофій повернувся п 
Україну, а потім знову рушив на Молдавію з 8000 козаків м.і 
допомогу господарші^ 

Ось тут вороги ополчилися на молодого богатиря. Ракимі 
звернувся до Яна-Казимира, сповіщав про свіжу по|іа іі>\ 
Гимофія, прохав забути колишні прикрощі, переконуп.т 
послати йому на допомогу коронне військо якомога иніидіїи 
бо настас час знищити сина Хмельницького, поки не підоснш 
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м.і иіі|)учку ЙОГО батько, а зі свого боку обіцяв ЗО 000 війська 
і.і іірияння Валахії і Молдавії по приборканню Хмсльниць-
I' ч о. Деякі польські пани не радили вступати в союз із Ракочі, 
11.11 іідували про його недоброзичливість, про зв'язки з Хмель-
ітці.ким, побоювалися, щоб він не зрадив поляківу найкри-
иімііііиий момент. 

І Іерозсудливо відкидати чужу допомогу, — перекону-
II 111 іінпі. — Сам Бог нам посилає її тоді, коли ми ЕІЄ можемо 
и|іііГ)оркати нашого ворога. Хоч Ракочі спілкувався із Хмель-
ііиці.ким під час безкоролів'я, але це була справа політики. 
І '>111. будучи благородної крові, завжди зневажав тирана, який 
I иіііііов із підлого звання на шкоду сусідам; а тепер, нобачив-

, іію бунтар надто піднісся, розумів, що треба перепинити 
іі"м> шлях і, звісно, завше буде його ворогом. 

Остання думка одержала гору, і король погодився на 
іі|нчюзицію Ракочі'. 

' Іунул примчав у Чигирин до свого свата Богдана Хмельни-
III кого. Є повідомлення, ню козацький гетьман, який часто 
і.іі.і.чаву пияцтво, був тоді в такому запої, що впродовж семи 
II ми Лупул ледве міг вибрати тверезу часину, щоб розповісти 

при своє лихо. Вислухавши його, Хмельницький подав сватові 
11 іих вина і мовив: 

Ось тобі найкращі ліки від усіх печатей. 
К пул розсердився і перегодом нібито сказав своїм з цього 

м|чіі',(ілу: 
Авжеж, недарма ходять чутки, що козаки — це ведмеді 

І- ііидській подобі або люди, які обернулися на вед.медів^ 
І іозбавлений престолу Василь удавав, нібито нічим не 

І"' -ссрдив Польщу, що він, як і колись, союзник Речі ГІоспо-
її, і тому після своі о скинення послав до короля просити 

і, здасться, ця спроба була зроблена з відома са-
мі 1ИІ гетьмана Хмельницького. Посли Лупула прибули майже 
" іііччасно з гінцями від Стефана і Ракочі. На подив поляків. 
• .і\і І пміні звернувся до польського уряду й обіцяв присднаї и 
I" Гсчі Посполитої подунайські країни. Без П(іла:н,тих 
іі|ік\ ііапь поляки схилилися на бік Стс(|)ана і Ракочі. Король 

I II п.мі нового господаря в його достоїнстві і відправив ііому 
II I м(.дарунок вина і двох коней. 1 Іа додачу канцлер Корпцин-
• і.і.іііі одержав тоді ж листа від сілістрійського паші; він обу-
і'і' іг.іі'.ся свавільством Тимоша, називав козаків розбійниками 
І іь рсконувавза всяку ціну присмирити їх'. 

\\ .>іп:і с1ото\уа... — 1681. — 4.2. — 8.91. 
І ',іі-і-(і. І Іійіоіге С.ІС іМоІсІауіі; с и і с \\'а1асІііо. — Уахяу. 1777. — 8.50. 
\ііііа1іііт Роїопіас... —Сгасо\У. 1683. — V. 1. — Р.378. 



Все схилялося на шкоду повстаїій Україні. Король відіс. і.іи 
на допомогу угорським та валаським військам до Молдаиіі 
6000 польського війська під начальством Кондрацькоі о і 1300 
німецьких піхотинців', а потім Клодзинського з волон гс|)а\т • 
Двоє польських панів — Яскольський та Гембицький вир) 
шили до седмиградського князя з пропозицією тривалого сою 
зу і сприяння в приборканні козаків взаємними силами Полі.ііи. 
Трансільванії та двох подунайських князівстві 

Василеві й Тимошу залишалось сподіватися тільки їм 
допомогу Хмельницького. Сумна звістка про несподііі;т\ 
зміну справ у Молдавії застала гетьмана серед пригоіупамь 
до відсічі полякам, які збиралися вступити в Україну. Він ро і 
судив, що поряіунок залежить лише від [пвидкості й виріпіим 
попередити короля. Із глинянськоготабору надходили у гіїшіі 
вісті: говорили, що жовніри розбігаються і бун тують. Хмелі, 
ницький узяв з собою ЗО 000 козаків'', кілька тисяч та ї ар і 
кинувся на Поділля. 6 червня під ГІечорами на Кузі, де геп. 
май робив огляд свого війська, до нього приїхав посланеці. 
Януша Радзивілла Загоровський. Литовський гетьман був 11' 
пер свояком козацького. Нещастя молдавського госнодарч 
зближува;ю їх. Сам Радзивілл не любив Яна-Казимира і, яі> 
багато тогочасних литовських панів, попри ополячення, часом 
співчував політичній литовській окремішності; до того ж він 
був дисидеіггом. Зближення між Радзивіллом та Хмеіп.нтм. 
ким пішло, можливо, й даті, якби Хмельницький не був посіли 
лений долею ватажком холопського повстання, а Радзинііп 
був паном і не міг бути кимось іншим. Нині Радзивілл .хоііп 
лиш примирити короля й Хмельницького. Про це він і надісл;т 
листа із Загоровським. 

Із Києва козацький загін проводжав Загоровського дс̂  Іііччі 
Церкви: там його з почестя.\ш зустрів Золотаренко, шурчі' 
Хмельницького, і супроводжував його до козацького обол 
ІІри в'їзді в обоз його зустрів миргородський П О Л К О І І І І І І І 

Лісницький. Посеред обозу стояло гетманськс шатро, ік ібліт 
- шатро писаря. Виї овський зустрів посланця, персіїрін ми 
за гетьмана, запросив до себе в шатро на х.ііб-сіль. Оби іи.і 
виниіш. Через певний час обозний Коробка покликав Ч а т 
ровського до гетьмана. 

'1 Ііяіогіагипі РоІопіпссЬ схсся.чи Уіасіі.чіаі IV... — 1755. — Р. 127;Лпп.іІ 
РоІопіас... — Спісои. 1683. — V. 1. — Р.378. 

-РУКОПИСИ И.ІІ.Н., Ф.̂ V!̂ 68. 
••Лппаїіииі Роїоиіас... - - Сгасо\\, 1683. — У.І. — Р379. 
"'Рукописи И.11.Н.. Пуагіи.'і/. гоки 1653 (ио.іки Чигириисі.кіи'і ( І чіііі 

1 Іри.іуиі.кий (3500). Миргоролсі.кий (2000). 1 Іолтанський (3000), Кпин І.МНІ 
(3000), Ізі.'іоцсркінсі.кии (4000). Корсуиський (3000), Каиінсі.кий ( Іопіи 
Чсркасі.кий (3100). 



Як тільки посланець Радзивілла зайшов до шатра Хмель-
ііиці.коіо, господар ступив йому назустріч з привітною посміш-
I < чо, став його обіймати й цілувати. Загоровський вручив йому 
ііісга. Гетьман передав його писарю, а сам сів поруч гостя. 

І Іисар Виговський чигав листа, Хмельницький уважію слухав, 
І к-двічі перепинив чи гання. Коли писар прочитав про бажання 
14 іітовити ,мир, Хмельницький глибоко зітхнув і мовив: 

-Дай , Господи,дай. Господи, миру! 
І5иговський, читаючи далі, наткнувся на пораду підкори-

I ік я королю. Хмельни[іький знову перебив його: 
- Я дуже радий і готовий помиритися: скажу більніе: 

І' >г,г() чи ні триватиме ця війна, я завжди і отовий поклонитися 
'І о величності нашому законному государю й благодійникові. 

1 Іо закінченні читання Хмельницький сказав посланцю: 
- Бої' мені свідок, хоча я йду тепер зі своїм військо.м на 

і'.іисі.ко його величності, але не для того, щоб битися з ним: 
І.чі це бачить! Я йду для того, щоб завдяки посередництву 
І ми ія Радзивілла одержати від його величіюсті короля нашого 
III кюсрдного вічний мир. Нехай перестане литися кров хри-

• І мяііська, а я поверну свою силу на ворог ів святого хреста. 
І пімусь Богом, не хочу війни! 

•Хмельницький говорив це з великим запалом. Принесли 
іки. Гетьман проголосив тост за здоров'я князя Януша 

І'л І іпвілла, і в цей час гримнули п'ять гармат. Потім за те ж 
ініюсив випити писар Виговський. і дали залп із двох і^армат. 

1 Іісля горілки знову заговорив Хмельницький: 
У короля буде війська 45 000, крім посполитого руїнення. 

' Іи правда це? 
1 Іе знаю, — відповів Загоровський. 
Л у вас? — поцікавився Хмельницький. Загоровський 

Пі рс. іічив йому відділи литовського війська — виходило десь 
1 • 1 )00 . 

Так-так, — мовив Хмельницький, — я все знаю, все 
м.ііч. Л ось, пане Загоровський, похшвіться на моє військо. 

Нін заздалегідь звелів козакам вишикуваїнся, заііроііо-
н', Г..ІІ'. Загоровському коня і разом з ним поїхав в обоз. Над 
иіім весь час тримали бунчук. Козаки стояли строю, ію 
• піеренг копошилися натовпи татар. 

У мене військаЗОООО козаків. — сказав Хмельницький. 
Мого могло б бути й більше, та я розпустив його по 

!•'Міг.ічпх. Нехай хліб вирощують, а орди буде 80 000. 
і.іі о|ювський не відповів, але про себе зазначив, що у 

и іі.ницького сил менше, ніж він гюказував. Козацькі лави 
І" I III дуже красиво; маяло безліч прапорів, і з-поміж них 
МІН ипділявся величиною — з червоного адамашку, з 



позолоченою кулею вгорі на древку, досить ветхий. 1 І,С Гп И 
прапор, подарований козакам королем Владиславом; козмки 
дорожили ним і тримали при своїй артилерії. Хмельнипі.кііп 
показав посланцю і свої [армати; деякі вражали розмірами 
•—треба було шестеро коней, щоб зрушили їх із місця. 

Наступного дня, 7 червня, Загоровського запросшги ;ііі 
гетьмана на обід. Хмельницький запопадливо пригощав іч)с і я. 
саме в цей час він наказав татарам прогнати мимо своїй 
шатра гурт польських поіюнених, серед яких були двоє небо 
жів пана Маховського. Хмельницький, ніби нічого незнаючії, 
поцікавився, що це за бранці? Вияснилося, що це польськии 
під'їзд, який напав на село Клинці, — їх там несподінапп 
захопили татари й козаки. 

— Боже мій! Боже мій! —зітхнув Хмельницький. — Л і о ; т 
його королівської величності вбивають безвинних хрисі ияіі І 
палять міста. Я іду з покорою, а пани ляхи війну затівакп і. 

Тут писар Виговський у присутності Загоровського вик)'ітп 
у татар небожів пана Маховського, не передчуваючи, псічи-
яке значення матиме перегодом для його власного житгя іи п 
пан Маховський, котрому він зараз робив послугу. 

На 11 червня Хмельницький призначив від'їзд Радзиіірі 
лового посланця. Писар Виговський був з ним. Хмельниці.міп 
був веселий, люб'язний, пив за здоров'я Радзивілла з такими 
ж церемоніатьними пострілами, як і при першому побамсиїїі, і 
на прощання виголосив таку промову: 

— Якщо його милість князь Радзивілл встигне нас ними 
рити, то здобуде собі вічну славу і зобов'яже військо Запори 
зьке вірно с;іужити собі і своєму тестю молдавському гек ни 
дарю, якого він, як син. повинен рятувати разом із моїм сиіюм 
Пане Загоровський, проси князя 1'адзивілла, //ехай 6у<>(' 
нас ласкснпііі, як батько і праі/іури його були, іісхаіі ти 
із королем помирить. А коли ласки його королівської іит 
не буде, так ми або доб 'смося спокою, або один іі,і 
одному поляжемо за вольиості наші! Мимоволі ми змумігіи 
шукати собі допомоги. Турецький імператор обіцяв нам, іурмі 
до мене дуже доброзичливі; і цар московський обіцяв мші 
допомагати заради того, що я воюю за віру і святу цермл 
Татари над Дніп)к:)м стоять і самі просять дозволу ирисди^і 
тися до пас війську з декількох тисяч. Татари в моїх |)\ 
— доброзичливці наші! Іа, правду кажучи, у нас з ними ііііиі і 
ко був би розбрат, лише б нам із Короіюю Польською иоміі|іи 
тися, годі б їх не стало в Україні. Від Литви не снодівагмп. і 
нападу. Та хоч би й напали — що візьмуть? У нас ііічої.. 
немає! Покруіпяпи,ся по Україні та підуть дому, а ми /;•• 
старому будемо в Україні сидіти: валско коісніьке кч/'іиіп 



••. упити,а хоч би й подо.чали нас та обернули Україну иа 
пустелю, татар тим не стримають. Татарам тоді більше 
ип ія залишиться для кочування і далі в Польщу підуть'. 

Ііідпустивши Загоровського, Хмельницький із військом 
іміпов далі; козаки взяли Гродецький замок і. як говорили 
мч.іяки, не пожаліли гам пі шляхти, ні поспольства^ 

У польському таборі не знали нічого, як раптом під Збо-
|ьіі«)м ненароком наткнуЕ?ся иа козаків польський загін під 
командою ГІісочипського; загін було знищено, проте ватажок 
і'А 1 пг утекти до польського табору і приніс нерадісну звістку, 
т о Хмельницький верст за сто від поляків. Тож польське 
г.ііісько ма.40 час приготуватися і зустріти ворога в порядку. 
І\і іроль підбадьорював своїх підлеглих прикладом і рішучістю. 
ІІ.іипаки, ця сутичка стривожила козаків. Полонені поляки 
|Ч)!повіли, що в польському таборі величезне військо, що 
комісія знайшла кошти для жовнірів, що король уклав союз із 
Ііллахією та Ракочі діяти проти України, що скоро приєдна-
I 11.ся до польського війська посполите рушення. 

Козаки хвилювались, нарікали на гетьмана. Дійшовши до 
І срнополя, Хмельницький зібрав під Жовковом все військо 
на ])аду. 

- Що нам робити: іти на ляхів чи ні? Орди з нами небагато 
І І а назад відступає. 

Так запитував він — у нього був такий звичай запитувати, 
•ік зазначав полонений козак Уласенко. Всі козаки одностайно 
•.акричшіи: 

— Що Бог і ти вчиниш, ми готові: як почав, так і закінчуй! ' 
Хмельницький вирішив ще раз надіслати посольство до 

К' >|Ч)ля. Послом обрали київського полковника Ждановича у 
'Міроводі кількох козацьких чинів. Відправивши цю дену-
і.іцію, Хмельницький відступив із І^аличини і став при 
' Іорію.му Острові'. 

Жданович з'явився тоді, коли поляки тішилися новими 
І ііодіванками па усін'х у війні. Ракочі та волосі.кі господарі 
'..иірошували Яна-Казимира з військом до Молдавії для гі)го, 
щоб не впустити туди гегьмаііа, знищити Тимофія і тоді вже 
т и в Україну. Король готувався виступити. Ждановича не 
юііустили до короля і покішкали до гетьмана 1 Іотоцького. 

У козацькому проханні спершу йшлося про ге, пю після 
юцерківського договору не козаки, а гюлякн впині у від-ч 

4'укописи И.П.Б. отлсла ііоаьскоі о. — Ф.Л1' 133. 
• Гам же. — Оуагіня/ гоки 1653. 
Там же. 
ЛУоіїкиіоіпоиа...— 1681, — 4 . 2 . — 8. 93. 



новіїеині кровопролиття, а потім, між іншим, було зазначені І 
'"Прохаємо покірно, щоб на майбутні часи його ВСІГИЧІ І ІС11 . 

король зволив зберегти зборівський договір, даний Заііо|)() (І. 
кому війську; щоб нащі руські церкви й монастирі, згідно і 
їхніми правами, зшіииіалися недоторканими з їхніми масіич 
стями, а унія була знищена як у Польському королівстві, 
і у Великому Князівстві Литовському. >Ікщо ж король іа Гіч 
Посполита не будуть до нас милостивими, то ми, не бажаючи 
більше кровопролиття, в І І П И И Й спосіб дбатимемо про сіиііп 
безпеку" ' . 

Сам Жданович, за таємною вказівкою Хмельницькокі 
додав від себе, що козаки певдоволені Хмельницьким за іг 
що він хоче віддати їх у рабс тво туркам, і жадають зос гаї ік ч 
в покорі королю, але за умови, що король затвердить зборт 
ський договір та знищить унію. Одначе вимога знищення \ 1111 
та затвердження зборівського договору і в устах невдоіи. 
леного Хмельницьким полковника, і в листі самого Хмелі, 
пицького викликали обурення в зібранні панів, так зваиом\ 
т ' / /лицарському; сам коронний гетьман схопив булаву і .ми ш 
було нею бити послів. 

— Зброєю! — кричав він. — Зброєю я відповім на панн 
дурні й варварські вимоги! 

Присутні пани ледь стримали його^ Сам король, п о ч у т т і 
про цс, збагнув, що козацьке посольство є не щось іпіііс, чі 
звична хитрість Хмельницького. Після наради пок.'нікачп 
козацьких послів, і коронний гетьман відповів їм так: 

— Не зрадникові Хмельницько,му, а всьому війську Запи 
розько.му я відповідаю. Його В Є І И І Ч Н І С Т Ь не тільки не . М И І И 

чи гати вашого послання, наїїисаноі о за згодою хитрого іі ;іт > 
рущного Хмельницького, а й бачити тебе, полковнику. Я проч.ш 
за вас і старався — марно! Ваші злочини та віроломс і и,і 
переважи;ш нарешті всіляке милосердя. Вам не буде поіія і \ и 
ку, доки військо Запорозьке не видасть самого Хмсльниці.м н • • 
не розірве союзу з татарами і не загримає чауша, послані ч и 
від Порти". Толі нехай пайзнатніші з ваших — Виговсі.кии і л 
Богун прибудуть до нашого табору, сподіваючись на бечінчл 
Ви залишитеся заручниками, а один, найпростіший ч и.и 
віднесе відповідь. 

'ГІамятииіси. изл.1\ііеиск-ою комисспеїо... — К.. 1852, — 'Г.З. ( ' • І 
56. 

' Л т і а і і т п Роїопіас... — Сіасч)\\'. 1683. — \'.1. — 1'.375; Иг і і т ' 
Літопис. — К., 1991, —"Г.І. - С.115 — 116:\\ 'о.іііаі]ото\уа... Іь.хі 
4.2. — Я.98; Ілііорії^ісс .Ісгііс/а аІЬо кгопіс^'.ка /. гскорі.чіті \\\сІаІ К \\ 
\\ 'оісіскі. РсіогіЬіігіі. 1853. — 148. 
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11,0 було доручено сотникові на ім'я Микита'. 
— Якщо така воля вашої вельможності, — говорив Жда-

II.1І1ПЧ, — ІДО я повинен тут залишитись. — противитись не 
' \іік), але скажу: ідо військо буде вкрай невдоволене таким 
і'.'іинком: воно подумає, що мене вже немає серед живих, 
іи.і ілиться й затримає ваших послів, якщо вам доведеться їх 
г.Ілрядити. Є прислів'я, що "посол, як осел, — носить те, що 
іі.і нього покладено", — з чим мене послано, з тим назад 
ііир.срнутися мушу! Інакше в козацьких серцях ви розбудите 
п.і Гівичайну до себе ненависть. 

Затвердженням одних, коронний гетьман відпустив київ-
' і.коі о полковника*, а інші свідчать, що затримав його, втім, 
моїкідився з ним ввічливо-. Останнс ймовірніше, бо 1654 року 
І\ чанович перебував у неволі в Радзивілла, якому він, певне, 

' л 111 іереданий від коронного війська\ 
С ам Янущ Радзивілл марно старався схилити короля і панів 

її > миру, радив обійтися з Хмельницьким ласкаво, призначити 
ічлпсарів для укладення з ним угоди; викликався сам сприяти 
т.і>му, запевняв, що козацький гетьман згоден примиритися, 
іиіпе б побачив з боку Польщі міцність такого примирення, і 
..иісвняв, що доведений до відчаю Хмельницький віддасться 

>сковському цареві; з його зауважеьщя вже було видно, що 
Москва шукача приводу посваритися з Річчю Посполитою, 
иічб напасти заодне з козаками. Він радив приласкати Хмель-
ницького, а його синам дати староства. Його порад не прий-
п',1 іи'. Поваги до нього не було настільки, щоб не сприяти 
іл.роіам його тестя Лупула; забули довгочасну прихильність 
ми ідавського господаря до Польщі; він уже був родичем 
Хмельницького, і цього було достатньо, щоб ставитися до 
III.чго як до ворога Польщі. 

Ііольське військо гогуваіюся виступати, як 20 липня 
. '.іі'.иися посол царя Олексія Михайловича боярин Репнін-
I ьні.іенський з товаришами. Аудієнція їм була дана у Львові\ 
І'иніп знову привезли вимоги щодо пропуску в гніулі, иока-
л і'.,і.іи понад 200 листів багатьох польських дворян з помил-
I .іми в титулі московського государя, вимагали псгаї'іно 
• І раї пти їх, нарікали на самого короля, який у своїх власно-
і>\мііпх грамотах допускав такі ж похибки; вважали за 

1 Іі.'ііоііаіімп Роїопіае сЬ ехсся.чи Уіасіізіаі IV... — 1755. — ІМ28. 
' Ік'личко С. Літопис. — К.. 1991. - - Т. 1. — С. 117. 
І іі̂ іогіагипі Роїопіае... — Р. 128 
Малороссийская [ісрсписка, храпящаяся п Мосшнской оружсііиой 

ІК-. —М.. 1848, —С.І6. 
Г\ шписи И.П.В. отдс.іа разноязьічиоіо. — Ф.№ 63. 
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І. 

необхідне позбавити жиггя шляхтича Окуня за те, їло І І І І І \ 

Варшаві негарно відгукнувся про царя. 
Паничі відрізали: здоровий глузд забороняє страчувіїїи 

людей без провини, тим паче, що помилка в титулах ірлп 
лясться неспеціально, а через непорозуміння або незнаипя 

— З нашого боку, — додали вони, — ми вимагаємо снерт\ 
стратити московських дворян, які пропускати козаків-ві ікачіи 
> Московську державу, а також заборонити патріарху виспя 
чувати в Польщу попів греко-російської церкви. 

Після обопільних докорів боярин нарешті заговорив при 
Хмельницького. 

— Великий государ, його царська величність задля пішіт 
славної християнської віри та святих Божих церков зроби і 
братові своєму, королівській величності, таку поступку, іііи 
вибачить провину людям, котрі помилилися в написампі 
государевого найменування, якщо король і пани заради і;і 
спокосиня міжусобиць з черкасами повернуть правослаїчііім 
церкви, обернені під унію, і в подальшому не утискуватим> 11. 
православних, помиряться з ними за зборівським догоЕюром' 

— Унію. — відповіли пани, — короіи, не може з н и ш п т 
без порушення присяги; під Зборовом він ніколи не обіцяи 
июб люди однієї руської віри, а не уніати жили в Польщі; цс н 
ж, якби ми ви.магали винищити в Московській державі с гарі і 
винну грецьку віру; зате король дозволяє мешкати в сіиии 
державі християнам усіх віросіювідань і загвердив права л\ \о 
венстваяк римсько-католицького, так і грецького, наслідукічм 
приклад попередників. Причиною розбрату й заколотів г т 
грецька віра, яка в Польнц ніколи не переслідувапась, а заїм, 
рона козакам чинити свавілля, грабунки та кривди в сусідт^ 
країнах, без чого козаки не можуть жити. Річ Посполи та и/іч 
Н Е М О Ж Е М И Р И Т И С Я З Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К И М Н І З А З Б О Р І В С Ь К И М , НІ 1.1 

білоцерківським договором, а гюмириться з ним тоді, М1.ІИ 
козаки будуть на колишніх, до міжусобиць, засадах. Втім, ями. > 
цар бере на себе посередництво у примиренні короля з нгііп 
кірпими козаками, то чи буде його величність відновідаї и 11 
Хмельницького в його неслухнянстві, адже він уже Г О Ї У І М.1 п 
прийняти турецьке пі/ущнетво? Король вирішив іти з військами 
на козаків: якпю вони складуть зброю і підкоряться, іо кори и 
дарує їм прощення, інакніе нехай московський двір допоми-і. 
нам гюкарати цього бунтаря як спільного ворога. 

Бояри не приймати обмовок і вимагати негайного мир\ • 
козаками. Пани відмовилися навідріз. Військо висіупа и' і' 

'По.'іііоссобрііііис;іакоі{оиРоссийской иміісрии. — М, 1X30. І І 
С.298. 



ІІ1ІХІД на очах посередників. Тоді боярин зібрався від'їздити і, 
іькс сидячи в кареті, сказав панам останнє слово: 

— Оскільки великий государ, його царська величність, 
'..іл. ія православної християнської віри та святих Ьожих нер-
кі Ні, бажаючи заспокоїти розбрат, хотів простити таких людей, 
кої рі за образу честі государя гідні смерті, проте король Ян-
клчимир і пани зневажили це; тому великий государ, його 
плрська величність, не буде терпіти такого безчестя і не поси-
іаїиме до вас своїх послів, а велить про ваші неправди й 

порушення вічного миру писати вусі навколишні держави до 
І пс\ дарів християнських та бусурманських, і за православну 
і'.іру, і за святі Божі церкви, і за свою честь стоятиме, скільки 
і.ісгь йому снаги милосердний Бог'. 

Поляків обража;ю те, що московський цар нагадував їм 
про релігію. 

Вони тоді говорили, що жодна держава не має права 
1.1 ручатися в їхні справи. Гарна допитливість — знати, що 
іи іься в чужому домі!-

1 іісля цього польське військо рушило до Галича. ' 'Ми йшли, 
І оворить учасник цього походу, — лісами й нетрями, втра-

'іл. іи досить багато людей і коней; уламки возів були пам'ят-
хами цього походу". 
І Іоляки заклаіш табір між Галичем та Богуславцем побли-

'л нам'ятника Хмельницькому на честь перемоги над татара-
ми. Гам вони стояли близько двохтижиів і водночас послали 
Допгофаз 5000 вояків на допомогу Кондрацькому та Клодзин-
1 і.кому'. 

І Іоляки не відали, куди і з яким наміром відступив Хмель-
ницький, тож не знали, куди їм прямувати: чи до Молдавії, 
іл аі закликали їх союзники, чи в Україну? Ляндскоронський 
іілііолягав, щоб король ішов в Україну і якомога швидше 
іі|чілушив заколот, поки Хмельницький перебуває в несприят-
піііому стаїювищі. Не такою була думка ^1юбомирськоI•о, 
іосвідченого радника, постійного суперника короля. Він дово-
піи. що поляки тепер зобов'язані допомагати союзникам, що, 
'.нищивши Тимофія, вони успішніиіс придуїіипь новсіання. 
1.1 >роль не знав, що робити, і наказав рушити на Поділля, макічи 
нлмірдіяти за обставинами. Знову поляки долали в<іжкий шлях 
но міжгір'ях та іюганих переправах і стали обозом спершу 
МІ І 1'усятином, а потім перебралися до Кам'янця. Поляки 
'и ,І шли такий пункт, щоб перепинити українському гетьманові 

' І Іолііос собранис законом Российской иміісрии. — М., 1830. — Т. І. — 
г ")'). 

І'\ К01ІИСИ И.П.Б. отдела разіїоязьічного. — Ф, № 133. 
Гам же. — Ф. Л1> 63. 



шлях, якщо він піде на допомогу сипові. Ян-Казимир із обозу 
тріумфально в ' їжджав до Кам'япня; церковний передзвін, 
гарматні постріли, святково прикрашене місто весела музика 
і крики "Віват!" — все підбадьорювало поляків. Безперестан-
ку до них прибували нові сили. Пани приїжджали в обоз зі 
своїми командами: пан польний нисар привів 600 чоловік, пан 
підчаший — 700, коронний марніал — декілька сотень. Всі ці 
воїни були красиво озброєні; воєводства надсилали своїх лано-
вих. Із деяких руських міст та містечок приходили депутати 
з каяттям. З цього поляки зробили висновок, що Хмельницький 
втратив свою моральну силу над народом, стверджували, шо 
холопи, пересвідчившись у неспроможності козацького 
правління, раді підкоритися своїм добрим панам та їхнім 
дозорцям'. 

Хмельницький, отримавши відповідь на своє посольство, 
прибув до Переяслава і 13 серпня розіслав по всій Україні 
універсал: сповіщав усьому українському народові про віро-
ломство поляків, котрі на згубу Україні навернули седмиград-
ського князя та волохів; сповіщав, ІДО батьківщина у крайній 
небезпеці й запрошував без зволікання залишати всякі гос-
подарські заня ггя і навіть жнива, квапитися при зброї до Чиги-
рина, щоб звідти йти помирати, як висловлювався гетьман, 
на дос гославному полі битви і прийняти від десниці Всевиш-
нього страдницький вінець за істину*. Таке ж послання було 
надіслане запорожцям. 

Водночас Хмельницький передав гроші до Туреччини, 
прагнучи знову прихилити на свій бік продажний двір. Хмель-
ницький запевняв візира, що Ракочі, об'єднавшись із поляками, 
думає звільнитися від підданства Туреччині і задля того 
ставить нового господаря в Молдавії, щоб послабити турецьку 
владу в подунайських землях і мати для себе союзників проти 
турків, що він у змові проти Туреччини з римським імперато-
ром та Венецією. Візир, хоч і не був цілковито прихильний до 
козацтва, ясно бачачи, що Хмельницький його обманює, одна-
че боявся допустити гюсилитися Ракочі, тому й обіцяв Хмель-
ницькому підмогу, хоча й передав йому від імені падишаха 
невдоволення за свавільне вторгнення сина Тимофія у землі 
Турецької імперії. "Великого государя нашого, — ішсав візир, 

— розгнівало те, що син твій з ратними людьми ввійшов у ті 
держави, які є вотчиною нашого В Є І Ш К О Г О государя, а тих 
держав господарі, що між собою сваряться, — нашого вели-
кої о государя холопи. Ти, достовірний друже наш, сам відаєш, 

' Р у к о п и с и И . П . К . отдела разпоязьімного. — Ф . № 6 3 . 
*Ве'іичко С. Літопис. — К., 1991. ~ Г. 1. — С. 118 — 119. 



що наш великий государ самодержавний і грізний, всі піддані 
його мають над собою острах і перебувають у його повелінні 
й ніхто без волі його, великого государя, не сміє в його госуда-
реву вотчину вступити. Ти повинен це завжди пам'ятати, 
прийнявши підданство нашому великому государю, ти пови-
нен оберігати честь його государеву і вдовольняти його пове-
ління. Якщо ви прямуватимете цим шляхом і такий острах 
над собою матимете, то вам що не день прибуватиме честі 
перед іншими нашими підданими. Приборкай же своїх ратних 
людей і не вели їм входити в державу государя нашого: ми 
вже не раз надсилали до кримського хана повеління, щоб ішов 
вам на допомогу, а ти сина свого візьми до себе і відпусти 
без затримки посланця нашого. Ми ж чолобитні ваші, друга 
нашого, будемо старанно доносити великому государеві на-
шому, четвертої частки землі володареві"^ 

Турецька імперія в ту пору була на грані розпаду. На пре-
толі сидів підліток, при дворі панували гаремні інтриги, візири 

змінювалися один за одним і зміщеного т у т же страчували. 
В областях підіймались заколоти, у столиці безчинствували 
яничари, які склали в державі справжній уряд. У зовнішніх 
справах туркам теж не таланило. Венеціанці одержували не 
одну перемогу над турецькими морськими силами. За такого 
стану марно було сподіватися на користь від союзу з Туреч-
чиною, хоча й небезпека від неї не загрожувала. Хмельницький 
безстраиіно морочив візирів, які швидко змінювалися, під-
данством козаків і в Константинополі вважали їх підданими 
падишаха. Однак південноруський народ і самі козаки не 
вияв-чяли прихильності до турецького панування, і коли в червні 
1653 року у зв'язку з загрозою війни з поляками Хмельницький 
у Тернополі з приводу турецького посольства заговорив на 
раді про таке панування, здійнявся гамір і відмовилися навіть 
слухати турецького посла-. 

Друге посольство вирушило до .чана. Неважко було знову 
схилити його на свій бік. Віроломний союзник чалиіпився в 
програші від своєї берестецької зради. Поляки ііринисуішли 
перемогу своєму мистецтву, а не поіуранню хана, і, чачишаючи 
за собою право розірвати утисницький зборівський доі овір, 
перестали платити данину кримському правителю. Хан звелів 
кримським та кизилбаським ордам збира тися в іюх ід \ іслам-
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Гірей, зі свого боку, старався переконати Туреччину в корік; 11 
свого виступу і доводив візиру, що зараз не слід давати Полі,ми 
посилюватися і відняти в неї Україну нібито на користь Хмелі, 
ницькоіо. а перегодом можна буде легко завоювати її й підічо 
рити Туреччині'. 

Третє посольство відправили до Москви. "Повідомляю іі;і 
шій царській величіюсті, — писав Хмельницький, — що король 
вже йде в Україну, і ми, не бажаючи віддати на поталу церкои 
та монастирів Божих, а християн па муки, б 'ємо чолом, іцікі 
великий государ змилостивився над нами і наказав якомоііі 
швидше надіслати нам допомогу. Якщо ваша царська велим 
ність і тепер не зглянеться над православними християнами, 
які благають у тебе милості зі сльозами, то іновірці підіб'ю іі, 
нас під себе, і ми муситимемо сповняти їхню волю. Вже Ц:і|і 
турецький прислав до нашого обозу в Борки свого послання, 
запрошує до себе в підданство, та я йому відмовив, споді 
ваючись на государеву милість; а якщо ти, великий госудаїїш. 
не пожалієш пас і не приймеш до себе, годі мені Бог спідок, 
шо я неодноразово прохав у государя милості й не отрим:іи 
А;іе з гюльським королем у нас миру не буде пізбию""-

І Іа початку серпня Хмельницький відправив сина Тимо(|)іч 
до Молдавії з 20 000 козаків та 2000 татар з ногайським 
.мурзою, які об'єдналися з козаками біля Калпиболота\ а с.ім 
на короткий час приїхав у Суботів відпочити, їздив по сіюїч 
пасіках та пив горілку. Тут прибув до нього царський гонсці. 
Іван Фо.мін. Це був уже другий посланець — щойно псрі"і 
ним був у нього від царя столиник Ладижинський. Іван Фомім. 
як і Ладижинський, повідомив Хмельницькому, що цар жді-
як закінчиться посольство до Польщі Репніна-Оболенської п 
а як дізнається, тоді буде царський указ. 

— Ги, гетьмане Богдане, і ти, писарю Іване, і все війсі.мі 
Запорозьке на його государеву .милість сподівайтесь. - т 
ворив піддячий. 

— У нас і на думці не було, — мовив Хмельницький, і 
поляками миритися, бо під Зборовом і Білою Церквою воііи і 
нами мирилися й присягали і присяги своєї не дотриманії 
Нехай тільки його царська величність зволить прислати ..ім 
нас ратних людей, а я напишу листи в Оршу, Могилевта 
білоруські міста: тамтешні люди одразу почнуть битік я і 
ляхами, а їх буде тисяч двісті. 
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Кілька днів потому Хмельницький частував царського 
ІII іця, а на прощання, 19 серпня, приїхав до нього сам. Піддячий 
описує цей приїзд так: гетьман послухав молебень у церкві 
Москресіння і поїхав до двору, який відвели для царського гінця. 
І Ісред гетьманом вели двох коней, накритих попонами, грали 
\ |імачі, а за гетьманом їхали сто козаків супроводу. Коло 

і'.иріт гетьман зістрибнув з коня, всі козаки теж спішилися і 
ііііили за ним на подвір'я. Гетьман був напідпитку і сів було у 
тор і , та царський гонець запросив його до світлиці. Тут 
Хмельницький сказав йому: 

— Турецький імператор затримав мого посланця ілляша 
'.а ге, що син мій воював на волоській землі, а як почув, що я 
і і'іо чолом цареві московському про підданство, тут же від-
іі\стив Ілляша; турок боїться, щоб великий государ не послав 
|),ігі на його землю. 

— Мені стало відомо, — мовив піддячий, — що тобі на 
МІЛМОГ>' прийшли кримці. 

— Так, правда, — підтвердив Хмельницький. — і я з ними 
І і\ на війну. Нехай тільки государ зволить прийняти нас у 
і'.ічпе підданство й надішле нам на допомогу своїх людей, а 
ми. крім нього, великого государя, нікому не б 'ємо чолом і не 
хочемо іп'ддатися. Кримські хани і мурзи — мої друзі й мене 
послухають, вони з татарами будуть у його царської велич-
ності вічно в холопстві. Саме тепер час настав і підоспіло 
іііастя великого государя. Інші землі, які до нас близько пі-
іііііііли, будуть у нього, великого государя, в підданих'. 

Козацькі сили прибували: затри тижні зібралося "...50 000 
ілчацького городового війська з обох боків Дніпра і 9000 
'..Іііорожців*. 

Мже не було піднесення минулих років. Ненастанні 
1 іі\ стошення набридли народові. До того ж був неврожай: до 
І ' 000 осіб пішли на Низ, інші продовжували переселятися в 
Московщину. Наказ Хмельницького облишити сі.'п.ські 
:.іііяітя і квапитися до його війська, ню повторювався вже 
І|>\гий рік, викликав у людей нарікання і навіть СПІНУГИН, 

Хмельницький змуіиував до гюкори жорстоки.ми заходами. 
Іо( ііці надума^^и не послухатися і не пішли робити укріплення; 

•..І цс Хмельницький звелів підпалити Лоєв^ 
>Ік і вороги його, Хмельницький не знав, куди йти. З одною 

'" 'к\. син прохав його швидше прибути на допомогу, з іншого 
^'країні загрожувало вторгнення поляків. Він вирішив ще 
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раз повести переговори з поляками; посилати своїх він боявся, 
щоб і другого посланця не затримали у себе ляхи, як Ждлікі 
вича. Відправив до короля полоненого шляхтича Полицькчя о 
з листом, у якому пропонував мир. Ця спроба іде білмін-
роздратувала й підбадьорила поляків; 

— Отже, Хмельницький боїться нас і не вірить в своїсіїли; 
саме тепер і слід його знищити'. 

Сочавський замок на березі Серета обрала притулком 
господарша через його неприступність та близькісії, дп 
України, звідки можна було чекати допомоги Хмельницькоіо 
Спершу ввійшли до фортеці 2200 молдаван, з яких 100(1 
ніхотиіщів найняла господарша. Стефан з кількома тисячами 
молдаван своєї партії з'явився під Сочавою, а Ракочі іюслли 
до нього 10 000 седмиградчан під командою ІІетки Істваіі;і, 
Мікес-Мигалі та Келемена, щоб знову посадити Стефана п;і 
господарському престолі й залишатися в Молдавіїдоти, доки 
влада Стефана зміцніє. Вони розтапіувалися станом підСочл 
вою, маючи намір захопити господаршу і всіх прихильникіи 
Лупула. Василь Лупул залишився в Рашкові. Тиміш поданся 
виручати об;южених у Сочаві, а слідом за ним йшов иіе один 
козацький загін нід начальством вмілого й досвідченого ил 
тажка, кальницького полковника Миколи Федоренка. За д а т і 
ми одних істориків, до Молдавіїувійшли близько 7000 козакін 
за переказами інших — до 12 000*. За милю від Днісі|):і 
поблизу порожнього міста Сороки, в селі Цинилові, козаки 
напали на двохтисячний загін, залишений Стефаном Георгіцст 
як сторожовий. Напали на сонних: одних побили, других взяли 
в полон, треті втекли\ Тиміш, довідавшись заздалегідь н|іп 
пересування своїх ворогів, як тільки перейшов Дністер, одр:іч\ 
розділив своє військо: 4000 козаків звелів іти вгору по Дніс і р\ 
і засісти в заростях, а сам з 8000 пішов уперед, давши во їш 
козакам грабувати, розоряти й палити все на своєму піля.\\' 
він думав у такий спосіб дати знати про свою появу роті а п т 
ваним нід Сочавою ворогам, спокусити їх на виступ зі с і : т \ 
для битви, а тим часом залишені в засідці 4000 мали захопиш 
їхній укріплений стан. Це йому вдалося. Стефан Георгіца і,! 
лишив в окопах 200 молдаван та 300 доставлених Ракочі 
секлерів і кинувся на козаків. У цей час козаки із засідки зачп 
пили стан нід Сочавою і тут же почати в ньому укріпліонат игя 
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Стефан і Петка Істван повернули свої сили назад до Со-
маїіи, але вже не могли вибити козаків зі свого стану. Стефан 
Гсоргіца та його союзники мусили влаштовувати собі під 
С очавою другий окопаний табір. Близько двох місяців триваїи 
щоденні жорстокі сутички. Саме тоді Стефан випросив собі 
па допомогу поляків, а Ракочі у вересні прислав до нього свого 
кращого полководця Януша Кемені з двохтисячним загоном 
і з 12 великими гарматами. Господарша з вірними Лупулу 
\голдаванами перебувала в Сочавському замку, а Тиміш із 
ічозаками — у віднятому у ворога стані. Він був обведений 
І іодвійним валом, а вгорі були натикані гостряками вгору коси, 
і це було значною обороною, бо на них нахромлювались і 
І ипули вороги; до того ж навколо стану був глибокий рів'. 

Прибуття польського війська посилило Стефана. Але Со-
чана трималась. Козаки в стані оборонялися з надзвичайною 
мужністю: ні вміння, ні хоробрість угорців під проводом Януша 
Кемені не могли нічого вдіяти. Вилазки козаків були часті, 
несподівані й згубні; проводарі, втомившись, вже хотіли зняти 
облогу, але тут з'явився новий польський загін із Бара; його 
начальник — старий Гувальт присоромив союзників, обізвав 
і'юягузами й умовив довершити розпочате. Обложені продов-
/ісували оборонятися відважно, хоч їхні припаси вичерпувалися: 
копи мусили вдовольнитися трьома колодязями з поганою 
і'.одою, бо поляки перекрили водогін із Серета. 

Тут приїхав від польського короля уповноважений Махов-
сі.кий і надіслав [іропозицію здати замок. Господарша зневаж-
ппю відхилила її. "Ця жінка показала тоді, — говорить сучас-

ник, — шо у неї душа вище її статі"-; вона невтомно всім 
керувала, особисто роздавала воїнам борошно, м'ясо, напої, 
ііоду, сипала козакам гроші, підтримувала до себе любов 
молдаван привітністю й обіцянками, безперестанку запевняла, 
що їх скоро звільнять, що Хмельницький вже недалеко і скоро 
'. явиться в тилу ворогів. Безперечію, так і бу;ю б, якби песно-
ііиане лихо не зруйнувало всіх надій. 

/1,0 союзного облогового війська прибув Дмитро Ііиніневс-
III.кий, непримиренний ворог Тимофія, який забрав у ні.ою 
наречену. Він ніколи не бачив суперника й пообіцяв великі 
І рот і тому, хто його покаже. Троє шляхтичів, взяї і в полон 
мчаками і врятовані Тимофієм від смерті, взялися нрнслу-
-мі 1 ись князеві. Одного разу, коли Тимофій ходив по валу між 
І лрматами, зрадники вказали на нього. Інженери на[»е;ні іуди 
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колюбрину (різновид гармати), ядро попало у віз, на якому с іоя 
ла козацька гармата, уламками дерева Тимоша поранило в і іоі > 
й голову, і козаки віднесли його в замок закривавлсмоіо, 
непритомного'. В інших джерелах розповідається інакше: 
"Тиміш за козацьким звичаєм любив випити і вкладався спаї и 
під шатром. Перебіжчик із Сочави вказав польським і арм.і 
шам місце, де відпочиває син Хмельницького. Ядро поиало у 
скриню, що стояла біля заснулого Тимоша. Уламок дсреиа 
пошкодив йому стегно, рана була небезпечна". 

Один поляк стверджує: "У нього була зіпсована крон піл 
розпусти: він перебрав багатьох бояринь із почту своєїтеїці"" 
І'Іодібні чутки поляки розпускали про своїх ворогів. Седми 
градський історик оповідає що Тиміш хотів змусити до нс|и.' 
любу свою тещу, яка, вроджена черкешенка, мала рідкісп\ 
вроду і зберегла її навіть на схилі літ. Господарша ледве під 
билася від його обіймів, пообіцявши прислати в його шаі|)(і 
одинадцять жііюк зі свого кола. Ти.міш вибрав із них трьох, і 
якими щодня забавлявся по черзі. Під час такої забави єно 
стигла його смерть від пострілу, спрямованого за вказівкоіо 
одного сурмача — перебіжчика з козацького стану в нольсі. 
кий, який, будучи холопом, за таку послугу отримав своб(іл> 
від свого пана\ ''Явна небесна кара!" — вигукує тогочасниіі 
польський історик, переконаний, що ядро, як і грім, убиває не 
у певному випадку, аза приписом вищого правосуддя'. 

Козаки негайно послали вістового до Хмельницької и 
Попри складнощі, гонець встиг пробратися, але марно! Черс і 
чотири дні Тиміш помер від ангонового вогню^. Господарим 
виявила тут найвище геройство. Вона с.ховала тіло Тимоша. 
запевняла, що він живий, а тим часом передала команл\ 
Федоренку і доклала всіх зусиль, щоб оборонятися до прихол\ 
Богдана''. 

Федоренко з козаками вчинив сильну вилазку, вдарии іі;і 
угорців та поляків так, ню вони втратили багато вбитими и 
пораненими*. Вони кинулися тікати, а переможці взялися і ра 
бувати табір. Проте Кондрацький та Донгоф встигли зупиіііі ііі 
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втікачів: зібравшись, вони дали відсіч. Федоремко відступив 
\ фортецю'. 

До цих пір завдяки хоробрості козаки мали рішучу перевагу. 
Ллє шила в мішку не втаїш: козаки дізналися, що Тимофія 
іісма на світі, й захвилювалися. Зі страху й поваги вони жерт-
вували життям за Хмельницького, та коли його не стало. їм 
чдалося зайвим ризикувати заради чужаків. Тоді господарша 
кинулася до натовпу й зі сльозами почала благати: 

— Ви геройськи билися за свого живого полководця. 
І Іевже ви тепер зганьбите славу свою? Невже зрадницьки 
кинете мене, бідну сироту? Згадайте, я народила ту, котра 
іараз носить під серцем плід Тимофія. Через кілька днів з'яви-
гі>ся Богдан, він уже поблизу Умані і йде звільнити нас. Ви 
оудете врятовані зі славою й честю! 

її благання, мужність і рішучість стримали козаків. Вони 
вітали її вигуками, піднісши правиці до неба, обіцяли стояти 
',а неї до остатшьої краплі крові-. А союзники посилили свій 
натиск: із польського королівського табору надійшла звістка, 
що Хмельницький іде рятувати обложених, а хан приєднує 
свої орди йому на допомогу. Король вимагав, щоб Кондраць-
кии і Донгоф якомога швидше взяли Сочавську фортецю*. 

Козаки, підбадьорювані господаршею та Федоренком, 
псзперестанку відбивали атаки, а голод між ними поширю-
вався так, що, позбавлені хліба й води, вони гризли шкіру-\ 
"І.\ із 12 000 лишилося ледве 8000"**. Вони неперпляче ждали 
І>оі'дана, а Т9Й не приходив, а замість рятівника міг прибути 
іо них польський король із військом. Знову почались завору-

шення. Одні не сподівалися на пощаду від поляків, якихдра-
І \ ВІЬ'ІИ своєю впертістю'', винищивши декілька тисяч союз-
ників за час облоги; інші, навпаки, змучені голодо.м, вибива-
іііся з сил і готові були здатися, тим паче, що ІУІаховський 

декілька разів обіцяв їм пощаду від імені короля. Федоремко 
вважав за краще померти. Але господарша, бачачи крайню 
І круту, сама сказала полковнику: 

— Тепер уже подітися нікуди, нам біда не лише від ворогів, 
.1 іі від своїх, бо ось-ось може спалахнути явне обурення: при 
вмугрішньому безладді вороги винищать усіх вогнем і мечем, 
.1 якщо здамося на чесні умови, то врятуємо життя, свободу 
І майно. 
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Фсдорсико послав сурмача до Коидрацького'. 
— Ми гогові здатися на пропозиції від імені короля, 

повідомив він. — а л е знайте, що хоч козаки доведені до краіі 
поппв. хоч голод терзає нас і ворожа зброя не дає ні хвилини 
перепочинку, одначе ми гхл ові, захищаючись, скласти голсівп. 
як личить сміливцям, аніж купити жнтгя ціною ганебної здач і'. 

Кондрацький повідомив пропозицію Федоренка Маховсі. 
кому й Ксмепі'. Полководці надзвичайно зраділи, адже бояли 
ся прибуття Хмельницького"'. І-ісгайно склали й відправи.'пі 
(І^едореику пропозиції такого змісту: 

"Козаки повинні присягн\л и иа вірність королюта Речі І Іос 
политій і в збережениі приязні до седмиградського князя І а 
обох волоських господарів; сюїасти перед генералами й комі 
сара\ці знамена на знак нокори га при\пірения, і взяти ноі ім 
із собою, за винятком десяти, під якими ввійдуть до но;и.сь 
кого табору; нокласти всі гармати і зброю і взяти їх із собню 
під клятвою не повертати проти союзників. Пі НІД яким ІІ|)И 
водом не брати нічого, що належить власне фортеці, а гако/к 
за.'інщнтн майно Тп\ю(1)ія і все взя те в молдавських церквач 
під час війни. І Іікого чужоїо не виводити з собою і не чини їй 
до|:)огою в Україну ніяких ворожих дій. Господарші дозволсіш 
їхати зі своїм сипом, з усім почгом га майном, куди воп.і 
забажає, а все казенне і боярське, що на.іежало колищнь(ім\ 
господарю, мас перейти в розпорядження нового господарч 
Сте(|)ана"'. 

Федорепко пі:)пйняв умови. Перегодом ходили чутки, іііп 
Коїщрацький, ночувіїиі нро наб.зижеіпія Хмельницької о і іи 
бажаючи ганебно втікати з-нід Сочави. иідкутів Федорсиіч,і 
за В Є І П І К І грот і іюгодиіися на мирні умови. Невдовзі нісіч 
гого Копдраиі.кий помер від іп(іхондрії, на яку вій занеііуж.іи 
віл жалю за втрачени\иі і роиїима". 

Як би там ие було, 9 жовтня Федоренко в супроводі сої им 
кіїї і с тарціип прибув у по.іьський табіїї і в присутності всм іїач.і 
льннківз підня тими догори двома пальцями, виголосив псрг і 
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І іииіі елієм присягу в тому, іцо козаки не чини гимуі ь сиротину 
І Іо.іьїці та союзникам'. Стсфан увійшов до замку. "Дружиі'а 
І\ пула, — свідчить сучасиик, — стійко зустріла дружину 

' ) іісрника, яка зайняла її місце-, і, зберігаючи свою гідпісгь, 
г.иї\;иіа з наближеними жінками. Є гювідомлення. що Стсфаіі 
ис відпустив її без помсти: він наказав розпороти ніздрі 
І!;ісилевому синові, щоб він не міг стати господарем через 

ііцтво\ Дізнавшись про таку наругу наддитиною, неніасна 
м.і І и мало не гюмерла з горя, й інша звіс тка про долю Лупуло-
і'.оі о сина: начеб то він, як і Тиміш, під час битви під Сочавою 
постраждав від гарматного пострілу'. Подейкують, ию і з 
І осподаршею переможець повівся досить Е5Єликодушно: дав 
III маєток на седмиградському кордоні\ 

Іізявши Сочаву, іювий господар поживився не вельми, .\оч 
^ подівався, що багатства Лупула незліченні. Завбачливий 
І\ пул заздалегідь пустив свої капітали в обії; роздавши під 

і'.і чсотки венеціаиськи.м, амстердамськп.м та гдансіжим него-
пілптам". До того ж, коли він утік із Молдавії, то недалеко від 
[пістра закопав чима^ю зоіюта і. щоб його не .могли відшукати 

іпіііі. убив слуг, які копали землю й опускали в неї скарби'. 
11сре\южцеві в Сочаві дісталося чимало коштовних каменів 
І.і металевих речей, але це здебільшого роздароваью тим, 
\ 10 вітав з перемогою нового господаря®. Па знак вдячності 
< І е(|)ан послав польському королю сто ялівок, триста баранів 
1.1 вісімдесят діжок вина і меду до столу'', заявляючи разом 

І им готовність зі своїми підданими служити на користь Речі 
1 Іосполитої. Поляки із Сочави взяли собі декілька гармат і 
г.ирушили до стану свого короля"'. 

Хмельницький, отримавши звістку про поранення сина 
посеред своїх приготувань до захисту України проти нашестя 
короля, готового вступити в руську землю, у пориві туги змі-
ппвсвоїплани і вирішив іти в Молдавію. Вінуже іричі розсилав 

'./. \ІісІіаІо\і'ікіе§о... кзіц^а ратіоІіііс/а.. . — Кгак()\\; 1864. — N.68.^ 
'Лііпаїіит Роїопіас... — Р.390. 
'Исіория Малой России Вантьіпіа-Камеїіскоі о . — 1842 .— Г. 1. 
'./..\/ісІ7сіІоткіс'§о... к5ІС{;а ратісіпіс/.а... — 8.688. 
Чй-аи.'і Сеог^. ^ісЬеінігціхсІїс СІігоііік 1648 — 1655. — \\'ісіі. 1862. 

І І 8 . 2 0 0 . 
'Лшіаііит І'оіопіае... — Сгасо\у, 1683. — V. 1. — Р..390; \\'()іііаіІ()т()\\а... 

1681, — Ч . З . — 3 . 1 0 1 . 
'Кгиш Сеог^. 5ісЬепигцІ5СІіс Сіітоііік 1648 — 1655. - - ХУісп, 1862. — 

I I 8.200. 
'Краткая история о бупта.ч Х.мельннцкого. — М., 1842. -— С.49. 
ЧУоіїїа сіото\уа... — 1681. — 4.2 . — 3.\^\:^.^•ИсIиIІ(п^'і•кіе};о... к.чісца 

і лміісіпісм... — Кгако№, 1864. — 8.691. 
"'Лппаїіиіп Роїоіііае... — Сгасо\у. 1683. — V. 1. — Р.390. 



універсал, закликаючи всіх козаків іти рятувати його сина. І'ра 
плялися охочі; прибули на допомогу Хмельницькому наиі гі. 
2000 донців' . Але старшини, які оточували гетьмана, не ква-
пилися вирішувати його родинні справи. На раді полковники 
сказали: 

— Не потрібно нам чужу землю обороняти, а свою бсч 
заступництва кидати; нам треба за себе стояти і свою землю 
боронити. 

Гетьман, будучи тоді напідпитку, розсердився і вдарив іііа 
блею по руці черкаського полковника Воронченка, а пог ім, 
с.хаменувшись: і, невне, побачивши, що ця запальність ті-
більше налаштувала проти нього підлеглих, попросив виба 
чення і тричі поклонився козакам до землі, викотив їм меду і 
крізь сльози благав їх: 

— Дітки мої! І іапийтеся і мене не кидайте! 
— Така смиренність розчулила вільних козаків. 
— Пане гетьмане! — загукшш вони. — Нехай твоя воли 

буде, ми з гобою всі готові!-
Хмельницький залишив для оберігання України Ніжин 

ський. Переяславський та Чернігівський полки під наказним 
начальством Золотаренка і наказав йому стати під Черніг(ів(ім 
на випадок вторгнення литовського військаї До Бі;юрусіїдл)і 
підпяггя .холопів відбув загін Подобайла; він розголошунаи, 
аю московський цар іде звільнити їх від польських наніи' 
Козаки охочіше погодилися йти в ІЧолдавію, то.му що віГим 
П1ЮТИ поляків мала розгорітися в цій країні чи ію сусідсі ву. 

Дорогою Богдан несподівано зустрів козаків, які ПОІ ІС | ) 
та:иіся з Сочави. ІЗони везли з собою труну з тілом Тимо(|)ія. 
вкриту двома килимами. 

— Слава Богу, — мовив старий, — ню мій Тимофій номі.-|і 
як козак, а не дістався в руки ворогів^ 

К о з а к и п р и в е л и д о н ь о г о п о л о н е н о г о І Ю Л Ь С Ь К О Г О р О Г М І С І |1.1 

Могильиицького. і Іаперскір договору, він напав на нихдорокис 
і .хотів відняти тіло Хме;пліиченка, та козаки розігнали заі іи і 
взяли в полон ватажка". 1 іольський сучасник огювідас про ис 
іііакше й звинувачує у віроломстві козаків. З його слів. Мої іі чі. 
ницькогода:ш козакам длятого. июб він привівїхдо корі^лт 
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сі.коіо табору з гарматами, але на Дністрі, коли поляки пішли 
ікіс ги коней, козаки напали на них і насильно забрали з собою 
І! Україну їхнього ватажка. Вони обманули Кондрацького: за-
мішили йому чотирьох заручників, видавши їх за знатних 

'іііиовників, а потім вияснилося, що це були прості козаки'. 
І^ажко розсудити, хто з істориків воюючих між собою народів 
правий. 

Хмельницький звелів везти синове тіло до Чигирина, но-
с гавити у церкві і не ховати до свого повернення. 22 жовтня 
сумний кортеж прибув до Чигирина. Розанда Хмельницька, 
яка за відсутності чоловіка народила двох близнят, зустріла 
І руну за містом разом із дружиною та доньками Богдана 
•Хмельницького. Похоронний дзвін зливався з гарматними та 
рушничними пострілами: гак віддавали останню шану лица-
реві". 

Тим часом батько з 20 000 козаків прямував далі; з ним 
був вигнаний і безпритульний Василь Лупул. Хан ішов на 
доіюмогу Хмельницькому. Складно було Хмельницькому 
разом ізЛупулом випросити у хана 20 000 орди для вигнаїюго 
іосподаря, щоб виручити обложених у Сочаві. Та вже було 
ііізно. Дізнавшись, що Сочава здалась, Лупул повернувся з 
дороги. Подальша його доля'сумна. Ракочі з молдавським 
І а валаським господарями налаштуваїи проти скинутого гос-
подаря диван, і на догоду туркам хан відправив Лупула в Стам-
бул у кайданах. Там його посадили в Єдикул, помер він у 
неволі й злиднях, залишивши по собі легендарні спогади про 
С1ЮЇ скарби, що пішли прахом. 

Простоявши два тижні під Кременцем, поляки почули про 
смерть Тимоша, дуже зраділи і розміркували, що тепер нічого 
нимікувати і треба йти в Україну. Польський король говорив 
своїм панам, що має намір зимувати в Києві\ Польське війсь-
КЧ1 на початку жовтня рушило в напрямі Бара, але тут госію-
ларі з-під Сочави прислали звістку, що Хмельницький із ханом 
І а багатьма ордами буджацькими. черкеськими, добрудзьки-
\пі та ногайськими йдуть на них"*. Думки панів роздвюїлися. 
()дні говорили: 

— Навіїцо йти в Україну? Треба іювернут ися і с гаги ближ-
че до сочавських союзників, щоб відвернути од них небез-
пеку. 

Інші, навпаки, доводили, що коли поляки відс гупля гь, го 
иорог подумає, що вони бояться, і це додасть йому впевне-

'Лппаїіиіп Роїопіас... — С1•асоVV, 1683. — V. 1. — К389. 
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ності. Саме в цей час доставили в обоз перехоплені листи 
Хмельницького до козаків, обложених у Сочаві, де козацькиіі 
гетьман обіцяв їм скоро прийти на допомогу. 'Годі думка, іщ) 
слід відступити назад до Кам'янця, переважила. До того ж 
передовий загін литовського конюшого під Баром наткнувся 
на татар і приніс страшну звістку, ніби Хмельницький і хан 
недалеко від Бара. 

Ця звістка була оманливою. Коло Бара не було г[і Хмель-
ницького, ні хана; був тільки татарський загін. Та поляки вже 
не пішли далі. Вони гадали, що ворог десь неподалік. Обереж-
ні побоювалися, що козаки й татари налетять на них під мас 
переправ і буде такс, як під Зборовом'. На розчарування від-
важним, яким хотілося в глибину руської землі, щоб спус то-
шувати її, поляки повернулися під Кам'янець і стали табором 
під Жванцем- на березі Дністра навпроти Хотина, що лежак 
на протилежному боці за 15 верст від Кам'янця. 

Вибране польським обозом місце було дуже вигідне для 
оборонної війни: з півдня його прикривав Дністер, з півночі -
велика болотисте долина річки Жванець, із фронту — укріп-
лений замок, а на захід — яруги та ліси. Поляки спорудшт 
міст на плашкотах через Дністер для спілкування з союзни-
ками і насипали попереду обозу батареїі Військо складшюся 
з ЗО 000 польських жовнірів, 20 000, а за іншими джерелами 
— 29 000 німців"'та 8000 новобранців, надісланих із воєводсти'; 
до того ж на другому боці Дністра біля Хотина стояли союзни 
ки: 10 000 угорців під начальством Кемені і 3000 волохів". 
Польські письменники не показують кількість ланових, а 
український літописець зазначає, що в королівському війсі.ку 
було до 80 000*. Можливо, и^о в польському таборі й було 'так 
багато народу, бо, крім жовнірів, пани брали з собою чимало 
нефронтових слуг та візників, придатних до битви, і їх можна 
було задіяти при нагоді. Поляки отримали радісну звістку про 
взяття Сочави, а слідом прибули в обоз посли від Ракочі і а 
волоських господарів з побажанням щастя й успіху польсі. 
кому королю. 

'Рукописи И.І І.Ь. оглсла раліоя;іьічиого. — Ф.Х^ 63; У/оіпа с]опіо\\;і 
- - 1 6 8 1 . - 4 . 3 . — 8 . 1 0 2 . 

-.І.МісИаІом'.^кіе^о... к^іісііа ратісіпіс/а.. . — Кгако\у, 1864. - 8.685. 
'Рукописи И.И.Ь. оглс.іа разиоязьічпого. — Ф.№ 63. 
"•І Ііаіогіагипі Ро1опіассЬсм;с.ч<;и У1ас1І5Іаі IV... — 1755. — РІЗО; І.аіорімі-і 

.Ісг1іс/а аіЬо кгопіс/ка /. гскорізти иусіаі К.\М. Шоісіскі. — РСІСГЗЬІІГ І̂, 1 І 
— 8.157. 

'Лппаїіиіп Роїопіас... — Сгасо\у. 1683. — V. 1. — Р394. 
''1 Іі.чіогіаііпп Роїопіае еЬ ехсе.'і.чіі Уіасіізіаі IV... — 1755. - ЇМ И) 

.І.МісІіаІо\ухккі;о... к.чісеа рапіісіпісга... — Кгако\у. 1864.— 8.685. 
*Ік'.ііічко С. Літопис. — К..1991. —Т.1. — С.124. 



15 жовтня в обозі співали "Те Оеит" і святкували поразку 
мчмків. Посли седмиградського князя повідали про складність 
м)ііомагати зі свого боку полякам, адже він сам васал 
І \ рсмчини, тож погодилися на тому, що Ракочі надішле до 
ііолі.ського війська загін волонтерів. Справді, невдовзі після 
нио прибуло 2000 угорців під командою полковника Михайла 
Мііксші. Волоські господарі також відправили по тисячі 
іи .лохів. Поляки, які воювали під Сочавою, приєдналися до 
І іі()ї\'. Сілістрійський паша після взяття Сочави рушив назад 
ічііська, призначені для допомоги Хмельницькому при 
необхідності; він написав польському канцлеру ласкавого 
іисга-. Туреччина остерігалася як Хмельницького, так і 

Глкочі. Сам хан, почувши про взяггя Сочави, зупинився і знову 
1 і\()лов до свого заходу. Отже, у іюляків було багато надій. Та 
І к 1КИ що вони були марними. 

Хмельницький обіцяв ханові майно Лупула, котре насправ-
іі розпорошилося, хоча в уяві сусідів ще не втратило свого 
к'і сіідарного блиску. Хмельницький переконував хана, що 

І ;імс зараз найзручніший час, щоб винищити поляків ущент\ 
Кп іацький гетьман склав тоді дуже мудрований план війни: 
ічи скористався місцевістю, де стояли поляки, і навчив хана 
послати татарські загони на Волинь, щоб відрізати вороже 
г.ііісько од вітчизни". Він умисно зволікав, щоб затримати 
іиірої а до зими': він знав, що продовольство у поляків скоро 
•..ікінчиться, що воїни, не отримуючи платні і не запасшись на 
ч іму геплим одягом, не будуть служити, і готувався напасти 
мл ворогів тоді, коли вони дійдуть до критичного стану. На 
І м іі іі Хмельницького було багато вигод: він знав усе, що діялося 
IIІ іолі>ському таборі, тоді як його вороги не мали точних даних 
про іагар і козаків. Хоча з гюльського табору один за одним 

т а л и під'їзди, кружляли по Україні, сягали навіть Дніпра, 
.1 к- іі габір привозили якогось селянина, який або нічого не 
шли, або не хотів нічого казати''. 

Гаї арські загони грабували Волинь, Поділля, Червону Русь 
.ьк ло самого Львова і простяглися лінією, щоб перегородити 
М' > іякам зворотний шлях. Сім козацьких полків, які міс гилися 
14 іо |>і^юї Церкви, також розпустили загони, ііесиодіїіаііо 
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напали на Заслав та Корець, шляхтичів, яких там застали, пору-
бали та взяли в полон: не одна шляхтянка втікала пішки, 
втративши чоловіка, не один чоловік залишився без дружини 
й дітей. "Сумна доля спіткала тоді цей край", — говорить 
поляк-очевидець'. Поляки до середини листопада стояли без 
дії. Ланові жовніри кричали, що їхній термін закінчився, що 
вони зобов'язувалися служити тільки три місяці й вимагали 
відпустки. Всі переконання й обіцянки гетьмана та П О Л К О Е Ю Д Ц І І І 

були марними^. "Вони, — свідчить літописець, — не дорЬжили 
честю, не соромились неслави, самовільно втікали, але не 
встигали дійти додому, бо потрапляли в руки татарам і роз-
повідали ворогам про безлад у польському таборів Навіть ті, 
кому вдавалося уникнути татарського полону, приходи:иі 
додому напівголі, бо слуги й візники оббирали їх"*. У ту пору 
свавільство сягнуло таких розмірів, що шляхтичі набирали 
різних волоцюг, вдягалися татарами чи козаками й безчин-
ствували у селах та містечках. Втікачі з війська або потрап-
ляли до рук собі подібних, або поповнювали розбійницькі зграї. 
Це все чинилося безкарно. Декого захоплювали міщани іі 
приводили до суду, але їх як дворян виправдовували^ 

Приклад ланових подіяв і на кварцяних. Після свята 
св.Мартина польські війська завше відпускали на зимові ква|)-
тири. Жовніри нарікали, що їх тримають наперекір законному 
положенню, до тої'о ж не платять і не дають їсти. Багато х то 
пішов самовільно. "Король мусив годувати військо зі своєї 
кишені"*, але й це не заспокоювало, бо в таборі не вистачали 
продовольства і за гроші; до того ж осінні дощі й холод робили 
перебування воїнів у куренях та наметах нестерпним. Воші 
замерзали, поширилися смертельні хвороби; особливо страж-
дала німецька піхота — найкраще і найбільш надійне військо 
в обозі''. Тоді ж полишили короля й союзники. Угорці піпіли, 
попри те, пю король платив їм щотижня: вони пояснювали 
тим, що прийшли під Хотин без зимового одягу — в куртках 
та опанчах, без возів. Вони стояли окремо поблизу польською 
стану, сподіваючись на дари від короля, та обдаровувати їх 
було нічим'. Молдавани нетільки пішли найраніше, як ночули 
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іі|)() наближення ворога', а й із союзників стали ворогами 
поляків: голодні польські жовніри пустилися збирати продо-
і'.члі.сгво по Молдавії, грабували все підряд, знищували оселі, 
і'.ііі іоградники, скотарні, ґвалтували дівчат і жінок. Розлютовані 
молдавани ганялися за ними і будь-якого польського вояка, 
'.лскочеіюго в селах, різали, саджали на палю, топили у воді, 
і'.ііііали на деревах^ Бідування війська поглиблювали чвари 
МІ/К його проводарями; на короля нарікали. 

Ми, — говорили пани, — провели весну, літо й осінь у 
млрних міркуванняхта нарадах і тепер змушені битися взим-

коли в нас немає ні одягу, ні припасів, коли голодний і голий 
-коїінір не має сили зарядити гармати^ 

Хмельницький, знаючи про таке становище ворога, поба-
'іиі',, що настає, зрештою, пора діяти і спонукав ханаобіюжити 
110 ІІ .СЬКС військо, щоб виморити його голодом. Справді, по-
і;іки, за їхнім власним усвідомленням, були приречені на заги-

огіїь. Вороже військо рушило на нихудругій половині листо-
ікіда. 

1 іоляки все ще нічого не знали, і точну звістку про набли-
кі мня хана приніс вірний королю козак Ясногурський. Він 

І иоііістив, що 40 000 орди Іслам-Гірея вже під Шаргородом, 
.1 іс хан послав до Ракочі та молдавських господарів посоль-
• І по. Слідом полковник Микеша привіз спійманого татарина, 
ікиїі повідомив полякам утішні вісті: всі мурзи вмовляють 
\ . т а кинути Хмельницького; турецький чауш від імені свого 
\ ряду велів йому зробити те ж. Хан ворожив, чи пощастить 
іічму: пустили дві стріли й обидві впали вістрям одна до одної; 
: нього виснували, що сторони рівносильні"'. 

Тоді Шемберг, нарядившись у молдавський одяг, взяв зі 
' пою загону вісім чоловік і, зустрівши татарського посла, при-
пі І ліі його волоською мовою и оголосив, що господар вислав 
ио: о зустріти гостя. Від імені господаря він виявив бажання 
і|',і чиги іюлякІБ і пристати до татар і козаків. Татарин дові-
І'иі'.ся йому і продовжував з ним їхати, як раптом, скорисгав-
ііиісі, ііого необачністю, Шембергз нечисленним супроводом 
> ч о і і и н татарина й помчав до польського табору\ Хамські 
іік т були прочитані на військовій раді. "Якщо ти, — писав 
їм чо Ракочі, — не відстанеш від поляків, то май на увазі, 

що юГм буде кепсько. Я помщуся над усім твоїм народом, бо 
111 і'.сьому причина: ти напав на старого госпо/иіря і вигнав 

11і>іогіагит РоІопіаееЬ ехссззи Уіасіізіаі IV.. .— ІУЗ.'і. І'.ІОЗ. 
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його. Тепер, якщо хочеш порятуватися від цілковитого розору, 
залишайся пі;ілеглим Порти і відст>'пися від поляків. Чим тобі 
до[іоможе король проти Оттоманської Порти, якщо він не 
дасть ради своїм занепокоєним підданим? Зараз поляки 
сидять, закопавшись у землю. Ми з ордою не відступимся 
звідси, поки не спробуємо щастя; зайшовши так далеко, 
повертатися, нічого не заподіявши їм, було б нам вічною гань-
бою і зневагою від Порти. Ліпше нам побрататися з ними 
зараз і діяти заодне"'. Така пропозиція вже була вдруге-, і 
Ракомі, певне, боячись хана й Туреччини, наказав Кемет' йгп 
додому. Стефан молдавський, захопивши з допомогою поля-
ків престол, також вирішив спокійно користуватися ним. 
Поляки почали допитувати таїарина. 

— Хмельницький з ханом, — сказав він, — знають, иц' 
ваше військо вкрай виснажене,і мають намір відрізати вас од 
Польщі. Загони вже зайняли все Поділля й Покуття; вас 
притиснуть до Дністра і всю зиму моритимуть холодом та 
голодом. Для цього хан звелів татарам запастися кожухами*. 

Як стверджує літописець, польське військо тоді охопив 
страх пилявський. вінницький і зборівський. Не лише прості, 
а й знатні особи йшли без дозволу\ Через кілька днів посланиіі 
у під'їзд Рурський приін'с звістку, що хан вже під Гусятином. 
Намір хана був ясний: він міг напасти з-під Шаргорода -
так ближче, але пішов на захід, щоб не допустити полякам 
підвезення продовольства і відрізати шлях на Польщу*. Про-
водарі зібралися на раду. 

— Єдиний вихід, — говорили одні, — вийти назустріч воро-
гові і дати рішучий бій. 

— Це означає. — заперечували їм, — віддати на погибель 
короля і все військо. Подивіться на наших воїнів й порівняй те 
з ворогами: у них така ж сила, як під Берестечком! Та п(е 
може приєднатися до Хмельницького місцева чернь. Найкра 
ще хутко втікати додому через Покуття і якось обмануїи 
ворога. 

Більшість дотримувалась такої думки. 
— Це неможливо. — говорили треті, — всі проходи зайня І і 

козаками й татара,\иі — вони переслідуватимуть нас зуссбіч 
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І Іам залишається покластися на долю, молитися Богу й зали-
т а І ись на місці. Місцина тут зручна, води у нас не відняти, а 
іі|куі,овольство одержуватимемо з Молдавії ' . 

— Л хто поручиться, — доводив Любомирський, — що 
іїорсіги не оточать нас? Звісно, цього слід очікувати. Якщо 
ми залишимося в такому становищі ще кілька днів, то невірні 
чра гимуть нас напівживих від голоду і холоду та в'язаі ймуть, 
ич баранів. Перш за все треба думати про це. А коли ми вже 
•иніустили себе до такого становища, то, щоб хоч не загинути 
ларма, запропонуймо ханові ввійти в переговори і спробуймо 
|іі) і"слнати татар з козаками-. 

Такі міркування викликали невдоволення. Дехто радив 
розділити військо і частину відправити на татар. Любомир-
11.кпи доводив недоцільність такого кроку, але король, постійно 
т і м певдоволений, грубо відкинув його пропозицію і вирішив 
ічс геменно дізнатися, де хан і як розташовані ворожі сили. 

Ній наказав усьому війську залишатися в обозі й відправив 
іо І усятина сильний загін під начальством Клодзинського. 

Як запевняють сучасники, Ян-Казимир задумав з деякими 
наближеними тихцем піти звідси, кинувши військо наприз-
г.сі іяще, та про це дізналися й не допустили такого\ Канцлер 
Корицинський переконав його пристати до думки Любомир-
I І.кого. "Поляки, — говорить сучасник", — бачили, що ні під 
іиоровом, ні в іншому місці вітчизна не була в такій небезпеці. 
I Іопі.ща могла втратити все священне й дорогоцінне, що нази-
г.л. іа своїм, навіть дідівські могили. Проводарі з жахом зазна-
' п г п і , що з усієї піхоти залишилося тільки 4000, решта померла 
'їм розбіглася. 

Лаіюві втікали з обозу, їхній приклад заразив інших. 28 
МІС іопада зчинилось загальне сум'я ітя : перемишляни. бел-
. і і і і і , іноблінці, вісличани, холмчани, опочняни, підлясці 

маїоипами виривалися з обозу, за ними й кварцяни не слу-
\а їмся команди й утікали, інші нападали на панські вози й 
II іаГіуіииіи їх, навіть вантаж коронного хорунжого сіп ткала така 
к іо.ія. Гетьмани, щоб припинити бійку і грабунок, наказали 

' І ріля ї и по свавільцях: тоді полягло бага то жовнії^ів. ланових 
іа ііахолків. Це припинило заворушення, але в обозі не долі-
'иі іііся багатьох. Зате ланові із внутрішніх польських земель 
I' ( іі.іомирці, радомляни, пльзяни, черсчани, степжичани. 
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нурчани) трималися стійко й заслужили похвалу. Втікачі по-
трапляли до татар і козаків, розповідали їм, що польсько 
військо захлеснули втечі, пестатки й жахлива смертність. І І,с 
додавало ворогам відваги, і Хмельницький благав хапа 
рушити на обоз. 

Після жахливого сум'яття в польському обозі проводарі 
тільки про те й радилися, як би схилити на свій бік хана 
обіцянками й поступками, як раптом вірний полякам козак 
МІСЬКО Ясногурський привів холопа, який оголосив, що послапиіі 
від ханського візира з листом до польського канцлера'. Віп 
був такого змісту: 

"Непристойно такому монархові, як польський королг,, 
закопуватись у землю й ховатися за нікчемними валами перед 
голими татарами. Навіию томити себе і пас? Виходьте в полс 
й розправтеся з нами зброєю або мирімося". 

Канцлер відповів так: 
"Непристойно ханові, монарху, мати побратимство ч 

холопами. Набагато пристойніше бути братом короля. ІУІи "го-
тові й до бою, й до миру"*. А що ви нам докоряєте, що зако-
палися ми в землю, так у нас заведено, як у вас у звичаї, для 
легшої втечі, обгороджуватися одними кілками"*. 

Отримавши цього листа, ханський візир написав Любо-
мирському, прохав звільнити свого слугу Фетака. який потра-
пив у полон, і пропонував маршалові йти слідами свого батька 
і сприяти мирові між монархами. Разом з тим і сам Іслам-
Гірей написав Любомирському та вихваляв його, зазначаючи, 
пю вважає його найбільш здатним серед інших панів улашіу-
вати важливу справу' . Любомирський виконав візировс 
бажання і виявив готовність миритися, та робив вигляд, щ(і 
поляки ще можуть захищатися'. Слідом за цим, 4 грудня, у 
польський обоз прибув татарський посол Ахмет-кази-Атгалик 
і привіз повну згоду вступити в переговори та проект мирни.х 
статей. Із них поляки побачили, що хан хоче відновлення 
зборівського договору як для себе, так і для козаків. Посланеці. 
просив, щоб поляки від себе відрядили панів у заручники і і 
боку татар пропонував мурз. Канцлер написав до ІІІефср 
кази в дещо жартівливому топі; він уявляв, як би радо вони 
один одного пригощали якби той чи інший потрапив у іюлоп. 
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Ллє в той час, коли поляки обмірковували, як їм вступати 
І'. І ісреговори, прибіг в обоз посланий у під'їзд Клодзинський. 
ІЯіі благополучно доходив до Гусятина, спіймав язиків і по-
исргався назад, як за 10 верст від обозу під селом Кудринця-
мп папа-'іи на нього ногаї і розгромили в пух і прах. Сам він 
ну в поранений двома стрілами. Близькість татарських сил 
•и) польського обозу перелякала поляків. Все військо готува-
шся дати відсіч, очікуючи нападу. Справа про переговори 

припинилася. 
Після того минуло два дні. 7 грудня приїхав у польський 

оі'юз гой же татарський посол Ахмет-кази-Атталик з новим 
•іисгом від Шефер-кази: "Якщо хочете братися за діло, так 
іііиидше беріться, по дрібницях часу не марнуйте і нас не 
морочте. Візьміть у руки зборівські стаїті та прочитайте їх. 
X іба не розумієте, що хан вимагав колишнім споминок, а він 
І'.ЧЛІВ привести до послуху тих, хто спричинив війну". Після 
іонгих міркувань король і пани відправили до хапа й візира 
іисіа. Король так само, як і під Зборовом, дивувався, зди-

1 і;ііиііи хана з ордою там, куди він, король, прибув для прибор-
клпіія своїх непокіних підданих. З Ахмет-кази-Атталиком 
і'.ідправили поручика польного гетьмана Войниловича та 
Ьііминського з невеликим загоном. В ніч з 8 на 9 грудня на 
і т \ напали ногаї, розгромили польський загін, пограбували 
1111ІІЯКІВ, із самого Ахмет-кази-Атталика зірвали шапку, а листи, 
•пчі везли посланці, покидали в болото. Вранці вони дізналися, 
т о розгромлений ними загін їхав не на війну, а задля мирних 
іи рсговорів, і повернули награбоване'. Український літопи-
I гці.* говорить, що коли Хмельницький дізнався про мирні 
•ліпсини між ханом і поляками, то взявся всіма силами 
14 імовлятихана від примирення і переконував пошвидше піти 
І'. І і;іс гуп; але хан жадав тільки своєї вигоди: йому треба було 
ІII 'і'.срмутн данину, якої позбувся через берестецьку поразку. 
І '.IIІ Гюявся вивищення Хмельницького, знав про його взаємини 
•• мчсковським царем і давно вже внутріпміьо був налапгго-
і лііиіі проти нього-. Побачивши, ию хан рішуче схиляс гься 
І" миру, Хмельницький запросив ногайську орду, яка напала 

11.1 іічлі.ський загін, що супроводжував Атгалика. 
І Іроге цей напад не мав важливих наслідків. Войпилович 

\ 11 ;і піком повернулися до польського обозу; вграчспі лис ги 
и іііисали знову, і вони рушили до хана. 

14 коїіиси И.Г1.Б. отделаразиоязьічіюго. — Ф. Нч.в'і\.І.і\Ис1шІо\\'хкіе^о... 
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Поляки перебували в тривозі. Вони побоювалися, чи пс 
задумали козаки й татари обманути їх, удаючи прихильпісгі. 
до переговорів, та зволікають час, щоб узяти в облогу польсі.-
кий обоз, відрізати зв'язок поляків з їхнім краєм й виморити 
голодом. До поляків доходили вісті, що доки вони сидять під 
Жванцсм та сподіваються мирними засобами вибратися ч 
біди, татарські загони спустоіііують прилеглі терени: вони вже 
з'являлися не лише на Волині, а й на Покутті, біля Золочсва, 
Поморян, Підгайців, Галича, де грабували, брали в полон 
людей, навіть Львів боявся їхнього нападу. На лихо мешканніп, 
лаіюві жовніри, які розбіглися з польського обозу, безчинству-
вали не менще татар, та й кварцяні втікачі від них не відста-
вали. А тут ще й карпатські горці, руси за походженням і 
вірою, так звані опришки, вискакували зі своїх ущелин, 
нападали на поляків і, де тільки могли, шкодили їм. Тож поль-
ському війську необхідно було якомога швидше звільнитися 
з облоги й піти з-під Жванця, щоб порятувати свою землю 
від усілякого розору'. 

і і грудня знову приїхав Атгалик з листами від хана та 
візира у відповідь на листа гюльського короля. Іслам-Гірсіі 
розсипався у виявах дружби й миру, пояснював, що після 
зборівського договору він ніколи б не відважився іти в поль-
ську землю, якби справедливість не спонукала його помири ти 
польського короля з козаками^ Атталик зазначав, що козаки 
напали за намовою безбожного, як він висловився, Хмельни-
цького\ Він пропонував самим гюлякам призначити місце для 
переговорів, відрядити комісарів та обмінятися заручниками. 
Поляки вказали місце наради під Кам'янцем. Татари прислали 
заручником знатного мурзу Хамамбета. Поляки відправили 
князя Корицького. але татарам одного заручника здалося 
замало, і поляки приєднали до нього яворівського старосі> 
Яна Собеського, майбутнього польського короля. 

На світанку 13 грудня під Кам'янець прибули комісари і 
обох сторін для укладення миру. З польського боку були ко 
ронний канцлер Корицинський, коронний маршал ІІюбомир 
ський, руський воєвода Ляндскоронський та два каштеляни 
сендомирський і волинський'. Хан вислав зі свого боку Ніс 
фср-кази, Карач-мурзу та Сегін-мурзу. Місце для з'їзду вибр;і 
ли поблизу замку. Польських панів супроводжував двсіхін 

\].МісІиіІ(П\.'!ікіе'г,о... к.чіс^іа р;ітіе1піс/а... — Кгако\¥, 1864. -- К.71.' 
713. 
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І. ЯЧ1ІИЙ загін кінноти; з татарськими комісарами також був загін 
І- ііосї кінноти. Польське і татарське вііїсько стояло за півверсти 
иід місця зустрічі комісарів. Осторонь від них було видно табір 
іі |)ибулого козацького загону під начальством писаря 
Ииговського'. 

— Государ мій, — почав ханський канцлер, — вітас брата 
І. І і О Г О , короля, і дивується, чому зборівський договір між ними 
иоруїиено; за Польщею залишається невиплаченими ханові 
монад 100 000 червінців. 

— Король, зі свого боку, вітає хана і гадає, що вся Європа 
мас дивуватися, чому зборівський договір порушено ханом. 
І Іольський король не відмовляється від сплати 100 000 чер-
ні пців, якщо тільки його величність хан, пам'ятаючи наш союз, 
нідступиться від зрадників та порушників громадського спо-
мж) — козаків-. 

- Мир може відбутися, якщо поляки, по-перше, заплатять 
нам 100 000 червінців і потім щорічно справно платитимуть 
нам на підставі зборівськогодоговору з ханом; по-друге, новер-
I аіочись, брати в польських областях скільки завгодно ясиру; 
ііо-гретє, якщо підтвердять козакам зборівський договір; і, 
ію-четверте, якщо дадуть заручниками миру найзнатніших 
І ч-ііагорів~\ 

Звісно, що друга пропозиція була нсчуваною і вказувала 
полякам на крайній занепад їхньої вітчизни. 

— Ви першими заговорили про трактати, — обурювалися 
поляки, — а тепер ставите такі умови, яких ми прийняти не 
можемо. Ми не зрікаємся— давали ханові споминки і достав-
им ймемо їх через комісарів. За те нехай хан розійдеться з 

ко їаками і не дозволяє своїм татарам брати ясир у нашому 
кра ї . 

- Якщо козаки не будуть залишені при зборівському 
•юі оіюрі, — відповів Шефер-кази, — а нам не дозволять бра ги 
•її іір по саму Віслу, якщо до того ж не поіпле ге до нас у Крим 
і і ' . о х іиатнихпаніву заручники, то все це буду ть пус гі розмови: 

І раїцс віддамо з обох сторін наших заручників та візьмемося 
м чорою. 

Перша нарада тим і закінчилася. Комісари послали до 
іоро.ія загшгувати, що їм робити. Вони іюгоджувалися на 
і.ііа|)сі,кі умови лише за тієї умови, якщо королі, дас'іь їм 
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запевнення (асекурацію), котре виправдовувало б їх, коли 
доведеться відповідати перед Річчю Посполитою. 

Звістка про татарські вимоги стривожила й посіяла незгоду 
між радними панами. Одні храбрилися, казати, що ліпше в 
бою спробувати щастя; інші вважаючи, що становище, в якому 
перебуває польське військо, не дозволяє зважитися на такиіі 
крок, тож доведеться миритися з татарами неодмінно. Втім, 
взяті язики свідчили, що й ханові зараз потрібен мир. 

— Орда хвилюється. — говорили вони, — татари сер-
дяться на Хмельницького: вони тут йому догюмагають нроги 
нас, а вдома на них нападають калмики. 

Про занепокоєння в польському таборі й пригот>'вання до 
битви внаслідок підбадьорливих повідомлень від язиків 
дізналися в татарському обозі; татари зауважили це польсь-
ким комісарам, що перебували під Кам'янцем, аті сповістили 
радним панам, що підготовка до битви гюляків дратує татар 
і заважає справі миротворепня. Вони просили грошей задо-
брити ханських комісарів ' . Як гювідомляє українськиіі 
літописець, король надіслав їм 5000 червінців на подарунки 
візиру та мурзам, а сучасне свідчення* говорить, що поляки 
обіцяли їм як відкуп 40 000 іюльських злотих, тільки б татари 
відмовилися від жахливої вимоги дозволити їм брати ясир у 
межах Речі Посполитої". 

Як би там не бу;ю, а 14 грудня сенатори надіслали згоду 
— так звану асекурацію на укладення миру з татарами. Лсс-
курація містила такі вислови: сенат бере на себе відповідаль-
ність і сприятиме затвердженню на сеймі договору, який маг 
бути укладений на підставі зборівських статей, як того ви-
магає супротивник і на що поляки змушені погодитися, аби 
уникнути великого нещастя, бо інакше небезпека загрожує іі 
особі найяснішого нашого короля,й усьому війську. Слово 
сенаторів мало послужити запорукою вірності, і ми докладемо 
всіх зусиль, пюб мир, до якого змусила крайня небезпека його 
величності, був затверджений на майбутньому сеймів 

В понеділок, 15 грудня — наступного дня після одержаним 
асекурації польські комісари знов зустрілися з татарськими'. 
Польські історики оповідають, що цього разу маршал Любо 
мирський, з ' їжджаючись із ханським візиром, зазначив, що 
кіпь під візиром спіткнувся, і сказав: 
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— Ось ви не хочете миритися з поляками, а ваші коні 
к іаняються нам і просять миру. 

Це мій кінь лінується тому, що йому доводиться їхати 
на балачки, а ось як завариться битва, так він бадьоро піді 
мною заскаче'. 

Після того Шефер-кази відкликав Любомирського і мовив: 
- - Не думайте, що хан вище цінує побратимство з глупою 

•ІС|1ИЮ, ніж із королем-. Тільки б його величність нагородив 
\ ; т а за це, то ми й відсіупимося від козаків'. 

Тоді домовилися, що хан відмовляється від козаків"*, але, 
щоб І (Є дратувати їх, про людське око ухватили, нібито король 
^ С|)ЄД інших умов підтверджує зборівський договір козакам^ 
І Цо стосується права збирати ясир, то комісари домовилися: 
іоііускати татар протягом 40 днів грабувати, розоряти й заби-

раї и в полон тільки руських мешканців, не зачіпаючи поляків", 
іоб го дворян і католиків. Ляндскоронський, син воєводи, та 
( іаіііслав Олесницький вирушили до хана, щоб залишитися 
и нього заручниками вірності до сплати суми^. 

Марно Хмельницький благав хана не полишати його, марно 
\мовляв мурз просити за нього. 

— Без усякої провини нашої, — говорив він ханові,—твоя 
іл іичність кидає нас знов у безодню нещастя. Я пам'ятаю 
І г.ої доброчинства, моя душа відчуває їх, і я готовий завше 
ічкувати за них. Не повертай, государю, на погибель нашу 
к заступництво, яке нам приносило щастя. Поверни ліпше 
на поляків, заводіїв розбрату, ніж переслідувати безталанішх 
м чаків, позбавлених усілякої допомоги. 

Та хан був глухий до його благань; він одмовлявся, що 
: | Ч І Б П В для нього всс, Щ О міг, алс не може годувати голодних 
І мар обіцянками й словами. "Головне, — зазначає польський 
імописсць, — ЩО Хмельницький не міг дати йому грошей^ 

' 11 II.ки, скільки пообіцяли поляки". Інший сучасник зауважує, 
т о \аіі вирішив діяти так, щоб не допускати до цілкоиигої 
ік рсваги ні поляків, ні русів, а яктільки вони ікічпу і і> носмлю-
I 11 ііся, починав захищати слабших, щоб, таким чии(ім, сусіди 
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безперестанку самі себе терзали, а татари могли мати від того 
користьЧ Після укладення договору хан вітав Хмельницькою 
з поверненням зборівських стате?!, а тим часом відправив у 
полііСький табір таємного посла. 

— Хан виявляє бажання, — говорив він, — допомогти и 
тому, щоб змусити козаків до покори. Нехай тільки запросяп. 
гагар воювати проти москалів та накажуть іти в похід і коза-
цькому війську, тоді ми їх оточимо й придавимо-. 

Хмельницький дізнався, що поляки й татари уклали таку 
угоду на погибель України. Він не міг сам протистояти гиі-
лякам, побоювався, що хан відверто об'єднається з ворогами, 
У нього залишалася надія на московського царя, і тому він 
поквапився відійти зі своїм військом. 16 грудня король поїхав 
до Львова, а за ним пішли на зимові квартири рештки по;п. 
ського війська. З нього понад 20 000 загинуло під Жванцсм 
від голоду, холоду та хворобу решта скоро забула горе і знову 
знущалася з селян'. 

Тоді кримські та ноі айські орди розсіялися по Брацлав-
ському та Подільському воєводствах, і весь край до самого 
Любліна запалав і задимів від вогню та крові. Це був наслідок 
угоди з поляками! "О, яке лихо! — скрикує літописець. 
Який плач! Який стогін! Словами не можна передати всього 
жаху тих днів: розбещення дівчат, наруга над подружжями, 
втрата майна, голодна смерть, сором неволі й пут!"^ Ллі-
поляки були покарані за договір, хоч домовлялися розори гн 
лише русів, одначе свавільні ногайці спустошували країну П/к 
по Прип'ять, не розбираючи своїх жертв, грабували й спа 
лювали шляхетські садиби, більше 5000 шляхти — чоловіків, 
жінок, д івчат— пішло на арканах до Криму''. 

Сучасники розповідають, що під Дубно було весілля знаї 
ного пана, венденського каштеляна Кашевського. Було багліо 
гостей. Та лиш розгючалася весільна учта, гості почули крики 
народу: 

— Татари! Татари! 
Побачили пожежу. Проте й не уявляли, як це пограниіи 

до рук невірних, і в той час, коли дехто вхопив зброю, ІІІІІІІ 
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кепкували з переляку товаришів и спорожняли келихи: певне, 
I подівалися на угоду, гадаючи, що біда від татар загрожує 
II п,ки зневаженим холопам. Ллє татари увірвались до палацу. 
1 палили всю будівлю, а гостей, жениха, весільних дружок, 
ичїжджан на мотузках погнали до Криму. Тільки напівжива 
маї и й наречена сховались у болоті'. Ян Сапіга, писар корон-
ні їй, з двома братами і двома поляками кинувся відбивати 
ікі.іонених від татар. Під містечком Тайкурами наткнувся він 
на сильний татарський загін, був розгромлений і взятий у 
ік-иолю; рідко хто уник тоді полону, сховавшись у чагарях та 
І ні.іотах". 

Такий же розор спіткав і козацьку Україну'. Хан, повср-
I аіочись з-під Жванця, дозволив кримцям чинити з українцями 
•пч іаманеться, і татари спалили дотла декілька сіл та місте-
мсік, а з інших забрали в полон усіх мешканців'. >1к йдеться в 
< іаровинній пісні, тоді "зажурилась Україна і побачила, що 
шле їй подітися. Орда топтала кіньми маленьких дітей, ру-
иііаа старих, брала в ясир молодь^ Отак розраховувалась 
иілпа Україна за шестирічне побратимство з невірними! 

І.усурмани, — говорить літописець, — спільно з іюляками 
мм іли вигубити до кінця руський народ, але Бог, зупинивши 
II ідступи лукавих, зглянувся і дав тільки одному йому відому 
пораду"''. 

Ч Ісіория о презельной брами. — К., 1854; Лстоинсмос ііоиссгіїонмітс о 
: Юіі І'оссии... А.Ригсль.мама. - М.. 1 7 8 5 — 1 7 8 6 , - С.172. 

Гптісїпік Міко1а]а іетіо1о\у.>;1чіс§о... — ^VVо\V. 1850. — ^ї.4.1 
Ліиіаііит І'оіопіас... — Сгасо\У. 1683. — V. 1. —1'.392; У/оіїїа (Іотои'и... 

І'ьЧ 1. - Ч.З. — 8.114; Краткая история о бунтах Хмелі.ницкого. — М.. 
І ' - С.52; История о презельной брапи. — К.. 1854; Л е ї о п и с и о с 
ач ііюпамис о Малой России... А.Ригельмана. — М., 1785 — 1786. — 
• Піяіогіа Ьеііі созассо-роіопісі . . .— 1789. — і'.224. 
І к ю р и я о презельпой браии. — К.. 1854. 
( ітрпикукраипски.ч пссен. изл.М.Максимовичем. — К.. 1849. - Ч.1. 
І Ісиїрия о презельной брапи. — К., 1854. 



Р О З Д І Л Д В А Д Ц Я Т И Й 

Земська дума у Москві. — Прибуття московських послів 
до Переяслава. — Переяславська рада 8 січня 1654 року. 
— Присяга. — Московські посли в Кмсві. — Утвердження 

переяславського договору. 

1 Ж О В Т Н Я 1653 року в Москві сталася велика подія. Столиця 
східної Руси кипіла велелюддям — народ прибув із різних 
країв держави. Государ слухав обідню в церкві Покрови 11|и' 
святої Богородиці, де служив патріарх Никон. Потім ссрсд 
маєва корогов та образів, під церковний передзвін, у сунроііоді 
духовенства й мирян цар пішов до грановитої палати і в цар 
ському убранні сів на трон. Обіч нього сіли духівники: патріаііх 
Никон, митрополит круІ ицький Сильвестр, сербський мигікі 
полит Михайло, декілька почесних архімандритів та ігумсміи. 
бояри, окольничі, думні дворяни, стольники, стряпчі, дворяни 
московські й городові, діти боярські. Вся зала наповннлік ч 
людьми різіюго стану; тут були гості й торговці, виборні і 
посадів та повітів, стрільці. Це була земська дума, або собор, 
який збирався у важливих випадках. 

Думний дяк почав читати вг о.'юс, [цо за останнім миро.м і 
поляками ухвалсію писати царський тиіул за його гос\лл 
ревим достоїнством, як государ са.м себе описус, але в кори 
лівських грамотах і листах різних польських магнатів виміикми-
багато помиіюк; крі.м того, в польських книжках надрукон.ііп 
такі "злі безчестя, і докори, і хули, чого не тільки В С Л І І М І М 

государям християнським, помазаникам Кожим, а й прін іїи 
людині чути й терпіти неможливо та подумати странпю"; ііі" 
государ декілька разів надсилав вимагати задоволення і ш 
одержував його; що, до того ж, поляки неодноразово \ пь 
кувати порубіжних мешканців Московської де|5жаті. 1 Іоі їм 



іАло оголошено, т о іетьман Богдан Хмельницький з усім 
иіГіськом Запорозьким декілька разів за минулі роки новідом-
іяв государеві, що пани, рада і вся Річ Посполита повстали 

па православну віру грецького закону і на святі Божі східні 
церкви, відвертали запорозьких козаків від істинної право-
славної віри, нриневоліовали до своєї релігії, запечатува^•IИ 
церкви Божі, СХИЛЯЛИ до унії і завдавали православним таких 
••пушань та образ, яких не чинять над єретиками й жидами. 
І Іогім читець описував, як українці онолчилися за віру, як 
'.мусили поляків погодитися на знищення унії, проте поляки 
ііс викопували договорів й порушували свої клятви; як 
Хмельницький з усім військом Запорозьким прохав государя 
ирийняти його під високу государеву руку. Л якщо государ не 
іахоче, то хоча б заступився за них і помирив їх із поляками; 
як государ пропонував королю і Речі Посполитій прощення 
кривдникам царської честі, якщо, зі свого боку, польський 
> |іяд помириться з козаками па засадах зборівського договору, 
І іс|ісстане переслідувати віру та знищить унію, і як король та 
папи відмовили сповнити це ізнов почали воювати з козаками. 
11,еп виклад наприкінці повідомляв, що турецький цар кличе 
\ країнську чернь у підданство, та гетьман бажає, щоб ліпше 
І сісудар прийняв його під свою руку. 

По закінченні читання почалися дебати й відбір голосів. 
І.ояри першими висловили таку думку: 

"Коли Ян-Казимир був обраний на королівство, то присягав 
\ сі\ християн, віросповідання яких відрізняється від римсько-
к;по;шцького, оберігати й захищати, і ніяким чином ні самому 
нікого за віру не утискувати, ні ІЕІШИМ того не дозволяти; а 
ікіію він своєї присяги не дотримає, то йоіо підлеглі звіль-
няю іься від усякої вірності та послушенства. Але коро.чь Ян-
ка'.пмир своєї присяги недотримав: повстав на праііос:ківну 
християнську віру грецького закону, зруйнував баї аіо Божих 
ік'рков, інші обернув на уніатські. Отже, гетьман Хмель-
нііці.кий і все військо етапи тепер, після порушення королівської 
присяги, вільними людьми. Л тому, пюб не допусі гії п їх у 
ии, Ц1ПСТВ0 турецькому султанові чи кримському ханові, слід 
І СІ І,мана з усім військом, з усіма містами й землями п|")иііпяі и 
ПІ І високу государеву руку". 

І іотім запитували думку інших станів; всі погодилися па 
!>• /іч і ухвалили, що государ повинеп оіолосити війну І іолі.іці 
1.1 Лп тві за образу віри та своєї царської честі. 1 осі і іі то|:)гові 
114ДІЇ іюбажали взяти участь у спільній справі вітчизни до-

т'МОГОЮ; служиві говорили, І1Ю підуть битися проти поль-
• і.кої (1 й литовського короля, пе шкодуючи голів своїх, і раді 
м.лісрі п за честь государя. Всі без винятку виявили бажаїпія 



офірувати й добробутом, і життям за ва>юіиву справу. Патріарх 
та духовенство благословили государя і всю державу, сказали, 
що благатимуть Бога, Пресвяту Діву і всіх святих про допо-
могу і здолання'. 

Після цієї ухвали земської думи цар послав трьох уповмо-
важепих: боярина Бутурліпа, окольничого Алфср'єва та дум-
ного дяка Лопухіна з товаришами до Переяслава для прий-
няття України під заступництво московського царя. 

Посли прибули до Переяслава З і грудвія, саме тоді, коли 
Хмельницький, щойно повернувшись із жванецького походу, 
ще перебував у Чигирині, де поховав сина й умовляв до приіі-
няття московської протекції її супротивників. Він вибачався 
перед послами неможливістю переїхати через Дніпро по 
тонкому льоду. Шанованих гостей приймав переяславський 
полковник Тетеря як господар міста, таємний недобро-
зичливець московської влади. Він зустрів їх за п'ять верст 
від міста із сотниками, отаманами та 600 козаками свого пол 
ку. Як тільки посли до них під'ї.\а.ти, козаки зіскочили з коней, 
заі'рали сурмачі, довбиші ударили в литаври. 'Гегеря виго;юсиіі 
промову. Разом з козаками посли попрямували до міської 
брами, там були розставлені козаки і вітали гостей рушнич-
ними пострілами. Коло брами стояв протопіп Григорій з усім 
міським духовенством, в повно.му облаченні, всі тримали 
образи, церковні хрести й корогви. Посли вийшли з екіпажів, 
приклалися до святині, прийняли благословіння та скроплення 
святою водою від духовенства й вислухали вітальне слово 
протопопа. Далі вони пішки йшли через місто, а довкола ііи.ч 
несли образи, лунали церковні пісноспіви та гучні вигуки 
народу; у церкві було відправлеію молебень за царську ро 
дину^ 

6 січня приїхав гетьман. Перед від'їздом із Чигирина, пін 
влаштував обід останнім 50 полякам, взятим у полон в ба 
тозькій битві й щойно викупленим. Відпускаючи їх, він сказав: 

— Панове поляки, здасться мені, що відтепер розлучимося 
ми з вами назавжди — ми будемо не ваші, а ви не наші. І І,і<т 
собі шкоди ви ніколи не зможете винагородити, а ми са\и 
ніколи до того не схилимося, оскільки не від нас [ючалося щ-
лихо, а, власне, від вас. Не масте ви шкодувати за тим, що 
погубили і втеряли по своїй добрій волі або через нерозум і 
легкодумність*. 

ЧІ0Л110С собранис-закопов Росснйскон иміісрии. — М., 1830. Г. І. 
С.293 — 3 0 1 . 3 0 6 —.308. 

-Исгормя Ма.чой России Вантьтіа-Камсмского.— 1842. — Т. 1. ('. (О') 
*Всличко С. Літопис. — К.. 1991. — Т. 1. — С. 128. 



8 січня він призначив загальну раду в Переяславі. Па 
1. иітанку, на початку сьомої години ранку довбиші ударили в 
іитаври; переяславський майдан почав наповнюватися. Тим 

часом у гетьмана відбувалася таємна рада з генеральною 
с гаршиїюю. Гетьман запросив на цей час до Переяслава всіх 
І кілкових старшин і багато знатних козаків. Посеред натовпу 
чуло звільнено просторе місце. Об 11-й годині гетьман вийшов 
на майдан — одягнутий парадно, під бунчуком; за ним ішла 
і'.ся українська старшина. Генеральний осавул звелів мовчати; 
народ на вулиці, на дахах будинків слухав промову свого 
повелителя. 

— Панове іюлковники. осавули, сотники, все військо 
іапорозьке і всі православні християни! — говорив гетьман. 

- Всім вам відомо, як Бог звільнив нас із рук ворогів, які 
переслідують церкву Божу й озіюблюють все християнство 
нашого східного православ'я, прагнуть викорінити нас так, 
щоб і імені руського не згадувалося в землі нашій. Всім нам 
І іс вже стало нестерпним і. видно, не можна нам більше жити 
псз царя. Тому ми зібрали сьогодні раду, явну всьому народові, 
щоб ви самі обрали собі г осударя з чотирьох, якого забажаєте: 
перший цар турецький, який багато разів закликав нас під 
І і і о ю владу через своїх послів; другий — хан кримський, 
ірстій — король польський, котрий і тепер може прийняти 
нас у свою милість, якщо самі захочемо; четвертий цар 
І іравославний Великої Руси, цар східний, якого вже шість років 
\ т безперестанку благаємо бути нашим царем і паном. Тут, 
якого хочете, того й обирайте! Цар іурецький — бусурман. 
Исім нам відомо, як іютерпають наші брати, православні 
чристияни греки і як утискувоть їх безбожники. Кримський 
чан теж бусурман; хоча ми й змушені були вести з ними 
іружбу, одначе зазнали через те нестерпних бід, неволі й 

нспіадного пролиггя крові християнської! Про наругу від 
польських панів не варто й розповідати: самі знаєте, ию вони 
І «і. іі>ше шанували жида чи пса, ніж нашого бра га, хрисгияннна! 
Л православний християнський цар східний одноіч) з ікіми 
І рснького благочестя, одного сповідання; ми з православ'ям 
Не. пікої Руси єдине тіло Церкви, що має главою ісуса Хрисга. 
І нсіі християнський цар, зглянувшись на нестерпні чнуїцання 
п.і І православною церквою в нашій Малій Русі, нс знс.хгував 
и.тиі.ми шестирічними благаннями, прихилив нині до нас 
\ т іос гиве своє царське серце і прислав до нас своїх В С І Н І К И Х 

н.иііпжених людей із царською милістю. Полюбімо ж його 
міирі)! Крім його царської руки, ми не знайдемо блаїодійніпюго 
прніулку. Хто не схоче нас послухати, той нехай іде, куди 
."іс: вільна дорога! 



Тисячі голосів відповіли: 
— Воліємо під царя східного! Краще нам померти в наїпііі 

благочестивій вірі, аніж діставатися ненависнику Христовому, 
поганину! 

Тоді переяславський полковник почав обходити майдан 
довкола і запитував: 

— Чи всі так зволите? 
— Всі! — кричав народ. 
Гетьман гучно вигукнув: 
— Буде так! Хай укріпить нас Бог під його царською 

міцною рукою! 
Народ підхопив: 
— Боже, утверди! Боже, укріпи, июб ми довіку всі єдині 

були!'. 
Потім почали читати приготовлені умови, на яких Україп;! 

повинна возз'єднатися з Московісю*. Найголовнішими з пн.ч 
були: цілісність Південної Руси по обох берегах Дніпра, де 
жили козаки, по лінію, затверджену зборівським договором, 
гобто лівобережна Україна і па правому боці губернії Київсі.ка, 
частини Подільської та Волинської; право мати власне 
управління, незалежне від царських чиновників, право 
власного законодавства й судочинства, право обирані 
гетьманів та чиновників вільними голосами, право приймаї и 
іюслів і мати зносини з іноземними державами; збереження 
муніципальних прав міст, недоторканність особистих праи 
станів: шляхетського, духовного. міш,анського, козацького і а 
посполитого; недоторканність маєтностей, примноження 
рессгрового війська до 60 000, призначення жалування 
козакам із місцевих прибутків, але після доведення їх до 
відома. Україна зобов'язувалась платити данину своєму 
государеві, але без втручання московських збирачів, і мусила 
допомагати цареві військами під час воєн, а цар мав захитан і 
їїта цілковито звільїптги від зазі.чань І Іольщі. 

1 Іарод був :задоволений такими приємними умовами. І Іісля 
наради прибули посли. За тогочасним звичаєм, вони [іередусім 
від імені царя спиіали гетьмана і старшину про здоров'я, іц(і 
означало царську \иілість. Потім Бутурлін звернувся дч 
народу з промовою. Він перелічив усі нещастя України, 
переслідування за віру, неодноразові посольства ;ю царя, т и 
зрештою спонукали його зглянуся над єдиновірцями, допік. 

'1ІОІМ10С собрпііис закоіюв І'оссиїіской имперіїн. — М..І83(). І І 
С. 318 — 319; Истормя Малоіі І'оссии Ваіггьміїа-Камемскоіо. ІХ І.' 
Т.1. — С.41. 

*Вс:іичко С. Літопис. — К.. 1991. — Т.1. — С. 137. 



іцо король, який присягав, але не дотримав присяги, більше 
мс государ їм. 

— Отже, великий государ, його царська величність, — 
іодав він, — не бажаючи того слухати, щоб вам, єдиновірним, 

православним християнам, бути в доконечному розорі, а 
церквам благочестивим у запустінні й нарузі від латинів, велів 
і'.ас, гетьмана Богдана Хмельницького і все військо Запо-
розьке, з усіма містами й землями, вільних від підданства 
королю через порушення ним присяги, прийняти під свою 
і'.іісоку руку і наказав своїм царським ратним людям допо-
магати вам проти клятвопорушників, руйнівників віри хри-
I і иянської. Л ви всі — гетьман Богдан Хмельницький і все 
іиіісько Запорозьке, бачачи до себе милість і співчуп'я вели-
і^ого государя нашого, його царської величності, мусите йому, 
І осудареві, служити, бажати добра і сподіватися на його ми-
ііс гь. Він же, великий государ, його царська величність, берег-
іиме тебе і все військо Запорозьке у своїй милості, захища-
іиме й оборонятиме від усяких ворогів'. 

Після цього рада почала розходитися. Гетьман сів з посла-
ми в карсту і поїхав до соборної церкви для проголошення 
присяги на вірність новому государеві. За ним поїхали 
С І аршини. На паперті собору стояв протопіп Григорій з усім 
ііс|:)сяславським духовенством та клірами всіх церков; поруч 
1 іояли московські духівники, які приїхали з послами, серед 
ііих головним був казанський архімандритГіреображенського 
монастиря Прохор. На аналої посеред храму лежала чиновна 
книі а, надіслана царем. Московські духівники хотіли починати 
оо|)яд, але гетьман зупинив їх і сказав: 

— Слід спершу присягнути вам від імені його царської 
І'.СЛИЧНОСТІ в тому, що йою величність, великий государ, не 
порушить наших прав, дарує на права наші та майно і рамоти 
І мс видасть нас польському королю. 

— І Ііколи не присягнемо ми за свого г осударя, — віді іовіли 
іічсли,—та й гетьманові говорити проте непристойно: піддані 
ІИІНИПНІ вірити своєму государеві, котрий пе обійде їх своєю 
\ і'.пі ою, оборонятиме від недругів, не позбавить прав та маст-
кі и ваших. 

— Ми поговоримо про це з полковниками та всіма людьми, 
відповів гетьман і вийшов із церкви. 
Через певний час зайшли до церкви двоє полковників: 

мі-рсяславський Тетеря та миргородський Лісницький-Сахікі-
і ич. І50НИ неодмінно вимагали присяги. 

'І Іоліюі; собранисзаконов Российской империи, — М. .1830. — Г.І. — 
М7; История Малой России Каїпьіша-Камепского. - 1842. — Т.І. — 
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— Це небувала справа, — заперечували посли, — лише 
піддані присягають государеві, а государю непристойно при-
сягати підданим. 

— Одначе польські королі нам завше присягали, — пояс-
нювали полковники. 

— Польські королі невірні і не самодержці: вони недотри-
муються присяги, а государеве слово непорушне, — відповіли 
посли. 

— Гетьман і ми, вся старшина, — сказали козаки, — віри-
мо цьому але простий народ не вірить і домагається обов'яз-
кової присяги за государя. 

— Його царська величність. — не погоджувалися посли, 
— заради християнської віри та святих Божих церков зволии 
прийняти вас під свою високу руку за вашою чолобитною, і 
вам належить пам'ятати милість великого государя, слід слу-
жити йому і всякого добра зичити, військо Запорозьке приве-
сти до віри, а незнаючих людей стримувати від непристойних 
вис;ювлювань'. 

Полковники пішли до гетьмана, і небавом Хмельницькміі 
зі старшинами повернулися до церкви і на Євангелії присягнули 
у вічному підданстві цареві від імені всієї України втих межах, 
в яких вона ухвалена зборівським договором*. 

Самійло Величко, який корисіувався іютатками сучасники 
Зорки. у своєму літописі стверджує, що московські бояри після 
присяги козаків дали "під клятвою таке монарше слово іі 
запевнення, шо він. пресвітлий російський монарх,триматиме 
Малу Росію з усім Запорозьким військом у своїй протекції 
при непорушному збереженні старовічних її прав і вольїюстсіі 
і боронитиме та допомагатиме їй від усяких ворогів і наступів 
своїми військами та скарбами"**. 

Після свяшенного обряду почалося затвердження гем. 
мана в його гетьманському достоїнстві. Бутурлін передам 
Хмельницько.му царські дари: знамено, булаву, ферезію і:і 
шапку, примовляючи про символічне значення цих речеіі \ 
слідом були роздані подарунки військовим старшинам, 
полковникам, полковим чиновникам і простим козакам**'*'. 
Цілий день присягали козаки та переяславські мешканці. 

Посли відправиіш стольників та стряпчих ію всіх міс тах і 
полках України для приведення до присяги жителів, а для сс(н-

'История Малой России Б;іііті,іііш-Камсііскч)го. — 1842. —'Г.І. ( ' Іь 
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обрали три найзначніші міста: Київ, Ніжин та Чернігів і 14 
січня вирушили до Києва. Тисяча київських козаків зустріли 
їх з дев'ятьма розгорнутими прапорами за 10 верст від міста. 
і5они пристали до них і відкрили урочисту ходу. За козаками 
вели 12 царських коней турецької породи під чепраками із 
злотоглаву, які волочилися по землі; на них лежали вишиті 
золотом сідла. За ними йшов полк боярських дітей у собо-
линих шубах, потім ще ряд турецьких коней, на яких збруя 
виблискувала золотом і перлами; між ними несли чотири пра-
пори, які дивували своїми розмірами й оздобами: на одному 
був вишитий лев, на другому — єдиноріг, на третьому й че г-
іісртому — русалки'. Потім їxа '̂Iи послиз Процесія прямувала 

Золотих воріт, і версти за півтори зустріло їх духовенство: 
митрополит, чернігівський єпископ Зосим, печерський архі-
мандрит Йосип Тризна, ігумени та намісники різних мона-
стирів Південної Руси. Сильвестр Косов привітав їх такою 
промовою: 

— Ви приходите від благочестивого царя з бажанням від-
нідати спадщину древніх великих князів руських, до осідку 
першого благочестивого руського великого князя, і ми сту-
паємо вам назустріч. В моїй особі вітає вас той благочестивий 
Володимир, вітає вас святий агюстол Андрій Первозванний, 
який провістив на цьому місці осіяння великої Божої слави, 
ві гають вас зачинателі співжиття преподобні Антоній та Фео-
лосій і всі пресвяті мученики, які заради Христа виснажували 
Лч'итгя своє в печерах. Увійдіть у дім Бога нашого, в осідок 
найпершого благочестя руського, і нехай вашою присутністю 
(ч іовиться, як орлина юність, спадщина благочестивих руських 
князів^. 

Так змушений був, за великоруськими повідомленнями, 
І оворити митрополит; а як свідчить очевидець — православ-
іпій священик, отегіь митрополит од жалю іавмії/хів, і 
іісс духовенство, яке було з ним, за сльозами світу ііс ба-
чило'. 

Під церковний передзвін гюсли нриїха;иі до Со(1)ійс[,кого 
ч>Г)ору. Митрополит відслужив молебень, проспівали "Міюі ая 
іі іа" царській родині. 

— Чому ваше високопреосвященство, — запи тав Ііу іурліп, 
ніколи не писали до царя і не шукали собі милості царської, 

їмчі як гетьман Богдан Хмельницький і все військо Запорозі.-

1' \ комисіі И.П.Б. отлсла раліоя;іьічіюго. -- Ф. ЛІ' 6.>. 
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кс неодноразово прохали великого государя, його царську ве-
личність, прийняти їх під свою високу руку? 

— Листування між гетьманом і государем мені не відоме, 
— відповів Косов. — Тепер я повинен молити Бога про дов-
голітнє здоров'я государя, государині цариці та благовірних 
царівен'. 

Київські козаки та міщани були приведені до присяги. 
Духовенство не тільки не присягнуло, а й не погодилося по-
слати шляхтичів, приказних та дворових людей, які служшгп 
при митрополиті й інніих ду.човних особах, \юнастирськихслуг 
і загіьчом усіх людей із маєтків, що належать церквам та мона-
стирям. Митрополит всіляко вивертався, говорив, ию за ними 
немає маєтностей і тому їм присягати не годиться, доводив, 
І1Ю побоюється помсти короля тому духовенству, яке за ;т -
шалося в інших областях Речі Посполитої, і не хоче відповідаї и 
за невинні душі, посилався на архімандрита, а нечерськиіі 
архімандрит посилався на нього. Митрополит не схилився іі 
тоді, коли думний дяк Лопухін погрожував йому царською 
опалою та гетьманським гнівом. Навіть на пропозицію Лону 
хіна пояснити все це боярину Бутурліну митрополит відрізав, 
що йому нічого бачитися й говорити з боярином. Попри це, 
наступного дня після такої відсічі, 19 січня, шляхта, слуї н, 
дворові люди, козаки й міщани, підпорядковані митропоімггу 
й печерському архімандриту, були приведені до присяги. 

Після того духовенство утримало свою незалежність ще 
на 50 років: хоча воно переіодом і визнаію себе під благо 
словінням московського патріарха, проте залишалося під 
безпосереднім віданням константинопольського патріаршот 
престолу-. Сильвестр Косов та київське духовенство, як ми 
бачили, відзначалося цілковитою покірністю владі; вони завми' 
стояли остронь всіляких заколотницьких задумів, тому швидка 
зміна влади здавалася їм недозволенною. До того ж вонодм 
вилося на московитів як на народ грубий і навіть тотожнісіі. 
своєї віри з московською викликало у них негюрозуміння ІІ 
сумнів, їм навіть спадало на думку, що звелять перехрещ\ 
ватися. "Цар, — писав тоді чернігівський протопіп, — обіцяі 
всіх при правах та мастностях залишити, хто добровільно іш 
г олиться й охреститі.ся". Недоброзичливі поширювали чу тки, 
ию .\юскалі п|5имушуватимуть мшюросів до засвоєння м(н 
ковських звичаїв, заборонять взуватися в чоботи й черевички, 
а велять носити постоли\ 

'Исюріїя Малой Россин Бантьііііа-Камсіїского, — 1842,- Т , І, ( ' Ч(і 
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Слід узяти до уваги й те, що духівники — найосвіменіїїіий 
клас в Україні — змалку виховувалися на польський взірець і 
•{ЦИКЛИ до польських понять та західного світогляду. 

Із Києва невдоволені духовенством бояри вирушили до 
І Ііжина, де полковник Золотаренко, шуряк Хмельницького, 
іірийнявїхзусіма почестями, і місто присягнуло без спротиву. 
Чернігів також легко присягнув 28 січня, і посли поїхали 
додому. 

Хмельницький, очікуючи, що поляки, як тільки дізнаються, 
що козаки присягнули царю, тут же почну і ь мсти гися, 17 січня 
'.вернувся до козацтва з таким універсалом: 

"Панове полковники, сотники і всяотаманія війська Запоро-
зького й городового. Доброго здоров'я бажаю вам від Ьога і 
застерігаю, щоб ви були обережні в замках та виконували 
иоїнські обов'язки за звичаєм, як самі знаєте: щоб у вас пороху, 
свинцю, борошна і всякого продовольства було достатньо, 
І ому що я з лядським королем миру не встановив, і ви ворогів 
наших ляхів бийте, як тільки вони посміють нападати на нас, 

цар московський, відстоюючи віру, допомагатиме вам. 
Доручаю вас Госіюду Богу"'. 

Тоді Хмельницький відправив посланцями генерального 
суддю Самійла Богдановича Зарудного і переяславського 
полковника Павла Тетерю до Москви. На початку березня 
нони прибули туди з проханням про підтвердження договірних 
сіатей. 

Ці статті містили ті ж умови, які були визначені на переяс-
іавській раді. Цар затвердив їх майже всі з незначними обме-

/ксннями: серед останніх найважливішим було те, що геть.ман, 
\оч і мав право приймати іноземних послів, однак мусив 
іоновідати государеві й затримувати таких, що прибули з 

якоюсь пропозицією, неспрятливою для московського уряду, 
І не спілкуватися з турецьким султаном та польським королем 
ПС І дозволу государя-. 

СТАТТІ, УХВАЛЕНІ В МОСКВІ З П О С Л А Н Ц Я М И 
Г Е Т Ь М А Н А Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О 

Іі'ють чолом великому государеві, царю й великому князю 
< ) ісксію Михайловичу, всієї Великої і Малої Руси самодержі по 
1.1 багатьох держав володарю, його царської величності 
МІчдані — Богдан Хмельницький, гетьман війська Запо|)озь-

ЧЧ кописи И.П.Б. отдсла ріпііоязьічііого. — Ф. № 63. 
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кого, і все військо Запорозьке, і весь мир християнськпії 
руський, щоб його царська величність пожалувала їх тим, про 
що посланці їхні битимуть чолом, а вони його царській 
величнос ті служити будуть довіку, і що на яку статтю царсі.кої 
величнос І і зволення. і те підписано під статтями. 

1) Іі 1,об у містах урядники були обрані з тих їхніх достоііі т.\ 
людей, які повинні підданими царської величності управляти і 
прибутки всякі по правді до скарбниці царської величнос її 
віддавати, для того, що царської величності воєвода, іііиії 
хавщи. почав би права їхні ламати й настанови всілякі чини ти, 
і від того була б їм велика досада, а як тутешні їхні люди 
будуть старшими, то вони проти прав своїх почнуть виїїііаіі 
лятися. 

І цій статті царська величність пожалував, велів бути сі 
їхньою чолобитною; а бути урядниками в містах, війтами, 
бурмистрами, райцями, лавниками і доходи всякі, гроіікті і 
хлібні, збирати на царську величність і віддавати в ііою 
государеву скарбницю тим людям, яких царська величиісії. 
пришле; і тим же присланим людям, кого для того збор}' дч 
скарбниці царська величність надішле, і за тими збирачами 
дивитися, иіоб чинили гю правді. 

2) Писарю військовому, з милості царської величності, і ООО 
золотих польських ;уія підписків давати, а на суддів військоиііч 
— по 300 золотих польських, а на писаря суддівського по 100 
золотих польських, па писаря та хорунжого військового по ''(і 
зоіютих, на хорунжого сотницького ЗО золотих, на бутічужіич > > 
гетьманського 50 золотих. 

Царська величність гюжалував, велів бути за їхньою чоло 
битною, а гроші давати з тамтеїиніх до.ходів. 

3) На писаря та су;шів військових на двох осіб, і на кожікч і > 
полковника, і на осавулів військових та полкових, щоб номлт і \ 
було для харчування, бо витрату мають велику. 

Царська величність пожалував, велів бути за їхньою чо;іп 
битною. 

4) На спорядження наряду військового, і на пушкарів, і їм 
всіх робітних людей, які у наряду бувають, щоб ца|к'і.к.і 
величність пожалував, зволив учинити свою царську мі 
стиву опіку я к у зиму, так і про стани; тож на арматного оіи > і 
ного 400 золотих, а на арматного хорунжого 50 золотих. 

Царська величність пожалував, велів давати з там тсіііііі\ 
доходів. 

5) Посли, котрі здавна до війська Запорозького ири.хоЛ 'і і 
із чз'жих країв з доб|:)0.м, июб гетьману і війську Занорозі,к(і\і\ 
вільно було прийняти; якщо ж июсь буде супротивне цаїк і.мп 
величності, вони повинні царській величнос ті Н О В І Д О . М Л Я I I I 



По цій статті царська величність вказав послів у добрих 
справах приймати й відпускати, а в яких справах приходили і 
1 чим відпущені будуть, про те писати царській величності 

докладно й негайно; а які посли прибудуть від когось із 
супротивною царській величності справою, тих послів чи 
посланців затримувати у війську і писати про них одразу до 
царської величності і без указу царської велнч^юсті назад їх 
не відпускати; а з турецьким султаном та польським королем 
пез указу царської величності не спілкуватися. 

6) Про митрополита київського посланцям дано усний 
наказ і в промовах гюсланці били чолом, щоб царська велич-
ність іюжалував, велів дати на його маєтності свою госуда-
рсву жалувану грамоту. 

І |,арська величність іюжалував митрополиту і всім духов-
ного чину людям на маєтіюсті, котрими вони володіють нині, 
спою государеву жалувану грамоту дати. 

7) Щоб царська величність зволив рать свою невдовзі 
іі|)ямо під Смоленськ послати, не відкладаючи надовго, щоб 
і'.орог не міг зібратися та з іншими об'єднатися для того, що 
пінська нині присилувані, аби ніяким їхнім лестощам не вірили, 
якщо вони й мали июсь робити. 

іДарська величність зволив на ворога свого — польського 
короля йти сам, і бояр своїх та воєвод послати з багатьма 
рагями як підсохне та підніметься випас для коней. 

8) Щоб найманого люду по рубежу від ляхів задля безпеки 
1 іуію 3000 чий більше, як на те воля царської величності буде. 

І Царської величності ратні люди завжди на рубежі для обе-
рігання України є і в іюдальшому стоятимуть. 

9) Звичай був, що завше війську Запорозькому платили; 
ГГіоть чолом і нині царській величіюсті, щоб на полковників 
но 100 єфимків', на осавулів полкових по 200 золотих, наоса-
іл лів військових по 400 золотих, на сотників по і 00 золотих, 
нл козаків по ЗО золотих польських давати. 

І в минулі роки надсилав до царської величі юс гі гс гі.ман 
Ііоі дан Хмельницький і все військо Заіюрозьке, і би;ні чолом 
1 'ЛІ ато разів, щоб його царська величність їх пожалував, задля 
І іравославіюї християнської віри та святих Божих церков за 
них заступився і прийнявїх під свою государеву високу руку, 
І на ворога виступити їм доіюміг. Та великому государеві 
илнюму, його царській величності, о тій порі під свсію 
тсучареву високу руку прийняти вас не можна було, бо у 
ниі (1 царської величності з королями польськими та великими 

( '( | іммок — р о с і й с ь к а назва т а л я р а , яким и іпачії і і і к і л ь к о с і і 
ирілиався па Русь в XVI — XVII ст, 



князями литовськими був вічиий мир. Л ІДО з їхнього королів-
ського боку, царської величності батькові, блаженної пам'я гі 
великому государю, царю і великому князю Михайлові Федо-
ровичу, всієї Руси самодержцю і баї атьох держав государю 
й володареві, і дідові його государевому, блаженної пам'я ті 
великому государеві, святійшому патріарху Філарету Мики-
товичу московському і всієї Руси, і великому государеві 
нашому великому князеві Олексію Михайловичу, всієї Руси 
самодержцю, його царській величності, завдано багато без-
честя й прикрощів; і про тс по королівських грамотах та по 
сеймовому укладенню, і по консти туції, і по ухвалах польських 
царська величність очікував виправлення, а гетьмана Богдана 
Хмельницького і все військо Запорозьке хотів із королем 
польським помирити через своїх государевих великих послів 
у такий спосіб: якщо король Ян-Казимир укладе з ними мир 
за зборівським договором і православну християнську віру 
не переслідуватиме і всіх уніатів виведе, то царська величнісі ь 
тим людям, які за образу його государсвої чссгі мали б у т 
страчені, провини їхні хотів простити і з тим надсилав до коро-
ля Яна-Казимира своїх государевих великих і повноважних 
послів — боярина і намісника великопермського князя Бориса 
Олександровича Рспніна-Оболенського з товаришами, і ті 
царської величності великі й повноважні посли про гой мир і 
поступки королю і радним панам говорили по-всякому, але 
король Ян-Кази,\шр і радні пани ні на які заходи не погодилися, 
і ту велику справу мали за ніщо і тих царської величіюсіі 
великих та повноважних послів відпустшш без діла. 'Іоді 
великий государ наш, його царська величність, бачачи і 
королівського боку багато нссправедливостей та грубощів, 
та неправди, та бажаючи православну християнську віру і 
всіх православних християн від гнобилелів та руйнівників 
церков Божих, від викорінювачів віри християнської, від 
латинів оборонити, під свою государеву високу руку вас 
прийняв; а для захисту вашого, зібравши руські й татарсі.кі, 
й німецькі раті, йде сам великий государ наш, його царська 
величність, на воіюгів християнських, і бояр своїх та воєвод 
Ніле з багатьма ратями, і на гой ратний стрій, за його госуда 
ревим указом, роздано чимало з його государсвої скарбниці, 
тож нині їм. посланцям, про жалування на військо Запорозьке 
говорити, бачачи таку царської величності милість задля їхні.ої 
оборони, не доводиться. А як був у гетьмана, у Богдана Хмс 
льницького, государів ближній боярип і намісник тверськмії 
Василь Васильович Бутурлін зтоваршами, і гетьман гов(і|іііі( 
з ними про число війська Запорозького, щоб мати 60 ()()(), іо 
нехай число буде й більше, государеві на тому втрат не буді', 
бо вони в государя жалування просити не будуть; та і їм. 



С'амійлу і Павлові, й іншим людям, які тоді при гетьманові 
були, про те відомо ж; а скільки в Малій Русі по містах і 
містечках є доходів, про те царській величності невідомо, і 
великий государ наш, його царська величність, посилав дворян 
описаі и прибутки, а як ті царської величності дворяни доходи 
всякі опишуть та підсумують, тоді про жалування на військо 
Запорозьке, на розсуд царської величності, указ буде. Л нині 
царська величність, шануючи гетьмана та все військо Запо-
розьке, хоче надіслати свого государевого жалування, за 
давнім звичаєм пращурів своїх, великих государів, царів та 
великих князів російських, гетьманові та всьому війську 
'Запорозькому золотими. 

10) Якщо поткнеться кримська орда, тоді від Астрахані і 
від Казані треба на них наступати, а також донським козакам 
І (Уговими бути, а нині ще в братерстві перебувати і їх не чіпати. 

Царської величності указ і повеління на Дон до козаків 
надіслано: кримських людей не дратувати, на них не ходити; 
а будуть кримці задиратися, тоді царська величність вкаже 
над ними промисел учинити. 

Кодак, місто на рубежі з Кримом, в якому гетьман завжди 
110 400 чоловік тримає і харчі всілякі їм дає, щоб і нині царська 
величність пожалував продовольством і порохом, до наряду 
інолив прилаштувати; а також на тих, які за порогами Кіш 
іїорежуть, щоб царська величність милість свою зволив 
1 іоказати, оскільки не можна його самого без людей за^•Iишати. 

Про ту статтю царської величності милостивий указ буде 
перегодом, як тільки стане відомо, по скільки яких запасів у 
І і місця надіслано і скільки буде прибутків у зборі на царську 
величність. 

Л що в листі вашому написано: як великий государ наш, 
його царська величність, гетьмана Богдана Хмельницького 
І а все військо Запорозьке пожалує, СЕЮЇ государеві грамоти 
ііа вольності ваші дати велить, тоді ви огляд поміж себе 
ичитите, хто буде козаком, а хто мужиком. Л щоб число 
иіііська Запорозького було 60 000, і великий государ наш, ііого 
царська величність, на те погодився, тому числу спискових 
козаків бути велів, і як ви. посланці, у гетьмана 1>оглапа 
\ мельницького будете, то скажіть йому, шоб він звелів козаків 
розібрати швидше і список скласти і негайно за підписом своєї 
|і\ ки надіслати до царської величності. 

ІІГОХЛМНЯ 1'НТЬМЛНА КОГДЛМЛ Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О д о ЦЛРЯ 
' І І і : к х і я М И Х А Й Л О В И Ч А з ДОДАТКОМ ДОІ 'ОВІРІІИХ 1ІУІІКТ1В 

І ) 0 Ж 0 Ю милістю, великий государю, царю і великий княже, 
І І ісксію Михайловичу, всієї Великої і Малої Руси самодерж-



цю, і багатьох держав государю й володарю,—твоїй царськііі 
величності. 

Ми, Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького, 
і все військо Запорозьке, і весь мир християнський руський, 
до лиця землі чолом б'ємо. 

Утішився вельми з наділення великого та милості безмеж-
ної твоєї царської величності, яку нам З Б О Л И В твоя царськії 
величність показати, безліч разів чолом б'ємо тобі, государсиі 
нашому, царській величності , та служити прямо і вірно у 
всяких справах і повеліннях царських твоїй царській ве:шч 
ності будемо довіку, тільки просимо вельми, як і в грамоті ми 
просили, дозволь нам, твоя царська ЕІЄЛИЧНОСТЄ, у тому всьому 
наділенні і милість свою царську вказати, про що посланці 
наші від нас твоїй царській величності чолом битимуть. 

1) Спочатку зволь, твоя царська величносте, підтвердиш 
права та вольності наші військові, як споконвіку бувало у 
війську Запорозькому, що своїми правами судилося та во^н,-
ності свої мало, у добро та в суди ні воєвода, ні боярин, ні 
стольнику суди військові не втручались, а від старших у тои;і 
ристві судили: детроє козаків, то двоє третього могли судити. 

Під цими статтями помітка думного дяка Ал.маза Іваноиа: 
Цій статті вказав государ і бояри підтвердили: бути іак 

за їхньою чолобитною. 
2) Військо Запорозьке у кількості 60 000 щоб завжди повні-

було. 
Вказав государ і бояри підтвердили: бути за їхньою 

чолобитною 60 000 чоловік. 
3) Шляхта, що мешкає в Русі і віру за непорочною заио 

віддю Христовою тобі, великому государю нашому, твоїіі 
царській величності, прийняла, щоб при своїх шляхетських 
вольностях пробувача і з-поміж себе на уряди судові обирала, 
і добро своє та вольності мала, як при королях польських 
бувало, іцоб і нині, гюбачивши таке надання твоєї царсьми 
величності, схилялася під міцну й високу руку твоєї царської 
величності з усім миром християнським. Суди земські та МІСІ, 

кі через тих урядників, яких вони самі собі добровільно оГк-
руть. справними мають бути, як і до цього було; атакож шля.\ 
ті, яка скарби свої мала по фортецях тоді й нині, або щоб їм 
бу;ю виплачено, або на маєтностях відшкодовано. 

Цим статгям вказав іосудар і бояри підтвердили: буги і,і 
їхньою чолобитною. 

4) Щоб у містах урядники з наших людей нате достоііни\ 
обиралися, бо вони повинні підданими твоєї царської вс^тч 
ності управляти і належний дохід правдиво до скарбниці гіии і 
царської величності віддавати. 



Вказав великий государ і бояри підтвердили: бути за їхньою 
чолобитною, а бути урядником, війтом, бурмистром, райцем, 
лавником та доходи грошові і хлібні, і інші на государя збирати 
їм і віддавати в государеву скарбницю тим людям, яких госу-
дар пришле, і за тими збирачами дивитися, іцоб чинили по 
правді. 

5) На булаву гетьманську надано з усім належним ста-
роство Чигиринське, шоб і нині для всього роду прибува^ю. 

Вказав государ і бояри підтвердили: бути за їхньою чоло-
битною. 

6) Боронь Боже від смерті пана гетьмана (одначе кожна 
людина смертна, цього не обійти), щоб військо Запорозьке 
саме між собою гетьмана обира^^о і його царській величності 
повідомляло, щоб те його царській величності жури не дода-
иаію, оскільки то давній звичай військовий. 

Государ вказав і бояри підтвердили; бути за їхньою чоло-
битною. 

7) Щоб маєтків козацьких ніхто не відбирав; хто землю 
має і всі пожитки з неї, щоб при тих маєтках добровільно 
мали; щоб вдови козацькі та їхні діти такі ж вольності .мали, 
як предки і батьки їхні. 

Бути за їхньою чолобитною. 
8) Писарю військовому, по милості його царської велич-

ності, 1000 золотих для підписків, а також млин для харчу-
вання, бо великі затрати має. 

Бути за їхньою чолобитною, давати із тамтешніх прибут-
ків. 

9) На кожного полковника щоб по млинові було, адже 
іатрати великі мають, та коли буде милість твоєї царської 
исличності, і більше того, ніж твоя царська величність пожа-
лувати зволиш. 

Государ пожалував за їхньою чолобитною. 
10) Також на суддів військових по 300 золотих і по млину, 

,1 на писаря суддівського ію 100 З О І Ю Т И Х . 

Государ пожалував за їхньою чолобитною, а щодо суддів 
юнитати, скільки їх. 

11) Також осавулам військовим та полковим, які послугами 
иіііськовими займаються і хліба вирощувати не можу ть, но 
\т іину їм було, просити твою царську величність. 

Государ пожалував за їхньою чолобитною. 
12) На спорядження військове і пушкарів, і всіх людей 

робітних просимотвою царську величність зволити мати свою 
ц.ірську милостиву опіку як па зиму, так і про інші стани, а 
іакож на обозного по 400 золотих. 

Государ пожалував, велів давати з тамтешніх прибутків. 



13) Права, надані споконвіку від княжаті королів як духов-
ним, так і мирським людям, щоб ні в чому не були порушені. 

Государ велів бути по тому. 
14) Послів, котрі одвічно з чужих земель приходять до 

війська Запорозького з добром, панові гетьману і війську 
Запорозькому було вільно приймати, щоб його царській велич-
ності клопотів не було, а якщо супроти його царської величності 
буде, то ми повинні його царській величності повідомляти. 

Государ вказав і бояри підтвердили: послів про добрі спра-
ви приймати і відпускати, а в яких справах приходили і з чим 
відпущені, про те писати государю; а послів, надісланих від 
когось із супротивною государеві справою, затримувати і пи-
сати про них государю і без государевого указу їх не відпус-
кати, а з турецьким султаном і польським королем без госуда-
ревого указу не спілкуватися. 

1 5 ) Коли у польських землях данина дається, то ЗВОІН,, 
щоб ми за відомою ціною давали від тих людей, які твоїй 
царській величності належать; якщо ж інакше складеться, 
тоді ні одному воєводі не дозволяти, хіба що після домов-
леності обрати воєводу із тутешніх людей, чоловіка гідного, 
який би всі ті прибутки по правді його царській величносі і 
віддавав. 

По цій етап і государ вказав, а бояри підтвердили: бути 
так, як вище написано, обирати війтом, бурмистром, райцем 
і лавником, а віддавати в государеву скарбницю тим людям, 
кого государ надішле, і тим людям за збирачами наглядати, 
щоб чинили по правді. 

16) Наші посланці .мають домовитися, щоб воєвода, 
наїхавши, міг права ламати й постанови чинити, коли щось 
діялося з великою досадою чи тягар вже неможливо нести; а 
коли з тутешніх людей будуть старші, то проти прав та місце-
вих постанов будуть справлятися. 

Щодо прав государів указ та висновок бояр написано її 
інпіих стаггях. 

17) Раніше від королів польських ніяких утисків щодо віри 
та наших во:п>носгсй не було, ми усі свої вольності мали, і 
задля того ми вірно слу>ісили. А нині через наступ на вольпосі і 
наші змуніені його царській величності під міцну й високу руку 
віддатися. Уклінно просити мають наші посли, пюб привілеї 
його царська величність дав нам на хартіях писаними, ч 
печатями висячими — одні на вольності козацькі, другі — на 
шляхетські, щоб на вічні маси непорушно було; а коли іс 
одержимо, то самі огляд влаштуємо: хто козак, той вольніс т:. 
козацьку матиме, а хто землероб, той належне його царськііі 
величності віддаватиме, як раиініе було; а також інші під/чамі 



його царської величності які права та вольності повиті ї мати. 
Государ вказав і бояри підтвердили: бути за їхньою 

чолобитною. 
18) Про митрополита згадати мають у розмові, про те 

послам нашим дано усний наказ. 
Государ вказав і бояри підтвердили: митрополи'іу на його 

маєтності, якими нині володіє, дати жалувану грамоту. 
19) А іце наші посли мають вельми прохати його царську 

величність, щоб він рать свою прямо до Смоленська послав 
невідкладно, поки ворог не зібрався та з іншими не об'єднався, 
т о війська нині присилувані та ніяким їхнім лестощам не 
вірили, якщо вони мали щось робити. 

Вказав государ і бояри підтвердили: про похід ратних 
людей оголосити посланцям, з якого числа сам государ з 
боярами та ратними людьми з Москви вийдуть, а до гетьмана 
не писати. 

20) Мушу нагадати, щоб найманого люду тут по рубежу з 
ляхами для безпеки було 3000 або, як на те воля його царської 
величності буде, й більше. 

Запитати, по яких місцях на рубежі стояти. 
21) Звичай був, що війську Запорозькому завжди платили; 

просити й нині його царську величність, щоб на полковника 
по 200 золотих, на осавулів військових по 400 золотих, на 
сотників по 100 золотих, а на козаків по ЗО золотих давали. 

Відмовити. Великий государ, його царська величність, 
чадля православної християнської віри, бажаючи її від гноби-
гслів та руйнівників церков Божих, від латинів оборонити, 
чібрав багато ратей і йде на ворогів, і зі своєї государевої 
скарбниці для оборони ратним людям роздав багато. А як 
оув у гетьмана Богдана Хмельницького государів ближній боя-
рин і намісник тверський Василь Васильович Бутурлін з 
і(іваришами,то говорив з гетьманом про число війська Запо-
розького, і гетьман говорив, що хоч число війська Запорозького 
І великим буде, государеві на тому втрат не буде, бо вони 
/калування у государя просити не будуть; а говорив гсї ьмап 
при них, при судді та полковнику, тож нині їм про ге говоріп н 
ІІС доводиться. 

22) Якщо кинеться орда, тоді від Астрахані і від Казані 
І рсба па них наступати, а також донським козакам готовими 

ги, а нині ще в братерстві перебувати і їх не чіпати. 
Сказати: на Дон козакам государеве повеління надіслане 

11\ чс; доки кримські люди ніяких підступів не вчинять, на них 
ік- ходити, а якщо задиратимуться, то государ накаже дати 
їм відсіч. 

23) Кодак, місто на рубежі з Кримом, в якому пан гетьман 



завжди по 400 чоловік тримає й харчі всілякі їм дає, щоб нині 
його царська величність як продовольством, так порохом 
ЗБОЛИВ забезпечити; а також на тих, які за порогами Кіш бе-
режуть, щоб його царська величність милість свою зволии 
показати, оскільки не можна його самого без людей залишати. 

Запитати; скільки харчів на тих 400 чоловік дають і за 
порогами для Коша скільки чоловік і про що за них б'ють 
чолом. 

Доповісти государеві. Бояри говорили: якщо государеві 
люди всяких чинів почнуть утікати в государеві черкаські 
міста й містечка, то їх розшукувати і віддавати. 

Ж Л Л У В Л Н Л ГРАМОТА 

Божою милістю, ми, великий государ, цар і великий князі> 
Олексій Михайлович, всієї Великої і Малої Руси самодержець, 
пожалували нашої царської величності підданих Богдана 
Хмельницького, гетьмана війська Загюрозького, і нисаря Івана 
Виговського, і суддів військових, і гюлковників, і осавулів, і 
сотників, і все військо Запорозьке, ию в нинішньому і 62* році 
з милості Божої стали під нашою государевою високою рукою, 
він — гетьман Богдан Хмельницький і все військо Запорозьке, 
і віру нам. великому государю, і нашим государсвим дітям, і 
спадкоємцям на вічне підданство вчинили і в березні надіслали 
до нас, великого государя, нашої царської величності, своїх 
посланців Самійла Богданова, суддю військового, та Павла 
Тетерю, полковника переяславського; а в листі своєму до нас, 
великого государя, до нашої царської величності, гетьман пи-
сав і посланці били чолом, щоб ми, великий государ, гетьма-
на Богдана Хмельницького і все військо Запорозьке пожалу-
вали, веліли колишні їхні праЕіа й вольїюсті військові, як здавна 
було при великих князях руських і королях польських, Щ(1 
судилися і вольності свої мали в добрі та судах, і іцоб у ті їхні 
військові суди ніхто не втручався, а від своїх старніин суди-
лися, підтвердити і не іюрушувати колишніх їхніх прав, даних 
людям духовіюго і мирського чину від великих князів руських 
та від королів польських і дати на ті права нашу государсву 
жалувану грамоту за наїпою государевою печаткою; і щоб 
чис.чо війська Загюрозького за списком складало 60 000, і було 
б те число завжди повне. А якщо з волі Божої смерть спіткас 
гетьмана, дозволити війську Запорозькому за колинінім зви 
чаєм самим гетьмана обирати, а кого оберуть, про те нам, 
великому государю, повідомляти. Маєтків козацьких іа 
земе;п>, які мають для прожитку, у них віднімати не веліти; а 

*Тобго 1654 року. 



і.ікож идів, ІДО ПІСЛЯ козаків залишилися, д ітей по зольності 
I ілролжених, як діди та батьки їхні, і ми, великий государ, наша 
імрсі.ка величність, підданого нашого Богдана Хмельни-
ііі.ічого, гетьмана війська Запорозького, і все наше царської 
i.і іііічііості військо Запорозьке пожалували, веліли їм бути під 
іілпіої царської величності високою рукою, в колишніх їхніх 
мр.іііах та привілеях, які їм дані від королів польських і від 
ін ііііісих князів литовських, і тих їхніх прав та вольностей 
мі)р\ іііувати нічим не веліли; і судитись їм дозволили від своїх 
' І .іріііиі і за своїми колишніми правами; а число війська Запо-
ре 1II,кого вказали, за їхньою ж чолобитною, мати сгіискового 
(і(і ()()() завжди повністю. І за нашим царської величності 
кл імшнням нашим царської величності підданим Богдану 
Хмельницькому, гетьману війська Запорозького, і всьому 
ii.іміому, царської величності, війську Запорозькому бути під 
ііліиоіо, царської величності, високою рукою у своїх колишніх 
мрлиах та привілеях і за всіма статгями, які виписані перед 
ііим, і нам, великому государю, і синові нашому государю ца-
ргі'лічу князю Олексію Олексійовичу та наступникам нашим 
. пжтіти і всякого добра бажати, і на наших государевих 
іиірпі іі!. коли нате наше государеве повеління буде, ходити і з 
мимії битися, і Б усьому бути в нашій государевій волі та 
іик-іушснстві довіку. А про деякі інші стаїті нам, великому 
II н \даріо, нашій царській величності, ті названі вище посланці 
< лміііло та Павло іменем Богдана Хмельницького, гетьмана 
І ііісі.ка Запорозького, і всього нашої царської величності 
ічііп.ка Запорозького били чолом і подали нашим, царської 

юсті, ближнім боярам — боярину і наміснику казан-
• МчПМу князю Олексію Микитовичу Трубецькому, боярину і 
илмісіїику тверському Василю Васильовичу Бутурліну, 
"і>іі:іі.ііичому і наміснику коширському Петру Петровичу 
III іпіііііу, думному дякові Алмазу Іванову стаггі, і ми, великий 
пнлчмр, ті статті вислухали милостиво, а на яку статпо с: 
иліііс, царської величності, зволення.то веліли підіїиса ги під 
іимії ж статгями, і ті стаггі з наїним, царсьюії всличносгі. 
\ І..Ічом веліли дати тим же посланцям Самійлу та 1 Іаилопі, і 
.і'ігмо Гюго, гетьмана Богдана Хмельницького, і все вііісі.ко 
і.иіпроії.ке тримати в нашому, царської величності, мило-

• І ііі'.і )му жіїлуванні та в опіці, а їм на нашу государсиу милість 
М' ік 'ілла тися'. 

'ІІіі і ти : собраііисзаконон Российской И.мпсрии. — М.,ІКЗ(). " -'І'.!. --
.!27. Пан Буцимський у сноему д о с л і д ж е н н і про Когдаиа 

іі.ітіи,к(ііо (1882 рік) приходить до висновку, що під час посольства 
11 ігкі іі.ка ра;ііі! нереписувалнсь і ̂ мінювалисі,. а в остаточній редакції 
и. І І 



Р О З Д І Л Д В А Д Ц Я Т Ь П Е Р Ш И М 

Невдялиіі сейм у Польщі. — Оголошення війни Олексієм 
Михайловичем.—Другий сейм. — Завоювання росіянами 
Литви. — Поразка литовців під Шкловом. — Взяття Смо-
ленська. — Невдоволення в Україні. — Універсал короля. 
— Хитрість Богдана. — Союз Польщі з Кримом. — Вступ 

польських військ в Україну. — Взяття Буші. 

Шестирічна війна з українцями не лиіпе розладнала стано-
вище Польщі, а й підірвала вже ушкоджені моральні сили 
польської нації. Слабкість влади, егоїзм, свавілля, прода>і<ність, 
ницість ще більще розвинулися в ній відтоді й вели до погибелі. 
Після прибуття короля до Варпіави зібрали сейм; нарікали на 
короля, приписували невдачу зволіканням у Львові; волиняни 
й подоляни кричали, що уряд віддав їх на заріз татарам, 
литовці звинувачували короля за ге, що він дратував Москов-
ську державу і не підтримував з нею миру. Усі загалом жалі-
лися па податки, повинності та військові постої. Та серед цих 
звинувачень ніхто не давав поради щодо порятунку вітчизни. 
Кі.чька знатних магнатів домагалися гетьманства в Короні 
та Литві й заводили один протп одного інтриги. Зрештою, 
нічого неухваїивши, не визначивши ніяких засобів до оборони 
держави, не зробивши ніяких розгюряджень для внутрішнього 
порядку в розореній країні, посли розійшлися. Прусський посол 
зірвав сейм своїм всемогутнім посольським "Не дозволяю!"' 
•'О, нещасна вітчизна! —скрикує польський сучасник. — О, 
якби можна було вкоротити твою свободу!"-

Олексій Михайлович формально оголосив війну. Коро^и., 

'Лппа ї іит 1'оіоіііас.,. — Сгасо\\', 1683. — V. 1. — Р.364. 
ЧУоіпа сіото\\а. . . —1681. — С.З. — ^>.88. 



мрлі іі\ чи хоча б відтягти загрозу, відправив до Москви послом 
'Сііаіора Млоцького. Примас, архієпископ гиєзнсиський, 
імиисав переконливого листа до Никона і благав іменем 
и(іГи)ві Христової прохати царя не проливати християнської 

кроні. За повідомленнями польських літописців, нагріарх почав 
| і . ічти Олексію Михаіїловичу не втручатися у міжусобиці 
11(1 іяків з козаками: він нагадував про нещастя, яких зазнала 
ІЧсі, у смутні часи міжцарів'я; доводив, що Хмельииіи.кий 
Мі ілчс легко помиритися з поляками і, замість вдячнос гі Моск-
14 іюнерне на неї зброю за наказом короля'. Але цар надто 
н побачив користь для своєї держави; до того ж вважав непо-
|іи чіпім віддати на поталу ворогам народ, який став під його 
••к іуііництво. Млоцький гювернувся із звісткою, що москов-
' і.ічо військо йде до литовського кордону-. 

Тоді король у червні знову зібрав сейм. Бачачи крайню 
іи Гісчпеку, шляхтичі цього разу діяли суголосніше, надали 
королю право зібрати посполите рушення, призначили податки 
І ія оплати війську та прийняли ухвалу про укріплення Смо-
и іісі.ка. Щоб не обтяжувати себе, відкрили нове джерело 

І ірибу гків: почали надавати дворянське достоїнство за гроші. 
І.ороль призначив великим коронним гетьманом Потоцького, 
.1 ііоіп.пим —Ляндскоронського, великим литовським геть-
м.іііом — Радзивілла, який здобув воїнську репутацію з часів 
г.іімт проти козаків, а польним литовським — Гонсевського, 
І'.І І ііівілловоі'о ворога. Сам король виїхав у Гродно спосте-
р і і г и за війною'. 

Московське військо під начальством князів Серебряного 
1.1 Хонанського з 40 000 вступило у Литву наприкінці травня"*. 
І іідом із іншим військом йшов сам цар^ У московитів було 
І '(> І армат, чудові пушкарі й інженери, викликані з Голландії, 
'Іірамціїта Швеції''. Хмельницький послав на підмогу цареві 
іри полки: Чернігівський, Ніжинський та заново складений із 
' іигрсі.ких мешканців — Стародубський, а також охочих 
І о ...ікіи - всього до 20 000 війська. Головне пача^и.с•1•во бу:[о 

лчсне Золотаренку, який називався наказним гегьманом. II ил 

'\\пііі;і (.І(іпіотс)... — 1681. — 4.4. — 5.118; Краткая исіормя о Г ) у т а \ 
и.ііімікоі-о. — М.,1842. — С.53; Лппаїііпп РоІопіас... ("гаски, І(>8.Я. 
І І'.-117. 
Хітаїіипі Роїопіае... — Сгасо\\', 1683. — У.І. — Р.4І5. 
І.їм же. - Р . 4 2 4 — 4 2 7 . 

'І. ,м же. - І ' . 4 І5 . 
І Іг.іогіаіит РоІопіассЬсхсекхи Уіасііїїаі IV...— 1755. — Р.142;Лстопись 

"1111 іц;і. - VI., 1846. — С.22: История о іірсзс.'іьиой брапи. — К.. 1854. 
\піі.і1іит Роїопіае... — Сгасои'. 1683. — V. І. — Р.438. 



мав у поході необмежену владу і на знак свого сану отримав 
булаву й бунчук'. 

Війська Речі Посполитої в Литві не були напоготові через 
зірваний сейм, ніяких розпоряджень щодо оборони не було. 
Московські люди розсіялися по всій Литві і відразу завоювали 
Білий, Дорогобуж, Ссрпейськ, Дубравну, Невель, Мстиславль, 
Рославль. Ориіу, Копис, Шклов, Гору, Друю^ Цар взяв у обло-
гу Смоленськ, в якому замкнувся з гарнізоном та шляхтою 
Пилип Обухович. Козаки взяли Річицю, обложили Гомель, але 
не змогли взяти його і приєдналися до царського війська під 
Смоленськом^ Облога Смоленська була тривалою —- непри-
ступність міста й могутні укріплення захищали більше, ніж 
люди"'. 

Литовське військо було споряджене тільки в серпні; зі-
бралося посполите рушення, і Радзивілл рушив відбивати 
Смоленськ. Періиі дії литовців були вдалими. Загін Гонсев-
ського та Мирського напав під Оршею на сплячих русів і 
розбив їх^ Радзивілл загордився, сподівався знищити ворогів, 
та навіть необхідність захищати вітчизну не змусила його 
помиритися з Гонсевським: обидва полководці діяли наперекір 
один одному і надсилали до короля доноси". Простонароддя 
в білоруському краї відразу, як тільки вступиію московське 
військо, заявило про неприязнь до Речі Посполитої і схилялося 
визнати над собою московську владу. "Холопи, — свідчить 
польський сучасник, — не виявляли до нас ніякої (ірихильності, 
навпаки, навмисно повідомляли нам хибні чутки" І Посполите 
рушення, приєднавшись до війська, побачило навколо себе 

'Летоііись Самовилиа. — М., 1846.—С.22; История о презсльїіой брани. 
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[іонествовапис о Малой России... Л.Ригельмаїїа. — М.,1785 — 1786. -
С.266. 
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і'.іірожі іагони і збунтувало: шляхтичі не слухалися ні погроз, 
III переконань, кидали знамена й розбігались ' . Радзивілл 
' ікіліиався на кварцянс військо, пішов далі і під Шкловом 
11,11 кнувся на сильне вороже військо, в якому було 15 000 
Мі и кови і ів під головним начальством Трубсцького та декілька 
пн ям козаків із Золотаренком, яких послали з-під Смоленська. 

і 2 серпня об'єднані руські сили оточили з усіх сторін Рад-
'ііиілла й отримали блискучу перемогу; литовці потрапляли в 
ІМ1И1ІІ, кидали зброю і втікали на всі боки. Руси забрали у них 
іи І І армати й знамена; сам гетьман ледве порятувався від 
іии оні і втік до Мінська-. 

цих пір міста здавалися одне за одним. Могилев сам 
Г І Г ПІНИВ браму русам', на другому кінці литовського кордону 
; І.ІІ'.СЯ Полоцьк зі своєю могутньою фортецею, слідом — 
Иіісоськ'*. Чернігівський полковник Подобайло взяв Гомель, 
111 м >1 кжськ, І Іовий Бихів, але під час облоги Старого Вихова 
І І'. \ч')итий, на превеликий жаль сучасників, які сумували за 
іічи> молодістю й відвагою. "Його припроваджено до Чер-
і ітчіа і іюховано 20 вересня в іллінському Чернігівському 
чічіасіирі, бо цей монастир, який багато років стояв після 
Кіііи ііого розору занедбаний, він-таки, ІІодобайію. і відновив 
• і'.пім сгаранням та коиггом"*. Золотаренко з іншим загоном 
•ііпну повернувся до царя під Смоленськ; місто іцетрималося 
и' кінця вересня; нарешті Обухович, побачивши, що йому не 

1 к- бі.чьше допомоги, здав місто, сперіиу виююпотавши для 
' I I іг іі І арнізону вільний виxід^ 

11,а|) на чолі бояр і всісїсвосїратіюїсили, тримаючи в руках 
|ич І га державне яблуко — знак своєї влади'', вступив до 

І ми їсиська і наказав обернути на православні церкви 
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костьоли, які були перетворені поляками із церков. Олексій 
Михайлович був дуже задоволений козаками, які показали 
своє мистецтво й хоробрість під Смоленськом і на знак поваги 
запрошував до столу старшим, пригощав простих козаків і 
роздавав їм золоті медалі'. Після того цар поїхав до столиці, 
а московські та козацькі війська продовжували брати міста й 
замки. 

Білорусія та Литва не чинили опору. Війська не було. Руські 
міщани та пригноблені владою панів селяни радо приймали 
своїх єдиновірців. Більше 200 міст піддалися царю. Успіх був 
би ще дійовішим, якби московські люди та козаки вели війну 
стриманіїііе; але тоді воювати і чинити розбій означало одне 
і те ж. Переможці палили й руйнували піляхетські садиби, 
оскверняли костьоли, катували ксьондзів, ґвалтували жінок. 
Московити говорили: 

— Тепер ми поквитаємося з вами тим же, що чинили 
поляки та литовці у нас^ 

Певне, внаслідок такого насилля меіііканіїі ІПююва, прий-
нявши спершу московський гарнізон, несподіваїю перерізшш 
всіх царських воїнів і знову впустили литовців\ 

Так минув 1654 рік у Литві. Інше московське військо під 
начальством Бутурліна перебувало в Україні, об'єднавшись 
із козацьким військом під командою Хмельницького. Як тільки 
гетьман присягнув цареві, виникла сильна партія тих, хто не 
бажав бути підданими московського государя. Із відомих осіб 
козацького стану з-поміж невдоволених були С ірко, перегодом 
кошовий отаман, та Богун. Сірко не схотів підкоритися і пішов 
з юрмою невдоволених за п о р о г и Б о г у н зрікався присяги з 
усім Побужжям. 

Польський уряд дізнався про таку незгоду між ворогами 
і старався мати з цього собі користь. 28 лютого король видав 
універсал до руських міщан та селян, називав їх милими і 
вірними, оголошував милість усьому народові. 

"Дізна.лися ми, — йшлося в універсалі, — що злісний зрад-
ник Хмельницький, не вдовольїшвшись ні пролитгям вашої 
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Î МІС гиямськоїкрові упродовж тривалого розбраіу, мі загибеллю 
' І ілі>кох душ, взятих у полон невірними, ні підривом вашої 
ічрііості, запродав вас на вічні муки цареві московському, під 
іич ісрпне ярмо, супротивне вашій свободі, і змушус вас ири-
' •11 ;гі и проти волі цьому мучителеві. Одначе серед вас зиай-
ііпося багато постійних у вірності, котрі, побачивши зраду 
•лколотника, відступилися від нього. ІУІи, хвалячи вас за 
ііпсгійність, вважаємо за обов'язок застерегти тих, кого на-
' и 'іьііозмусили, як нам відомо, цілувати хрест цареві і радимо, 
ПІНО нони опам'яталися заздалегідь, залишилися у підданстві 
II.їм і всій Речі Посполитій та дали про це знати раніїїіе, ніж 
11.иіі і війська всіуїшять, а ми бажаємо прийняти всіх із милістю 
и і'ллісгю, обіцяємо зберігати ваші древні права та вольності". 

Через місяць після того подільський воєвода сповіщав 
\іішканцям Поділля, що військо виступає для переслідування 

ікчлотників, і радив скинути вічно мученицьке московське 
і|ім() і стати під крила його королівської милості'. 

Як іільки коронний гетьман дізнався, що Богун гіроти-
I IМІ,ся Хмельницькому і не ,\оче присягнути цареві,то послав 
н' III,ого в Кальник- Павла О л е к ш и ч а з пропозиц і єю 

І > І і.маиства над козаками, дворянського достоїнс тва та будь-
імио староства в Україні'. 

Ллє Богун Москви боявся, а поляків давно ненавидів. Він 
І і\ мав, одначе, скористатися довірою пана. Польський істо-

і'ик свідчить, ІДО він відповів коронному гетьманові так: 
Москва заволоділа Україною — Хмельницький став 

м \ 411 гелем і шукав голови моєї за те, що я відрадив козацькі 
іи> іки ііги під московське ярмо; тепер я волочуся без при-

іи іку. Ви порятуєте мене, якщо відправите до мене в Каль-
миіч ііііїсько для об'єднання з невдоволеними козаками і для 
М.ІІІІІ)Ї охорони"'*. 

Иодночас Богун відіслав Хмельницькому прогюзицію 
іи. іяків на доказ своєї безкорисливості і прохав ііівидіїїе гіри-
' І.ми військо, щоб оточити коронноіо гетьмана, якого він об-

і т н и . Із листів польського гетьмана видно, що Богун не 
I I пкчіів на два звернені до нього письмові напучення. Мс 
I I іпмі), чи вони були написані після іюданого вище лисга 

'М;і кірсіссийская переписка. храпящаяся и Москонсюїії оружсйиоіі 
и,- М..1848. — С. 11 — 12. 

\ті;іІіиіп 1'оіопіае... — Сгасо\\'. 1683. — V. 1. — Р.417; Рукоіімсії И.І І.Ь. 
1.1 ]мііі(ія іі.ічиого. — Ф. № 63. 
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Богуна. чи він того листа иіколи не писав. Наприкінці березня 
із польського стану під Межибожем вийшло військо для вини-
щувальної прогулянки по Русі. Брацлавський воєвода з 12 
хоругвами волонтерів —волохів, набраних і приведених това-
ришем покійного Кондрацького паном Войцехівським вирізав 
Немирів: вулиці міста були вкриті трупами, як свідчить учас-
ник того походу. Декілька сотень мешканців обох статей та 
всякого віку сховалися в великому кам'яному льосі: їх стали 
звідти викурювати димом. Волохи хотіли витягти старших і 
пропонували всім пощаду, якщо їх видадуть; ніхто нікого не 
видав, ніхто не здався, всі задихнулися в диму — до 3000 
душ. Винищивши Немирів, цей загін примкнув до польного 
гетьмана. "Потім, — говорить інший учасник тих подій, — 
ми розійшлися загонами по різних шляхах і де тільки натрап-
ляли на містечко, слободу чи село — винищували в них все 
холопство, решту докопував вогонь". У четвер перед ПасхоЕо 
жсівніри взяли Яг'убець. Бог ун щойно вийшов звідти. Поба-
чивши ворогів, тамтешній хоробрий отаман надихнув русів, 
що вони вирішили ліпше всі загинуги, ніж підкоритися ляхам, 
а священики нагадували їм святість присяги, недавно даної 
православному государеві. Було їх 3000: всі вони полягли після 
впертої оборони. 

У періїній день ІІасхи жовніри напали на містечко Муши-
рівку. І там руси не послухалися польських умовлянь, гинули 
гідно, "завдавши нам шкоди, — говорить поляк-очевидець, 
— одному з наших протнули щоку стрілою, іншого зачепили 
косою, а найбільше допікали нам киями та колодами". Па 
лихо русів, у них було мшю вогнепальної зброї, і поляки багато 
з них перестріляли, а потім, коли вломилися до замку... "тут у 
нас руки втомилися від рубання", — говорить той же очеви-
дець. Загинуло там до 5000 руського па|х")ду обох статей і 
різного віку. 

[Ззя ги Іі|іацлав полякам не вда^юся: полковники Носач та 
Зоіютаренко. які засіли в цьому місті, відбили їх. І Іольний гс гь-
ман відступив до Умані, де були Богун та Глух. Розташував-
іиись на хуторах, по^п.пий гетьман надсилав Богунові вмов-
ляння ввійти з ним у переговори; та Богун не відповідав йому. 
Хотів було нольний гетьман виманити козаків уночі на вилазку 
в іюле і навести на засідку, проте йому не вдалося перехитрити 
Богуна. Поляки відступили від Умані, пограбували і спалили 
кілька довколишніх руських поселень і пішли. Так закінчилася 
ця їхня весняна прогулянка'. 

Хмельницький повідомив про вчинок Богуна Олексію 

' і ' \ кописи И.І1.Б. отле.іа разноязьічіюго. — Ф . № 63. 



Михайловичу, який надіслав вінницькому полковникові похвалу 
'.л постійність, твердість та непохитність і доручив Хмель-
ницькому привести його до присяги. Але невідомо, чи присяг-
іімі Ьогун государеві'. 

Митрополит, а з ним і православне малоросійське духовсн-
I ми) ювсім не дружелюбно поставилися до справи про нід-
їлисіїю Московській державі, хоча й усвідомлювали свог 

ІН- І С И Л Л Я , щоб надовго й енергійно протидіяти. Вже при пер-
тому прибутті до Києва митроіюлитСильвестр Косов, як ми 
НАС бачили, виявив велику холодність у поводженні з 
14- іикоросійськими чинами і довго не хотів посилати до при-
I II и цареві шляхту, приказних та дворових слуг своїх, пере-
мчіуючи, що король почне мстити, дізнавпіись, пю київський 
МІ І ірогюлит посилав своїх слуг до присяги чужому государеві. 
І Іісля того, у березні, призначені в Київ царськими воєводами 
мія іь Федір Куракінта Волконський скаржилися цареві, що 
МІН рополит не дозволяв будувати острог на горі поряд із Со-
фіііським собором, на місці, відміряному для цього, площею 
К.М) сажнів, тому що ця земля здавна є власністю Софійського 
' пГіору, Архангельського та Нікольського монастирів і Деся-
I иііііої церкви. Коли йому пояснювали, що острогтреба побу-
і\ иа і и для оберігання мешканців й іншого зручного місця 

ік-мас, митрополит сказав: 
- Оберігайте їх від Києва верст за двадцять і далі, а я на 

т і ї ісмлі будувати не дозволю. 
ііому сказали, що коли він і не дозволить, то все ж острог 

к- сгюруджений. Тоді митрополит запально мовив: 
- Якщо проти моєї волі будуватимете — я буду з вами 

І НІ І ііся. 
І Іарські воєводи зазначили непристойність таких слів, 

іілі адали про присягу цареві. Митрополит стояв на своєму: 
1 етьман із військом Запорозьким піддалися під гос\'да-

|н г.у писоку руку, а я з усім собором не посилав до царя бити 
'и І КІМ про це. Ми, духівники, живемо самі но собі, пі піл чиєю 
И 'І.і 'їою. 

Ио( води зазначили: 
І'и раніше був під королівською областю, а нині сгав 

иі І іосударевою високою рукою, а тому слухайся государс-
I" II (І указу і нам у государевихсправах не чини ніякого опору 
і.і |иічГ)рату. 

М т рополит на це зауваження відповів: 
Ьув я під королівською владою, а тепер буду під тією 

І К кіріїя Малон России Бантьііпа-Каменскоі-о. — 1812. — Т.2. — С.6. 



владою, під якою Бог велить бути. Ви тільки бачите початок, 
зачекайте кінця. 

На таку вихватку воєводи сказали: 
— Чи ти, митрополите, не боїшся Бога, що так говориш? 

ІЗидно, ти великому государеві ніякого добра не хочеш, а цс 
зрада! 

Митрополит спаленів, став і оворити по-польськи і скрик-
нув: 

— Постривайте, постривайте! Скоро вам кінець буде! 
— Бачимо, — пригрозили воєводи, — бачимо від тебе, 

митрополите, зраду і скажемо тобі прямо: не слухає.мо твого 
указу, а слухаємо указів свого государя і будемо острог стави-
ти на тому місці, де показано. 

Воєводи з цими словами пішли від митрополита і, повер-
нувшись до себе, поюіикали київського наказного полковника 
Павла Яненка (він правив Київським полком за відсутності 
справжньог о полковника Антона Ждаїювича, затриманого в 
І Іольїці ще 1653 року), сотників, київськог о війта, бурмистрів 
та кількох міщан. Вони ого^чосили, що митрополит не допускає 
споруджувати острог на вказаному місці і твердить, що нібито 
він з гетьманом та козаііькими полковниками не був заодне у 
підданстві Московській державі і нічого про те не знав. Тоді 
полковник та інші особи, що були з ним, рушили до митро-
полита. Повернувшись від нього, вони повідомиіш воєводам, 
що митрополит готовий перепросити за свою гарячковість у 
розі\юві з воєводами. 

— За його дошкульні сіюва нам нехай його Бог простить, 
— мовили воєводи, — а ось як він говорив, що буде битися з 
царськими людьми й інші непристойні слова, так цього втаїти 
не можна! 

Вони надіслали про і?се донесення до Москви, а тим часом 
у Києві почали будувати острог на вказаному місці. У Москві 
вирішили, що до певного часу треба до певної міри ставитися 
поблажливо до незвички нових царських підданих до свого 
становища й надіслали до Києва воєводам царський указ 
огоіюсити ми трополи тові, щоб він не засмучувався, бо замість 
відібравтої під будівництво острога землі Софійському двору 
буде надана інша земля. Митрополит повинен був змиритися, 
і все ж до царських воєвод ставився недружелюбно; наступ-
ного місяця воєводи нарікали, що митрополит з ними ні в яких 
справах не радиться. Зі свого боку царські воєводи починали 
у тискувати й духовну владу київського митрополита. 'Гак, 
архіпастир посилав ігумена Золотоверхого Михайлівського 
монастиря Феодосія Василсвича до Могилева для відбору 
церковних речей після померлого нареченого єпископа, а в 



Слуцькому монастирі цього Феодосія запросили бути архі-
мандритом. Митрополит затвердив його в цьому сапі, проте 
київські воєводи оголосили Феодосію, щоб він пе смів їхати 
до Литви без государевого указу. Певне, неприхильності ми-
трополита слід приписати і ту обставину, що коли надійшла 
звістка про перемоги, одержані в Литві царем Олексієм Ми-
хайловичем, і київське духовенство мало служити з цього при-
воду подячний молебень, митрополит не був на гому молебні 
начебто через недуг у, хоча й був змущений, коли йому в келії 
офіційно оголосили про царське торжество, звеліти на ознаме-
нування радості стріляти з гармат у своєму Софійському 
монастирі. 

Перед Пасхою того ж року митрополит Сильвестр таємно 
відправив до Варшави двох ченців повідомити королю, що 
православне духовенство зовсім не хоче бути в єднанні з 
московськими людьми і раніїие ніколи не виявляло такого 
бажання, а тепер воно дізналося, що Москва має намір їх 
перехреніувати, і вони бажають, як і раніше, залишатися під 
королівською владою: нехай тільки король пошвидше надішле 
військо для їхнього звільнення, а київські мешканці поста-
раються вигнати з Києва московських людей. Тоді король 
згадав про одного грека, якого взяли в полон у берестецькій 
битві. Звали його Іван Тафляри. Король наказав звільнити його 
з-під варти, гіриласкав і доручив їхати в Україну поширювати 
п'ять королівських універсалів до війська Запорозького, в яких 
переконував козаків бути вірними Речі Посполитій, оскільки 
їхнє духовенство вже заявило побажання бути під королівською 
рукою. 

Грек, одержавши від польського короля ці універсали, 
замість того, щоб поширювати їх відповідно до королівського 
указу, вручив їх Богдану Хмельницькому, а потім рушив до 
Москви і там повідомив про задуми митрополита. У червні 
того ж року Сильвестр Косов прохав собі царського прощення 
за певний спротив, та разом з тим прохав не вірити наклепам, 
що розпускають про нього з ненависті. Гетьман зі свого боку 
клопотав за митрополита і в листі до царя зображав його 
мужем святого життя, який багато страждав за відданість 
православній східній церкві. Тоді йшлося головно про те, щоб 
утримати малоросійську церкву в давній залежності від 
константинопольського патріарха і щоб її не силували під-
корятися патріархові московському. Разом із клопотанням про 
митрополита гетьман захищав перед царем і тодішніх архі-
мандритів та ігуменів, втім числі Феодосія Василевича, який 
і сам у чолобитній виправдовувався од лихослів'я київських 
воєвод. Загалом у Києві мапоросійські духовні сановники, 



люди, котрі отримали наивище тогочасне виховання, з труд-
нощами сходилися з великоросами, яких вважали і рубими й 
неосвіченими. Втім, у Києві царським служивим людям мало 
іювіряли й особи мирського звання. Про київського наказного 
полковника Павла Янснка царські воєводи писали до царя, 
що він умисно приховує від них те, про що доносить своєму 
г етьману. Крім того, царські воєводи писали, що до Києва 
слід надіслати побільше ратних людей "для хиткості черкась-
коГ'. [Висловлюючись так, вони заявляли, що вважають царсь-
ку владу дуже нетривкою в краї, який так недавно добровільно 
підкорився Московській державі'. 

Вселіте польське військо не розіючипаію рішучої війни. 
Воно не сміло йти на допомогу литовському, бо в такому разі 
Хмельницький та Буїурлін, користуючись беззахисністю пів-
денних меж, могли вторгнутися в королівство. Воно не почи-
нало ворожих дій в Україні, бо політики працювали над здо-
буттям союзників. Господарі зобов'язувалися діяти на ко-
ристь Польщі й надіслати допоміжне військо; втім, Стефап 
водтючас подав мирні пропозиції і Хмсіп.ницькому, а гетьман, 
зі свого боку, запрошував його прийняти заступництво москов-
ського царя і звернутися до московських бояр-. 

Як свідчить сучасник, у Хмельницького в Чиї ирині з'явив-
ся тоді Михайло — родич валаського господаря, який доти 
мешкав при німецькому імператорі. Хмельницький хотів від-
дати за нього свою дочку і з доіюмогою валаського господаря 
скинути молдавського господаря, посадити замість пьогсі 
свого зятя, а іютім, за підтримки Туреччини, яку сподівався 
знову схилити на свій бік обіцянками підданства, скинути сед-
миградського князя і посадити на його місце свого свата 
Лупула\ 

Хмельницький переконав московського государя надіс-
лати свої грамоти молдавському госіюдарю Стефану та 
валаському Матвію, запроніуючи їх сприяти Хмельницькому 
й цареві в ім'я єдиної віри. У грамоті до Стефана йиїлося: 
"Коли поіихький король Яп-Казимир прохатиме у тебе доно-
•моги на наших підданих гетьмана Богдана Хмельницького і 
все військо Запорозьке, жадаючи винищити істинні хрисгн-
янські церкви та викорінити православну віру, ти, пам'ятаючи 
про єдину з нами віру, ні в чому не допомагай ворогам нашим, 
які завше прагнуть винищити нашу християнську грецьку віру 

'Лктьі ю. и з.Р. — СГІб., 1878. — Т. 10. — С.390, 393. 399, 407, 431, 72. \ 
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'Малороссийская гіерсписка, храііяідаяся в Московской оружсйноіі 
м а л а т с . - - М . . 1 8 4 8 . - - С . 1 7 . 
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І \іі'і\ гь занепаду наших церков, а про їхні задуми ііаваи знати 
п.тіііі величності, а також боярам і воєводам пашим та 
І "Планові Хмельницькому, гетьманові віі^ська Запорозького, 
іі|и) іс повідомляй, а ми, великий государ, обіцяємотобі завжди 
м.ііііу государеву милість". 

/\ле Стефан не був упевнений, що Московська держава у 
іиірогьбі з Польщею візьме гору, і тому одіслав цю грамоту 
т і п.ському королю на знак своєї вірності та вдячності. Ян-
І-.і '.имир повідомив про цессдмиградському князю і зазначив, 
НІС) велика небезпека загрожує всім, і в тім числі Турецькій 
імперії, бо руси об'єднуються під прапором віри і вже почи-
млюгі. підбурювати своїх єдиновірців — турецьких підданих: 
' І роіїі, болгар та греків'. Ракочі відповів, що, на його подив, 
1 н ; усякого приводу з його боку, Х М Є Л Ь Н И Ц Ь К И Й надсилав йому 
іі|н)позицію відновити дружбу-. Ракочі хитрував, як і молдав-
' і.ічіііі юснодар. Він бачив, цю над Польніею збирається нова 
м а р а , і хотів що-небудь для себе вигадати, тому звернувся 
І" Хмельницького, приписував колишні незгоди зухвалості 

. и і і а Хмельницького, який свавільно папав па Валахію, 
іпсиняв, пю кликав Тимофія для переговорів, а він замість 

і.і іііовіді, почав воюваїи проти седмиградських військ. Тепер 
І іія !і. прохав забути минуле і пропонував війську Заноро-
.і.ічому свої послуі и \ Всі — і господарі, і Ракочі, і Хмельни-

МІ.ІЧІІІІ — хитрувшш один перед одним, всі обіцяли Хмельниць-
и>м\ союз і дружбу й водночас дружили з його ворогами. 
І І іькн відновлення союзу козаків з Кримським царством 

. 1.1 к) неможливим після возз'єднання з великоросами, яких 
І |чі\іці вважали найзлісніпіи.ми ворогами. 

і Іовесні 1654 року польський уряд послав до Бахчисараю 
'І. к\льського очорнити перед новим ханом Хмельницького, 
•г.іт\ватити його у зносинах з московитами — заклятими 
І' чнч ами Криму, спонукати хана діяти разом з поляками проги 
МІ И К О В И Т І В та козаків і за те обіцяв гроші та подарунки, а на 

{ гого, що Хмельницький віддався московському цареві, 
к\льський повіз із собою копію універсалу козацькою 

1 г 11.мана до українців. 
Прибулого до Бахчисараю Яскульськоіо поюнікали до 

іііа. Візир, певне, беручи до уваги важливість сгановища 
. І'..ІII хаиа і сумний стан Польщі, котра іютребуЕіала союзу з 
І |нім()м, не хотів було давати йому ханського коня, па якому 

II мав їхати на аудієнцію. 

' \Іі,-Іі;іІ<пі'хкіеі;о... кйісаа раїпіеіпіс/а... — Кпіко\у. 1864. — Х.727. 
Г\ кііііиси И.П.Ь. отдела ра-зііоя'зі.ічііоі о. — Ф. Л'і^бЗ. 
\І,і і()|і(іссиііская іісрсіїиска, храиящаяся п Московской оружсиной 
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— Наша віра, — пояснював він, — не дає нам змоги 
надіслати коня. 

— Л наша віра, — заперечив Яскульський, — не дає мені 
змоги їхати на своєму коні, бо він схуд, до того ж його ве-
личність король гідний такої шани від хана. 

Поляк наполіг на своєму: йому дали коня. Потім візир хотів 
було змусити його, за східним звичаєм, понілувати полу свого 
одягу. Яскульський запротестував і наполіг на тому, щоб йому 
дозволили, за європейським звичаєм, поцілувати ханську 
руку'. 

Після першої аудієнції посол мусив очікувати близько трьох 
тижні. Саме тоді до Бахчисараю прибули посли московські, 
угорські від Ракочі та козацькі. Всі пропонували свої послуги 
й шукали прихильності хана. Хмельницький писав ханові: 
"Якщо ми ввійшли у дружбу з Москвою, то зробили це за 
порадою вашої ханської милості. Ми бачили, що поляки скрізь 
налаштовують людей проти нас, то чому ж і нам не робити 
того ж. Краще мати друзів у тій стороні, що прилягає до Смо-
ленська та інших королівських міст. До того ж це здійснилося 
не від мене, а з волі цілого війська. Від договору під Кам'ян-
цем нічого доброго не вийшло, король не затвердив для нас 
зборівського договору, а ваші люди тим часом завдавали нам 
великих і нестерпних кривд. Паші посланці натякнули перед 
вашою царською величністю, нібито Москва мала оволодіти 
нами; такі у нас раніше були відомості, але тепер про те вже 
не йдеться. Коли виявиться у нас щось нове з цього приводу, 
ми негайно повідомимо проте вашу царську милість. Покірно 
прохаємо вашу ханську милість, не вірте тому, що на нас 
наговорюють. Наші вороги зводять наклепи на нас і самі під 
нами яму копають. Потоцький з поляками, угорцями т;і 
волохами напав на нас, спустошив багато містечок, перебии 
багато народу. Чути, що і Радзивілл із литовським військом 
наближається до Любеча та Лоєва. Тому якщо їхні війська 
стануть більше загрожувати нам, то прохаємо вашу ханськ}' 
милість подати нам допомогу в силу вічного договору. Цс 
зобов'яже нас допомагати вам проти ваших ворогів"-. 

Кримці розуміли, що сусіди надавали великого значення 
тому становищу, яке займав Крим у майбутніх смутних гюдія.х. 
Хан скликав велику раду із султанів, мурз таап Всі поділяли 
ненависть проти Москви; але деякі мурзи, які відчули на собі 
щедрість Хмельницького, повстали проти союзу з поляками. 

'ГІа.мятиики. изд. Кисвскою комиссиею... — К.. 1852. — Т.З. — С'.59 
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- Доки у нас було побратимство з козаками, — говорили 
1.1.ми, — ми наповнювали Крим польськими невільниками, а 
іі ііср іцо візьмемо, воюючи проти козаків за поляків? Козаки 
"11 іись за свободу, пам діставався ясир; не буде нам такої 
і'іііоди, коли станемо на бік поляків — вони люли горіїі. 
м ' ія іь у пишному одязі, в дорогих шубах і турецьких чоботях: 
III с гануть вони битися задля нашої вигоди^ 

Га ворожнеча до московитів заглушувала такі докази. Ви-
іо МІ Криму спонукали татар зараз віддати перевагу союзові 

поляками, одначе вони хотіли поставити справу так, щоб 
іиі іякиїм кланялися і просили їхнього союзу, а не вони поляків. 

Візир покликав Яскульського і поводився з ним досить 
' \ \(>. Яскульський просив відпустити польських бранців, за-

ч І іеиих під час набігів. Візир відмовлявся, перелічував різні 
І' і імшні провини цих полонених проти Криму, зрештою рішуче 
. к:ізав: 

Марно говорити про те, що взято шаблею! 
ічоли Яскульський згадав про татарські набіги, такі спу-

' иммливі для Польщі, візир гнівно закричав: 
Ну гордуни! Ви ще хочете наказувати ханові? А чи 

'іі.к те, що коли хан об'єднається з козаками та московитами, 
1.1 и І іольща загине! 

- Це у волі Божій, — одказав Яскульський, злякавшись 
1 і'.чїх зауважень. — Але я сказав не для того, щоб наказувати 
іічіо милості ханові, а щоб показати вам чесність і правду 
ii.тіу, за які ми зазнавали од вас неприязні. 

- Козаки надіслали до нас іюслів, — сказав візир, — вони 
просять союзу з нами; вони говорять, що звернулися до 
москалів тільки тому, що король не послав до нихні послів, ні 
І |і.імоти: треба було вам утримуватися од війни з ними. Навіїїю 
1 .і\м їх зачіпаєте? 

- Дивуюся, — заперечив Яскульський, — що ви прискі-
іпі іссь дотого, що його королівська величнісі ь не посилав 
І" Хмельницького ні послів, ні грамот. ГІрисгойнімгс буде. 
ікіц(> спершу раб уклониться своєму панові. Чи бачили ви. 
іііоГ) хан писав листи до закоіюгників, коли у вас був бун г? 

- К О З А К И Г О В О Р Я Т Ь , В І Д П О В І В В І З И Р , Щ О В О Н И В І І Ф Я Д И Л И 

иі нас іюсло.м Антона, а ви його затримали. 
^ і.],е було рік тому, — пояснив Яскульськиїі, — а після 

І і..тсцького договору вони не надсилали послів. Хмс.чьни-
iii.кміі і себе, і всю Україну віддав московському цареві, і 
Могква в усіх містах королівських та шляхетських ставить 

'Лппаїіиіп Роїопіас... — Сгасо\\'. 1683. — V. і. — Р.443: Ні.чіогіа рішо\уапіа 
їм... К:і/ітіег/а... —І'о^пап. 1840.—Т.І — Я.198. 



своє начальство і бере прибутки. А коли хтось у когось 
віднімає, як не захищати свого? 

— Бачимо, що козаки хитрують, — мовив візир. — Ми 
пошлемо до них свого посла і запропонуємо, щоб вони 
поклонились королю, повернули Україну, а самі пішли з нами 
воювати проти московитів. Як[цо ж цього не зроблять, тоді 
піднімемо разом з вами на них іпаблі. 

І насамкінець візир цілком щиро попередив Яскульського: 
— Все зробимо тільки тоді, коли одержимо від вас 

С І Ю М И Н К И . 

Таким чиьюм, периюго разу Яску.мьський не отримав 
нічого, крім обіцянок, і негайно написав про необхіднісгі. 
скоріше надіслати гроші як кримському ханові, гак і йоіо 
оточенню. Кожен з наближених був готовий клопотати перед 
ханом, якщо одержить ПОІН^СЬКІ З Л О Т І . Московських ПОСЛІІ ! 

відправили з В І Д М О В О Ю . Посланець Хмельницького полковник 
Семен Савич вислухав від хана докори: 

— Навіщо, — говорив йому хан. — Хмельницький з усім 
військом Запорозьким без панюго відома кинув іюльською 
короля і подався під руку московського государя? Он уже 
московський государ, подейкують, Смоленськ та інші міс і а 
у польського короля забрав , а ваші козаки посадили 
\юсковських воєвод у своїх містах. Л мене про це запитаіпі'.' 

— Польський король і поляки. — відповів Савич, — не 
дотримали правди за договором, міста наші і в них церкви 
палять, людей убивають. Про Смоленськ та інші міста, ніби иі 
взяті московитами. я нічого не знаю, а в наших містах немаї 
царських воєвод, крім одного Києва. 

Як запевняв Яскульський, хан давСавичу найнеприсмніт> 
аудієнцію, його пояснення кілька разів заперечував: 

— Ьрешеш,такий-сякий сину, .холопе'. 
Посли Хмельницького були відправлені разом ізхансмчим 

послом; він привіз гетьманові грамогу, в якій хан виявлян 
готовність зберігати ко;ииіиіє братерство з козаками, але 1:1 
умови, ню Хмельницький відсіуниться від московського царя, 
інакше об'єднається з поляками, до того ж наведе па Україи\ 
угорців, молдаван, волохів і спустошить її. 

Хмельницький відповів йому: 
"Ми не можемо відступитися від московського царя, 

пам ' ятаємо , що Господь Бог суворо карає кожного 1.1 
порушення присяги. І тому, не шукаючи ніякого приводу ДІЇ 
іюрушення миру, ми, покладаючись на свою справед^твіс 11. 

'Лкті.і 10. и •).?. — СІІб.. 1878. - - Т.10. — С.589; І 'укоітси II II І. 
оглсла ра ліоял.ічіюго. — Ф. 63. 



И \ І С М О М О Л И Т И С Я Богу, готові померти, відбиваючи від своїх 
ічірдоиів будь-якого ворога. Всемогугній Творець охоронятиме 
. мр.івсдливість і помститься з а несправедливість. А що ваша 
\;іііська милість лякає нас угорцями, молдаванами, волохами 
І Л І 1 С Л И К 0 Ю силою кримських військ, то ми сіюдіваємося 
14 іьіпе на Бога, ніж на числен ність військ московського царя 
І силу Запорозькоі о війська. Бог в одну мить уражає великі 
і'.іііська, котрі йдуть супроти Його святої волі. Ви нас звину-
г..і'іу( ге, що ми государеві московському піддалися і москов-
I і.кі ратні сили нам на допомогу йдуть. А чому ж ви не 
•.і'.мпувачуєгсляхівзате, що вони порушили присягу, дану під 
І\л,\Гяицем, і тут же пішли війною на наїиі міс та, побили бага-
14 і старих, і малих, та ще й сусідів-іноземців на нас наць-
м шують — німців, угорців, волохів, мультан, та й вас споку-
іііліоть, щоб ви па своїй присязі до пас не встояли? Ми 
і"і ік\вализгіднозухваленим п ід Кам'янцем миром привілеїв 
ііл іборівські статті, а ляхи, прикликавши до себе проти нас 
НІС іі іноземців, стали нас бити, маючи намір ущент винищити. 
І ми шукали собі допомоги — і ось великий государ, цар мос-
мчіський, за нас застутіився, не залишив нас, таких же пра-
і'.чславних, як і він сам, християн, і за те ми і діти наші ніколи 
мл ііого державу рук піднімати не будемо і вам супроти нього 
ічііомоги не дамо. Але з вам и, як і раніше, бажаємо бути в 

мирі, а яісщо ви з нами так с а м о залишитесь, то ми обіцяємо 
г.л\і. що в пониззі Дніпра і Д о н у від козаків жодна волосина 
і'.ліііа не впаде і вільно буде вашим людям кочувати на полях 
млпіих без побоювання. Я к щ о ж ви нас не послухаєтесь, на 
І г каша воля, тільки небагато вже дістанеться вам лядського 
ин'іра, якщо з нами розмиритесь: не будете вдягатися в дорогі 

1N кііа, а ходитимете в кожухах, як колись було". 
Гак ставлення до Криму на певний час залишалося невиз-

іілчсним. Хан і його мурзи сердилися на Хмельницького та 
іпі '.лків, проте ще не стали запеклими ворогами із недавніх 
і|і\ !Ів і союзників, а Богдан Хмельницький хотів приховати 

ік рсд мусульманськими союзниками вже здійснене піддан-
I і о ,\госковському цареві і подавав справу так, ніби з Моск-

іт по у кладено тільки дружній союз проти поляків, і то па край-
нім випадок, коли поляки, порушуючи щойно встановлений 
І' II овір, не дадуть Україні спокою і мимоволі змусять шукати 

І І | Н ) І II них всяких союзників'. 
Гпм часом посли Речі Посполито ї— Бєгановський та Ян 

І . 'чеський поїхали до Цареграда благати турецького візира. 
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м;; Л м м іо. из.Р, — С П б . , 1 8 7 8 . — Т . 1 0 . — С . 5 9 3 . 



щоб той налаштував хана проти Хмельницького'. На ІІасху 
польське посольство із 12 осіб постало перед падишахом; ч;і 
гурецьким звичаєм усіх зодягли в дорогі жупани. Турки пояс-
нили, що двір виявляє до Польщі особливу увагу: 

— Ще не було такого, — говорили вони, — щоб іноземне 
посольство з 12 осіб представлялося нашому государеві. 

Удостоївшись бачити падишаха в залі, завішаній дорогими 
тканинами, висланій килимами, наповненій пахощами, полякіи 
запросили на аудієнцію до великого візира, який сидів за круг-
лим столом з Капудан-пашею та іншими сановниками. 

— Ми прохаємо, — сказали поляки, — щоб були послані 
до кримського хана еміри з повелінням іти разом з нашим 
королем на війну проти московитів. Кримський хан узяв і і 
нас за те жалування. 

— Як ви домовилися під Жванцем? — запитали їх. 
— Ми на тому домовилися, — відповіли поляки, — щоГі 

нам разом воювати проти Москви. 
— А на письмі є у вас договір? — поцікавився візир. 
— Замість письма ми обмінялися заручниками, — пояс 

нили поляки. 
— Чи так це? — недовірливо допитувалися турки. 
— Головами своїми ручаємося, що так, — запевнили 

поляки. 
— Гаразд, — мовив візир, — звелю написати ханові іі 

дізнаюся. А ви не кваптеся. 
Після того візир відправив еміра до хана взнати, чи справді 

під Жванцем домовлялися воювати проти Москви, а полякіи 
залишили в Константиногюлі до одержання вістей з Криму. 
При них приїжджали до турецької столиці козацькі та москои 
ські іюсли, і поляки з гіркотою помічали, як мусульмани тіпіи 
лися, [цо християнські народи сваряться між собою і жадаю її. 
прихильності турецького двору. Турки, наче щоб подратува пі 
поляків, розмістили поблизу них козацького посла, одначе 
потім перевели його далі на прохання засмученого цим йолі, 
ського посо;и.ства. 

— Ми, іоворили турки, — підтримаємо ту сторону, яку 
візьме новий кримський хан". 

Іслам-Гірея вже не було на світі. Гомоніли, що українська 
бранка, взята в його гарем, отруїла його, помстившись за зііа 
ду її вітчизни. Підозрівали тут навіть підступи Хмельниці, 
кого\ Наступником Іслама став його брат Махмет-Гірей; иіи 

'Лппаї іит Роїопіае... — Сгасо\\'. 1683. — V. 1. — Р.409; І Іізіогіа рапои аіи.і 
^апа Ка/.ііпісгеа... — І^іхпап. 1840. — Г.1 — !>.!79. 

-Рч кописи И.П.Ь. отлсла разноязьічііоіо. —Ф.Л'и 63. 
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моі\ ;тдо Константинополя но утвердження в своєму достоїн-
' 114 саме під час перебування там польських послів. Новий 
\,ііі иирішив справу на користь поляків. Він оголосив іурець-
кпму уряду, що його брат справді уклав з поляками угоду і 
і'.ін сам, за прикладом брага, піде за поляків проти москови гів 
I.1 козаків. Тоді верховний візир оголосив польському носо-
п.сіііу, що Туреччина дозволяє ханові, згідно з укладеним 
юіонором, разом з поляками воювати проти московитів'. 

Иі нір запевняв їх, що якби поляки й раніше прохали сприяння 
і\ рків, то не зазнали б стільки б ід \ Візир бачив, що Хмель-
ницький тільки обманював диван, коли виявляв бажання 
І І н а ги Україну у підданство О ггоманській І Іорті. Туреччина 
мініоіовалась вивищення Руської держави, тому в іу пору її 
к І ко було схилити на бік Польщі. 

І Іовий хан відправив свого посла до Варшави, і і З червня 
' іо укладено договір на таких у.мовах: король зобов'язувався 
іпчрічно давати споминки кримському цареві, а кримський 
м.ір надсилатиме по них своїх мурз під Кам'янець. За це хан 
•.і'оіів"язувався зі своєю ордою допомагати Польщі проти 
ін якої о ворога; й оскільки московський цар. возз'єднавшись 
І; ічозаками, вступив у польські межі — Білорусію га Україну, 
НІ \ан зобов'язувався воюваги проти козаків, московитів і 
І імі І івііого руського холопства'. 

І іовертаючись із Туреччини у вересні, поблизу Очакова 
\;ім зустрів поляка Корицинського, посланого до нього від імені 
іічльських гегьманів. 

Скажи своїм гетьманам, — запевнив його хан, — що я 
І ДЧ- і|юблюдля короля і Речі Посполитої, як ухвапив у договорі 
; т і м мій браг^. 

І І(шернувшись до Криму, він знову застав там Яскуль-
I і.коічі, який приїхав для затвердження договору, укладеного 
\.іііським послом у Варшаві. Цього разу кримці дали полякам 
І'.і ічуги, що татари С И І Н Ї Н І Ш І за них, і в союзі мають більшу 
II. II рсбу саме поляки. Польський послансці) н|;)осив відпус тім і: 
.ір\чііиків, яких дали поляки під Жванцсм, адже між Поль-

ііи іо та І̂ Сримом вже укладено дружній союз. 
Ц І Л О Г О не буде, — сказав візир, — вам не .можна довіря-

іи: і!И слова свого не дотримуєте. 
Його королівська величність вже присягнув на міцніс ть 

мпр\', — не відстунався Яскульський. — Він не бажає, пюб 

'ІЧ кописи И.ІІ.Ь. отдсла разнояіьічіюіо. — Ф. № 63. 
Л\'()іпа сIотоVVа... — 1681. — 4.4. — 8.120. 
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вони залишалися тут, і Річ Посполита не хоче тратитися нл 
їхнє утримання; до того ж родичі безперестанку надокучаю і і. 
королю проханнями про їхнє визволення. 

— Вам шкода заручників, — мовив візир, — а ми ні-
шкодуємо для вас декілька тисяч війська. Ні, скажу вам воіс 
тину: якби я під Кам'янцем не дозволив цього, то мені б і.і 
шию дощ лив, так тепер і поготів не дозволю, бо я весь ч;и 
сухий. 

— Присягою король і Річ Посполита дали вам заіюрук> 
дружби більше, ніж залишенням у вас заручників, — пері-
конував поляк. — Не треба ображати його величності. Хібл 
наш король без заручників не має довіри? Всі інші народи 
вірять слову нашого государя. 

— Ми вам не віримо, — не здавався візир, — і доти мг 
віритимемо, доки наша шабля разом з вашою не омисії.і я 
московською та козацькою кров'ю. Заручники будуть у н;и 
доти, доки на ділі не станеться те, про що ми нині говоримо 
на словах, доки паші беї не потовариімують з вашими ВО( ІІ:І 
чальниками. 

— Належні ханові споминки вже у Кам^інці, — скачіш 
Яскульський, — ви можете прислати по них. Його величніс 11. 
відпустив полонених татар і просить вас також в і д п у с т і и 
наших людей; ось розпис їм. 

— Щодо полонених, — мовив візир, — я вам ось іци 
скажу: не думайте, що ми якісь там людці; за ввічливісті. ми 
зуміємо відплатити ввічливістю. 

І Ісвдовзі після цього настав байрам, а після свята гагари 
все відкладали затвердження договору. Поляк нарікав, щи 
марнується дорогоцінний час, а татарські сили не приходи 11. 
на/юпомогу По.чьщі. Візир зволікав зі справою поляків тоїчп, 
що намагався переконати Хмельницького відступитися піл 
Москви. Кримцям не хотілось остаточно поривати з козаками, 
і І'урсччина була такої ж думки. Поляки, які так довіо и.і 
догоду мусульманським властям давили козаків, не в сил;і\ 
були приіноблювати їх і стримувати від нападу, знову були» і 
у небезпеці чорноморські береги. Вже минулої весни, зачуииіи 
що кримський хан дружить з поляками і Туреччина також .'и і 
них прихильна, козаки плавали по Чорному морю, грабуиаті 
кримське побережжя, нападали на Ізмаїл і Килію, де перебили 
немало мусульман', причалювали до правого і лівого бсрсі иі 
та спустошували околиці Єреглі й Балчика-, з 'являлись і і.і 

и.МісІїаІоч'хкіе^о... кхіе^а раїпісіпіс/а... — Кгако\у, 1864. — 
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мої ири МИЛІ від Константинополя: їм там не поталанило. Вони 
тп'ііііли на берег, сподіваючись пошарпати невірних, апе турки 
оіочилиїх і розбили: ЗО козаків взяли живими і привезли до 
Іччіїс гантинополя, де їх мученицьки стратили. Слідом за цим 
моїіським набігом можна було очікувати наступного, як було 
р.ііііпіе: набагато розумніше ладнати з цим войовничим 
народом. Тому й кримський уряд намагався не доходити до 
МІ Іковитої ворожнечі з козацьким гетьманом і посилав до 
111.(4 0 Тохтамиш-агу з пропозицією відстати від ненависної 
І ія мусульман Москви і воювати проти москалів разом з 
І.парами й поляками. 24 жовтня Хмельницький відписав 
і'.і '.ирові так: "Ми не можемо відступити від союзу з Москвою, 
ічму що ляхи затягують на нас війська з декількох земель; 
'ПІ ии самі цього не бачите і пишете до нас неправду. Твоя 
милість був нашим приятелем: не ми гюрушуємо присягу, а 
ілі; Ііог вам суддя. Ми залишимося в Україні і, прикликавши 
ііл лоїюмогу Бога, станемо проти вас оборонятися. Невже 
нміре буде, якщо ви розірвете з нами братерство? Ви їли 
\ ііб-сіль з нами і були в сгюкої. У\ювте ліпше хана залишатися 

мами у вічному союзі. Ми па поляків не нападаємо, а вони 
'..I і'.сяку ціну хочуть нас викорінити. Нехай Ьог їм не допо-

Огримавши цього листа, кримський уряд розсудив, що 
мгмас з.\юги ладнати з Хмельницьким, а залишати йогоу воз-
: І лііанні з Москвою небезпечно; для цього треба потовари-
ііі\ і'.а і и з поляками. 

Лж 18 листопада запросили Яскульського до хана. 
Млхмет-Гірей сказав: 

Брат мій Іслам уклав з вами союз і присягнув іти разом 
: і'.лмії на будь-якого ворога. Те ж чиню і я. Повідом це братові 
• и" \і\ королю польському і Речі Посполитій. 

/Іск'ульський гюдякував ханові, а Махмет-Гірей. взявши 
м |і\ к договір, мовив: 

За прикладом всіх монархів віддаю тобі цей договір. В 
мі.и.му моя свята присяга на вічні часи. 

Яскульський попрохав, нюб хан присягнув, а з ним і ііого 
і \ раї. 

Іі договорі написана присяга, — сказав Махмст-Ирсіі. 
Ікіша царська величносте, — зронив візир, — не упи-

I' III іі см вчинити так, як хочуть поляки. 
< хиляючись до поради візира, хан звелів подати книгу 

І \ І кпран) і по ній виголосив присягу такого змісту: 
І Ісхай мене уразить Бог, якщо я подумаю відступити 

• • І кас. обіцяю вічну ворожнечу вашим ворогам. І в цьому 
і'>ііч\игжи мені. Боже! 



Яскульський вимагав, щоб мурзи та беї також присягнули, 
але хан і візир не погоджувалися. 

— Як один Бог на небі і на землі; — мовив Махмет-Гірей, 
— гак я один государ у своїй державі. 

Візир додав: — У мас не те. що у вас. Ващ король не смів 
зробити нікому тої'о, що вважається несправедливістю. У нас 
же, що хан скаже, ге й робиться: одне його слово — і ми всі 
готові покласти голови під меч! Втім, як зійдетесь із мурзами 
та беями, то хай вам собі хоч дружинами та дітьми присяга-
ють! 

З цим і відпустили Яскульського'. 
Хан на знак прихильності звільнив близько 200 польських 

полонених і в тім числі нещасного Кашовського, так неспсь 
дівано за.хопленого на власному весіллів Залищили Т І І Н Л С И 

Ромаиікевича. Слідом хан пові/юмив королю, що сильна орда 
під проводом йоіо сина Менглі-Г ірея негайно вируніас її 
Україну для об'єднання з поляками проти русів. Місце зус трічі 
призначили під Чернівцями^ 

Сучасний польський історик' і овори гь, що, домовивніисі. 
з поляками, хан наказав обрізати ніздрі послатшеві Хмельни-
цького, який приїжджав до нього з листом, і в такому вигляді 
відправив до гетьмана. 

Зіюсини гюляків з ханом тривали до кінця листопада, а 
гетьмани не відважуваїись виступитті в гюхід, стояли табором 
спершу під Межибожем, потім під Тернополем. 

Обидва руські війська — козацьке та надіслане в Україну 
великоруське — всю весну і більшу частину літа 1654 року 
не чинили нас'іупальних воєнних дій. Цар Олексій Михайлович 
був цим невдоволений і дорікав Хмельницькому за зволікання. 
Гетьман вказував на те, ию польський король збирається і 
військом вступити в Україну і, крім того, небезпека загрожуї 
від кри,\щів, котрі, будучи в союзі з поляка\иі як союзники 
.\южу гь не сьогодні-завтра увірватися і спустоніувати Україїіу. 
іому не можна козакам виступати в чужий край, а треба 

очікувати до себе недобрих гостей, залишатися для оборони 
своїх теренів. Хмельницькому на це відповідали з Москви, 
що від кримців Україну боронитиме боярин Василь Борисович 
ІІІереметьєв і донські козаки вчинять напад на Крим д;иі 
відвернення татарських сил від України. Виконуючи царськиіі 
наказ, Хмельницький у се|)нмі виступив у похід, зійшовся і 
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ііарсі.ким воєводою Андрієм Бутурліним ідо половини вересня 
ирос гояв під опустілим містом Бердичсвим. Царсіїким воєвода 
• мопукав його йти з ним на Волинь до князя Олексія 
Мики говичаТрубецького, але Хмельницький переконував, що 
исіму, гетьману, ніяк не можна вести свого війська далеко. 
І ч ііі він напевне знає, що польський король підкупив 
кримського хана і кримці можуть раптово з'явитися і розоряти 
І |і;ііі, до того ж великоруське військо, що було з Бутурліиим, 
м.полюдне і ненадійне. Справді, військо, про яке говорив 
Чмсльнищжий, скоро показало свою неспроможність: воно 
І м І іоіїлося, а сам Андрій Бутурлін захворів. Тож Хмельницький 
іч ісіупив назад' і став обозом під Каневом^ Ймовірно, 
Хмельницький був невдоволений Андрієм Бутурліиим, і 
i.ііалом в Україні щось не ладилося після приєднання до 
Московської держави. Із польських джерел видно, що в той 
'і.к , коли Хмельницький, підступаючи до кордонів Волині, не 
ii,іі;ажувався піти туди з усім своїм військом, частина росіян 
1 і а І аки недовго на Волині. Коронний гетьман, почувши про 
імі'і іиження Хмельницького до Волині, відправив проти нього 
ми іковника Суходольського з десятьма \оругва \п і , але 
іик іаний загін був розбитий' росіянами, які вступили на 
Ип ПІНЬ, розорили там декілька містечок і пішли в Україну. 
І пропний гетьман перегодом пояснював, що він не допоміг 
І Ч \одоіи>ському, бо очікував татарську орду, а про її швидке 
ііриоуггя повідомляв посланець Речі Посполитої в Криму 
'К ічульський. 

І Іарешті, коли прийшла звістка, що хан скоро присилає орду 
І ія об'єднання з польськими військами, Потоцький рушив 

приборкувати Русь. Військо його, за свідченням руського 
І. іоріїка.сягалобОООО, польські літописці подають різні ци(|)ри: 
м. 10 000 та ЗО 000'. з яких понад 20 000 було кіннотиі 

І Іоляки повернули на містечко Бушу" недалеко від/Інісгра, 
ІКС іііс.ія спалення Могилева слугува;ю притулком поділь-

'( іповьев С.М История Россин с лрсіімсіііііих нрсмсп. - - Г. 10. С. 
іі. І 
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ським левенцям, або так званому Подністровському полку. 
Містечко лежало на високій горі; воно було добре укріплене 
валами, з одного боку захищене ставком і ділилося на три 
частини: дві називалися городами, а третя, замок, — приіо-
родком. Там сховалися 6000 левеннів із дружинами, дітьми і 
майном під начальством Гречки', 12 000 мешканців обох ста-
тей, гурт молдавських сміливців, які служили в українськії] 
вольниці. Польське військо було дуже великим. Подоляни 
заздалегідь вирішили померти, але не здаватися на поталу 
ворогам. Як тільки польський загін наблизився до міськоїчі 
муру, його привітали сильним за^^пом; швидко вилетіли козаки 
із воріт, розсіяли ворогів; загинув сам начальник загону. 
Підбадьорені левенці на знак трожества вдарили у дзвони. 
Але слідом кинувся на штурм Чернецький з кількома полками. 
Він побачив, що одна брама стоїть нижче інших: там му|: 
спускався по згірку. Туди й спрямував він жовнірів. Левенці 
дали сильну відсіч, відступили і впус і или поляків у браму; І ;і 
коли вороги ввійшли у містечко і вже віддалилися від брами, 
раптом за ними спалахнула пожежа, а сііереду кинулися и;і 
них обложені чоловіки й жінки зі зброєю, косами, рогулями І ;і 
киями. Поляки наткнулися на вогонь, багато загинуло і сам 
Чернецький з простріленою ногою ледве встиг вискочи ти. 

І^етьмани, бачачи таку впертість, жаліли людей і послали 
в місто сурмача з пропозицією .милості, проіцення і цілкови гої < 
забуття бунту; однак левенці жорстоко розстріляли цьогс 
сурмача на очах ворогів. 

Тоді воєначальники наказали йти на генеральний ипу|і\ ' 
цілому війську. Бушу оточили зусебіч. Ляндскоронський велії 
кініюті спішитися і лізти на скелі; послав іуди навіть погоничі) 
та слуг. Довго всі зусилля були марними: левенці сипа^н^ и; 
них градом куль, спускали величезні колоди, й поляки падалі 
з укріплення. Буша була неушкоджена. 

Чернецький іюмітив, що можна спустити воду із ставка 
який примикав до .міста в найнсприступніиюму місці: зроби^и 
греблю, вода зміліла, і в той час, коли козаки мали відбиванії ) 
скрізь сильний присгуц, польська кіннота покидала консії 
перейшла через сі авок і напала на одну вежу. Козаки доии 
захищали це місце, багато жовнірів загинуло, та весь час при 
бували сили до слабкого місця. Зробили пролом у стіні, ііідіїа 
лили вежу і ввірвалися в містечко, тоді як іниіі, корисіуіочпі. і 
роздробленістю сил обложених, забиршіися на мури в бата 11.1 
місцях. Неможливо було утриматися проти великого війська 
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І рсчка полігу битві. Руси, не бажаючи піддаватися вороіам, 
НЛНИЛИ свої оселі й умертвляли один одного. 

Ді^ужина убитого сотника Зависного сіла на бочку пороху, 
І к,павши: 

- Ме хочу після милого чоловіка діставатися забавкою 
І і)'ідатам! — підпалила бочку і злетіла в повітря. 

Підбадьорені її прикладом жінки кидали в полум'я і 
кчиодязі своїх дітей і самі шугали за ними. Загинуло 16 000 
чороброго народу. Все майію стало здобиччю вогню; жовніри 
ік' о і римами винагороди за втрату товаришів та власні рани. 
'О жінок встигли сховатися в печері неподалік від містечка, 
;:ікритій густими тернами. Та деякі, втікаючи, згубили 
ічрогою свої намітки. Це запримітили слуги, і полковник 

І к-. іарій отримав наказ змусити їх здатися. 
Виходьте! — кричали їм жовніри. — Ми обіцяємо вам 

киггя, прощення, цілість вашого майна. Не губіть себе марно. 
Із печери їм відповіли пострілами. Целарій не став 

ікісмлати жовнірів на марну смерть, а вигадав інший спосіб 
ииі урити їх зі сховку: неіюдалік із гори било джерело, тож він 
наказав відвести його і спрямувати прямо в печеру. Жінки 
ппіонули, але жодна не віддалася в руки переможцям. 



Р О З Д І Л Д В А Д Ц Я Т Ь Д Р У Г И Й 

Самовідданість русів. — Віімішісння українських міс-
течок і сіл. — Битва під Охматовом. — Зносміїи Хмельни-
цького зі Ш в е ц і є ю . — Війна Швеції І Польщею. — Успіхи 
шведів. — Втеча польського коро;ііі. — Похід козаків і 
московитів у Червону Русь. — Битва під І'родоком. — 
Облога Львова . — Бесіда Хмельницького з Л ю б о в п -
цьким. — Побачення Хмельіпип>коі о з ханом. — Взяггя 

./'Іюбліна. — Зносіпні з Туреччиною. 

Коронний гетьман видав вссзагальний універсал до мені 
канців Поділля, в якому повідомляв про покарання, [цо спіткали 
Бушу за впертість і радив усім для уникнення такої долі 
підкоритися, обіцяючи милість і прощення. "Алетверді русі.м 
серця не мали над собою ніякого співчуття, — говорить ісіо 
рик, — всі готувалися наслідувати приклад Буші й загину ї м і 
честю"'. З-під Буші поляки вступили в ту частину Побужжя 
яка називалась Брацлавщиною. 

— Мерій за все нам слід, — перекопували восначальніїкн 
— д о прпбупя ворога очистити від бунтарів Побужжя, а мої їм 
уже підемо в саме вороже лігво і завоюємо Київ, як наказуиііп 
король. 

Шпигуни доносили, що Хмельницький, зупинившись 1111 
близу Каиева, призначив Браіуіав головним пунктом охо|іоміі 
Побужжя і ию в цьому місті сильний козацький гарпікиї 
Польські загони захопили довкола Брацлава міста й містечк.і 
взяли Тиманівку, котру кинув начальник охочих козаків Мам р 
жинськийі Мешканці спершу показали відвагу і на прогіочмими 
поляків здатися відповіли: 
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— Ви, ляхи, самі нам піддайтеся, а того, хто вас колотить, 
і'.илай'ге, ми вам дамо їсти й пити, а ви вертайтеся додому. 

Іа коли козацький ватажок їх кинув, вони попросили в 
поляків милосердя'. Головне військо рушило на Брацлав. 
Чернецький із сильним загоном пішов уперед лісом і розвідав, 
що в Брацлаві 12 000 козаків: полки Вінницький під началь-
I І ном Богуна, Брацлавський на чолі з Зеленським, Лубенський 
1,1 Полтавський; наказним гетьманом був Мизко^ На подив 
поляків, коли вони підійшли до міста, то не побачили варти за 
м\рами і ікідей на валах: всі міські ворога були відчинені 
м.іі'.стіж, жодна жива душа не [іоказувалась із міста! 

— Ц,е хитрість Богуна, — сказав Чернецький, — він нав-
мисно удає безпечного й лінивого, певне, сховав десь військо 
І іогує нам якусь пастку. 

Вісім разів обійшли поляки навколо міста — у відчинених 
і.чр(ітах ніхто не з'являвся. Поляки не могли збагнути, що це 
'чмачає, губилися у здогадах і щохвилини боялись пошитися 
І; чурні. Раптом 8 грудня козаки стрімко вискочили з Брацлава 
І п а л и над Бугом у бойовому порядку. Поляки кинулися на 
т і \ ; руси дали сильний залп, перейшли міст і спаїили йог'о, й 
пчіірямували шляхом на Умань на виду численного ворожого 
ічіісі.ка. Ллє тоді загинув наказний гетьман Мизко-Дубиня. 
І Іоііяки за ними не пішли, знаючи, що в невеликому загоні 
Іііч ун; вороги неодмінно очікувати якогось хитрого вибрику. 

"Отак ми випустили пташок", — писав коронний гетьмані 
Ііідступивши від Браилава, він розташувався в Тростинці, 

гі.кий воєвода — в Олександрові, обозний Чернецький — 
!•. 'Ііьчижині. Чекали татарське військо, котре, як висловлю-
I I їмся поляки, повзло, мов рак"*. Ще раз розіслали універсали, 
игрсконували руський народ підкоритися і погрожували йому 
і.іірс і окими карами за непокору. Із Вінниці й Ільменців при-

' іллн до них з каяітям, а в інших місцях, де бу;пі зібрані 
" "ірогні ватаги, коритися не хотіли. Особливу внертіс гі, пока-
.1 іа Демівка — містечко, іцо належало Виїїпіевсцькому. 

І' і.к ііик, узявши перед цим Баланівку, підсіупивдо Бсіілада: 
і' і 11 и озброєний загін холопів на очах князя пробився через 
н. \ Демівку. Вишневецький аж туди гнався за ним. Там 

11- оуло 4000 озброєних холопів та загін козаків із сотниками 
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Зарудним, Яковенком та Юркевичем. Ніякі умовляння ііс 
впливали. Руси вперто відбивалися. Вишневецький мусив 
відсіупити. "Не годилося потурати холопській настирливос ті", 
— писав у своєму листі коронний гетьман. Вишневецькому 
прислали свіжої піхоти, дра іут 'в і п'ять гармат, і князь знову 
підступив до Демівки. Після сильного опору русів поляки 
гранатами підпалили містечко, увірвалися туди і вирізали всіх 
меиіканців. Ті, хто був зі збросю, замкнулися в замку, від 
бивалися від поляків до останньої краплі крові й загинули в 
бою, завдавши багато шкоди своїм ворогам. За повідомлен-
ням сучасника, в Демівці загинуло тоді до 14 000 русів. Крім 
мешканців та прибулих озброєних людей, там було багаїо 
холопів, які прибігли іуди із сім'ями, сподіваючись на поря гу-
нок від несамовитих жовнірів. Небагатьох взяли там живими, 
та й тих не гющадили. Трьох козацьких сотників стратили під 
тим приводом, що їх вже одного разу брали в П О І Ю Н і відпус-
тили, а вони знову взялися за зброю. 

1 іісля бойні в Демівці було спустошено сусідні містечка іі 
села. "Гірко буде вашій величності бачити, — писав королю 
коронний гетьман, — розор вашої держави, проте іншими 
засобами не можемо утихомирити нестримну холопську злоб); 
яка досі тільки зростає". 

Тим часо.м з 'явилась очікувана поляками орда: одні сиід 
чать, що її було до ЗО 000, інші — д о 40 000 чоловік. Це була 
тільки передова частина татарської сили, призначеної на допо 
могу полякам. Головнокомандувачем над нею був Менглі 
Г'ірей, син кримського хана, та це було тільки для показу, адже 
йому виповнилося лише 16 років. Всим розпоряджався муіпм 
Каммамбе г. Ногайською ордою верховодив Келимбе г-му|) іа. 
Вони розташувалися біля Ободівки. За ними мав прибуї и п 
значними силами султан Калга і змінити Менглі-Гірея. Після 
першого побачення з поляками татари просили, щоб їм дали 
для зимівлі простір між Бугом і Дністром та щоб у кожіі()м\ 
місті й містечку, де є польський гарнізон, були напополам і 
поляками і гагари; де НОІН>СЬКИЙ полковник, там з ним мур іл 
чи бей, а де сам і етьмап, там суігган Калга. Поляки мусніпі 
на це погодитися, тим наче, що міста й містечка були до ни,\ 
неприязні й оберігати їх від татарського поводження полямі 
не мали потреби'. Втім, султан і мурзи самі обіцяли заборо 
нити своїм татарам па.,тити поселення і брати ясир під с трахом 
обрізання вух за такі вчинки. 

Татари наполягали, нюб поляки йшли в похід па Ук|і;їт\ 
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раніше за них, а вони вирушать через тиждень. Поляки нео-
хоче мусили виконати цю вимогу; тим часом татари, ставши 
кошем, за своїм звичаєм, взялися грабувати, попри запевнення 
су;ггана і мурз, що цього не буде. 

10/20 січня об'єднане військо поляків і татар [іііило до 
^Чіані, де, як чули вони, замкнулися полковники, які гак сміливо 
пішли від Брацлава. Умань в той час була обнесена трьома 
високими валами і трьома сухими ровами. Крім 12 000 козаків, 
І ам були озброєні холопи га міщани. Як стверджує польський 
ісіорик, у місті було до ЗО 000 людей — число, певне, пере-
чільшене. Богун наказав вали полити водою, і, вкриті льодом, 
ііони виблискували при вранішньому сонці, як скло, засліп-
ікіючи союзників, які розташувалися навколо міста неомірним 

ооозом для показу своєїсили' . Спершу Гіотоцький відправив 
\ перед коронного обозного Чернецького з милостивим уні-
і'.і'рсалом, що запрошував русів здатися й підкоритися Речі 
І Іосполитій^ "тауманці. — говорить сучасник, — гарматною 
І І ріляниною показали нам свою покору'". Наступного дня 
ппііідні призначили генеральний штурм. Коронний гетьман 
\ (ЯВ місто в облогу й наказав пустити туди гранати, але спри-
чинити пожежу йому не вдалося. Козаки вкрили дахи будинків 
мокрими шкурами та ряднами, загалом погода була сирою'^. 
( оюзпики під пострілами обложених заволоділи першим 
і'.ллом, ступили в рів, і тут Богун учинив раптову вилазку і 
'.м\ сив до втечі величезний натовп ворогів^ Саме в цей час 
іічслані в під ' їзд із жовіп'рами Дружкевич і Гродзецький 
привели язиків, які дали показання, що Хмельницький з 
"пСднаними силами козаків та московитів квапиться обійти 
І и 1 іяків. Вони повісили язиків у нагороду за вісті, кинули Умань 
І | і \шили назустріч Хмельницькому, не знаючи, втім, де з ним 
'.іікпугься. З поляками рушив і Каммамбет-мурза на чолі 
І іих ї орди''. Пройшовши близько ЗО верст, в о ї т зустріли 
1,1 іа |кький загін, і союзники повідомили, щотільки-нсібилися 
' козаками, які пішли в Охматів і гам замкнулися. Це був 
і'і '.ацький загін під начальством полтавського полковника 
11\ ііікаїїепка. Поляки подумаїи годі, ию отримане під Уманню 
мі.г.ічомлепня стосується оцих козаків і вирішиіш знищити 
м.і іиіі заі ін, який сховався в незначному укріпленні, а потім 
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вільно продовжувати облогу Умані. 29 січня військо піде іу 
пило до Охматова і на зорі відкрило стрілянину но місту'. 

Хмельницький тоді був неподалік. Він також не знав, іщі 
польське військо таке велике. Богун ще до приходу гаіа|і 
бачив його у Брацлаві лише частину, бо решта сховалася м 
чагарниках. 

Полонений дав гетьманові неправдиві свідчення. Об'( д 
пане руське військо сягало, за одними джерелами, 60 000' , 
за іншими — 80 000 і навіть 90 000 ' , крім калмиків; але Хмс 
льницький не вважав за потрібне тягти його в похід. Коли мін 
дізнався, що поляки підступили до Умані, то кинув обоз під 
Білою Церквою, де перебував го;ювнокомандувач моском 
ських військ Бутурлін, а сам разом із боярином Василем Бори 
совичем Шереметьєви.м руніив туди, взявши тільки 25 ()()() 
вояків*. 

Коли поляки почали стріляти під Охматовом, Хмельнн 
цький із Шереметьсвим снідали в Ставищах — верст за де-
сять від Охматова. Почувши грім гармат, вони негайно 
поїхшіи саньми, наказавніи рухатися всьому 25-тисячном\ 
війську з обозом. Польський загін Рощиця, гюсланий видии 
лятися ворога, дізнався про нього заздалегідь і доповів своїм 
гетьманам. Тоді по^мьське військо залишило під Охматовом 
Шемберга і рушило назустріч русам"". 

Війська зустрілися при заході сонця в долині маленг.кої 
річки Бави, де тепер село Багва**. 

Закипіла жорстока битва, яка темної морозної ночі тривали 
п'ять годин. Мушкетна й гарматна стрілянина, за нерекачом 
сучасника, була такою частою, що було видно, як удсні,' 
Переважали поляки. Погоцький зайняв пагорб — полякам 
стріляти було зручніше, вони за.ходили з усіх боків і прорива IIIІ 
лави піхоти. "Бог допоміг нам, — писав очевидець, чернігіи 
ський воєвода, — пробити їхній табір, відняти 21 (Черпсцькии 
у листі п и т е про 16) гармату і кількох московських кані ї аіііп 
узяти в полон"". Союзне військо охопило сум'яття. 

Як і ільки поляки відст>'пили від Умані, Богун слідом і.і 
ними вийшов із (|)ортсці, щасливо обійшов залишений нолі. 
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СІ.кий обоз і в найтяжчу для своїх пору несподівано з 'явився 
позаду польського війська і вдарив у тил. Ця раптовість так 
\ разила поляків, що вони розгубились, серед ночі не могли 
роздивитися, що це за військо і яка його чисельність, тож 
кинули Хмельницького і всіупили в бій з новим ворогом. "Не 
можна було розібратися, хто з ким б'ється, хто свій, а хто 
иорог", — говорить очевидець', в тій січі полягло 3000 жов-
нірів. Богунзі своєю жменько козаків розрізав ряди численного 
р.іііська й об'єднався із Хмельницьким*, який, доки поляки 
оилися з Ьогуном, лащтував до захисту свій обоз-. Козаки 
І оді зробили вал і зтрупів \ 

Моско[5Ський воєначальник невдоволено зауважив Богуну, 
що він кинув Брацлавщину на розграбування і завів по своїх 
С І ідах ворога, про якою неправдиво писав, що нібито він 
слабкий. 

- - Коли приманюють птащок, — одказав Богун, — то 
'.авжди кидають їм якогось корму'. 

Богун мав план завести польське військо в середину 
\'країни, щоб воно наткнулося на об'єднання руських військ; 
по-перше, обманувся сам, не знаючи сили поляків; по-друге 
Хмельницький і московиги взяли з собою надто мшю війська, 
іа і акої нерівності сил залишалося тільки відступити до Білої 

І І ,С - 1 )КВИ, де був головний обоз. Ллє поляки обступили русів 
іорогою, треба було пробиватися силою. Хмельницький в,'іаш-
і \ иав потрійний ряд саней, зв 'язаних ланцюгами, поставив 
на них піхоту й артилерію, а в середину помістив кінноту, і 
іакнм чином наступного дня рушив напролом^ Поляки на-
іискували зусебіч, руси відбивалися запекло і вміло, захи-
щалися не лише пострілами, а й голоблями від саней, киями, 
тили в рукопашну. Прусська піхота, одягнута в панцирі, закри-
іа мідними щитами, сподіваючись на таке споряджеінія, хо-
I і.іа. як говорить літописець, здобути собі славу і вся загн-
іі\ла; вершники наскакували на сани і вграча;ні кчіней. Гак 
\тн>'.ію два дні, поляки вибилися з сил й облишили нсресліду-
і ч імня . Вони провели ворога до містечка Буки і не відважилися 
т и за ним далі до Білої Церкви, де стояло не взяте у похід 
і'.ііісько. Саме тоді були на рідкість сильні морози, воїни ледве 
могіні тримати в руках мушкети й замерзали від стужі 
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Козаки на згадку про ті тяжкі дні назвали ту долину Дрижо 
полем, тобто полем дрожі. Об'єднане руське військо благо 
нолучно прибуло до Білої Церкви, втім, не без значних втра ї: 
•'упало зобабіч більше і 5 000 війська"*. 

Поляки приписували поряіупок Хмельницького зраді таї ар, 
особливо Каммамбета, котрий, як говорили вони, взяв із Хмс 
льпицького, свого старого союзника, великі подарунки, іщ'Гі 
пропустити його'. "Я, — пише влисті чернігівський каштелян 
Замойський, — вночі з трьома полками стояв на чатах і дай 
йому, Каммамбету, знати, іцо ворог хоче втікати, й орда може 
легко його розгромити. Коли настав день, ми вийшли в поле, 
вивели артилерію і послали по орду, то орда пішла в загони, і 
нам довелося захишатися своїми грудьми. Якби татари 
підоспіли вчасно, ми б перемогли під Охматовом"^ "Якби, 
— писав Чернецький, — наші союзники допомогли нам тоді 
хоча б своїм звичним алалаканням, то назавжди заспокоїли П 
Україну і втішили б короля своїми трудами"'. Татари са.мо 
вільью кинули польське військо і розбрелися загонами грабува 
ти Україну'. Тоді Хмельницький відправив Богуна з 10 000 
для переслідування їх. Полководець спритний, умілий, він знак 
усі шляхи в Україні, стрімко кидався в різні боки й налітав на 
гагару різних місцях, звільняв бранців, відбирав награбоване, 
"8000 татар не уникло Богунових рук, а з них 2056 узято було 
живцем і припроваджено до Хмельницького у Білу Церкву", 
— говорить літописець**. За короткий час вся орда була ви 
гнана. Але ненадовго, бо на початку березня прибув су;гган 
Ка:и а з 60 000 на нове горе України^ 

Кинувиїи Хмельницького, поляки продовжували випишу 
вати українські села й містечка. Були розорені Христианонілі,, 
Устя, Берлади, Кам'яниця, Киріївка, Ліщинівка, Кісинці, Бере 
стки, Дмитрашівка, Пашківка. Разом із поляками безчинсі 
вува:ш татари. І Іоляки визначили їм 20 поселень на утримання, 
та їх не с тримувало ніщо, де хотіли, там і брали ясир". І'уіі 
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И \ І І . І І І І ІЯ суііроводжувшіись ЯКІїаЙЖОрСІСЖІіІІІІМІІ ІібиііС І И І І М И , 

І І К |1І !І , руси М И И Ш І И величезний опір, скрізь І ииули, даиіііи 
МІ и 14 порогам. Тож іювесні польські проводарі побачили, т о 
1ІІМІ1ІЧ1ІІ похід коштував їм значних людських втрат. "'Особ-
мииі посіраждала піхота, — говорить очевидець, — одні 
i.імгр ілп, другі побиті, треті померли, четверті втекли, а решта 
мііігрпала від нестачі, бо майпо русів діставалося вогню, а 
II. їм"'. Поляки й татари безжально плюндрували руські 
.іі> ілсіі. Вони твердили, шо лігшіе нехай усе обернеться на 
ii.і|мі\, ніж вітчизна перебуватиме в постійному страху від цих 
І IIІ арів -. 

І Іоляки знову почали збирати й посилювати військо: без-
III І нч танку прибували нові натовпи татар. Поляки спрямували 
. і'.чі\ союзників до Могилева на Дністрі, на Сороки. Рашків і 
м|ііііісглі до [іих міст села, а також на Кам'янець, самі ж роз-
i.ііііх валися коло Брацлава. Весь піст татари й польські охочі 
11.їм,їдали на бунтівні села й містечка, забирали в П О І Ю Н людей: 
т і м '.азвичай займалися татари, а гюльські жовніри, наха-
ii.іічіт русів обох статей і різного віку, об.мінювали їх татарам 
I.1 і\ ки, стріли, іноді за шмат солонини — і татари набрали 
имі величезний ясир — польський сучасник називає число в 
'1)0 ()()(). Після Пасхи татари пішли в Крим і погнали гуди 

. і'.чи) здобич. За ними і гюльське військо через зростаючу 
"пи.існість до нього руськоіо народу перейшло на захід і 
І" 1'. І лінувалося у Белзькому воєводстві, на Волині та в Черво-
ній 1'усі — подалі від козаків'. Тим часом з півночі насувалася 
' І р а н т а хмара, що загрожувала не лише іюхитнути, а й зни-
іііи ІII Річ Посполиту. 

I^/ке давно Хмельницький звернув увагу на Швецію і ста-
|мііся налаштувати її проти Польн;і. Невідомо, коли с а м е у к -
рлїисі.кий гетьман увійшов у зносини зі шведським двором. 
11|ни є ще 1650 року, як зазначалося вище, у Стокі ольмі побу-
II.І ПІ іюсланці, наче татарські, насправді ж від козацького 
і'.і ілчдя. 1652 року польський підканіь'іер Радзіс вський спонукав 
міролеву Христину проти вітчизни і водночас відправив до 
Хмельницького іюсла, пропонуючи гетьманові надіслаги в 
< іокгольм посланців, які знають г рецьку мову, якоюоссібливо 
1111 мобляла говорити вчена королева, і тримаги в шведській 
1 игіпці резидента". Посол Радзієвського - Ясинський не 
іііішов до Хмельницького й, обмовившись необережно доро-

'І'укописиИ.ГІ.Б. — Ф. .Чі!бЗ. 
і ' а т і с і п і к Мікоіаіа ^^;тіоIо\V.чкіе§,о... — 1Л\О\У. 1850. — 

' І лм же. — 8.53. 
'І Іі.-^іоііагит Роїопіас еЬ ехсе58и Уіасііїїаі IV... — 1755. — 1'.167; ГІа-
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гою, був схоплений Зацвілиховським. Та взаємини України (і 
Швецією скоро відновилися. Після битви під Батогом Хме-
льницький відпустив до Швеції двох узятих в полон капітанів, 
родом шведів, які служили в польському війську, і написаи, 
невідомо кому саме, що тепер Польщі завдано удару і вельми 
зручно похитнути її*. 

У 1653 році Хмельницький посилав нарочне посольство 
до Швеції; з усього видно, його резидент справді перебував > 
СтокгоіНіМІ, як проіюнував Радзієвський. Ним був, здаєгі.ся, 
афінський ігумен Даниїл, грек'. При Христині важко було 
зрушити шведів, бо королева бі.чьше любила літературу іа 
грецьку словесність, аніж зброю. Та коли 1654 року вона від-
мовилась від престолу і її наступником став палкий і заповзя ї ий 
герцог цвейбрикенський Карл-Густав, одразу виниюю Н С Е І О -

розуміння між польським та шведським кабінетами. Хмелі,-
ниііький під'юджував короля проти своїх ворогів. 

Як повідомляє україїіський літописець, у дрижопільськііі 
битві Хмельницький взяв у полон двох офіцерів ленноїпрус-
ської [ііхоти, родом шведів. Гетьман скористався зручною 
нагодою відправити через них депешу до шведського двору, 
бо зробити це козацькому гюсольству було важко: слід було 
послам їхати або через Польщу, де їх могли спіймати, або 
через Московську державу, де б таке посольство викликало 
підозру царя. І етьман знав, що Карл-Густав шукає приводу 
до війни і переконував його напасти на Річ Посполиту, що 
неребувшіа у крайній скругі, обіцяв своє сприяння в підкорені іі 
Польщі. Король, готуючись до такого задуму, відправив пос-
;юм в Україїіу генерала Вільгельма Карлуса, який їхав під 
виглядом купця через Московську державу з подарунками і 
грамотою, в якій король уповноважував йоіо укласти умови 
з козаками. Хмельницький ухвалив взаємно воювати з ГІо.чь 
щею і не миритися один без іншого. Він послав королю "трьох 
виборних турецьких коней, куплених по 300 талярів, одного ч 
них, із турецьким срібноонравним і сутозлотим сідлом, з П(1 
душкою, платом і чапраком, гяітіеним на кривавому оксами і і 
і нипіно ган іованим золотом, а також з турецькою багатою 
су ГОЗЛОГ010 збруєю; крім того, три вельми коштовні янчаркп, 
куплені по 1 50 талярів, з трьома буйволовими янчарськимп 
рогами, дуже мамстерпо оправленими в гюзолочене срібло, ч 
трьома шабельтасами й козацькими кулечницямм. обг5м 
неними вишневим оксамитом і чудово гаптованими З О І Ю Т О М 

та перлами"*'^. 

*Вс:п,чко С. Літопис. — К., 1991, — Т. 1. — С. 162. 
'Піаіогіа ЬсПІ сохассо-роіопісі... — 1789. — Р.268. 
**Всличко С. Літопис. — К.. !99І . — Т І . — С.І63. 



Королю шведському неважко було розпочати війну. Він 
ііріічспився до Яііа-Казимира за вживання титулу "швсд-
гі.кий". Похід розпочався успішно. Деморалізоване польське 
г.ііісько у Великій Польщі здалося супротивникові. 29 липня 
ІІічпаиь з усією Великою Польшею прийняла підданство 
іііі'.сдському королю на засадах збереження релігійних та ци-
г.ільїіих прав. Варшава здалась без бою. Мазовія присягнула 
переможцеві. Король Ян-Казимир утік до Сілезії. Краків, де 
іл.мицався Чернецький, тримався до 7 жовтня і здався на 
міде гаві трактаїу, що забезпечував гарнізону вільний вихід, а 
місту й провінції—недоторканність прав церковних і цивіль-
них. 'І'аким чином, уся Польща майже без опору дісталася в 
|і\ кіі іноземцям. Пани не вважали для себе неіюрядним гіри-
I лгаїи Карлу-Густаву; примітно, що серед зрадників були 
і'.ороги Хмельницького Конецпольський та Дмитро Вишне-
І ' Л - Ц Ь К И Й . 

У той час руси завоювали Могилев, Мінськ, Ковно й на-
іч ііігі Вільно, яке сильїю іюстраждало від розору. Олексій 
Михайлович в'їхав до столиці Ягеллонів і велів іменувати себе 
ІД іиким князем литовським. Гетьман Радзивілл продовжував 
1 мсрсчатися з Гонсевським, зрештою арештував свого супер-
ника. а потім скорився шведам, як і більшість магнатів. Втім, 
ПНІ виправдовувався тим, що вчинив так задля того, щоб по-
I і'.арити московського царя із шведським королем, аби обидва 
1.1ХОГІЛИ володіти Литвою і стали за неї воювати між собою, 
НІЧ насправді й сталося'. 

1 Іівденну частину Литви завоювали козаки; тільки Старий 
I.ичін, дуже сильна фортеця, не здався: Золотаренко, який 
командував облоговим військом, загинув на герці: по смерті 
іі.іка ііюго гетьмана прості козаки почали сваволити, напали 
II,1 купецький обоз із горілкою, впились і хотіли перебити стар-
ії І ии, коли ті стали стримувати їхнє буйство. Старшини, зі свого 
I 'і'ку, ма;іи діяти рішуче і перебили чимгьюзакологпиків. Через 
іи- иііісько розбіглося, облога знялася сама по собі. 

Козаки відвезли тіло вбитог о ватажка до 1 Ііжина, а звід гп 
І! Корсунь, де його поховання надовго з а п а м ' я т а л о с я 
іниоіїижною пригодою. Перегодом поляки оповідати, нібиго 

ім і час панахиди тілоЗолотаренка піднялося втруні і почуйся 
111т І )с: 

Утікайте! Утікайте! 
І гу г же блискавка ударила в церкву і спалила її з т руном 

II ' іма людьми. Коховський подає цю подію як істинну, почуту 
ї м Ииі овського. А український літописець, який особисто був 

/ \ІісІіаІоткіе§о... к.чіееа ратіеіі і ісга. . . — Кгако\у. 1864. — §.764. 



на похороні Золотарснка, пояснює, що церква святого Миколам, 
де поставили привезене тіло полковника, справді загорілася 
через необережність пономаря, який поклав незагашені свічки 
на полицю біля дерев'яної стіни — та зайнялася, а іютім і вся 
церква. В неї був лише один вихід, тому під час сум'ягія 
загинуло десь 430 чоловік'. 

Серед успіхів русів і шведіву війні з поляками Хмельниць-
кий та Бутурлін рушили у липні сприяти союзникам. З ними 
було до ЗО 000*, а за повідомленнями поляків — до 60 ООО ' 
козацького і московського війська. Козацький гетьман май 
на меті завоювати південь Польського королівства, населений 
русами, і в такий спосіб довершити звільнення свого народу. 
Руси приступили до Кам'янця, але, простоявши три з полови-
ною тижні. відійніли від нього-'. 

Король поділив військо натри частини — щоб відбиватися 
від трьох ворогів, які напали на Польщу. Але дві з них ганебно 
здалися, а третя під начальством гетьмана Потоцького бул;і 
виставлена проти Х.мельницького. Це військо було не дуже 
велике, та, звісно, не таким малим, як свідчать польські 
історики, — до 4000. Воно мало поповнитися посполитим ру-
шенням, яке вже отримаію треті віці; одначе дворяни багатьсіх 
воєводств не бажали йти в похід. "Лише король, — говорили 
вони, — мас право верховодити ополченням посполитого ру-
шення; оскільки ж король втік, то ми не вважаємо за обов'язок 
бути під командою гетьмана". Кожен дбав про себе; шляхтичі 
з родинами і майном прагли пошвидше втекти до Угорщини; 
інші, користуючись сум'яттям, збиралися в партії і замісп, 
того, щоб іти до війська, нападали по шляхах на втікачів, гра-
бували, знущалися. Карпатські гуцули, зі свого боку, розсипа-
лися ватагами по Червоній Русі, об'єднувалися з мешканцями 
і нападали на панів. Тільки з Волині, Белза й Переминіля 
прибігли декілька загонів до війська, бо вже не можна було 
проникнути за кордон, а наближення ворога змушувало їх 
взятися за зброю"*. 

Потоцький мав дати відсіч Хмельницькому на Поділлі, та 
як тільки почув, що руси недалеко, без бою відступив до 
с а м о г о Л ь в о в а . Руси вступили в Ч е р в о н у Русь . Для 
стримування їх Потоцький вислав полковника Войловича і 
ЗО хоругвами. Під Бучачем він наткнувся на передовий русь 

'Летопись Самовидца. — М.,1846. — С.25; Ьаіорізіес іегіісха аіічі 
кгопісгка г гскорізти \УІсіаІ К.\\'І.\\'оісіскі. — РеІег5Ьиг§, 1853. — 5.177. 
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Ч Іікіогіа рапохуапіа іапа Ках.ітіегга... — Рогпап, 1840. — Т. І — 8.2.1' 
Ч.аіорі.чісс іегИсха... — 5.172. 
^НІ5(огіа Ьеііі сояассо-роіопісі... — 1789. — Р.233 — 235. 



кіііі шгін; поляків загнали в болотисту річку Серет, багато їх 
ііоіоиуло. Хмельницький і Бутурлін іи^ли вперед; міста і замки 
їлаишіися один за одним, в деяких, як, наприюіад, у Ягель-
ііііцях, гарнізони приставали до козаків'. У Чорстківському 
'..імку холопи схопили свого власника Павла Потоцького і 
иіідали русам: його відправили до Києва, а потім до Москви. 
Діюряпи полишали свої садиби та замки, вдень і вночі квапи-
шся до Львова. За ними по п'ятах так само швидко йшли 

|і\ сп і таким чином вони наблизились до Львова. Потоцький 
ік- наважився там дати бій і відступив до Слонигродока (Гро-
•шка, чи Городка) за чотири милі од Львова. Налякані львівсь-
кі мііцаии пастили передмістя, щойно відбудовані після відвідин 
миаками сім років тому. Наприкінці вересня Хмельницький 
л іііиіив тут значну частину війська, а другу частину — до 
10 ООО, якіцо вірити польському історикові, відправив переслі-
і\ иати польське військо; козаками командував миргородський 

мч.іковник Лісницький, великоросами — стольник Ромода-
Iпінський та Гротус. 

І Іогоцький вважав місце за Гродоком при урочищі Камінь-
І . | і ід ііадзвичайно зручним для оборони: попереду міста було 
іл- іикс і'либоке озеро, яке наповнювали багато приток. І Іоляки 
' і.і ін за цим озером і розставили навколо себе вартових. Та 
ік рсдові козацькі загони підкралися і вміло зняли сторожу; 
м) іі козацьке військо скористалося лісистою місциьюю, під її 
и|иік-рігггям розібрало в сусідньому селі хати, вночі при місяч-
III ліу світлі зробило греблю і перейшло на другий бік приток. 
І Іч іяки гючули про це, їхній загін кинувся завадити переходу 
і'.'ічч а-, шіе був розсіяний козаками. Руси вільно перебралися 
ил чр_м"ий берег і ввійшли у місто; там ста.'іася пожежа, поляки 
I іиічлпся гасити; руси посеред полум'я розігнали їх і кинулися 
11 імііГі табір. Потоцький захищався майже три години'; 
міч коііські люди стали подаватися назад, поляки погнали 
І» IIІ арів московського війська шаблями, але не могли завдати 
їм і'.сліікої шкоди, тому що рейтари з голови до ніг були закуті 
и л:іі іо. а, прагнучи позбутися переслідувачів, навели поляків 
II I гною піхо'іу якраз посередині війська; тут руси вдарили 
I I ірлчу на обидва крила польського війська й учинили гам 
І іміпіапня; слідом розгубився й центр*. Хтось із гюляків 
І \ мі\ и: 

'І ліоріхісс .Ісгіісга аІЬо кгопіс/.ка / гскоріхти \VІ^аI К.\\''1.\\'оісіскі. — 
^ IчII^^ 1853. — 5.172: РатісШік Міко1а]а іетіоіои'.чкісііо... — ілуои-. 
I N/>0. 
II ічі(и іа ЬеІІі со.'їассо-роіопісі... — 1789. — Р.234. 
\ ітлІіиіп Роїопіае... —Сгасоп ' , 1688. — У.2. — Р.36. 
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— Нове військо йде на нас! 
Це посіяло панічний страх, всі кинулися втікати стрімголов, 

лишивши артилерію, знамена, рушниці; руси натискували і ч 
чола, і з боків, гнали до містечка Брухналі. Коронний гетьман 
Потоцький став захищатися на брухнальській брамі і мало 
не потрапив у полон, багатьох дворян було схоплено під час 
погоні: весь табір дістався русам. Поляки втекли до міста 
Яворова. З настанням ночі переслідування припинилося. 
Військо, яке наполохало поляків, справді наближалося, але 
то був загін перемишльського посполитого рушення, котрий 
негайно розбігся'. 

Звитяжне козацьке військо повернулося до Львова і розта-
ніувалося по ланах і горах навколо міста; Хмельницький пос та-
вив обоз поблизу заміської церкви святого Юрія, де слухай 
богослужіння. З жовтня гетьман надіслав до магістрату ла-
скавого листа, нагадував про свою поміркованість у 1648 році, 
гювііюмляв про розби'ітя останнього війська польського і 
вимагав здати місто, обіцяючи всім свою особливу милісті.. 
Лисга цього прочитали в ратуші на зібранні міщан при губер-
наторі Бу глері та кількох панах, які командували військом -
тоді були Ожга, Ржевуський, ротмістр ланової піхоти Унишси-
ський. Думали-гадали і не вирішили, що робити. На світанку 
наступного дня від Хмельницького приїхав сурмач по відпо-
відь, і магістрат надіслав з ним короткого листа, в якому, подя-
кувавши Хмельницькому за обіцяні милості, зазначав такс: 
"Перебуваючи під владою військових людей, призначених від 
короля для оборони міста, ми нічого не просимо, крім того, 
пюб ваша милість з високих міркувань позбавили нас від 
кровопроіиітгя". Цією відповіддю міщани давали Хмельни-
цькому зрозуміти, ню не можуть чинити з власної волі. Цс 
було для гетьмана ні те, ні се, і він знову послав сурмача і 
листом такого змісту: "Певне, ви сподіваєтесь на якусь допо-
могу. Ваіій сподівання марні. Війська наші, винищивши корон-
не військо, йдуть у глибину Польщі, і ми залишимося тут, поки 
ви не підкоритеся. 1 Іадсилайте завтра рано своє рішення. Ми-
лосердя наніе ще не закрите для вас". 

і на цього листа відповіді не бу^ю, бо воєначальники ні на 
що не відважувались, а міщани могли відповісти лише так, як 
їм накажуть. 

5 жовтня, не одержавши рано ухвали, Хмельницький 
наказав ударити з усіх боків по місту з гармат. Це змусило 
панів на щось зважитися; з їхнього дозволу магістрат відписав 

'Мізіогіа ЬсПІ со.чассо-роіопісі... — 1789. — Р.234; Рат іе іп ік МікоІ:і|;і 
] с т і о І о \ \ ' . ч к і с § о . . . — Ь\ \ 'о \ у , 1 8 5 0 . — 8 . 6 2 . 



X мсльницькому, що бажає вступити в переговори, але прохав 
іліи заручників. Разом з тим було надіслано листа Вигов-

11,кому: прохали поклопотати перед гетьманом, щоб прислу-
\:і:іися до побажань міста. 

"Милостиві государі, — відповів їм Хмельницький, — бачу, 
іци ви однаково легковажні і вперті, коли, бачачи до себе нашу 
прихильність, надумали замість покірності вимагати якихось 
'..іручників. Якщо ви хочете від нас пощади і не бажаєте через 
І иоіо бундючність погибелі собі й людям, то, облишивши 
іа ілякі сподіванки, дайте нам своє рішення, не очікуючи від 
іі.іс заручників, і ми, побачивши вашу покірність, зачишимо 
їмс у доброму здоров'ї. Інакше не наша провина буде. Ми 
плчс й так принижуємо своє достоїнство, умовляючи вас". 

І іриблизно так само відповів їм і писар, пояснивши, що 
І МІС прохання про заручників ображає гетьмана. Міщани були 
имові виконати волю Хмельницького, але г убернатор і пани 
' іитіли спротив. 

Як же, — говорили вони, — нам відряджати до нього 
мислів без заручників, коли він розпускає чутки, начебто хоче 
іч хчати місто у підданство московському цареві. 

і 1а щастя, за міщан був львівський підкоморій Ожга. 
і Іісля довгих суперечок зрештою вирішили відправити до 

Хмельницького депутатів, щоб вони дізналися, чого .хоче від 
'Іміоііа козацький гетьман. Всі звернулися тоді до міщан, які 
іь IX року бачилися з Хмельницьким і познайомилися з козаць-
мчо старшиною та гюлковниками. Спершу вони опинались, 
ьи иіііськові й духівники налякали їх, нарешті зголосилися. 
І іс Гл ли Самійло Кусевич, Криштоф Захнович і Павло Лаври-
іік'іиіч. Вони запросили з собою ще двох: Гонсіоркевича та 
1 ііііліікаХо.минського. "Депутати. — зазначено в тогочасному 
иіилсниику, — пройшли крізь величезні полки московитів і 
|і\і ііі, їм ввічливо кланялися і вітали". 

() жовтня вони зайшли спершу до шатра і енерального оса-
и\ іа Ковалевського, а тоді слуга (]п>к()іо\\') Хмельницького 
І ін іо.п, покликав їх до гетьмана. Хмельницький сидів па лаві 
"І ія с голу зі складеними навхрест ногами, за турецьким зви-
•і.и \і: і ним були Іван Виговський, його брат Данило, гсііералі,-
ііим обозний Носач, генеральний суддя Зарудний, миргород-
. і.мііі ііолковник Лісницький-Сахнович та переяславський 
иі> Іічотімк Тетеря. Всі ці люди по розуму й освіті с гояли вище 
М И І І И Ч . особливо Тетеря, який, як стверджує сучасник, не тіл ь-
I м і о б р е знав латинську, польську та слов'янську мови, а й 
гі мплчався вченістю (егисіііих). Крім старшин, депутати 

іут переодягнутого гінця Яна-Казимира, родича Ви-
і г.. і .кот , який приїхав, щоб схилити Хмельницького до 



примирення через посередництво писаря, який з кожним днем 
здобував все більшу владу над Хмельницьким. Ян-Казимир 
готував явне посольство до Хмельницького і надіслав цьоіо 
гінця для попереднього навернення козацького начальства на 
користь поляків; тут був гонець кримського хана грек Іоанп, 
який начебто сприяв у справі возз'єднання Хмельницького з 
царем. Як тільки депутати зайшли, Хмельницький піднявся, 
ввічливо привітав їх і запросив сідати. 

— Ми прийшли у цей край з необхідності, — сказам 
Хмельницький після перших привітань. — Ми завжди уникали 
пролиття невинної крові християнської, ніколи не подавали самі 
ані найменшого приводу до цього, але коронне військо Речі 
Посполитої безперестанку йшло з вогнем і мечем в Україну 
і змушувало нас захищати життя. Минулої зими наперекір 
мирові гетьмани об'єдналися з татарами, напали па УкраЇЕіу, 
варварськи винищували жителів; татари своїми силами гра-
бували й розоряли нас, тому військо Запорозьке мусило піти 
війною, хоча, мояоїиво, його величність король цього й не хотів. 
Бог послав нам перемогу і недавно ми розсіяли ворогів наших 
під Гродоком, ііі,о вони самі можуть засвідчити. 

Хмельницький покликав двох полонених: сина поділі.-
ського воєводи Потоцькогота Биковського і ґречно попросив 
сісти поряд із собою. Зайшли також воєначальники москов-
ського війська: стольник Ромодановський та іноземець Гро-
тус. Хмельницький продовжував розповідати про битви й пе-
ремоги козаків. 

Московські люди, втрутившись у розмову, кепкували з 
боягузтва іюльського війська, навіть ображали поляків. 

— Марно ви так думаєте, — зауважив Потоцький, -
марно приписуєте собі перемогу над коронним військом, нас 
перемогли не ви, а мужні козаки. Якби козацька піхота не 
виручила вас, то \юсковське військо зазнало б ве;шкої поразки. 

Хмельницькому та полковникам явно сіюдобалась така 
оцінка переможеного. 

— Ое аііі.ч геЬш стах ріиго Іос/иеїтіг*, — сказав Вигов-
ський Кусевичу. 

Московські начальники ще трохи посиділи й пішли. Депу-
тати зазначили, іцо, незважаючи на свіжий союз українців з 
московитами, між ними вже посіялась певна недовіра. ІЦс 
ясніше вони це побачили під час обіду: духівник Хмельни 
цького читав молитву, не згадуючи імені царя. 

І все ж Хмельницький, здавалося, діяв скільки на корисп. 
Південної Руси, стільки ж і для слави царя-покровителя. 

•Про інші справи поговоримо завтра докладніше {лат.). 



Дгііутати, пробувши у Хмельницького день, повернулися в 
мк II) з листом, в якому гетьман давав магістрату змогу ще 
іиі/і> мати своє становище і надіслати депутатів наступного 
ти . Це було зроблено, певне, для того, щоб міщани пере-

1 ічлчилися, що можуть цілковито довіряти йому, а посланці 
і \ І у повній безпеці. Наступного дня, 7 жовтня, депутати 
пкіиу прийщли до табору. 

! \ зустрів Виговський. Хмельницького не було. 
- Чи не бажаєте ви, — спитав писар, — побачитися з 

И.к іілем Васильовичем, головнокомандувачем московського 
ічіи;і,ка? 

- Ми не маємо до нього листів, — відповіли депутати, 
І не сміємо переступити межі наших обов'язків, не можемо 

ичсідити в такі переговори. 
я раджу вам, — мовив писар, — хоча б виявити честь 

'ік І остям та дотриматися звичаю: нехай троє з вас піднесуть 
і\і і'>ілого хліба та вина — так у них заведено. 

Іроє депутатів взяли хліб і пішли, зазначивши, що не 
1 і \ І ь входити з ними у трактати. 

V цей час до Виговського та двох депутатів зайшов Хме-
и.тіцький і заговорив про становище Польщі. 

ІДе ніколи, — пояснив він, — Польща не була в такому 
і.иісііаді; його величність король Ян-Казимир кинув своє ко-
і'ч ііиство, шведи взяли Краків, немає більше ніякого війська. 
•І ісііср володар землі руської. Більше нема надії на поляків. 

І Іс було приготування. 
І Іовернулись депутати від Бутурліна. 

І Іу, як прийняв вас Висиль Васильович? — запитав їх 
\ М Г І І .НИЦЬКИЙ. 

Дуже погано, дуже неласкаво, — бідкалися депутати, 
г.іи не прийняв од нас ні хліба, ні вина, вимагає, щоб ми 

ИІ І М ІЙ місто й замок, а також присягнули московському 
м.і|н і',і, і губернатор теж; нам це дивовижно. Ми не могли 
І 1111 йому ніякого рішення, обіцяли поговорити про це з на-

ї м м 11. 

Гак і має бути, — уривчасто зронив Хмельницький, — 
мі.іі иіе нічого не буде. 

Ііасиль Васильович вимагає од вас справедливо, - -
І і 'лк і^иговський і запально вдарив кулаком по столу. — 

І - І ." ісгавини показують вам, що Польща потоптала права 
І • І І Іі людські. Бог відвернувся від Польщі. Куди сягнула 
І • ин.ка щабля, там і козацькі володіння. Місто Львів , 
11. І" п\ иаіочи під владою поляків, постійно зазнаватиме утис-
I 11 .1 кліолики не перестануть переслідувати нашу право-



славну греко-руську віру. Ми не допустимо, щоб наша кір.і 
десь потерпала. 

Справді, ще недавно львів'яни могли переконатися, іщі 
полякам не можна ні в чому довіряти. 12 лютого 1650 р(>к> 
змушений зборівським договором Ян-Казимир дарував дії 
плом, яким надавав повну свободу руському народові у Лі.ио 
ві, повертав кафедри, храми і церковні маєтки православним 
духівникам і надавав право вільного книгодрукування Льиіи 
ському руському братству. Та після поразки Хмельницькою 
під Берестечком ці права були порушені без усякого приводу 
з боку міста, братство пограбоване, його друкарня та м;і( і 
ності подаровані придворному підлеснику Студзинському і їм 
додачу руських міщан всіляко утискували в судах і торготі.ч 
оборудках не лише католики, а навіть іудеї. 

— Чи дозволите говорити нам? — спитав один іздепугаїіп 
Кусевич. 

— Говоріть! —сказав Хмельницький. — Говоріть ріпіун' 
й сміливо, тут не до жартів. 

— Милостивий пане гетьмане, — почав Кусевич, 
життя наше в руках ваших, і якщо ми повернемось у м і с т , 
то мусимо приписати це милості вашій; але присягати в ім 'і 
московського царя не станемо; ми вже раз присягнули Яіі\ 
Казимиру і зберігаємо свою вірність, у яке б становище не 
поставила до.ія нашого государя. Будемо сподіватися, що при 
вашому старанні, милостивий пане, і війська Запорозького іи я 
Україна знову повернеться під владу власного государя. ЯкіИ' > 
ж ми тепер зрадимо панюго законного монарха і віддамої ч 
чужому, то ви самі, милостивий пане, і все військо Запорочмч-
вважатимете нас вкрай легковажними. Що подумає сам цлр 
московський про вірність і доброчесність нашу? Покірім 
прохаємо вас, милостивий пане, не змушувати нас до к ч п 
чого не можемо зробити без порушення совісті. 

Виї овський почав було їх знову переконувати, та Куссг.ііч 
псренитиі його і сказав: 

— Марнупс час: ми нічого ііе додамо, крім того, що іш 
чули досі. /1,оки живий наш милостивий монарх Ян-Казиміі|і 
ми не будемо присягати новому государеві; та якби ми з <н і 
раху і вчинили б так, як ви хочете, — губернатор і все мігі.. 
не приймуть цього. 

Козацьким ста]:)шинам. котрі завше цінували твс|^лі^ п-
сподобалася така рішучість депутатів. 

-- соп.чістіе.ч еі ^епего.чі*, — мовив стиха Май і" 
Іетеря. 

* В и і іостіі і і і і іі благоролі і і ( я а т . ) . 



1 Ііслятого заговорили про сучасні справи. З цього приводу 
іччаки сказали: 

— Військо Запорозьке ніколи не віддавалось у рабство 
Московському цареві, воно за свою свободу билось і за сво-
I піду війну проти ляхів почало. 

Відтоді цілий місяць тривало листування між членами 
маї істраіу й козаками. Декілька разів приходили до гетьмана 
ісі іутати, і прохали не приневолювати до присяг и. Виговський, 

•ікий при побаченні так наполягав на присязі Олекс ію 
Михайловичу, таємно писав до Кусевича, що міщани не зда-
г.л ігіся московському цареві. Серед переговорів траплялася 
І І і^лянина, перевал<но від московитів. Козаки мало їм допо-
м;іі пли і самовільно розходилися по околицях: вони загалом 
ііс любили облогу. Виговський всіляко хитрував, июб не вжи-
і л іи рішучих заходів. Тоді до Хмельницького звернувся львів-
' І.кий православний владика Арссній. Прибувіии до гетьмана, 
НІН благав його іменем Христа не губити руський право-
I 'і.івний народ, і Хмельницький зрештою обмежився тим, щоб 
\ »і т з міста відкуп 400 000 злотих та, опріч тої о, певну кіль-
к к; 11> сукна, інших тканин і чобіт. 

І і ід Львів приїхав посланець від Карла-Густава — Гамо-
иі.кий, родом львівський вірменин, який з юних літ служив у 
І ІІпсції. Він привіз від свого государя спокусливі пропозиції. 
Клрл-Густав залишав собі все, що завоював у поляків, а 
Хмельницькому віддавав всю руську землю, одначе прохав 
І ч '.лківзараз віддалитися від ЧервоноїРуси й очікувати миру. 

Хмельницький міг сподіватися, що в пропонованому 
14 І-чагальному мирі руській землі дарується незалежність від 
І Іч іі,іці, так само, як недавно він бачив приклад подібного 
мі'ліання голландців вільними від іспанського панування. 
І ї ї І,май вважав за обов'язок не дратувати свого союзника 

шведського короля. ' 'Не гюкладайтесь більше на свого 
ічцо.ія Яна-Казимира, — писав він міщанам, - про нього 
ічг.іірііти нічого; шведський короіп> вже заволодів Краковом, 
.1 ми ! ним ввійшли у братерство й уклали іакміі договіїх що 
ТІ'.сдський король і М О С К О В С Ь К И Й цар з козака.\пі в сокічі всі 
І'л '.ом підуть на Польщу. Ми вже й ноділи.чись. Коро:п, швсд-
• І кіііі нехай тримає те, що йому Бог дав, а нам Інм' дономії 
•І.'' кіді і и наиюю руською землею, так ми :?а неї стоїмо і .хсіче-
I'' щоб і вовки були ситі, і вівці цілі; за християнським івнчасм 

1 ік пажаю". 
1 іім часом долинула чутка, ию хан виступив на допомогу 

і ічіілці проти Хмельницького. Це змусило іетьмаїїа по-
:ііі и ііііс завершити справу зі Львовом, щоб татари тим часо.м 
іи '.ЛІ лрба.іи Україну. Хмельницький швидко погодився на 



60 000 злотих, й отримав їх навіть не грошима, а переважіт 
товарами' . 

Депутати застали Хмельницького в меланхолії, як вони 
висловилися. 

— Я дізнався, — сказав він, — що татари напали ІІ;І 
Україну і завдали багато шкоди людям і майну. Хочу нсол 
мінно завоювати Крим. Зимою піду на нього з моїм козацьким 
та московським військом. 

Тоді ж, 29 жовтня, прибув посланець від Яна-Казимир;і 
Станіслав Любовицький; з ним був Самійло Грондський, одим 
з істориків нашої епохи, якого Любовицький, зустрівіїїн 
дорогою, запросив із собою. Король збагнув, що причина ксі.ч 
бід Польщі — Хмельницький і старався схилити його обіцян 
ками;та разом з тим не полишав і колишньої польської поліпім і 
проти козаків. Разом з листом до гетьмана, сповненим уігсч-
ливих і навіть принизливих компліментів, Любовицький ні І 
листа до татарського хана, в якому Ян-Казимир спонукпм 
кримського повелителя проти Хмельницького. Цей ЛюГні 
вицький був одним із наближених Оссолінського і разом і 
канцлером відвідував Україну при Владиславі IV, тому буи 
знайомий із Хмельницьким. 

Хмельницький, прочитавши листа від короля і вислухавіїїіі 
докази Любовицького, сказав: 

— Люб'язний куме! Згадай, що нам обіцяли під Замосімм, 
під Зборовом, під Білою Церквою та в інших місцях, а що ми 
одержали? Всі обіцянки дава-ти нам під керівництвом науки 
єзуїтів, які говорять: не варто тримати слова, даного СХИ ІМ:І 
тикам. 1 де ті обіцянки, які давав нам король після свош 
обрання? Як тільки він коронувався на царство, тут же гюсл.іи 
проти нас військо. Теждіялося й після інших договорів. Поляки 
порушували права гостинності, називали нас холопами, бини 
нагаями, віднімали маєтки, виганяли з домівок. Коли кочамі. 
не стерпівши всього цього, утікали, полишивши дружим І 
дітьми, бо в зимову негоду не могли брати їх із собою, П О Л І , 

ські жовніри ґвалтували дружим наших, а йдучи з наїїшиї 
краю, спалюва^чи бідні хати наші часто з дітьми. А коли кочлмі 
протистояли панам, то поляки, мало того, що таємно Т О І І И І І И 

їх у мішках, щоб не можна було знайти ні сліду закатоваимч, 
ні відшукати винуватця, цим не вдовольнялися... ще садж.ит 
їх на високі палі, щоб висловити всезагальну ненависті, пи 
русів та зневагу до їхнього безсилля. Та найобразливіїїи.' п-. 

'Рукописи И.ГІ.Б. отдсла размоязьічного. — Ф. ХІ!5; Зиррс і тс і ї їит .пі 
КійШгіса Киззіас... — Реігороіі, 1848. — 8.193 — 210; Кгопіка тіа.'ііа 1 л\(п\ .і 
— 1л\'очу, 1844. — 8.338 — 376. 



що воии не щадили свяіцеииків матих, мучили їх і цим ма-
ііаиїтували проти себе людей, котрі найбільше прагнуть 
спокою. Стільки перестраждавши, стільки разів стерпівши 
оману, ми мусили шукати засобів для полегшеьіня наїпоїдолі. 
Тепер уже порушити їх немошіиво. Пізно звертається король 
по нашу допомогу, пізно і марно сподівається на примирення 
козаків з поляками. 

— Ми не можемо заперечувати, — мовив Любовицький, 
- що король декілька разів обіцяв козакам свої милості і не 

виконував їх. Але ж ти сам, пане гетьмане, передбачаючи 
цс, при укладенні зборівського трактату сказав: "Сам король 
людина добра, та королівські собаки гавкатимуть на нього 
лоти, доки не розтривожать його". Як тільки король став на 
сеймі к^іопотати за вас перед чинами держави, як найнік-
чемніші посли, дворяни, дехто з яких не знав, де його мати 
І іородила, а інший сам по собі не вартий двох грошів, здійняли 
гакий ґвалт, що бідний король онімів і мусив порушити свої 
обіцянки. Але тепер найясніший король оголосив, ню визна-
ішгиме благородними не тих, хто веде довгу низку генеалогії 
від дідів-прадідів, атих, хто служитиме вітчизні. Тому забудьте 
все минуле і допоможіть помазанику Божому: ви будете вже 
не козаками, а друзями короля, вам будуть надані достоїнства, 
коронні маєтки; він уже не дасть себе обманювати, не до-
зволить порушувати свого спокою тим собакам, що нині 
розбіглися і кинули свого володаря, якого мали захищати. 

Так говорив королівський посол, відправлений і до татар 
для підбурювання проти тих, кому обіцяв такі золоті гори. 

По закінченні промови Виговський вийшов, а Хмель-
ницький сів подалі і почав говорити зі старшиною. Тоді Гронд-
ський підійшов до свого товариша і сказав: 

— Перш за все треба пам'ятати, що не від короля зале-
жить королівство, а від королівства — король; буде королів-
ство — знайдеться король, а загине королівство — і королю 
і:е буде місця. Вихваляй короля, та не ганьби ж королівства. 
До того ж про братів за їхньої відсутності слід говорити так, 
як би вони були тут. 

Любовицький спалахнув, у гніві підбіг до Хмельницької о і 
крикнув: 

— Пане гетьмане! Нас тут двоє. Цього чоловіка ггослав 
не король, а я сам запросив його: він докоряє мені за те, ию я 
кажу про дворянство. Накажіть арештувати йоі о. 

Грондського вивели, та через кілька хвилин Любовицький 
ігадав, що Грондський знає про листи до татар, тож коли зай-
шов Виговський, він пояснив, що необачно розсердив свого 
ювариша і прохав випустити його. 



Виговському неважко було знайти привід. Він відвів о с к ь 
ронь гетьмана і сказав йому; 

— Вже по всьому табору — і між козаками, і між моска-
лями — пішли чутки, п;о гетьман наказав арештувати королім 
ського посла. Народне право не дозволяє чинити насилля і 
йому, як і Любомирському. 

Гетьман теж розсудив, що вчинив необдумано, до того ж 
московські люди тут же дізнаються, що він приймає послін 
від короля польського, на що не погодився цар в угоді. І^іи 
наказав негайно покликати Грондського. 

— Сідайте і слухайте, панове, — почав він, — ви принесли 
нам чудові пропозиції від короля. Але чи можіїивоїх прийми і и'.' 
Вислухайте одну притчу. Подейкують, що в давнину жиі! у 
нас дуже заможний селянин, всі сусіди йому заздрили. Л бук 
у цього селянина домашній вуж, який нікого не кусав: госпо 
дарі завжди ставили йому \юлока до пори, він часто повзан 
по хаті. Якось сталося таке: хлопчикові дали молока, а вуж 
приповз і став хлебтати молоко з його чашки. Хлопчик уда|ліи 
його іюжкою по голові, і вуж вкусив ма^^юка. На жалісниіі 
крик дитини прибіг батько і, дізнавшись, що вуж вкусив сиііл, 
кинувся вбивати тварину. Вуж іиаснув у нору, але не всіиі 
сховати хвоста, і господар відрубав його. Хлопчик помер ні м 
укусу, а вуж за^Iищився калічним і відтоді боявся вилазиш і 
нори. Невдовзі після цього багатства того селянина стали 
з.меншуватися, зреїитою він геть зубожів і, бажаючи взнані 
причину, побіг до ворожбитів і запитав: "'Прошу вас, скажі ї:., 
чому я колись менше докладав зусиль у господарюванні, ;і 
всього в мене було багато: ні в кого не водилося так багаш 
чудових волів, як у мене, ні в кого корови не давали стільки 
^юлока, ні в кого вівці не давати такої блискучої вовни, ніде 
кобили не приводилитаких ловких лошаток, ні в кого не б\лп 
таких щедрих жнив, ні в чиїх садах не гуло стільки бджіл; мш 
стада обминали хвороби, я сам не знав ніяких прикрощів, міи 
дім відвідували гості, ні в кого з сусідів не було такого вели 
кого сімейства; жебрак не йпюв від \юго дому з порожніми 
руками, ні в чому не було пестаткл'. всякого добра було доіипі 
Та ось за кілька років розсіялося все, що я зібрав прогміом 
життя, і з-поміж сусіди! немає біднішого за мене. І хоча ч 
знемагаю від тяжкої праці для підтримки життя, нічоїо їй 
йде мені на користь, а з кожним днем стає все гірше. Скажі 11. 
якщо знаєте, причину мого лиха і чи не можна якось 
тому? Йому відповіли: "Доки ти добре ставився до свої <> и > 
^к1шнього вужа, він брав на себе всі неищстя, пі,о заг'г.^жуна іи 
тобі; тепер же, коли між вами постала ворожнеча, всі ч п и 
обруипілиея па тебе. Якщо ти хочеш колишньсио Г) іаі>' 



ііолуччя, помирися з вужем". Дружина поставила вужеві 
молока, але вуж наївся і знову сховався в нору. Певний час 
спостерігав за ним господар і почав припрошувати відновити 
колишню дружбу. Тоді вуж сказав йому: "Марно клопочешся 
І іро колишню дружбу, бо як подивлюся на свій хвіст, втрачений 
через твого сина, так мені й стає гірко; з іншого боку, й ти, як 
ч адаєш, ию втратив сина, тут же закипає в тобі батьківське 
чбурення, і ти готовий розчавити мені голову. Тож достатньо 
пуде такої дружби між нами, що ти житимеш у своїй оселі як 
іобі завгодно, а я в своїй норі, і будемо допомагати один 
пдному". Те ж саме, пане посол, сталося між поляками й 
|)\ сами. Був час, коли у величезній Речі Посполитій .ми разом 
насолоджувались щастям, раділи спільним успіхам: козаки 
підхиляли від королівства всілякі небезпеки і приймали на себе 
удари варварів. Мешканці Польщі, оберігаючи свободу 
кчізаків, не нарікали на те, якщо й вони хлебтали ге молоко, 
яке знаходили по кутках, куди не сягали ті, хто називав себе 
( диними синами древньої вітчизни. Тоді королівство Польське 
иіюцвітало і сяяло щастям в очах всіх народів, всі йому 
чл щрили, ніхто не брав з нього здобичі, але куди тільки поль-
ські війська йшли спільно з козацькими силами, скрізь тор-
/к'сствували, скрізь співали переможні пісні. Ллє з часом так 
•пані діти королівства почали порушувати свободу русів і бити 
по і олові, а руси, не стерпівши болю, почали кусатися. Тоді й 
підсіклася більшість русів, і синів королівства немало пропа^ю. 
{ гих пір, як згадають ці народи завдані один одному кривди, 
і> І же виникає досада, і хоч почнуть .миритися, та через 
якийсь дріб'язок не доводять справи до кінця. Наймудріший 
І с м е р т н и х не зможе встановити між нами твердого й три-
і'.ллого миру, хіба що за умови: нехай королівство Польське 
і'.ідмовиться від усього, іцо належа:ю до князівств землі 
|і\сі>кої, нехай уступить козакам в управління цілу І^усь до 
Иолодимира, Львова, Ярославля, Перемишля за умови, пю 
ми, сидячи собі в Русі, як у норах, не допускали всірої ів до 
королівства Польського. Ллє я зпаю: якби в [іілому королівстві 
;ллишилося лише сто панів, і годі б вони не погодились на це. 
\ козаки, доки матимуть зброю, також не відступляться від 

них у.\юв. Тому прощавайте, куме! 
і Іомовчавши, Любовицький витяг із кишені пакет і мовив: 

-- Пане гетьмане, її величність королева, сподіваючись, 
іііо я застану вашу вельможність у власній резиденції , 
іілмі:сала листа/ю пані дружини ваиюївель\южності. Пезнаю, 
•ПІ (• у таборі її вельможність, і іадаю, що нікому не можу 
1.1 тчати листа найяснішої королеви, як вашій вельможності. 

І5ІН подав листа і разом з ним коштовний камінь, який 



королева Марія посилала в дарунок козачці. Хмельницький 
прочитав, просльозився і, піднявши до неба очі, прорік: 

— Боже всемогутній! Що значу я перед лицем Твоїм? 
Черв'як нікчемний! І ось який знак подарувала мені милість 
Твоя, що до моєї Ганни найясніїиа королева польська пише 
листи й удостоює її просити заступництва переді мною! Твоя 
це справа; не мені належить вона, а силі твоїй та божественній 
благодаті, за яку нехай буде ім'я Твоє благословенне довіку! 
— Повернувшись до Любовицького, він додав: — Я не можу 
виконати того, чого просить її величність у листі і через вас: 
не можна порушити тісного союзу, який ми уклали з моска-
лями і шведами, із тих провінцій, які за договором належатЕ, 
козакам, я можу поступитися їх величіюстям воєводствами 
Люблінським, Белзьким, Волинським і Руським, а Ярослав-
ське притримаю за собою. Хотів тут залишитись на зиму, 
але з поваги до ясновельможного короля виходжу з цієї землі. 
Якню зводить його величність, нехай повертається із Сілезії і 
гючинає переговори зі шведами та московитами; все інше 
вирішиться з часом. Козаки залиіиаться вірними союзниками 
Речі Посполитої, якщо вона через своїх комісарів урочисто 
визнає руський народ вільним, як десять років тому іспанськиіі 
король визнав голландців. А тепер прошу обідати'. 

Сподіванка, що Річ Посполита змушена буде визнати са-
мостійність України, ще більше спонукала Хмельницького 
негайно залишити Львів і показати прихильність до прими-
рення з поляками. Він побажав побачитися з комендантом 
Гродзицьким, якого колись у Кодаку взяв у полон козацький 
гетьман і відпустив. Гродзицький з'явився до свого перемож-
ця без заручників, довіряючи слову гетьмана, і розмовляв пр(і 
справи. 

Вислухавши запевнення коменданта у відданості Яну-Ка-
зимиру, Хмельницький сказав: 

— Я сам вірний союзник Яна-Казимира, і першим доказом 
моєї прихильності буде відступ від міста. Ухвалюйте, які захо 
чете, умови з московитами, я їх залишаю і йду собі в своє 
руське володінням 

"Я впевнився на власні очі, — писав перегодом Гродзищ. 
кий, — що між козаками й московитами немає згоди й ладу. 
Сам Хмельницький мені сказав, ню не хоче знати Москви: 
вона дуже груба"\ 

8 листопада козацьке військо рушило в дорогу. Хмелі. 

ЧІізіогіа ЬсІІі сокассо-роіопісі... — 1789. — Р.239 — 249; Мі.чіогіміииі 
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ііицький проїхав ПОПІД самими стінами місіа иа виду в числсн-
ііих мешканців. І Іад ним несли його герб, абданк, білий бунчук 
і.і двоє знамен: одне малинове, друге — біле із зображенням 
Архангела Михаїла, який убивас дракона. ЗО прапорів із 
ісрбами полків і частин звільненої Руси майоріли за ним 
посеред війська. Гродзицький та офіцери ввічливо прощалися 
і І етьманом; він привітно вклонявся'. А через два дні рушило 
і московське військо під командою Бу'гурліна. 

Любовицький, одержавши відповідь Хмельницького, 
ішчув, що татари недалеко, і заквапився до них, але був 
І \(інлений козаками. Не відомо, чи встиг він віддати листа 
іаіарам і був затриманий на зворотному шляху, чи козаки не 
іоііустили його до хана; в усякому разі, здасться, цим він був 
'обов'язаний своєму товаришеві Грондському, бо козаки, 
'.аїримавши Любовицького, Грондського відпустили, і той 
іірибігдо гетьманів Гіотоцькогота Ляндскоронського. які зби-
рали розсіяне військо під Сендомиром, і наговорив, що сам 
пуп свідко.м, як посланець Яна-Казимира від імені короля 
просив козаків допомагати королю знищити вольність Речі 
ІКісполитої, щоб самому стати необмеженим государем. 
І сіьмани і багато панів, слухаючи це, перейшли до шведів^ 
Чіобовицького козаки повезли з собою. 

і'уські війська йшли окремо, з усього видно, через невдо-
г.ч.іення між Бутурліним та гетьмаїюм. Татари, бул> чи непо-
іалік, скористалися цим: хан послав сильний загін орди зайняти 

ііросгір, що розділяв союзні війська, і перерізав зв'язок між 
і т \ т , а татарські загони напали натих і інших. Сам хан ата-
і.\ пав Хмельницького: козаки щасливо відбили напад; моско-
I II і и втратили багато вбитими, а син Бутурліна потрапив у 
114 ІОН. Одначе хан не відважився на нода •̂1ЬIÎ у вперту бороть-
ь\, бо не сподівався на швидку допомогу Яна-Казимира; до 
И1ІО ж він думав, що більше прислужи гься союзникові, якщо 
іі|ніхплить до нього козаків. Сповістивши Хмельницькому про 
II" ІОН Андрія Бутурліна, він проіюнував випусти ін йоіо, якщо 
\ мс.іьницький відпустигь Любовицького. і етьман ноіодився. 
I л іурлін поїхав до батька, а Любовицький—до Яна-Казимира'. 

І'оді Махмет-Гірей гюбажав побачитися із Хмельницьким. 
II ;ятііи двох мурз заручниками, гетьман поїхав у ханську 
' і.іі'.ку іюблизу Заложниць*. У шатрі Махмет-Гірей сидів иа 
І ігііімі, розісланому на землі; навколо нього були придіюрн'і. 
\ мс іьницький привітав повелителя Криму і подарував йому 
. |ііГ)ііий з позолотою кінський убір, всипаний коштовними 

' К т п і к а т і а з і а 1лV0VVа... — 1844. — 3.345. 376. 
І Іі^ііогіа ЬсІІі сояассо-роіопісі... — 1789. — Р.255. 

Ч им же. — Р.252. 
'Лрхиі! иііостраїшьіх дел, рукопись польская. 



камемями; але хан кинув подарунок на землю із виглядом 
зневаги і закричав: 

— Навіщо об'єднався з москалями? Ти не шукав їхньої 
допомоги тоді, коли завдяки нашому сприянню, невдячниіі, 
скинув із себе ярмо рабства й поборов польські сили, такі 
страшні при Сигізмунді III і Владиславі IV всім навколишнім 
державам, а надто москалям, які змушені були обрати своїм 
царем Владислава! 

Гетьман стійко вислухав цей крик, потім виклав ханот 
історію війни і показав, що марно татари приписують собі 
блискучі успіхи козаків та визволення Південної Руси. 

— Правда, — говорив він, — випросив я у покійного хаіім 
охочих татар, але під Жовтими Водами й Корсунем була тільки 
невелика ордаТугай-бея: не татари, а козаки розбили полі>ськч' 
військо і взяли в полон двох і етьманів; під Пилявою було тілі.ки 
4000 з Карач-мурзою, а я розсіяв численне військо і нчяи 
незліченну здобич. Все це, звісно, зробили не татари! Під Збм 
ражем, хоч і прийшов хан, але з наміром завдати лиха х|іи 
стиянам, вже годі Україна потерпала від орди. А якщо ии іі 
допомогли нам, то скільки вигод одержали? Вже не кажу про 
здобич польську, про полонених, за яких ви взяли викуп. Зга,іаіі І о, 
що тепер вам вільно можна плавати по морю і Дніпру, а раніии-
ніхто не смів пуститися на воду, боячись козаків. Ви раніии-
ходили в кожухах, а тепер в золототканій одежі, — все це і 
миіюсті козаків. Л чи.м ви заплатили нам? Часу не вистачт і . 
перелічувати всі ваші образи й підступи, але я пригадаю ї\ 
тобі, [іюб ти не вважав мене боягузом перед тобою. Згадаіі, 
як під Берестечком я ополчився проти 300 000 королівськоіо 
війська; два дні билися козаки — і перемагали, вороги втікали 
вмираючи на полі знатні полководці, але на третій день .хаіі, 
який керував правим крилом війська, в той час, коли наші 
переважили ворога, раптом, без усякої причини, ганебно іімь 
із битви. Коли я хотів зупинити його і, кинувши військо СІК" 
благав повернутися й не уподібнюватись боязливій жііпіі, иім 
затримав мене - • і я погубив своє військо і за один дот . 
знищив колишні мої нс|)с,\юги! Отака ваша татарська приязні.' 
Через оману хана ми мусили допустити ляхів в Україну їм 
погибель нашу. Згадай, що скоїлося підЖванцем: якби кочлмі 
були самі, то, безперечно, змусили б поляків, які знемагали и 
облозі, визнати нашу руську вітчизну вільною, і тоді б\ и ші 
кінець війні, і були б цілі наші міста, села, люди; але ічі 
здогадавшись, що коли ми помиримося, то вам уже не ми/мі.і 
буде вільно ходити в Польщу 1 брати в полон хрисгіїян, ЯІ 
худобу безсловесну, завадили нашо.му союзу задля сіки і 
бусурманської користі, послали таємно до ляхів новідоми і и 
що й раніше завжди хотіли бути з ними у згоді, та боя иь и 



розсердити козаків, і пропонували віддати пас па поталу и 
погибель. І ляхи, засліплені злобою, маючи змогу без вашої 
Гіусурманської приязні присягнути козакам у збереженні миру 
і позбавити себе й королівство занепаду, що було в нашій, а 
ііс в татарській, волі, ляхи, не розуміючи таємно влаштованої 
нами пастки, зраділи наїлому миру, дали вам 100 000 золотих 
червінців і дозволили розоряти міста і села, забирати людей в 
іісіюлю! Ви завжди заважали нам помиритися, як належало 
християнам, аби самим терзати Польщу й Україну. 

— Перед покійним попередником нашим, — мовив хан, 
не смів би ти, Хмельницький, так просторікувати, а тепер 

сумирність наша спонукає тебе до зухвальства. 
— До чого велемовність? — одказав Хмельницький. — 

Іут і без слів видно. Попередник твій, покійний хан, так 
шанував мене, ще незначного чоловіка, що на словесне про-
хання моє дав мені 4000 війська; а ти не соромишся з гнівом 
І оворити мені — в усьому тобі рівному вождю народу. 

— Я маю право, — відповів хан, — гніватися на тебе, бо 
НІ на нас зводиш наклеп, начебто ми воюємо не з військом, а 
І жінками та дітьми під час жнив; ніби ми навмисно губимо 
нашу Русь: цього й на думці не було в нас; але на ваше 
іірііхання ми вирішили захищати вас від насилля, як вільний 
народ, хоча й ворогів наших. 

- Покійний хан, — нагадав Хмельницький, — під'юд-
жував мене йти з ляхами на єдиновірців московитів, і його 
м\ рза погрожував мене самого погубити; та ще явніше видно 
нашу ворожнечу до україно-руського народу, коли під час 
ми|5у ви спалювали наші житла, вбивали і брали в ясир меш-
канців. Звісно, ви проте дбаєте, щоб знесилити народи руські, 
розорити і навіть винищити їх, щоб таким чином вивищити 
сііос татарське плем'я. Ось і тепер, взявши з поляків гроші, 
ПІ ворогуєш з нами і монархом російським. 

— А чи знаєш ти, Хмельницький, — мовив Махмет-Гірей, 
як багато татар у Московському царстві? Всі вони готові 

іопомагати нам; а ти збожеволів, не подумав, з ким розбра-
I анся і до кого пристав? Чи у тебе війська більше, ніж колись 
\ князів руських, поляків, угорців, німців, коли хан Ііатий 
і'.инищивїх і скільки віків татари володіли Києвом і всіма зсм-
чями руськими? 

- Тебе, навпаки, засліпила гординя, — одказав Хмель-
ницький,— йтак, що ти гадаєш залякати мене, як нерозумного 
І) І іюка. Я дуже добре знаю, що царства Сибірське, Казанське, 
Ас траханське, Касимівське, Рязанське та інттіі не можуть тобі 
іо іюмогти , бо вони вже під в л а д о ю м о с к о в с ь к о г о 

самодержавства, а інші татари не підуть далеко задля ваших 
іабаганок. Що хвалитесь Батиєм? Адже війна, ніби меч 



двосічний, повертається на обидва боки. Батий здобув, Мама 
змарнував; за надбанням завже йдуть втрати. 

— Гаразд, — сказав хан, — доста розводити балаканин; 
скоро дізнаєшся, що означають татарські сили. 

Хмельницький пішов. Він тут же відступив в Україну'. 
Коли Хмельницький стояв під Львовом, загін об'єднаної 

руського війська 15 жовтня підступив до Любліна. Сучасми 
стверджує, що в ньому було до 10 000. Другий загін — ч 
одними даними із 6000, а іншими з 10 000 — рушив до Віслі 
і перекрив втечу полякам із Любліна. Місто було беззахисні, 
тож козаки тільки вдарили на краківське передмістя і 
жидівське місто, як магістрат виставив білий прапор. До русі 
прийшли посли, один з яких був єзуїт, і козаки не стерпіли 
июб не пограбувати його до ниточки. Царський воєвода зажа 
дав віддати все майно жидів, католицьких духівників і шля.ч і п 
всі гармати, видати всіх жидів, відкуп з міста та присягпуті 
на вірність царю Олексію Ми.хайловичу. Руси вважали Люблії 
своїм старим містом, а, отже, спадщиною царів московських 
Місто погодилося беззастережно. Члени магістрату від імен 
всього Любліна присягнули служити вірою і правдою царсиі 
його дружині та благородним дітям, заплатили 10 000 з;ю і іг 
чистими грошима, а на 15 000 дали шовкових тканин та ме г а 
левих виробів, викотили кілька гармат і погнали жидів на забіі 
козакам. Руси подарували їм життя, одначе пограбувшмі 
спалили так зване жидівське місто — частину Любліна 
населену винятково євреями. Пожежа палала шість днів; сам 
козаки розламували ближні будинки, щоб вогонь не пошириііс) 
за межі єврейських жител. У католицьких монастиря.^ 
відбувалися криваві сцени: у монастирі святої Бригітти, куді 
втекли чимало католицьких духівників та світських католикіїї 
сталася жахлива різанина: черниць убивали або продавали 
як худобу. Очевидець зазначає, пю московити дотримувалися 
певного порядку й помірност і , але козаки шалеп і^т 
"Здавалося, пю самі фурії вселилися в них", — говорить иім 
Певідоі\ю. пю сталося з майіюм дворян, але, здаєтьси, 
воєвода відмовився від конфіскації, бо, докладно описуючи 
події цих днів, сучасник пе говорить, іцоб їх позбавили маііиа, 
грабували тільки тих, хто потрапив у руки свавільному м> 
зацтву. Воєвода встановив у Любліні новий магістраг і і 
виборних членів, ВКЛЮЧИВ1Ш1 по двоє русів та дисидентів, І а 
взяв часточку животворного хреста, якою славилося місіо 
27 жовтня об'єднане руське військо відступило від міс і а 
Очевидець зазначає, що тоді відчували незгоди між царським 
воєводою та ватажком козаків Данилом Виговським. 

'История о прсзе.чьіюй брани. — К.,І854. 



Люблінці не мали такого твердого духу, як мешканці Л ьво-
иа. Недотримавшись присягиЯну-Казимиру, вони недотри-
малися й даної Олексію Михайловичу. Спершу шведи захопи-
ли місто — Люблін визнав владу Карла-Густава, через певний 
час поляки вигнали шведів -— і Люблін присягнув Яну-
ІСазимиру. колишньому своєму государеві'. 

Тим часом взаємини з Туреччиною стали для Хмельниць-
кого сприятливішими. Збереглася султанська грамота до 
! с гьмана від вересня 1655 року, яка дещо пояснює ці стосунки. 
V пій йдеться: "Посли ваші Роман та Яків принесли нам від 
пас уклін і віддали грамоіу, в котрій ви повідомляєте, шо 
Махмет-Гірей, хан кримський, об'єднався з ляхами, а ще з 
\ І (ірцями та різними людьми землі нашої і воював проти вас, 
порушивши свою присягу, і ви, бачачи довкола себе ворогів, 
імушені були покликати до себе на допомогу Москву. І все ж 
і'.и звертаєтесь до нас і просите, июб ми вас під руку нашу й 
чГюрону прийняли згідно з давнім писанням вашим. Ми вас 
ік ііірних і доброзичливих слуг наших беремо під наш захист 
и обіцяємо допомагати вам супроти кожного вашого ворога. 
І'аніше мій візир не відчиняв до мене дверей послам ваиїим. 
але тепер, достеменно збагнувніи із вашої грамоти, послабій 
ми в усі землі паші, аби всі про те знали і, ніякої причини до 
незгоди з вами не даючи, жили з вами в дружелюбстві і руки 
проти вас не підіймали. По всіх моїх землях я наказав оно-
кісгити, що військо Запорозьке перебуває під рукою моєю, 
називаючи вас і всіх інших вірними й доброзичливими слугами 
моїми. З цим прохаємо тебе, гетьмане Хмельницький, тримай 
\ покорі війська свої, щоб ні сухопуттям, ні морем не входили 
и держави наші й не насмілювалися спустошувати їх, па-
м'ятаючи, що і ми всім землям нашим повеліли перебувати з 
ііа\ш у приязні. Особливо ж докладіть старання, щоб москов-
V і.кі козаки в держави наші морем не ходили і країв наших не 
І пустошували; а якщо хось близький чи далекий стане нашим 
порогом і воювати проти нас захоче, щоб ви були готові з 
ніііськом своїм іти на нього. А ми також обіцяємо, хто б не 
п а в вашим ворогом і пішов на вас війною, ми доіюможемо 
нам тут же, як тільки ви дасте нам про це знати. Для бі;п>іііої 
трності ви вимагаєте від нас присяги, і така наша присяга с: 
засвідчуємо тим, хто створив небо і землю, і всіх нас, під 
|)\ кою якого ми живемо, засвідчуємо всіма пророками, яких 
імізнаємо як ми, так і ви, нехай вони стануть на цьому світі 

'Ксіаііоп осіег аиззГііЬгІІсЬе Ве5сНгеіЬип§ УОП сіег іатпісгіісіїсп ипсі 
І ІЬ:ігтІісЬсп Уег5Іогип£ ипсі ЕіпазсНегапд зоЬеу ЕгоЬсгит сісг хсіюепсп 5іас11 
І ііЬІііі \'оп сіег Мо5со\уііегп ип(і Созаскеп ЬагЬагіхсНеп \УеІ5с. — ЬиЬІіп. 
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свідками в тому, що я з усією моєю державою хочу дотри 
матися моєї присяги. Ти. гетьмане Богдане Хмельницький, • 
усім військом Запорозьким присягаєте бути нам вірними і 
доброзичливими слугами, а ми присягаємо мати вас вірмимі 
й доброзичливими слугами нашими, і так ви нам вірте, що мі 
вас за вірних слуг своїх маємо, і ми будемо вірити, що іи 
бажаєте бути нашими вірними слугами. Як із колишнім крим 
ським ханом Іслам-Гіреєм ви жили в приязні, так і з нинішніл 
ханом Махмет-Гіреєм живіть у дружбі, а також з молда 
ванами, валахами та угорцями, як із нашими слугами, приятс 
люйте. Ми ж, пам'ятаючи, що ви перебували з нами в довго 
тривалій дружбі і про неї не забувати, разом із відпущеними • 
миром згаданими вашими послами відправляємо до паї 
послом нашим Шагін-агу, через якого, за нашим звичаєм 
посилаємо вам шість жупанів — прийміть їх щиро і не забу 
вайте нас. Бо, як ми читаємо чотири книги, Мойсеєм дані, и; 
яких і присягу пашу склали, то ваше посольство нині закіи 
чилось і, раз присягнувши, належить багато літ жити нам > 
дружній згоді"'. 

Ця грамота, писана більш як через півтора року нісл) 
присяги козаків на вірність московському государеві, нокачу( 
що гетьман перед своїм давнім сюзереном падишахом сіа 
рався пояснити свій зв'язок із Московською державою гак 
що це було не більше як союз проти поляків, до того ж снри 
чинений вкрай скрутним становищем та відсутністю допомогі 
внаслідок недотримання присяги Махмет-Гіреєм, який і 
союзника козаків став їхнім ворогом. Це була неправда 
договір із Московською державою був не простим С0ЮЧ() . \ 

проти поляків, а підданством, і склався зовсім не тому, щ( 
Мах.мег-Гірей став ворогом козаків, а ще при Іслам-Гірсї, 
ворожість нового кримського хана була наслідком возч'с л 
нанпя козаків з Московською державою. З поданоїсултапсьмі 
грамоти видно, що вже при стамбульському дворі певний чік 
була недовіра до козацького гетьмана: сам падишах новідч 
мляє, що його візир не відчиняв дверей оттоманського монар.ч; 
послам Богдана Хмельницького, поки зрештою надіслаи 
гетьмаїюм пояснення та запевнення не відновили дружньої ( 
ставлення султана до козаків і поки Богдан Хмельницький ік 
відновив коіиішнього свого зобов'язання, взятого у 1650 ікчц 
Тільки тоді 07Т0манський двір міг знову визнати його, як 
раніше, своїм васалом нарівні з кримським ханом і; 
господарями волоським (молдавським) і мультапсі.ки\ 
(валаським). 

'Лр.чив ипостраііньїх лел. лсла 1 Іольщи с Туриней. 



Р О З Д І Л Д В А Д Ц Я Т Ь Т Р Е Т І Й 

Посольство до М о с к в и . — Зарозуміл ість шведів . — П о л ь -
с ь к е посольст ію до Х м е л ь н и ц ь к о г о . — П о л ь с ь к е посоль-
ство до м о с к о в с ь к о г о ца|)іі. — Иілепськ і їй доі овір . — 
Н е в д о в о л е н н я Х м е л ь н и ц ь к о г о . — Погрози Лвст|) і ї . — 
Угода І І ІвецІ ї з Ракочі про поділ Польщі . — Вторгнення 
Ракоч і до П о л ь щ і . — ЬсньовськнП у Х м е л ь н и ц ь к о г о . — 
Хвороба Х м е л ь н и ц ь к о г о . — Підозра в отруснні. — Обран-
ня Ю р і я Х м е л ь н и ц ь к о г о нас гуртиком Богдана. — Остан-
нс московське посольство у Х м е л ь н и ц ь к о ї о. — В и г н а н н я 
Ракочі з Польщі . — П р и м и р е н н я з П о л ь щ е ю . — Кордони 
України. — Ц а р с ь к и й гонець Желябузьки і і . — К о н ч и н а 

Богдана Х м е л ь н и ц ь к о ю . — Поховання його т іла . 

1 Іовсрнувшись ДО Чигирина, Хмельницький зібрав раду і. 
(І одою козаків, відправив до Олексія Михайловича посол ь-

I іік) пюдо захисту і звільпеппя від поляків 1'Іііідеппої і'уси, 
і'.исловив бажання, пюб Волинь і Червона Русь, землі, когрі 
І прадавпа належали руським князівствам, також бу;иі повер-
іі\ І і І Іольщею, як і Україна, і просив панеред. нюб великодуїм-
ит і нар. тримаючи Південну Русь під зас гупнпці вом иисо-
і.ччержавпої десниці своєї, був о.хороннем її самосгіппосгі і 
іппробуту народного. 

!'им часом Польща іючала 1656 року поправлят ися після 
І .і\ іивих ударів русівта шведів. Від,'іаіепість Хмельницького, 

І і\а про йоі'о прихильність до короля підбадьоріова.чн 
іиі іяків. Шведи дратували переможених. Карл-Гус гав замість 

ч. ііюб виявляти повагу до республіканського порядку поль-
' І кої нації, хизувався, пю він переможець, відверто говорив, 
III" 1ІОІ О шабля напише закони переможеним; шведи почали 
і..і:',(^ніти, зневажати релігію, їхні вчинки призвели до того. 



що мами знову почали навертатися до колишнього короля, 
гетьмани Конецнольський та Вишневецький знову були 
слугами Яна-Казимира. Особливо обурив польський на|і();і 
набіг шведів на Ченстоховську обитель — предмет всезаі ;і 
льної релігійної шаноби. Відозви короля, Чернецького і;і 
Любомирського сколихнули народ; поляки ніби переродилися 
голос церкви гримів проти ворогів-нротестантів, ожив лу\ 
народний. Чернецький отримав блискучу перемогу над во|иі 
гом; Варшава була взята поляками. Шведський король виїхаи 
до Пруссії, де намовляв на Польщу її васала — брандси 
бурзького курфюрста. 

Серед цих успіхів король відправив у травні разом дііл 
посольства: до Хмельницького і московського царя. Ляндско 
ронський прибув до Чигирина, був зустрінутий, як завжди, 
ввічливо, але з першого погляду відзначив, що Хмельницькмії 
не той, яким сподівався його застати. Причина була в т()м\, 
що Х,\іельниц[.кий дізнався протасмницю Любовицькоіо. 

— Я не можу довіряти його ве:иічнос гі, — говорив він. 
Я вже відчув, що коро;іь насіільки гордовитий у щасті, ніі 
скільки уникливий в нещасті. 

Ляндскоронський переконував йоіо сприяти зброєю нрсч м 
шведського короля, не обмовився й словом про московської и 
государя, розсипав обіцянки дружби й прихильності, які ні ди 
чого не зобов'язували, проте не показував згоди Речі Поемо 
литої визнати Україну незалежною. 

— 1 тільки? І більш нічого? — гнівно розреготався Хмс.т. 
ницький. — Яке ж після цього безумство вашого короля І 
всіх сенаторів! Ви просите собі в союзники козаків, яких ми 
торік, піл час війни під Ставищем, погрожувати випи іцти 
одни,м ударом. Пс проіюнуєтс ніяких міцних у\юв миру, .1 
хочете використати для свого захисту кров руську! Не гоїш 
ріть, яку нагороду дасте за те, що хоробрі воїни падатнм\ и. 
жертвами вашої забаганки! Досить обманювати нас, доспи, 
вважати нас дурня.ми! Полякам за їхнє безкінечне віїюлом 
ство ні.хто в світі не повірить; був час — ми погоджували! м 
на мир із поваги до короля, який завжди на душі мав одне, і 
виду показував протилежне. Ііехай знає Польща, ию И̂I ш 
ввійдемо з нею в дружні переговори, поки вона не відмовим.! м 
від цілої Руси. Нехай іюляки нормально оголосять р м ш 
вільними, і тоді ми житимемо з вами, як друзі й сусіди, а іи 
як під^'іані і раби, і тоді напишемо юіятвений договір на 
скрижалях. Ллє я знаю, доки в Польщі владарюваі им\ м. 
пани, — не бути мирові між русами й поляками. 

Ляндскоронський поїхав із Чигирина'. 

І Іі.чіогіїїтт І'оіопіас сЬ е.\сс5,чи УІасІіхІаі IV,,, — 175.5. І',2 I I 



Посольство до Москви було успішнішим для поляків, 
і Іринизливі прохання й лукаві обіцянки Яна-Казимира схилили 
Олексія Михайловича до великодушності. Посол австріїі-
сі.кого імператора Ллегретті, природний слов'янин із І'аі узи, 
який виконував у цій справі роль посередника, говорячи, до 
речі, російською, зумів вплинути на бояр та духівників. Па-
іріарх Никоп, зі свого боку, переконував царя помиритися з 
поляками й повернути зброю на шведів, щоб відняти Лівонію 
І а землі, що здавна належали Великому Новгороду. Цар мав 
привід до невдоволення проти шведів. У той час, коли він 
\ же вважав себе государем завойованої Литви, гетьман Япуш 
І'адзивілл піддався шведському королю, і таким чином Карл-
I устав вирвав у московського государя йог о здобуток. Цар 
підправив своїх уповноважених до Вільно, де з послаіпія\пі 
І'счі Посполитої у вересні 1656 року уклав трактат, за яким 
і'іч Посполита зобов 'язувалась ію смерті Яна-Казимира 
обрати па польський престол Олексія Михайловича, а цар, 
і'.,ке вважаючи Польщу ніби своїм надбанням, обіцяв захищати 
її і повернути зброю супроти шведів, колишніх своїх союзни-
ків'. Український літописець* говорить, нібито па цьому з'їзді 
послів було ухвалено, що цар візьме па себе обов 'язок 
присмирити й підкорити козаків владі Корони Польської, котра 
йому належатиме, але перегодом заперечує це. Видно, така 
і>мка панувала в Україїн'. Хмельницькому й козакам розрив 

Московської держави із Швецією був дуже не до душі; він 
ііаііалізував плани козацького гетьмана, якому хотілося, нав-
паки, пюб Москва разом із Швецією завоювали Польщу до 
ічиїця і дружелюбно поділились здобутками. Через це, коли 
іірпї.хав до Чигирина московський гонець, то йоіо не допу-
1 мілп до гетьмана, а писар "сердито"- вирвав у нього листа. 
\ іс нічого не поробиш. 

Хмельїіицький послав на віденський з'їзд своїх послів\ 
•ікі мали говорити на користь Півдеінюї І'уси, але комісари 
н.іря Олексія Михайловича нагадували їм, пю Х М Є Л Е > П И Ц І . К П Й 

І козаки — піддані, а тому не сміють подавати і олосу там, де 
ічі|міііуютьїхнюдолюіюсланці государів''. Вони змушені були 
поїха ти ще до закінчення переговорів. 

Україна тим часом збурилася. Поширилася чутка, ию 

'І Іо.іпос собраписзакопої) Росспйской импсрни. — М..!ХЗ(). - 1.1. -
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Україну віддають Польщі. Повернувшись додому, козацькі 
посланці, як потім розповідав московським послам батько 
писаря Євстахій Виговський, у присутності старшини кинулися 
в ноги гетьманові, плакали й волали: 

— Загинуло військо Запорозьке! Немає нам допомої и 
нізвідки! Піде голови прихилити! !У1и не знаємо достеменно, 
яку умову схвалили царські повноважні посли з лядськими 
комісарами. Царські посли нас і в посольське шатро не впус 
тили; мало того, до шатра далеко не допустили, немов нсіи 
до церкви Божої. Л ляхи нам по совісті передавали, ідо у ніі\ 
укладено мир за полянівським договором, щоб усій Україні і 
військо.м Запорозьким, як і раніше, бути у них, ляхів, під вла 
дою. А якщо військо Запорозьке з усією Україною не буде и 
ляхів у послушенстві, то царська величність раттю своєю 
допомагатиме ляхам бити військо Запорозьке. 

Х.мельницький, почувши це, так розлютувався, зі сліи 
старого Виговського. як хрисіиянину чини ти не личить. Іііи 
утішав козаків: 

— 1 іе печальтесь, дітки, треба відсіуїш ги від царя. Підемо 
гак, як повелить Всевишній владика. Буде.чю й нідбусур.мап 
ським государем — не те що під християнським! 

Він тут же зібрав нолковииків на і^аду. Як запевняв Євсі а 
хій Виговський, син його, нисар. надаїіу ноги Хмельницькому 
і про.хав облишити злоб\ проги Москви, тим паче, що чу гкіі 
про доіовір з поляками можуть бути неточними. Хмельни 
цький був непохитний, лаявся, шаленів, проклинав ІМоскв> і 
погрожувавїй. Зійшлися полковники. За поданням писаря ЕКІНИ 

З'хвалили: "і ісможливо, щоб цар. показавши своє милосердя, 
віддав би пас знову в руки вороі ів нашої віри й поганцям. 
Якщо нам. не дізпавииісь докладно про справу, в ідстушгт 
від царської величності, то нас в усьо.му світі вважатиму іі. 
зрадниками і клятвонорунппіками". Це змусило Хмельниці. 
кої одо пори до часу облишити явно злісні на.міри проти іМосквн. 

і Іро все це розповідав старий Виговський, певне, прагнучії 
виставити перед царем заслуги свого сина, то.му міг бу їи 
неточним, шіе за тодішніх обставин відбувапося щось подібні' 
тому, пі,о він п е р е д а в а в м о с к о в с ь к и м л ю д я м . Писа|) 
Виговський завше був більиіе прихильним до Польщі, ніж до 
ІМоскви, що й довів перегодом, проте після віденськсмо 
договору, більше, ніж будь-коли, мав показувати себе прия 
гелем Москви, коли для України була небезпека, що у випадку 
непокори і заворушень поляки заодне з московським і осуда 
ре.м приборкуватимуть козаків. Запальна вдача Хмельниці. 
кого давала йому нагоду кинути тінь на гетьмана, а ссін-
виставити у сприятливому світлі перед Москвою. 



Як би там не було, Хмельницький був дуже нсвдоіюлений 
іаким перебігом обставин. Він знав поляків ліпніе москов-
ських бояр і розумів, що поляки обманюють царя, бажаючи 
лиіие уникнути небезпеки і використати московитів для 
відновлення колишнього стану Речі Посполитої. Ян-Казимир 
мігжити ще довго; Олексій Михайлович як майбутвіій король 
Польщі, міг поступитися Україною майбутньому своєму 
володінню і, звісно, застосувати силу, якби українці запро-
гсстували. Якби ж сталося, що Олексій Михайлович скоро 
сіав би польським королем, що Хмельницький вважав немо-
жливим, то, по-перще, зберігаючи весь порядок Речі Поспо-
литої, а, отже, всю владу панів, він, навіть при доброму бажан-
мі, не зміг би зберегти прав України інакше, як за сприяння 
московського війська, і через це втратив би польську корону; 

по-друге, якби навіть при ньому Україна була щаслива, то 
після нього інші обрані сеймом королі кинули б її в жертву 
панам. Так думав Хмельницький. Проте дбав він не лише 
про козацьку Україну. Давно і постійно за слушної нагоди він 
іаявляв про своє заповітне бажання, кінцеву мету своєї пращ 

звільнити з-під польської влади і пригднаги до єдиної руської 
чсржави всі землі, де спрадавна процвітаію православ'я і 
іупала українська мова. Він, бачачи Польщу наскрізь, був 

переконаний, що це бажання не можна було здійснити тому, 
що поляки намітять московського государя собі в королі з 
тіборчим правом: ця подія моїла тільки віддалити жадану 
\ісіу, що й сталося. На думку Хмельницького, треба було 
продовжувати війну з Польщею, не давати полякам перепо-
мипку, уражати їхні сили доти, доки вони не матимуть змоги 
пс лише утримувати руські землі, а навіть, у крайнощах по-
купившись ними, сподіватися на повернення їх назад. Ціл-
ім чиї гс знищення Польської держави і іюділ її земель між вою-
ючими сторонами малибуги неминучою розв'язкою цієї війни. 
І ;ік гадав Хмельницький. І наперекір йому ті, для кою і ру-
ліпіся, руйнували його плани, надава;иі ііо;нлиі допомоїл й 
моря іуіюк, сприяли тому, що ріки руської крові були проли гі 
марно і руський народ залишався під тим же гнітом. 

Отримавши з Москви повідомлення про укладення дого-
іиіііу, за яким московському цареві обіцяли польську корону, 
\мс;п>ницький висловив государеві всю правду так: "Як вірні 
1 і\ ги вашої царської величності про неправди і хитрощі 
іядські повідомляємо, що вони цього договору ніколи не 
юі|)іі\гаються. Вони віру нашу православну здавна воюють 

І НІМІЛИ їїдоброзичливцями бути не можуть, а тепер вони цей 
ииовір для того зробили, щоб, трохи переіючивши га 

м.и'і.ілакавниісь із султаном турецьким, татарами й іншими 



сторонніми, знову на вашу царську величність піти війною. 
Бо якщо вони, ляхи, справді вашу царську величність па 
Корону Польську і Велике Князівство Литовське обирають, 
то навіщо воєводу познанського і каштеляна Воймипького по-
слали до цезаря римського прохати його рідного брата па 
королівство? 12 жовтня, саме під кінець віденської комісії, ці 
посли прибули до цезарської столиці і вели переговори. Все 
це ознаки явної неправди ляської. Ясно, що ляхи віленського 
договору не дотримають і ще невідомо, чи буде він прийпятиіі 
на сеймі чинами. Через перелічені неправди ми ляхам ніяк 
не можемо вірити, бо знаємо достемепію, що вони [іраво-
славному народові недоброзичливці. Вдруге тебе, великиіі 
государю, єдиного під сонцем православного царя, благаємо: 
не віддавай православного народу на поталу, про що ляхи 
задумали" ' . 

Москва була глуха до цих порад. 
О тій порі Хмельницькому завадила не лише Москва, а іі 

інші сусіди па довершення його намірів, імператор австрііі-
ський вимагав покори Польщі, обіцяв кіюпотати про розширен-
ня прав козацьких, а при настирності- погрожував послати 
проти України сильне військо; з іншого боку, кримський хап 
надіслав до нього послів — вимагав ВІДНОВЛЄЕІПЯ зв'язку ч 
Польпіею І лякав, пю пустить орду на Україну. Туреччина 
прислала свого чауша і також обіцяла кинути військо на 
підмоіу полякам. Всі боялися посилення руської держави. Всс 
це так засмутило Хмельницького, що він занедужав^ Певне, 
ці сумні хвилини навіяли гетьманові поетичні образи, і він 
створив тужливу алегоричну пісню про бідну чайку, ображену 
двома птахами, яка побивається за своїми дітьми, — так 
оіюе гизовапа гірка доля тогочасної Південної Руси, якщо це 
правда, що ця пісня складена ним, а не народом. 

Тим часом, скориставшись заспокоєнням польсько-литов-
ських меж з боку Москви, Ян-Казимир здобував все більше 
успіхів. Поляки повернули собі Варшаву, взяли в полон і відпра-
вили в Замостя найкращого шведського генерала Віттен-
берга. Чернецький іювсюди перемагав. Австрійський імпера-
тор Фердинанд уклав з польським королем дружній союз і 
погрожував ворогам Польщі послати проти них військо. Одна-
че і Карл-Густав шукав собі союзників; він переконав бран-
денбурзького курфюрста діяти взаємними силами і продов-
жував прохати сприяння Хмельницького. У січні 1656 року 
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.іф(міський чернець повернувся із Швеції до Чигирина і привіз 
чкісь депеші, зміст яких невідомий. Слідом за цим, у травні, 
приїхав до Чигирина Грондський, який вже вдруге навідував 
.\ \гсльницького, тільки від іншого короля. 

"Якби я мав таке хоробре військо, як козаки, — писав 
К(Ч)ОЛЕ), — т о витримав би двобій із цілим поголовним рушен-
ням польської нації. Я прошу, шоб при необхідності козаки не 
підмовили мені сприяти, втім, не раніше, як я запрошу, бо 
І подіваюся уюіасти вигідний мир з поляками, і при цьому 
ішіцяю, зі свого боку, виконати всі побажання козацької нації. 
I Ірошу заздалегідь спорядити комісарів, викласти вимоги і 
повідомити мені, який вам зручно призначити час і місце для 
комісі'Г''. 

Невідомо, що запропонували тоді зі свого боку козаки; 
ічім, пропозиції шведського короля про мир сгосуішіися 
II і іііішого часу: Карл-Г устав запрошував з собою діяти нового 
І чіозника — Ракочі. Деякі польські дворяни , зокрема 
іиснденти, котрі шукали прав своєї релігії, а надто люди, які 

м;і : т користолюбні інтереси і втекли під час сум'яггя в сед-
м т радську землю, запроніувшш князя бути королем іюльсь-
м і\і. І'акочі звернувся до Хмельницького і прислав своїх послів 
Іпроханням допомагати йому ^ Хмельницький дав тоді його 
ПІісольству обопільні відповіді. 

-- Ракочі дуже хоче союзу з нами, — говорив Виговський 
І роїідському, — а ми не хочемо об'єднувати наше військо з 
і.ікими солдатами, яких вчили за пічкою. Одначе, щоб не 
пл іаіігговувати його проти себе, ми даємо йому двозначні 
і'.ічііоіііді. Одвсрто кажучи, рана, завдана напіому пану 
и іі.манові Ракочі загибеллю сина, — невигойна, і гетьман 
і'.і г піс хоче помститися йому'. 

І рсіндський мав доручення їхати в Седмигра/щя і переко-
п\ іі.пі Хмельницького дати остаточне рішення. Г'е гьман заглу-
ппп( у собі почуття кривди і дав згоду. Він був гоговий на 
' п.-які заходи, тільки б досягнути своєї мс ги. 

І'ачом із Грондським вирушив отець/^анило. Вони проїхали 
•и |кч Молдавію, щоб не потрапити до рук полякам, і прибуіпі 
І" І'лкочі. Той прийняв іюслів з радістю і відправив із відп^)-

14 І по до Швеції, через Москву, отця Данила, а Грондськоіо 
.1 піпіину себе. Тож час протягнувся до зими, поки від Карла-

I іана прибули уповноважені в Седмиграддя. Після відсн-
• і.кі 'І о договору Хмельницький вже не сумнівався і 26 листо-
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пада уклав із Ракочі особливий попередній союз, за яким обидві 
сторони мали захищати одна одну проти всіх ворогів, а 
мешканці обоїх країн перебувати в цілковитій згоді. Ракочі 
зобов'язувався захищати українців від утисків у вірі й правах, 
від кого б там не було. 

Слідом за цим на початку 1657 року між Швецією, Тран-
сільванією та Україною було укладено договір про іюділ 
Польщі. Це вже друга спроба до того, чого не уникла Польща 
через більш як сто років. Королю шведському повинні були 
дістатися Велика Польща, Лівонія, Гданськ із приморськими 
околицями; бранденбурзькому курфюрсту — всі польські во-
лодіння в Пруссії, Ракочі — Мала Польща, Велике Князівство 
Литовське, князівства Мазовецькета Руське (Червона Русь), 
а Україна з рештою південноруських земель визнавалася 
назавжди окремою від Польщі. Ці договірні статгі були підпи-
сані від Ракочі Стсфаном Хорватом і Топошем, від України 
— генеральним суддею Самійлом Богдановичем Зарудним 
та військовим осавулом Ковалевським'. Піс;ія укладення 
такого договору Хмельницький послав до Ракочі на допомогу 
12 000 війська під начальством Ждановича, Зеленського і а 
сотника Попенка^ 

Перед відправкою війська Хмельницький зібрав раду із 
старшин та полковників і сказав: 

— Нам нічого ждати добра від Москви. Наші посланці, 
відправлені до Вільно бути при великих послах царської 
величності, повернувиїись додому, сповістили, що їх не 
допустили на нараду. Вони дізналися, що Польща і Литва 
піддалися бути під государевою рукою, а володіти до смергі 
нинішнього польського короля, як раніше володів, і всім 
правам та вольностям шляхетським бути колишніми, і нас 
знову віддати ляха.м! Чого ж нам після цього очікувати! Коли 
ми раніпіе від ляхів такої наруги й утисків зазнавали, то тепер 
вони нас упіент вигублять. Л тому нам залишається відсту-
пиги від московського государя і допомагати угорському 
князю Ракочі взяти Польське королівство заодне зі шведом. 

Всі слуxа^ИI гетьмана без заперечень, хоча дехто й сум-
нівався в усні.ху й не був однодумцем гетьмана. Були й такі, 
що хотіли новідо\игги про це московському урядові, однак не 
відважувалися на це \ 

Великий коронний гетьман Любомирський марно переко-
нував Ракочі не розпочинати бойових дій і доводив, що немає 
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НІЯКОГО приводу до розриву між ним і Польщею. Леопольд, 
м іроль угорський та богемський, який с гав мри владі по смерті 
'Іч-рлинанда III, через архієпископа Пігри Юрія ІМелепчепа 
переконував його. Ракочі посилався нате, що поляки проію-
іі \ пали йому корону і твердив, що вважає своїм обов'язком 
•лчищати свою честь'. У грудні Ракочі видав до гюляків мані-
і|и сг, в якому йшлося: "Коронні чини, побачивши, що Річ 
І І'ч іюлига хиішться до падіння, і не очікуючи ні ґрунтовних 

ічодів, ні допомоги від її теперішнього уряду, як раніше, так 
І 11 недавню пору через своїх великих послів пропонувати нам 
'..І исвиих умов польську корону, з давньої і, можна сказати, 
' І іадкоємноїлюбові нашої до благородного польського народу, 

ристиянського благочестя та співчуття, ми, з Божою допо-
м.>і ою, маємо намір засіюкоїти иаиюю особою і нашими вій-
. і.ками смути у славному Польському королівстві. Тому 
і і.лжаємо за необхідне попередити і застерегти усіх, щоб ко-
11II. кому дорогі його дружина, діти й маєтності, після про-
їм їлиня цього маніфесту, яктільки ми наблизимося з нашим 

і іік ьком до польських кордонів, завчасно приставав до нас, 
І.ІІЧІІМ чи іншим способом засвідчивши нам свою прихиль-
мк II,. Якщо хто не побажає так вчинити і зневажить нашу 
ічпрозичливість, той нехай припише собі, а не нам, [5сілякі 

и|ткроілі, яких може зазнати в неспокійний воєнний час. Всіх 
і.г іих, хто шукатиме нашого заступництва, ми обіцяємо 

мріиімати милостиво, оберігати від лих та воєнного розору і, 
ІКК Ічільки це буде можливо, повернути їм порушені вольності. 
І К поливо ж обіцяємо щиро зберегти в цілості свободу совісті 
І іиа і и про те, щоб, з Божою поміччю, в славному Польсь-
I "м\ королівстві розквітнув жаданий мир і ми могли б дару-
1.1111 йому громадську й приватну безпеку"^ 

січні 1657 року Ракочі рушив на Польщу, залиніивши на 
мі|іаі(лінні своїм князівством свою матір та сина\ 

К рім 12 000 козаків, у нього було свого війська близько 
•II 1100. а за іншими даними — до 40 ООО'̂ . Це був строкатий 

м и.11111 всіх націй і станів; крім угорців — підданих Ракочі, 
І >\ НІ м орські гайдуки, волохи, гюляки, українці — подністров-

і.і. І ісвепці, які звик.,ти жити війною^ Заугорським джерелом. 

1Іі',и>ііагапі1'о1опі;\ссЬе.хсе.«іі У1асІІ5ІаіІУ..,— 1755. .•̂ 28; 
.1.1,'Іііи .Іаінтпі. МипцагіїсЬ ЯісЬспЬіігіїіясІїс МокІаіі-\\''іі1Іасіі. Гигск-
м ІЧ і.чіам иікі УспсІіапіїсНс СІїгопіса. — 1665. --- N.539. 
І'\ і.піііи.'іі И.ГІ.В. отлела ралюя'зичіїоіо. — Ф.Хі' 28. 
І •'./</,•/(•/;;;/.Л І ІирпагійСІї... СЬгопіса. — 1665. — N.5.^). 
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у нього було 4500 німців, 7000 саксів Седмиградського кня-
зівства піхоти та 35 000 кінноти, в якій були валахи й мол-
давани'. Двоє поляків, втіклих дисидентів, взялися схиляти 
на бік переможця підданих >Іна-Казимира: перший був відомиіі 
нам Грондський", другий — І іемирич, який був у козацькому 
війську, переметнувся до шведів і тепер підтримував Ракочі 
для руйнування своєї міляхстської вітчизни'. 

Дорогою їх зустрів гонець від московського государя 
Олексія Михайловича. Він умовляв седмиградського князя 
облишити свої задуми, якщо цінує дружбу государя. 

— У протилежному випадку, — додав гонець, — великий 
государ, його царська величність, буде зброєю захиіцагн 
Польщу, як власну вітчизну, бо він обраний королем поль-
ським. 

— Не знаю, — відповів Ракочі, — коли цар московськиіі 
одержав запрошення бути польським королем, але мені іі 
раніше, й недавно поляки пропонували корону. Якщо його 
царська величність визнає І1о;и>щу своєю, то про це ми 
зробимо ухвалу пізніше. Я не заперечую, що дорожу дружбою 
його царської величіюсті, одначе не до такої міри, щоб задля 
неї відмовитися від польської корони. Якщо вже порушувати 
мир, то за царство''. 

Військо вступило в І Іокуття, а звідти пішло до Львова. 
Всілякі переконання Грондського до львівського магі-

страіу про здачу міста і визнання Ракочі залишилися марними. 
Львів обіїтяв визнати Ракочі королем, коли вся Польща йоіч) 
визнає, але не зрадив Яна-Казимира^ Побоюючись зволі-
кання під Львовом, Ракочі пішов далі. 29 березня він вступии 
до Кракова, все ще зайнятого шведами, наступного дня взми 
від громадян і дворянства присягу на вірність і виступив зі 
столиці. 4 квітня в селі Модлипіеві, на иіляху із Кракова до 
Варшави, він зійшовся з шведським королем. Козацькиіі 
полковник Жданович зі своїми козаками йшов за ними і міч 
союзник був допущений на наради седмиградського князя і 
шведським королем''. Обидва підступили .по Замостя. Ракочі 
уповноважив Немирича схилити на свій бік власника фортеці 
ссндомирського воєводу Замойського''. 

Всі докази Немирича поляки зневажили. 

'Сгасіеіеііпі1 Іііиііагіясії... Сіігоіііса. — 1665. — 5.540, 
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"Огриманий мною лист, — писав Замойський, — може 
іл їй ііаписаиийтількитакимзрадником,як ІІемирич. Непиши 
иі мене, доки не змив своєї зради благородним вчинком; мені 

1 оромно мати справу з гадинами, які терзають нутрогці свогї 
і.іічизни'. 

Союзники повернули від Замостя. Карл-Густав повернув 
ііл 1>рест, узяв його і змусив присягнути Ракочі. За сучасним 
ііоиідомленням, Ракочі підкорив Люблін, розорив нещасне 
міг І о і примусив мешканців уже втретє скласти підданство 
Яііу-Казимиру-. Та полковник Жданович, який був із Ракочі, 
мч',о|)ив, що Люблін не був взятий. Союзники піньїи на Вар-
іііпну. У травні Ракочі видав новий маніфест до польського 
народу. "Мені дуже шкода, — переконував він, — ию стри-
Г . К Л ' Є Н І пани, котрим вигідно, щоб у Ііольніі було сум'ятгя, 
іпдують вас суєтними обіцянками, що прийде вам на доно-
мчгу військо з півночі, сходу, заходу, півдня: ви цісїлоно\юги 
Ні- дочекались і не дочекаєтесь, а тим часом полишаєте свої 
іпмівки і тиняєтесь нетрями та горами, живете не по-людськи, 

.1 ііо-звірячому. Дружньо бажаючи вам добра, застерігаю вас: 
мг І аняйтесьза вістями, які приносить вам вітер: оберіть шлях 
і'.ірііініий і безпечніший, поверніться до своїх осель та ланів, 
іаі'.ай ге моїм військам і ь т і р н у скромну стацію і сидіть собі 
іи\о й вільно, доки Бог не зволить дати Польському коро-
нне іву іювний і цілковитий спокій. Якщо прислухаєтесь до 

мімї (юради, шкодувати не будете; вперті ж і непокірні 
ін рсслідуватимуться вогнем і мечем^ Якщо вірити оповідям 
іпіочасних польських істориків, то гюлякам було чого хова-
нії я 110 нетрях та горах і вести звірине, а не людське життя. 
.Чіікс військо Ракочі повсюди, де проходило, грабувало, вби-
ім НІ. чинило насилля. "Містечка й села. — засвідчує сучас-
ник, - перетворювалися на купи попелу. Мешканці винищу-
і л інсі> без розбору; не зважали на святиню церков, катували 
' иищеників, не жаліли немовлят"'. Поляк-сучасник зазначає, 
іїимід війська Ракочі край постраждав за кілька т ижнів білі,ніс, 
мі,к іа два роки від шведів. Великих збитків зазнали масі нос гі 
м.іртала і нольїюго і'етьмана Юрія Любомирського біля Лан-
м\ МІ, бо тоді Ракочі злився переважно на цього пана за іе, 
111". як запевняв Ракочі, він сам через свого посланця Сгані-
• МИСІ,кого запрошував його боротися за польську корону, 
• •"ШИЮЧИ йому Підгір'я і частину Руського восводсгва, годі 
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як Любомирський заперечував це і заявляв, що нічого [іс 
обіцяв Ракочі'. Різноплемінні юрми цього війська, не розуміючи 
одне одного, билися й між собою: шведи відбивали здобич м 
угорців, українці віднімали її в шведів. У таборі іцогодини спа-
лахували бійки, здіймався ґвалт, траплялися вбивства^ Такс 
некероване полчище вторглося до Варшави. Столиця здаласі., 
іюкладаючись на Карла-Густава, але розору не уникла. Дикі 
натовпи, не підкоряючись ватажкам, оскверняли храми, гра 
бували, палили передмістя і не пощадили навіть палацу\ 

Але тут було покладено край торжеству Ракочі: польськиіі 
король під час вторгнення ворогів утік у Данково, маєток кра-
ківського каштеляна Варшицького, неподалік від Ченсто.чоп 
ського монастиря^, і діяв проти ворогів уміло. Його іюсол 
Лещинський рушив до Леопольда' і випросив послати на до-
помогу сильний загін під начачьством Гарцфельда*^. Водночас 
Любомирський із польським військом зайшов у володіння 
Ракочі і наказав спустошувати все, щоб помститися за розо|і 
Польщі і налаштувати проти князя його підданих. Він видак 
маніфест до мешкаїщів С ед ми граде ь кого князівства, в якому 
доводив, що винуватцем нещасть є їхній володар, зображай 
його тираном, співчував угорцям у втраті свободи''. 

Інший посол — Яскульський вирушив-до Туреччини, 
щасливо уникнувши рук матері Ракочі, яка було спіймала його, 
але мусила відпустити, боячись іюмсти турків. Остерігаю 
чись могуті Московської держави і прагнучи розлучити з нею 
козаків, турецький двір прийняв прохання короля прихильно, і 
посланець повернувся із звісткою, ню хан піде з усією ордою 
проти козаків''. 

Ще у квітні 1657 року король Ян-Казимир посилав до Хмс 
льницького волинського каштеляна Станіслава Беньовського. 
Це був хитрий і вправний дипломат. Невідомо, як велися і 
ним переговори. Вони не відбу:піся, але з допомогою Виїои 
ського, який здавна сприяв примиренню з Польщею, Хмелі, 
ницький дав йому надію. В листі до короля від 18 квітня 
Хмельницький перелічив колишні заслуги козаків, нагадавіми 
про польську невдячність, проте дав згоду на мир, висловии 
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ПІЙСЬ так: "Ми з послом Беньовсвжим виїпукували заходи, 
щоб не завдати шкоди ні достоїнству вашої величі юсті, ні наїлій 
гінібоді". Він доручив Ьеньовському докладно викласти 
г.іімоги русів і попрохав, щоб справу довів до кінця сам Іісньов-
^ ький: певне, більше, ніж іншим, довіряв йомуч Українськиі^ 
іігописець пояснює, в чому полягали вимоги, викладені 
Хмельницьким Беньовському: він прохав надіслати комісарів 
чия розмежування України від Польщі-. 

Тим часом Ян-Казимир доносив цареві на Хмельницького, 
що гетьман із Швецією та Ракочі збираються напасти на 
московського царя. Цар для уточнення цього доносу послав 
іо Чигирина стольника Кикіна. Хмельницький запевнив його, 

що, навпаки, поляки під'юджували його відторгнутися від 
московської влади і Беньовський зізнавався йому, що ухвалені 
\ Вільно статті укладені поляками лише задля отримання 
московських військ від розору Литви. Хмельницький зі своїм 
посланцем Федором Коробкою відправив до царя перехоплені 
іисти від поляків до турецького двору: із них було видно, що 

поляки шукаїшсоюзу з Туреччиною не на користь Росії. "Ляхи, 
писав Хмельницький, — передбачаючи свою Богом 

призначену погибель, вашій царській величності скоряються, 
:і II серцях їхніх кипить гадюча отруча злості. Вони відправ-
іяіоть послів до турецького султана, просять допомагати їм 

християн воювати. Благаємо тебе, великий государю, не 
і'.іри ги відступникам ляхам". 

Ллє в Москві стало відомо, що Хмельницький уклав дого-
і;і|) із шведами та угорцями, що війська козацькі надсилаються 
іііі допомогу Ракочі. Цар Олексій Михайлович 19 квітня 
і'.ілііравив до Хмельницького з доганою окольничого Федора 
I.\ гурліна і дяка Василя Михайлова. 

І им часо.м Хмельницький все більше виснажувався фізич-
но. Український історик стверджує, нібито його отруїли. 
Приїхав якийсь польський шляхтич знатного роду прохати 
|л ки ііого доньки. Він певний час живу Хмсіплтцького, оі ри-
\мі'. ',і оду гетьмана, потім зібрався в дорогу під приводом 
іі|чіі огувань до шлюбу й обіцяв незабаром бути в Чиї ирині. 
II.і прощальїюму обіді жених запропонував майбутньому 
п І ісві випити з ним за здоров'я нареченої нривезсноїз собою 

іки, якою вихвалявся як рідкісною. Ві/іімкнувши свііі 
и.іі рібсць, він скористався тим, що Хмельницький відвернувся, 
І 11.1 т и у його чарку горілки не з тієї пляшки, з якої наливав 
І п себе. У горі:щі була отрута, яка вбивала повільно, але 
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невідворотно. Наречений поїхав і більше не з'явився в Україні. 
Український історик говорить, що його підмовив на таке зло-
чинство польський уряд, який прагнув позбутися сильного во-
рога будь-якими засобами. Відтоді Хмельницький помай 
сохнути, хиріти, кожен день наближав його до сумного кінця. 

Навряд чи справедлива ця легенда, ймовірно, що вона на-
лежить до тих навіяних підозр, котрі в усі часи скрізь супрсь 
воджували передчасну смерть знаменитих людей, бо черсч 
своє політичне становище завжди мали багато ворогів. Зовсім 
не правдоподібно, щоб Хмельницький погодився віддаги 
дочку за якогось польського шляхтича, до того ж відомо, що 
в останні роки його жиггя обидві його доньки, — а більше 
дочок у нього не було, — були заміжніми: Катерина — за 
Данилом Виговським, Олена — за Іваном Нечаєм. Набагато 
ймовірвііше, що та отрута, яка повільно зводила Богдана и 
могилу, була принесена йому не з І Іольщі, а з Москви; то була 
московська політика, яка ламала всі його широкі плани зни-
щення Речі Посполитої, єднання й розростання руси; ламала 
їх у той час. коли вони могли швидше, ніж будь-коли, здій-
снитися. Хмельницький пророкував на прийдешні часи, що 
засвідчують його численні промови. Він бачив, що Москва 
більше, ніж всі інші сусіди, зіпсує розпочату ним справу і 
надовго залишить руський народу яр.мі католицтва і панства. 
Крім того, грубе поводження московських людей з малоро 
сами, на яке звідусіль надходили скарги, недовіра до н ь о т 
московських чинів, недопущення українських комісарів на 
наради між Польщею та Москвою про долю руського иарол\, 
невдоволення проти Москви митрополита і значіюго право 
славіюго д>'ховенства, — все показувало йому, що возз'сл 
напня Південної Руси з Московською державою не можі.' 
здійснитися без чвар та потрясінь. Все цс непокоїло гетьмана 
Йому було за 60 літ; в його житті було багато ударів, п|-)()м.' 
віленський договір з усіма супровідними обставинами був для 
Х.мельиицькоіч') зіубним ударом. 

Передчуваючи, пюжити йому недовго, гетьман всю спою 
іпобов спрямував на сина Юрія. Йому .хотілося, щоб козаки 
обрали йоі о гетьманом після нього. Він зібрав на раду полкои 
ників, сотників та вибраних козаків. ІДебуло в травні. Україи 
ський літописець вка?\'(; день його отруєння: 6 серпня; але це 
не відповідає істині. Зі справ московського малоросііісі.кош 
наказу, писаних у квітні, видно, що Хмельницький думав прп 
цю раду, а із писаних у червні видно, що вона вже відбу лася 
Ця рада стала для народу пам'ятною подією і перейшла и 
народну думу. 

11а зібранні козаків Хмельницький говорив: 



— Братове! Якби я мусив іоворити для мсобізиамих з 
іілііїими плачевними обставинами, іо у мене не вистачило б 
мі часу, ні слів, ні здоров'я. Ллє вам зайве розповідати тс, що 
г.и самі знаєте: відомо вам, братове, стільки ж, скільки й мені, 
яких страшних гноблень, переслідувань, руйнувань, торгур, 
щоденних мук зазнав під польським ярмом нані стражденний 
народ руський, як потерпала мати наша — православна 
східна церква; позбавлена свого богослужіння, пригнічувана 
іагинством, вона німо стогнала! Зрештою Бог зглянувся на 

нас. послав свою благодать і подав руку допомоги, як у дав-
нину Ізраїлю в Єгипті, І повернуто колишнє благочинство 
церкві нашій, і звільнився від тяжкого й ганебного рабства 
народ руський. Відомо вам і ге, з якими труднощами, втра-
іа\иі, стражданнями й кровопролиттями позбавилась нраво-
г іавна церква й вітчизна наша від ляського ярма. З волі Божої 
цс звершилося завдяки мужності вашій, козаки-лицарі, і під 
\иіїм проводом. Десять літ я присвятив вітчизні, не жаліючи 
іц здоров'я, ні життя. Але тепер, з волі Творця мого, старість 
І \ іиіроби здолали мене, знемагає моє тіло, йду до мої или, бра-
іовс, і залишаю вас напризволяще! Дякую вам, панове і брати 
•побі, за ту честь, яку виявили мені, обравши гетьманом. 
Дякую за довіру до мене, дякую за непохитну вірність та щиру 
І іухняність. Дякую вам за хоробрість, виявлену вами в 34 
чи І вах з поляками, угорцями, волохами,татарами, а найбільше 
іідячний вам за згоду й одностайність, з якими трудились і 
ісрніли знегоди. Ось булава, бунчук, знамена, всі клейноди 
моєї влади. Оберіть собі гетьманом кого забажаєте. Мене ж, 
ііобі побратими, простіть по-християнськи, якщо я через неміч 
ііодську когось образив чи проти когось із вас погрішив. 

І стьмап уклонився зібранню і залився сльозами. Козаки 
мс відіювідали, тільки плакали. Перевівши подих. Хмсль-
ццці.кий заговорив знову: 

- Бог відає, братове, чиє це нещастя, ню не дав мені І>оі 
•лисрціити цю війну так, як хотілося б: по-псршс. навіки у гвср-
шін незалежність га вольнісіь вашу; по-друге, зві;п.ниіи 
і.ікож Волинь, Покуття, Поділля та Полісся і гак нозбавнги 
•.1410(10 нашою від ярма по^н^ського народ русіл<иіі блаю-
•к сі ивнй, змушуваний до унії, — одне слово, всі землі, якими 
І'.Ч І О Д І Л И спадкоємно великі руські князі, С Х И Л И Г Н під В И С О К } 

|ліч\ всеросійського монарха. Та Бог розпорядився інакше. 
І К- і'.с І иг я закінчити свою справу, вмираю з великою ско|)бо-
і.ііо, бо не знаю, що буде після мене. Прошу пас, браіове, 
и'ки я живий, оберіть собі, на .моїх очах, н о в о ю гсті.матіа 

г і п.иими і олосами. Якщо я хоч трохи знатиму маіібутню долю 
і імі\, то спокійніше зійду в могилу. 



Ніхто не відповідав на пропозицію Хмельницького. Стариіі 
зачекав трохи, а потім знову сам порушив мовчання: 

— Є з-поміж вас люди досвідчені й умілі. Оберіть собі, 
братове, або Антона Ждановича, полковника київського, або 
полковника переяславського Тетерю, або полтавського 
полковника Мартина Пушкаренка, одначе я б порадив вам 
обрати Івана Виговського: він увесь час був при мені писарем, 
знає всю політику і може керувати військом. Його бажав би 
я бачити моїм наступником. 

— Ні! Ні! — почулися окрики. —^ За твої славетні заслуги 
перед військом Запорозьким, за твої криваві труди, за твій 
розум і мужність, з якими ти скинув з нас ярмо ляське, 
прославив перед цілим світом і зробив вільним народом, ми 
повинні й по смерті твоїй виявляти честь твоєму роду. НІХК) 
не буде у нас гетьманом, крім Юрія, твого сина. 

Кандидати, яких пропонував Хмельницький, зі свого боку 
відмовлялися від начальства і віддавали голоси на користь 
Юрія. 

— Бачу, брати мої любі, бачу, що ви любите мене і дякую 
вам, але мушу вас відрадити: син мій — дитя юне, чи йому 
під силу гетьманська посада в такий небезпечний час? Для 
цього потрібен муж досвідчений і вмілий, а не юнак. Син же 
мій нехай служить війську Запорозькому по його літах, а іиі 
підтримуватимете його і тим доведете свою приязнь до мене. 

— Хоча твій син і \юлодий, — заперечили йому, та ми 
о т о ч и м о його ;подьми д о с в і д ч е н и м и і с т а р и м и , які 
наставлятимуть його мудрими порадами. Коли син твій буді' 
верховодити над нами, нам буде легше, К О І Ш гетьманом у 
нас буде Хмельницький. Ми будемо любити його, слухані, 
згадувати і благословляти тебе, милого батька нашого! 

Ізагато .хто в душі не хотів бачити Юрія гетьманом, іа 
мусили погодитися із бажання догодити батькові, бо гадали, 
що старий, .хоч і відраджує, мріє про обрання його сина. 

Зрештою Хмельницький погодився, вручив Юрію знаки 
гетьманського достоїнства і сказав: 

— Син}' мій! Не хизуйся тимчасовим нануваннялг, 
віддавай належну честь старшим себе, не обтяжуй підлеглих 
трудами виїцстого, ніж вони спроможні сіювниги; не тяі ниі'и 
за багатими і не зневалсай убогих, май однакову любон до 
всіх, і нехай буде в твоєму серці страх Божий, бережи заноні.чі 
Божі, не смій норуніувати вірності його царській нресві і іпи 
величності, оскільки і я один раз присягнув і до смсрії 
залишився вірним присязі. Якиїо ж ти чинитимеш суиропі 
цього, то всяке зло, ию йтиме від тебе, відвернеться від і 
і впаде на твою голову! 



І Іатовп з радісними вигуками проголосив Юрія гетьманом. 
— Дай, Боже, — кричали козаки, — і ири новому моло-

іому нашому гетьмані жити, як ми жили при старому: хліб-
I І II, його їсти, міста турецькі розоряти, лицарської слави добу-
11,1 ги! 

Чиновники вкривали його знаменами й шапками за козаць-
ким звичаєм; грали сурми, били в литаври, стріляли з гармат 
І мушкетів на знак урочистого обрання нового гетьмана віль-
ними голосами'. 

Призначивши сина гетьманом, Богдан до смерті залишив 
;.і собою владу. Сили його танули з кожним днем. Московські 
ііпсли з'явились в Україні тоді, коли гетьман ледве підіймався 
; постелі. 

З червня цих посланців за 10 верст від Чигирина зустрів 
миргородський полковник Грицько Лісницький. Він пояснив, 
І по долинула чутка, нібито хан наступає з військом на Україну 
І Хмельницький доручив йому не допускати татар. 

— Нині ми дізналися, — мовив Лісницький, — що його 
царська величність, не знаю, за які провини, розгнівався на 
мас і хоче послати своїх ратних людей воювати [іас. Ми 
'..і іишимо дружин і дітей наших без усякого побоювання! 
І Ісхай проливає кров нашу меч царський; ми без усякого 
' іірогиву покладемо під нього голови; в усьому буде воля 
Иі чо царської величності! 

-- Це вам хтось набалакав, нацьковуючи на суперечку, 
иідповів йому Бутурлін, — великий государ тримає вас у 

. Г'іїіі милості, а вам йому, великому государеві, належить 
^ і\ /КИТИ й обурливим наклепам не вірити. 

п'ять верст від Чигирина послів зустрів син гетьмана 
ірі і і , писар Виговськийта військовий осавул Ковалевський. 

' іііі перепросив за батька, який через недугу не міг сам зуст-
|и ІII гостей. 4 червня до послів приїхав Ковалевський і привів 
I I . б а г а т о осідланих коней. 

Добродій наш пан гетьман велів вам їхати до себе. -
..іііросив осавул. 

Нони в'їхали на подвір'я до ґанку, в сінях їх зус грів Вигов-
• і.мііі. 

і 1е майте зла, — сказав писар, — гетьман лежи ті, хво-
І'іім і не .\юже зустріти вас. 

М(міи застали гетьмана в постелі. Після взаємних розпи-
і> і лііь про здоров'я посли роздали за розписом жалування 
І' І і ліапу, писарю й полковникам і, вислухавши ію/іяки, мовили: 

І к іоріїя о мрсзсльмоґі брами. — К.. 185-1: Лсгописпос ікіііссгнонаиііс о 
і.иі 1>,)сі.-ті... Л.Ригс.їьмаиа. -- М. . І785 - - 1786. С.216 - 2 1 7 ; 
" :іі:і л \ма . 



— Наказано нам з тобою, гетьмане, говорити про держані і і 
справи, а тобі про ті державні справи нас вислухати. 

— Несила мені вже слухати про державні справи. — зроїти 
гетьман, — скорбота велика мене заполонила, самі б а ч т е . 
Нехай військовий писар Іван Виговський вислухає великі 
справи його царської величності. 

— Ми, — наполягав Буїурлін, — послані указом великоіо 
государя до тебе, гетьмане, і наказано нам говорити з тобою, 
а не з писарем. 

— Я ніяк не можу через хворобу мою говорити й віл 
повідати про державні справи, — пояснив гетьман. — Та іі 
ию б ви мені не говорили, те від писаря не втаїться. 

Бутурлін відповів: 
— Не гоже тобі. Богдане, відмовлятися; треба слухатіїсі. 

указу й повеління великого государя беззастережно. 
— Указ і повеління великого государя я слу.хати повинен, 

та через недугу мою не можу говорити про державні справи 
Ось як Бог від хвороби попустить - - я дам тоді знати. 

Він звелів писарю запросити гостей на обід. 
Посли відмовилися: 
— З милості його царської величності для нас обід згоіу 

вали на господі: ми поїмо в себе. 
Гетьман сказав їм: 
— Всі посланці його царської величності в моєму домі їли 

і за довголітнє государеве здоров'я келихи пили. Вчиніть і ічі 
так само, щоб я не сумнівався в моїй скорботі. Якщо ж ііг 
погодитеся, то я вважатиму це немилістю його царської 
величіюсті і\о мене. 

Посли погодились. Столи накрили поблизу постелі гем. 
мана. З гостями сіли дружина Хмельницького, його дочі^і 
Катерина Виговська. писар та осавул. 

Посеред обіду гетьман ледь підвівся, звелів себе підіри 
мувати і побажав подати срібний келих угорського віт;і 
виголосив заздоровну цареві, цариці, царівнам, милостиіи)м\ 
заступнику Никону, назвавши його архієпископом, всьом\ 
священному собору, боярам, д} мним людям, хрис голюбивом\ 
воїнству та всім нравос.іавним християнам. Він побажав, ніс" • 
Господь Бог підкорив під ноги великому государеві не і І Л І . М І 

іновірців, єретиків, а й самоїх) поганина, бусурмана, "іурсці.м ч > і 
султана. 

Він зне,\южено упав на постіль і того дня більше не ні, ми 
,мався. 

Наступного дня царські посланці звернулися до ііисаря і 
вимогою, щоб геть.ман їх вислухав. Даремно нисар иерскм 
нував, шо гетьман через хворобу не може слухані іі говори і м 



Посли твердили, що прислані під спого государя иаскоро. 
І Іисар двічі ходив до гегьмаиа. але відповідь була оді:а і та 
/к: гетьман геть слабий, запросить їх. як тільки йому полсі їпас. 

Тоді московські посли стали допитуватися в писа|ія, вод-
ночас вихваляючи ного службу та вірність: навіщо Xмс^и.-
иицький зноситься зі шведами, Ракочі та господарями і про 
що вони домовляються? 

Писар глянув на образ Спасителя, перехрестився й запев-
нив, що і гетьман, і військо Запорозьке неіюхитні,та коли піиюв 
ііоіолос, ніби цар віддав Україну Польщі, а поляки стали 
підсилати до турецького султана, кримського хана, угорського 
корсілята шведського, щоб вони разом з ними розоряли козаків, 
І ак гетьман звертався до сусідних государів, щоб їм із війсь-
ком Запорозьким бути в братній дружбі. 

— Це все, — запевнив писар, — робилося тільки для 
І іави, честі та хвали великого государя. А полковник Антон 
чодив з військом на поляків не для того, щоб Ракочі бути на 
нрсстолі, а для того, щоб спільні вороги поляки не воювали з 
ні.гтаними його царської величності. 

— Дуже дивус пас, — сказали посли, — що гетьман охочі-
ше спілкується з царськими супротивниками і без волі та 
ноіісліпня царського надасться допомога ворогам його царсь-
кої величності. 

І Іотім посли про те ж гомоніли з писарем і сином Хмель-
ннці.кого разом, передали їм промову за наказом. Згадуючи 
кічініїні страждання православіюї віри, посли зазначили: 

~ А як Корона По.'п>ська вкупі з Великим Князівством 
Ін іоііським будугьу підданстві його царської величності, тоді 

і.іра благочестива примножуватиметься, і те буде на хвалу 
іл с\пі.чостивому Богові, а вам на вічну й безсмертну славу. 

( а.мс в цьому й полягала відмінніс ть іюілядів. які мали на 
14 ніпні обставини в Москві та в Україні. У Мсіскві гадали, 
іііч '.абсзнсчення православної віри й псзалежнсіс і і р_\ськог(і 
н.іроду можна досягну ти мирними засобами; в Україні віиі-
к.і НІ в тих засобах найбільніу перепону до С П І І П Л Ю Ї М С Т П . 

\'1іж іншим, посли, викладаючи зазвичай попередню 
І' юрію зносин, сказа:ні, ню Самійло Богданович і 'ісісі);!, 

і\ ми послами од війська Запорозького в Москві після прнсд-
м.ініія Малої Росіїдомовилися, щоб московські І І О С В О Д И б \ ' Л И 

і .іколч-у Чернігові, Переяславі та Ніжині. 
' ' червня москвичів покликали до Хмельницького, ііутурліп 

І' 'і-і'рнв йому так: 
Обіцяли ви в святій Божій це|:)кві за непорочною 

• рік іоіюю євангельською заповіддю перед святим Сванге-
II' м служити і бути в підданстві у великого государя в усій 



йоіо волі та послушенстві, добра хотіти і тукати кращоїч), а 
за нинішнім вашим почином та обіцянка й доброзичливіс 11., 
шукання кращого переносяться від царської величності на 
Ракочі. Нині ми чуємо, що ти з військом Запорозьким об'( д 
нався з ворогом йоі о царської величності, свейськіш королем 
Карлом-Густавом, і, з допомогою війська Запорозького, він 
узяв багато міст і приєднав до свейського королівства. Ти 
велів, гетьмане, полковнику Антону Ждановичудопомагагн 
свейському королю. Це ти чиниш, забувши страх Божий і при 
сягу свою. Вам належить великому государеві служити і бла 
гати, щоб Господь Бог по милості своїй учинив і прославмп 
нашого государя на Польській Корупіта Великому Князівсгиі 
Литовському і приєднав ці держави до Московської, а з такими 
єретиками, як кальвіни, об'єднання — це від Бога відчуження. 

Гарячковий гетьман не став викручуватися, як його писар 
Слова московського посла розсердили його. Він запально 
відповів: 

— Мене ніколи не відлучать од шведського короля. У паї.-
давня дружба, приязнь і згода — вже більше шести років, яі̂  
ми ще не були у підданстві його царської величіюсті. ІПвсдн 
люди правдиві, вони дотримують свого слова. А царська не 
личпість учинив наді мною і всім військом Занорозьки.м сисх 
немиіюсердя: помирився з поляками, хотів нас віддати в руки 
полякам, і тепер чутки до нас доходять, що царська велич 
ність зволив послати з Вільно на допомогу ляха,м 20 000 вііі 
ська проти нас, шведського короля і Ракочі. А ми як ще і м 
під.!іанстві царської величності не були, так йому служили і 
добра хотіли, кримського хана вмовляли, дев'ять літ не доі іус 
кали розоряти окраїнні царські міста, а вони б об'єдналися і 
ляхами для нападу на Московську державу. Все це я робип 
для царської величності. І нині ми не відступаємо від високої 
руки його, як вірні нідаапі, і підемо на війну на ворогів царські і.\, 
на бусурманів, хай навіть у дорозі мене смерть спіткає; для 
того повеземо з собою труну. А ось що ви говорите, ніби я 
наказував Самійлові й Тетері, щоб царські воєводи були м 
Чернігові, Ніжині й Переяславі та збирали царські доходи, і а^ 
цього не буію, з боярином Бутурліним ми домовлялись, і цоо 
були воєводи лише в Києві, аби всі довколишні государі бачії.ци 
наше підданство, що в сіаро/іавній столиці великих русі.міч 
князів є воєвода царської величності. Прибутки в нас невслим 
що надсилається, те розходиться на послівта посланців р ітич 
держав та на військові погреби. Я ніколи не був руйнівником 
християнської віри, бусурмани-тагари .мене слухали, билін і. і 
кров проливали за церкви Божі та православну віру. Вслпічом\ 
государеві, його царській величності, в усьому воля: и т 



монарх великий, тільки мені дивно, иці йому оояри Ооорого 
нічого не порадять'. Короною ГІольсі,коіо ще не чаволоділи, 
миру на довершення цього не уклали, а вже інтим нанс гііом 

•5І шведами війну розпочали! Шведський король укріпився 
1 \ сіма там курфюрстами, графами та вільними князями, які 
іопомагали йому цезаря римського воювати, і 16 зсме^п. з 

ним об'єдналися. Якби у мене не було дружби та приязні, го 
поляки зійшлися б з усіма тими, з ким у мас тепер згода: зі 
шведами, Ракомі, волохами, мультанами, кримськими іага-
рами, і нас, підданих царської величності, нобили б і попалили 
14 ї ла. Царські війська на допомогу нам швидко не підоспі;ги 

і ми усі марно згинули 6\ не радісно ж було б Моск(івсі>кій 
ісржаві! 

І !а це відповів йому Бугурлін: 
- Гетьмане, говорити тобі такі непристойїіості соромно. 

Іхиа треба пам'ятати і присягу свою, як обіцяли великому 
І осудареві служити і всілякого добра хотіти; треба пам'ятати 
милість царську і від ворогів оборону, і зичити йому, государеві, 
і'.сі.ого найкращого. А нині з допомогою війська Запорозького 
•..1 і воїм повелінням, свейський король та угорський Ракочі 
морали багато міст Коруни Польської, незліченні багатства 
ііїимарпали та приєднали до держав своїх. Ви ж допомагаєте 
і'.чрогові царської величності, розоряєте і грабуєте Коруну 
I Іольську, на яку обрали нашого государя, ви проливаєте кров 
\|)нсгиянську, церквам Божим і нашим православним христия-
и:і\і чиниться великий розортаосквернеиня, про що й слухати 
' ірлішю. Стережіться, щоб вам за такі неправди не навести 
м:і себе праведного гніву Божого. Як великий государ наш 
'.г.илпв наступати на ворогів ваших — польських та литовських 
ичдсй і як іюляки завдяки подоланню й перемозі царської 

ін- іичіюсті геть знссиліли, так під час їхнього занепаду бага го 
і лі них друзів взялися за розор, грабунок та шарпанину. Л коли 
МІ лч вороги були сильними і страііїними, тоді ні.хто ііам ііс 
і'Чіомагав, тільки наш великий государ. Як вам від ворогів 

іл іо гісно, так ти, гетьмане, згідливо говорив з носланця\иі 
II і|)Сі.кої величності, а нині приймаєш з великою пихою. 
І І.ім'ятаєш, як я приходив до тебе з ратними людьми на до-
іі"\и)гу й оборону від ворогів ваших поляків та кримцін? 1 її 

і; кіті 1ШЦИМ і до нас виявляв велику любов. Одяг ірсба 
МІМ різний, а слово непорушне. Чимало неправд і порушень 

І гіікіго довершення свейського короля Карла-І усгава перед 
государем тобі самому відомі: не ге що великому 

І ' " \ кіреві, помазанику Божому, Н Є М О Ж Л И Е Ю було ге|ІПіти. ги. 
ир. 1 иії чоловік, не стерпів би, якби тобі хгось такої досади 

и. ІЛ1',. Служба твоя у великого государя ніколи забута не 



буде. І тепер великий государ тримає тебе у своїй милості й 
честі і наперед сподівайся на царську милість, тільки непри-
стойність та зверхність відклади. У його царської величності 
і на думці не було, щоб вас від свосї руки відлучати і віддавати 
у підданство польському королю. А що нібито цар хотів із 
Вільно послати на вас 20 000 раті, так це говорили тобі, аби 
зчинити суперечку: не вір цьому. 

— Я вірний слуга царської величності і ніколи не буду 
відлучений від його високої руки. Пам'ятна мені оборона, яку 
ми бачили на Дрижополі, і ми за те готові не щадити голів 
своїх проти ворогів царських, тільки тепер дайте нам спокій. 
Все обдумавши, ми /дамо вам відповідь, а я від тяжкої хворо-
би страждаю ще більше тому, що говорити не можу, — геть-
ман вс іів накрити стіл і запросив московських іюслів: — 
Пожалч п ге гю-приятельськи пригоститися в моєму домі, чим 
Бог послав. 

Зайшли дружина та донька Хмельниці>кого, часіували гос-
тей і сіли за стіл; цього разу з тими, що були минулого разу, 
обідали також Юрій та гетьманів зять Данило Виговський. 

У цій розмові москвичів з українським гетьманом наочно 
виявилась відмінність півдня і півночі Руси. Розділені упродовж 
багатьох віків частини руського світу, маючи однакові цілі й 
прагнення, не могли швидко зійтися і порозумітись. А головне 
— Москва не могла збагнути, що можна бути істинно руськи.м 
і водночас вільним, бути вірним підданим государя і говорити 
правду прямо. 

Наступного дня Виговський приїхав до гюслів і сказав: 
— Пан гетьман велів сказати вам '"Добридень" і спитати 

про ваше здоров'я. І якщо вчора вам вигоди не було, не 
вважайте І/е :ІЛОЛГ, і'етьман дуже хворий, утішився з того, 
що ви в його домі хліб їли; пробачте йому, що він у своїй 
тяжкій недузі запально з віами говорив. Він тепер на всіх 
сердиться, така у нього вдача, і всіх нас лає: за якусь дрібницю 
розсердиться так, що й підійти до нього не можна. 

Посланці стали зіюв допитуватися в писаря, нагадавши 
про царську ласку: 

— Писарю Іване Виговський! Пам'ятай до себе милість 
і жалування государя напіого, служи йому від щирого серця і 
правдивої душі, без хитрості й омани, і служба твоя не буде 
забута царською величністю. 

Писар скористався цим і, велемовно запевнивши у своїй 
вірності, сказав: 

— Я гетьмана і полковників зміцнюю у вірі і від хитань 
відводжу. На знак свосї істинної служби та віріюго пі;щанства 
я одружився з дочкою Ьоідана Статкевича, благочестивої 



християнської віри, є в нього мастііості в Орт і - гак нехай 
би государ пожалував віддати їх моїй дружині і мені, а я йому 
вірним слугою до кінця днів буду, є государева ,\пілісгь іа 
жалування деякій НІЛЯХТІ . Щ О государеві Н не служила. 

— Паш М И Л О С Т И В И Й государ, — відповіли посли, • всіх 
жалує на свій розсуд і по їхніх заслугах. 

Вони знову стали вимаг ати, щоб гетьман їх вислухав, 
є у них інші справи. 

Ще не отримавши відповіді од гетьмана, вони дізналися, 
що прибули шведський король і перегодом посол від Ракочі. 
Хотілося їм знати, навіщо вони приїхали і про що гомоні^т, 
дониіувались у гетьманових челядників, підкуповували двсіма 
парами соболів піднисків гетьманської канцелярії, але нічого 
позитивного не взнали. Стали допитуватися в писаря, але іои 
запевняв їх, що ні про що більше не говорили, крім освідчень 
у любові й приязні з військом Запорозьким. 

13 червня московських послів знов запросили до гетьмана. 
Він говорив українською, тож московські посланці передали 
його промову з гюмилками. Спершу він попрохав, июб ца|5 не 
вірив тим, хто зводить наклеп на нього і козаків. 

— А що ми брали собі в товариші шведа і І'аксічі, — 
пояснив згодом Хмельницький, — так це від страху перед 
ляськи.ми фантазіями: вони нід клятвою запевняли нас, що 
його царська величність повертає нас ляхам! Та ще заради 
того ми так вчинили, щоб ляхи пе об'єдналися зі шведами і 
Ракочі па наш розор. Ми ніколи не бажали і не бажаємо, пюб 
вони володіли Польською Короною. Нехай його царська велич-
ність зволить помиритися зі шведом — ми сподіваємося, що 
він погодиться на мирний договір. А якщо не так, то ми по-
іншому обійдемося зі шведом. Тепер же слід довести до кіпця 
розпочату справу з ляхами: наступити на них з двох боків — 
військо його царської величності з одного, а шведського ко-
роля з другого, ібити ляхів, нюбїхущеіпвикоріпиги і не дати 
їм об'єднатися зі сторонніми державами. ІМи дос та гні.о знає-
мо: хоч вони на словах і обирали нашого і осударя на 1 Іольське 
королівство, а наділі цілого ніколи не буде. І.Цодо цього в них 
лукаві заміри: для свого заспокоєння, нюб, доки живий їхній 
король Яп-Казимир, зібратися з сила.чш й об'єднатися з інніими 
держав:і\ні, а потім знову вчинити спротив. Є докази їхнього 
лукавства — листи до турецького цезаря, які я відправив 
великому государю зі своїм посланцем Федором Коробкою. 

Важко було москвичам заперечити цю правду. Окольничий 
нагадав, як під час походу 1655 року разом із боярином 
Вутурліним Хмельницький не велів брати приступом Гусятин 
та Львів. 



— Тоді™ говорив, — зауважив він, — що якби піддалися 
государеві, не те що поляків, а навіть бусурманів чи жидів не 
треба тіснити, а тримати їх у милості й схоронності, та ще 
ставив за взірепь шведського короля, як він. насіунаючи на 
коронні міста, не брав ї \ приступом, не палив сіл, не вбивав і 
не брав у полон людеі^і, не принижував тих, хто піддавайся 
йому добровільно. Л тепер? Поляки самі побажали бути під 
государевою рукою, та й через ваші переслідування й утиски 
доведеться їм піддатися нпіедському королю або Ракочі. Осі. 
і черкаси полку Івана І Іечая розоряють шляхту, котра при 
сягала государеві на вічне підданство. 

— Я не задля того, — відповів Хмельницький, — не всліп 
брати міста приступом, щоб ляхів оберігати, а заради того, 
що там буію багато православних християн. /Іумали зробиш 
головне: розбивши кварцяне військо та гетьманів, іти далі її 
Польщу добивати ті міс та, в яких ляхи живуть, і схиляти ї\ 
до підданства великому государеві; але не прислухалися іолі 
до нашого задуму — зайнялися шарпаїшною та ганялися ча 
користю. Все, ию я взяв зі Львова, роздав бідним раппім 
людям, самі нічим не скористалися. Навіть якби я з глузду 
з'їхав, гак не велів би вбивати з гармат єдиновірних прано 
славних християн. 

ІЦодо Нечая Хмельницький запевнив, що не знає про цс, 
неодмінно розбереться і покарає винних. 

Тоді обговорили інші, менш важливі справи. Посланці 
вимагали, щоб у Києві відвели дворові місця для поселсімія 
великоруських стрільців. Малоросам це було не до вподоби: 
їм вельми не хотілося, июб москалі, які мають зовсім іншу 
натуру, селилися на їхній землі. 

— Важко поселити на чужих землях. — пояснив Хмелі, 
ницький. — Це право треба ламати. 

Писар ні.цтримав гетьмана: 
— Якщо відняти стародавні місця, дані від колишніх княчіп 

руських та польських ко|:)олів церквам, або власні будинки чи 
землі козаків і міщан, цс може спричинити біду. Як би несіа 
лося такого, як тоді, коли ляхи відняли у гетьмана його с га|)іі 
давню маєтність Суботів — з тих пір за цю кривду крон 
ллється. 

— Не перестаємо дивуватися, — сказали посли, — ви іи-
тільки своїм челядникам будусте покої, а й псам конури, і кп 
пюшні, і хліви, а царської величності ратні люди, будучи іі:і 
службі царської величності, не мають де голови прихили мі 
Як це ви Бога не боїтесь і сорому у вас немає! А тобі, ііисарю 
і тобі, осавуле, не личить до гетьманових слів піднрягагіи я і 
говорити так гучно. Це звичай нечемних людей. 



Гетьман, щоб припинити суперечку, мовив: 
— Я в Києві давно не був, подумасмо, що фобити, і я 

повідомлю вам через писаря й осавула. 
Наступного дня Виговський вибачився перед посігами: 
— Не гнівайтесь на мене за те. що я вчора говорив: цс 

мені гетьман велів. Найбільше у цій справі заважас осавул 
Ковалевський: він перед гетьманом зі мною про те спсрс-
часться. Йому б якийсь подарунок дати, щоб він у цій справі 
перешкод не чинив. 

Посли встигли дещо випитати у підписків гетьманської 
к ліщеляріїй окремих осіб і на підставі ти.ч свідчень доповідали 
ііііреві, що в гетьмана з Ракочі договір на те, щоб усі руські 
міста по річку Віслу, де мешкали руси і були благочестиві 
церкви, приєднати до міст війська Запорозького, що за^цшIа-
іося під владою царської величності. Ракочі хоче бути поль-

11,ким королем, але гетьман цього не бажає. Гетьман прагне, 
щоб ні Ракочі. ні шведський король не називалися гюльськими 
королями, щоб Корони Польської загалом не було, так ніби її 
ніколи не існувало, а міста коронні нодііигіи між собою як 
Т К ішу здобич, як кому зручніше. І^акочі не згоден, а ПИІЄД-
11.кий король в усьому покладається па волю г етьмана. 

Хмельницький, зберігаючи вірність цареві, повипеп був 
ікідіслати наказ козакам облишити Ракочі, а інших козаків 
і.ілправити на догюмогу Польщі. Та він зважився на крайній 
•міхід: через писаря прохав дозволу послати до шведського 
короля задля того, щоб помирити його з государем і змусити 
иоі о посгу[іитися московському государеві а потім іювернути 
І оіозну зброю на знищення Польщі. Йому не судилося 
іпнатися відповідь московського уряду на це прохання'. 

У червні до Чигирина знову з'явився Беньовський із 
> моленським каштеляном Людовиком Євлашевським. ІЗ іпсі-
|і\ кції Беньовському надавалась повна влада укласги догові]) 
ІХмельницьким і скласти акт з прикладанням печа гок обо.ч 
І ІОІ)ін. Король обіцяв за себе і за всі чини 1'ечі ПОСПОІМГІОЇ 
іі|)ііііняти, зберігати свя то і непорушно все, ню буде ухвалено 

І.сіи.овським, Від Хмельницького вимаг али відмови тися від 
.1 \Г>ноїдля Польщі угоди з Ракочі та шведами і надіс;гаі н на 
іомомогу полякам 10 000 війська на перший раз^ Українськиіі 
ііииіисець говорить, що король надіслав гетьманові листа 
І .ікого змісту: "Я знаю, благородний гетьмане, твою муд|)ість 
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і сподіваюся, що ти вже вдовольнився помстою за кривди, 
завдані руському народові. Простягни ж великодушно руку 
примирення і подай допомогу занепалій Польщі, котра була і 
І воєю вітчизною. Ти головна причина нещасть Польщі: тепер, 
можливо, шведи й угорці роздеруть її! Я не вживаю суєтних 
заходів, не запрошую найманого війська з італійців, французів, 
німців; я звертаюся до тебе, до війська козацького, до всього 
мужнього руського народу. Від вас почався розор Польщі, 
нехай же від вас прийде й порятунок!"' 

Хмельницький заридав, прочитавши цю відозву, заюіикаи 
ім'я Бога у свідки, що не бажав кровопролиття, нрославляп 
ім'я Япа-Казимира й обіцяв діяти на врятування Польщі. 

— Навіщо,—зауважили посланці, — не дочекавшись ком і-
сарів, уклачи союз із Ракочі? Навіщо Антон Жданович та Зс 
лепський розоряють тепер із ворогами королівство Польське? 

"Хмельницький, — як зауважив польський історик, — хоч 
і був уже на Божій дорозі, одначе не кинув свосї звички хи-
трувати"'. 

— Союз із Ракочі? — удавано дивувався він. — Давнім 
ворогом козаків? Убивцею мого сина? Ніколи! Козаки допо-
магають Ракочі самовільно. Вони будуть покарані, я відкличу 
їх негайно, якщо тільки зіючиина наїура має хоч якусь повагу 
до влади. Та що поробиш: влада гетьмана обмежена; я иі-
\южу чинити наперекір народній раді-. 

Тоді комісари визначили кордони України таким чином. 
ВІ.Д гирла Дністра вгору по течії до кордонів Покут і , 

звідти на північ до верхів'їв річки Горині (гю ній пролягав 
кордон до її впадіння в Прип'ять), далі до Старого Бихова. 
Невідомо, цей кордон пролягав прямо сухопуітям до гирла 
Горині чи по течії Прип'яті до впадіння її в Дніпро, а поіім 
угору по Дніпру. Й.мовірніше друге припущення, бо, по-псріїк', 
це були природні межі, а, по-друї е, навіщо було королю від 
давати козакам значну смугу Литви, де не було козаків і яка 
не була заселена південноруським народом, а, отже, не мої ла 
бути предметом вимог Хмельницького. Від Старого Би.хона 
кордон ішов через Дніпро вздовж річки Сожі до її верхів'їи 
або до Рославля. звідки спускався вниз до Чорного моря, анс 
невідомо, в якому напрямку і що служило для його позначення; 
оскільки тут український кордон прилягав до іМосковськоїдср 
жави,то, напевне, залишався кордон, що раніше відділяв чсм;іі 
Польського королівства від Московського царства. З півдня 
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Україна обмежувалась Чорним морем від Дніпра до Дністра. 
Гак нодаєукраїнський літописець'. 

Польські історики не згадують про це із зрозумілих причин: 
деякі могли про це не знати, а Коховський, який розповідає 
про ге посольство, не обмовився про кордон, хоч би й знав, 
через звичку применшувати й приховувати те, що свідчило 
про безчестя його вітчизни, тим паче, що писав уже після 
смерті Яна-Казимира: він би тим применшив право Польщі 
на ці землі, котрі з перебігом часу знову стали її набу гком. Та 
кордон між Польщею й Україною тоді справді було вс і апов-
'існо, про це свідчать тогочасні акги^ В оповіді українського 
літописця є неясності, особливо щодо лінії від Днісіра до 
Іісрхів'їв Горині. Цей кордон був неясним і для тих, ХІ(1 йоіо 
позначав, бо після смергі Хмельницького поляки наріка;пі па 
козаківзате, що вони заволоділи краєм між Случчю та І орин-
іііо, стверджуючи, що цей західний кордон України за угодою 
мав закінчуватися Случчю; козаки ж, посилаючись на ту ж 
\ году, запевняли, що тут їхній кордон — Горинь і водночас 
'.ахопили терени і по другий бік Горині\ 

Л тоді, позначаючи кордон України Горинню, Хмельни-
цький мав претензії на Пінськ, який лежав за межами України. 
І Ісред прибуттям Беньовського мешканці Пінського гювіту 
через свого повітового маршалка добровільно піддалися 
Хмельницькому; гетьман надіслав туди для прийняггя В О І Ю -

ипня козацького чиновника Грушу* і дарував Пінському гюві їу 
-кллувану грамоту. В ній він дозволяв вільну відправу римсько-
клголицького богослужіння, надавав цивільні права католикам, 
пйіцяв нікого не змушувати до прийняття грецької віри, не 
іменніувати і незабираги церковних маєтків, якню тільки вони 
ііс були захоплені у православних церков, але не дозволяв 
к иувати уніїта всім чужим сектам. Він затверджував спадко-
I міїими ленні надані королями маєтки за власниками, якщо 
і'.пми присягнуть у вірності, а.че всі королівські садиби залишав 
•пя доходів на свою користь, ухвалював, ню наперед гакі 
І адиби не будуть віддані обивателям; тим же, хго володів 
ними пожи'ітєво, дозволяв користуватися тільки до смергі. а 
іішїм їх забирав уряд. Загалом Хмельницький затверджував 
привілеї, пільги й суди шляхетського стану, якими вони 6} ли 
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за польських королів, але залишав за собою право зміиюваї и 
й скорочувати судочинство, щоб позбавити шляхту судо[$и.\ 
витрат. Деякі цивільні посади в повіті були виборними, а гсі і,-
ман затверджував їх; інших призначав гетьман за поданням 
місцевого начальства. Полковники призначалися винятково 
гетьманом і повновладно визначали нижчих чинів'. 

Беньовський протестував проти приєднання Пінська. 
Хмельницький посилався на бажання пінських .міщан добро -
вільно йому підпорядкуватися. Угода з Польщею була підии 
сана, проте попередня; остаточне затвердження її та розв'я 
зання питання щодо Пінська й інших статей залишили до 
генерального трактату, який мав бути складений на сеймі. 
Мир між Польщею та Україною іюляки називали тільки перс 
мир'ям; Беньовський уклав його з Хмельницьким якуповно 
важений від Польщі, хоча король обіцяв за себе і за всі чини 
Речі Посполитої не перечити тому, що буде ухвалено Бені.ов 
ським. Це надавшю угоді вигляду твердої, неіюрушної пос і а 
нови. 

Разом із но.чьськими комісарами у Хмельницького були 
посли від кримського хапа^ Гетьман помирився з Махмсі 
Гірес.м, обидва народи відновили колишній союз, і Хмелі, 
ницький віддав кримсько.му ханові смугу землі від Дніпрои 
ського лиману до Міуса. Татарам дозволялося кочувати ми 
цьому степу і випасати сгада без усякої перепони з боку ки 
заків. Татари ж зобов'язувались надавати вільний міля.ч 
українським купцям до Чорного моря. Угоди з поляками іл 
кримцями були затверджені на всезагальній раді\ 

Під час бенкету Беньовський заговорив про царя: 
— Що заважаг вам скинути московське іюкровительсі їй»'.' 

Цар ніколи не буде королем у Польщі! Об'єднаймося з нами, 
давніми співвітчизниками, як рівні з рівними, вільні з вільни.ми, 
в непорушний дружній союз. 

я вже однією ногою в могилі, — мовив Хмельницькиіі, 
— і на схилі днів не пропиваю небо порушенням обініииі 
цареві московському. Раз поклявся йому у вірності і збсроїл 
її до останньої хвилиіш. До того ж яка користь королю т;і 
мене, старого й немічного? Якщо ось цей син мій Юрій буде 
гетьманом, то ніхто не перепікодить йому прислужитися коро 
лю військовими подвигами та відданістю заслужити примі 
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Л Ь Н І С Т Ь його величності, звісно, не без НІКОЛИ Московській 
державі, бо як я, так і ви, обравши його публічно своїм госу-
дарем, зобов'язані зберігати йому постійну вірність'. 

У присутності послів Хмельницький надіслав принис Жда-
іювичу негайно облишити Ракочі під страхом покари й оголо-
сив, що видасть наказ 10 000 козаків іти на допомогу полякам. 
Таке було й повеління царя, який заступився за Польщу. 11а-
чальство над військом Хмельницький доручав своєму 16-річ-
пому синові Юрію: це було перше його бойове хрещення^ 

Проте сталося так, що як тільки поїхали польські посли, 
несподівано прибув гонець від Ракочі — князь прохав якнай-
швидшої нової допомоги і сповіщав, іцо він у критичному ста-
новищі. Шведський король, дізнавишсь про напад на Швецію 
датчан, кинув його. Седмиградський князь повідомляв, ию 
поляки й австрійці спустошують його володіння, скрізь збира-
( гься іюльське військо і погрожує зайти йому в тил. 

Тоді Хмельницький написав Ракочі, що військо вже послане 
і вказував на загін, очолюваний сином Юрієм. Таким чином, 
кожній із ворогуючих сторін він подав надію, що допомога 
ііде до неї. Водночас він звелів козакам рухатися якомога 
повільніше: вичікував, чим закінчиться війна; і втому, і в іншо-
му випадку пригоіував собі відмовку: якби переміг Ракочі, 
ю міг би пояснити, що послав військо, а, отже, не порушив 
договору і міг вимагати його виконання з боку союзника; якщо 
ж переможуть поляки, він скаже Яну-Казимиру, що, забравши 

Ракочі козацький загін, позбавив його підмоги і сприяв королю 
посиланням війська, яке не встигло дійти раніше, ніж війна 
'.акінчилась. Так і сталося. 

Ракочі, не дочекавшись допомоги, рушив назад: Чернець-
і\ий переслідував його по п'ятах. Прагнучи пройти ишидше й 
чручніше, він кинувся на Волинь, але під Межибожем був 
аі акований з усіх боків. Чернецький заходив йому в тил; Ліо-
оо.мирський, повертаючись із Трансільванії, перекрив йому 
ікідальший шлях з численним військом. З одного боку на ні.ого 
кинувся загін литовського війська під началі.ством Сапігн, а 

другого — Потоцький із кварцяним військом\ У цсГі час 
козаки збунтувалися проти свого ватажка Аіггона Ждаисшпча 

вже тоді між козаками розвивалися суперечіюсті між знач-
ними товаришами, багатими людьми, якими були нолкоглінкн, 
І простими, порівняно бідними. Рядові козаки, збагнувіїпі, що 

'Лппа ї іит РоІопіас... - - Сі-асо\у. 1688. — У.2. — 1^217. 
-История МалойРоссии Ьаптиша-Камемского.— 1842. - 1 . 2 . ( ' .12. 
'Лппаііипі Роїопіас... — Сгасо\\', 1688. — У.2. — Р.229; ІІІ.'ііогіигит 

'иіопіас еЬ схсеязи Уіасііхіаі IV... — 1755. - - Р.343 



воии пішли в похід супроти волі московського государя, ско-
ристалися цим як пристойним приводом до повстання. Вони 
оточили Ждановича та імпіих начальників і кричали: 

— Ви домагаєтесь королівства Ракочі! Не потрібен нам 
Ракочі, ніякого короля знати не хочемо. Є у нас великий госу-
дар, якому хрест ми цілували. 

Вони так ошаліли, нш погрожували вбити Ждановича і 
самовільно розійііілися'. Поляки стверджували, що вони вчи-
нили так не з власної волі, а,отримавши таємний наказ Хмель-
ницького, кинули Ракочі^ За ними, боячись гетьмана, кинулися 
навтіки й українці, які добровільно пристали до седмиград-
ського війська. Марно Грондський розсипав перед ними веле-
мовні обіцянки. 

— Скажіть своєму князеві, — відповів Жданович, — що 
тепер вже нічого й думати про битву, а дбати про якийсь по-
рятунок. Князь нічого кращого не вигадає, якщо кине всі гар-
мати і заздалегідь відступить із залииіками Еіійська у наші 
терени. У нас достатньо молодців: проведуть його додому. 

Козацьке військо спокійно, на очах поляків', пішло додому, 
Жданович зі старшиною рушив слідом; з ним їхав в Україну і 
Юрій Немирич, який під Варшавою дружньо попрощався чі 
своїм союзником — шведським королем і знову пристав до 
козаків, готуючись до тієї гомінкоїі фатальної ролі, яку відіграв 
уже по смерті Богдана Хмельницького''. 

Бачачи невідворотну погибель, Ракочі перелякався і послав 
до Чернецького прохати миру. 

— Не.хай спершу перестане втікати, — відповів Чернець-
кий, — і зачекає нас усіх: тоді з оголеними шаблями погово-
римо про образи й мир\ Ганебно угорцям купувати мир, а 
полякам продавати. Нічого розводитися про золото, коли и 
руках залізо". 

Набагато поблажливішими були Потоцькийта ІІЕобомир-
ський; вони погодились на переговори, заборонили Чернець-
кому нападати на ворога, чим той був вкрай невдоволений, і 
23 липня уклали договір. Ракочі відмовився від своїх претензій, 
повернув усе награбоване й обіцяв заплатити мільйон злоти.х 
за збитки на військо; до того ж він дав у подарунок вождям 
200 000 злотих. Завдяки цьому його пощадили, бо в той час і 

'Лрхин ііпосграіііп.іх лс.і. Сгагсііиьги список Жслябужского. 
-Аппаїі і іт Роїопіас... — Січкчпу, 1688. — У.2. — Р.22.3. 
М Ііїїогіа ЬсІІі со.чассо-роіопісі... — 1789. — Р.42(). 
••Ратісіпік Мікокуа ,ІетіоІо\\'5кіс2,о... — ІЛУСПУ. 1850. — 8.125. 
'Мі.чіоі'іашт Роїопіас сЬ с.\ссх5и Уіасііаіаі IV... — 1755. — Р.343. 
"Лппаї іит Роїопіас... — Сгасо\у, 1688. — У.2. — Р.231, 



польська скарбниця була порожня, і папські гаманці пусі і'. 
I Іоляки зобов'язувались оберігати його від іагар, які поспі-
шали на допомогу полякам. Ллє на восьмий день після дого-
ііо|іу ренітки війська Ракочі зустрів хан із величезним війсь-
ком, вдарив на них і розбив так. що сам Ракочі з 500, за інтими 
г/ксрелами, — з 400" чи з 300 вояками ледве уник полону 
іпіме завдяки милості Любомирського; головнокомандувач 
І'акочі Кемені потрапив у неволю'. 

Ллє вдома цей шукач пригод не уникнув сумного кінця: 
і \ рецький двір позбавив його Седмиградського князівства, 
па вгіху підданим, які обурювалися його набігом на Польщу, 
і и) через нього зазнали розору від поляків та їхніх союзників 
ЛИСІ рійців"*. Скориставшись перемогою, Ян-Казимир повернув 
собі Краків. 

Тим часом ішов іювий козацький загін, посланий Хмель-
ииці.ким під наказним гетьманством його юного сипа Юрія, 
і і цьому загоні, як і вЖдановича, виникли чвари між значними 
II простими козаками. Козаки довго не могли дізнатися до 
іі\ ггя, куди їх ведуть, їм сказа^•Iи, ню вони вислані проги гагар. 
Ілк В01Ю й було; і .хоч геть.ман хотів допомогги Ракочі при 
^ ічр\ті, алетатари, як союзники поляків, були Еюроі ами Ракочі. 
И цей час від московського царя їхав і онець — /ціорянин Іван 
/Кс.іябузький з грамотами до Ждановича та Ракочі; першому 
іілказували кинути Ракочі та шведів і повернутися в Україну, 
ірмого государ умовляв припинити ворожі дії в Польщі. 
Московський гонець доповідав, що, в'ї.чавши в Україну, ніяк 
ік- міг допитатися, де знаходиться Ракочі і з ним полковник 
/Кчанович, що він, гонець, їхав навмання, за неясними 
і'.клзівками, на Поділля і 10 липня в Канустиній Долині іюбачив 
і'.ііслапе в похід Хмельницьким козацьке військо. Гонець дома-
1.11',см. пюб його провели до Ракочі. Генеральний осавул Кова-
ігі'.сі.кий іменем наказного геть.мана Юрія Хмельниці.коїчі 
..іік ипяв гінця, що ніхто не знас. де Ракочі, загс нодсіікуюі ь. 
III" поляки вгорглися в його власну зе.\ипо і взя.'ні в ікьіоп 
м.ііір Ракочі, то гадає, іцо він уже в своїіі землі; провссіи 
III ч о гуди не можна, бо татари воюють волохів, і и кііязівс т о 
І ' . ікочі нема проїзду; вони у.мовляли Желябузькоіо ііоиср-
іі\ МІСІ, і чекати достовірної звістки в Корсуні. Царський гсіпсць 
1 іл- \ Корсуні дізнався, ию козацьке військо, яке б)'ло із 
І міктичем при Ракочі, розійнілося, і знов)' вируніив ні} каї и 

'І Іі-,і()гіа Ьоііі сояассо-роіоііісі... — 1789. — Р.442. 
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Ракочі. щоб виконати доручення царя. 20 липня він знову зуст-
рівся з козацьким військом і вимагав, щоб козаки провели 
його до Ракочі^ який був під Межибожем за 35 верст від коза-
цького стану. Йому сказали, що сам Ракочі в неволі у поляків, 
а татари домагаються, щоб забрати його в свої руки: їхати 
до нього неможливо. Тут 22 липня царський гонець був свідком 
заворушення в козацькому стані. І Іаказний гетьман і генераль-
ні старшини — осавул Ковалевський та миргородський пол-
ковник Лісницький хотіли вести військо далі проти поляків на 
виручку Ракочі, але козаки з різних полків прийшли натовпом 
до гетьманської ставки і кричали: 

— Ви сказали, що виступаємо проти орди; ми гадали, щс> 
йдемо обороняти государеву Україну; довго стоїмо в степу, 
всі запаси поїли. Ви ж тягнете нас у Польщу воювати! Ні ч 
чим нам іти, запасів немає, зголодніли ми. Та й не підемо без 
государевого указу! Досить того, що вислане взимку з Анто-
ном Ждановичем військо розгубилося. Тоді сказали, що висту-
пають за государевим указом, а вийшло не те: Лн гон привів 
військо до Ракочі. Виборюючи йому Польське королівство, 
все військо розгубив! Знаємо, що й тепер не воювати йдете, 
а короля собі шукати, Ракочі від орди обороняти! Нам не треба 
ніякого короля; у нас є государ, якому ми хрест цілували. 

Осавули стали проганяти натовп від гетьманської ставки 
і вимагали, щоб усі збира^тися в похід за наказом гетьмана. 

Але натовп закричав: 
— Ви нас не бийте! Не штовхайте марно! Все ВІЙСЬЕЧО 

через нас вам говорить: не підемо воювати Польщу без 
государевого указу. Ми хрест цілували великому государеві, 
а до цього дня служили тільки вам: ви наїними головами собі 
користь добуваєте! Тепер ми хочемо служити не вам, а тому 
государеві, яко.му хрест цілували. Вашу правду щодо госудаїїя 
ми роздивилися: як вам скрутно доводилося від ляхів, то ви 
прихилялись до государя, а як за государевою обороіюіо 
побачили собі простір та багато володінь і збагатилися, так 
закортіло бути самовладними панами й обираєте короля не-
вірного! Нам же, окрім великого государя, якому ми хрест 
цілували, ніякий король не гютрібен і звідси ми без госуда-
ревого указу не підемо воювати Польщу. 

Після цього гурт козаків прийшов до стану Желябузькоіо, 
і він почув од нихтаке: 

— Ти царський посол і йдеш до великого государя. І'ож 
повідом царській величності про всі нужди наші, розкажи, що 
сам чув і бачив — чому без государевого указу ми не йдемо 
у Польщу. 



Після того наказний гетьман прислав до Жслябччького 
підписка на ім'я Захар. 

— Гетьман, — передав він гінцю, — накаіус тобі їхаги 
івідси негайно. Ми самі не знаємо, що з нами станеться. Орда 
близько і ляхи. Остерігаємося й Ракочі: як би він, занла г ивніи 
ча себе відкуп татарам, сам проти нас не пішов. Л в нашому 
війську розлад. Гетьман дає тобі двох провідників, їдь до 
Чигирина. 

Царський гонець від'їхав до містечка Бузуївки і там вичі-
іч'ував, що буде далі. 27 липня в Бузуївці стався ііерепсілох. 
Дізналися, що військо Ракочі побили татари, а самого князя 
кудись повели ляхи.Начебто домовилися, що він їм заплп і и і ь 
'.а себе відкуп, а скільки — невідомо. Була чу тка, що гагари, 
ііииищивши військо Ракочі, йдуть на козаків. Українські міста 
іі містечка, якзазначав царський гонець, були укріплені погано. 
І Іоловина козацького війська розійшлася, решта з наказним 
ісї ьманом рушила до Білої Церкви, очікуючи татарського 
нападу. Желябузький поїхав до Києвш, де гюбачився з полков-
ником Ждановичем, який пояснив йому, що він ходив на допо-
могу Ракочі за наказом Богдана Хмельницького. У Києві 
/Келябузький [ючув і про кончину гсгьмана. Дізнався він і про 
іолю Ракочі. ІЗ серпня він виїхав до Москви, отримавши на 
іс царський указ. 11а звороіному піля.чу козаки й міщани 
творили царському гінцю, звісно, прагнучи сказаги ііому щось 
іірпсмне, що вони гетьманським правлінням ИЄВД(ІВОІ:СІІ І І було 
і> добре, якби великий государ надіслав до Малоросії для 
N правління краєм своїх воєвод'. 

/Чага смерті Х.мельницькоіо означена сучаспика\иі но-
|ІІ тому. Писар Виговський у ІН-ІСТІ Д О пу тивльського воєводи 
ііоііна говорить, що гетьман "відійшов із сі.оіо свіїу 27 
іііп}ія". У літописі Самовидця' написано, пи' він номер "па 

\ І піння св.Богородиці". Згідіюз ним і І1ІШІ більш пізні україн-
< і.кі літописці називають 15 серпня днем смсі^ті Х М С І П . П П -

111.кою. Вказують навіть час, коли відлетів дух геп,мана, 
" П І В Д Н І " ' . Звісно, що Виговському достсмеїпю були відомі 
'"н іавипи цієї події; гетьман напевне переставився в ііоі о 
присутності. Згідно з повідомленням Виговського і царськиіі 
м'мсіц, Желябузький, який саме був у Києві, вказує тоіі же 
П І П , смерті гетьмана, про ию йому тут же сгківісі НІПІ козаки. 

' Лрхмі) иііостраіпіі.іх лсл. Статейііьій смисок ЖсляГлжсксію. Лсла 
І і рскис 11 сслмигралскис. — Снязка 2-я. № І и 2. 

ЛКГІ,І ІО. II -.І.Р. — Т .4 . — - С . З . 
Псіопіїсь Самовилію. - - М., 1846. - - С.27. 

•Псіория о презсльиоіі браии. — К..І85'І. 



Дивно, т о день такої події, яка сколихнула всю Україну, не 
відбився точно у пам'яті сучасників *. 

Богдан помер у Чигирині, але, за свідченням одного літо-
писця, він сказав перед смертю: 

— Я не бажаю лежати в Чигирині.Тут довго панували 
вороги руського народу. Поховайте мене в Суботові, який я 
37Добув кривавими трудами і з якого потім, коли його в мене 
відняли, спалахнуло полум'я війни, що звільнило Україну. 

23 серпня останки визволителя Руси поховали в Суботові. 
Ридання народу заглушували церковний спів. "То не вітри 
осінні бушували в діброві, — говорить народна дума, — го 
плакали й стогнали козаки, ховаючи батька свого, старого 
Хмельницького". 

На тому похороні був і посол Яна-Казимира, який приїхав 
з новими спробами укласти дружній союз між Польщею іа 
Україною, і він з честю проводжав гетьмана в останню пуп.. 
Домашній секретар покійног о Самійло Зорка виголосив полі>-
С Ь К О Ю мовою погребову промову**. Труну іюставили І! 
кам'яній церкві, спорудженій коштом Хмельницького***. 

Але марно шукав би мандрівничий той гріб тепер: пере-
годом Чернецький, загарбавши Суботів, звелів викинути Еіа 
поталу кістки людини, яка боролася проти шляхетського 
свавілля. 

*1.1е сгалося через іілу ї анміїу зі стилями. Іїоі'лаи Хмельиинькиіі помі-р 
27 .іиіімя (за сгармм сти.ісм) 1657 року о іГятій годині дня {Исличко ( 
Л і т о п и с . — К.. 1991, — Т . 1 — С.2()7. — І1рим.647). 

* *Ве.тчк-о С. Літошіс. — К.. 1991. — Т. 1. — С.2()7 — 210. 
***Тамжс. — С.207. 



Д О Д А Т К И 

Коли вже друкувалось це видання, автор отримав книжку, 
инмущену російською мовою в Лейпцігу доктором Мандель-
к'срном, про яку чув давію, але не міг знайти її в Росії. Це 
книжка "Богдан Хмельницький, розповідь гврея-сучасиика, 
очевидця гюдій в Малоросії за 1648 — 1653 роки", надрукована 
другим виданням 1883 року. У ній [5міідено багато цікави.ч 
рис, які не ввійшли в раніше відомі джерела. Через немож-
ливість включити ї.ч в уже надрукований твір, автор вважає 
доцільним, вибравши найцікавіші й найважливіші, вмістити в 
додатку із вказівкою сторінок даної монографії відповідно до 
н аданих подій. 

С. 177. Єврей-сучасник Наган Ганновер (Є. 18) розповідає, 
іцо "в Чигирині тримав оренду єврей Захарій Сабиленкій, який 
намовляв хорунжого Конецпольеького проти Хмельницького. 
Хорунжий наївно запитав цього єврея: 

— Адже ти власник міста? Скажи мені, хто тут баг атії? 
Він мав намір звести на них наклеп, ііюб таким чином 

ііимагати з ішх грошей. Захарій назвав йому бага гіїв, згадав-
шн між іншим про неймовірні скарби Хмеля. Ік^іуиши про 
нього, хорунжий мовив: 

— Мій батько заповідав мені береїтися цього злог(і чоло-
і'.іка... Справді, звідки в нього таке незліченне багатство. Без 

линву, він пограбував моїх же рабів, які меннсають в моїх 
маєтках, отже, все належить мені. 

Хорунжий насильно відняв у Хмеля один .чуі ір з \ сі( іо худо-
Й010 в кілька сотень голів, ню складало близько половини йог(і 
маііна". 

Отже, захоплення хутора Суботова єврей приписує не Чап-
іт:ському, а самому Коненпольському за намсівою єврея-

орсндаря. Можливо, це помилкова передача події з Чанлии-



ським, а може, йдеться про наслідок раніших суперечок ІІ 
Чаплинським. Далі Ганновер розповідає, начебто Хмельни-
цький, аби помститися Конецпольському, навів на нього татар, 
а потім обмовився про це під час пиятики з козаками. Осі. 
що говорить Ганновер (с.20): "Якось сиділи козаки, Хміль із 
друзями, в сврея-орендаря міста і пиячили. Хміль звернувся 
до своїх побратимів: 

— А я ж помстився панові за те, що він захопив мою 
худобу! 

І розповів їм про все докладно. Єврей, який за сусіднім 
столом займався своїми рахунками, чув це і доніс панові. Тоді 
Копецпольський звелів схопити Хмеля і закутого кинув до 
буцегарні, маючи намір стратити його. У Чигирині жив ще 
один єврей. Яків Сабиленкій, приятель Хмеля, який порадив 
його друзям взяти Хмеля на іюруки, а Богдан мав потім піти 
в костьол, упасти в ноги панові і благати про іюмилування, 
пояснивши, що єврей звів на ні.ого наклеп, а друзі його, зі 
свого боку, засвідчать справедливість цього пояснення. 
Хмельницький так і вчинив. Пан повірив йому і відпустив''. 

Ймовірно, тут випадок з татарами той же, що описується 
в моїй монографії на с. 177. Дуже можливо, що першого разу 
арештував Хмельницького сам хорунжий. Далі Ганновер 
(с.21) розповідає, що Копецпольський повторно взяв Хмель-
ницького під арешт. Це та подія, що значиться в моїй моно-
і рафії на С.293, а, моясливо та, про яку йдеться на с.ЗК). 
Очевидячки, єврей сплутав ці дві події в одну, тим паче, що 
він називав якогось тисяцького, якому було велено страти ти 
Хмельницького, а той звільнив його і став на його бік. ІДе ііс 
хто інший як Кречовський, котрому козацький комісар ІІІем-
берг доручив тримати Хмельницького під арештом, поки да-
дуть знаги коронному гетьману ГІотоцькому. Кречовський 
справді звільнив Хмельницького і був опісля одним із самовід-
даних поборників повстання. 

С.216. У Ганіювера(с.23) говориться: "Вирушили татари 
й православні через пустелі, нетрі й ліси до польського табору; 
вони послали туди вивідачів дізнатися про сили й чисельніс і і. 
супротивника. Вивідачі, побачивши, що поляків небаган) і 
сидять собі на горе та бенкетують під музику й танці, повід(>-
•МИЛИ про ге своїм, мовляв, ходімге сміливо, ми їх перемо-
жемо". 

С.217. у Ганновера (с.23): "Потім послали вивідачів 
вирити ями в тих місцях, куди поляки могли втікати при 
поразці'". 

С.220. У Ганновера (с.23) "Прибули татари й православні 
через ліси з обох сторін: з одного боку православні, з інтого 



— татари. Коли поляки побачили, що па них нападають і 
татари, а їх самих небагато, тоді як татар і православних було 
понад 60 000, то намагалися втекти в ліси, гори та долини й 
нотрапляли в ті ями, які для них заздалегідь приготували 
козаки". 

С.243. У Ганновера (с.25) говориться: "У той смугний 
час князь Вишневецький (нехай пам'ять про нього буде 
благословенна!) перебував зі своїм військом за Дніпром. ІЗін 
надзвичайно любив євреїв, відзначався неймовірними війсь-
ковими подвигами, але й він утік зі своїм оіюлченням у бік 
Литви. 

З ним утекли близько 5000 домовласників-свреїв зі своїми 
родинами. Він їх пильно охороняв, доки не привів до бажаїюго 
місця, наприклад, коли втікачам загрожувала небезпека ззаду, 
10 велів євреям іти попереду; якню ж передчували небезпеку 
попереду, то євреям наказував іти за військом, щоб воно було 
їм захистом". 

С.253. Ганновера (с.26 — 28) розіювідається про народну 
|х)зправу над іудеями в лівобережній Україні так: "Мешканці 
баг атьох єврейських міст за Дніпром, які були близько від 
місця різанини, таких як Переяслав, Іїориеівка, ІІирятип, 
Ьориспіль, Лубни, Ляхівці зі своїми поселеннями, не мали 
!,\юги втекти і були жорстоко вбиті за віру. З деяких здира;ні 
шкіру заживо і тіло викидали собакам; декому відрубували 
руки й ноги і кидали на шлях, а іютім їздили гю них екіпажами 
11 розчавлювали їх; деяким завдавачи несмертельних ран і 
кидали на майдані, нюб вони сконали в муках; багатьох зако-
пали живими в землю, різали дітей у лоні матерів... Загалом 
пускшіи в хід всілякі види мученицькоїсмсрті. Татари забрати 
багато людей в полон, ґвалтували жінок та дівчат, багатьох 
красунь забрали собі в прислугу та наложниці. Таке ж роби-
лося і з поляками, навіть із ксьондзами. Багато тисяч євреїв 
іагинуло, кілька сотень з них змусили прийняти хрещення. 
І Іергаментні сувої ГГятикнижжя роздираіш на шма гкп, шили 
; ннхторби і чоботи, пасами філактерій обмотували собі ноги, 
а шкіряні оправи розкидали по вулиііях, інишми свящепнимп 
книгами вони вимощували вулиці, аз деяких робили иижі/іля 
рушниць". 

С. 240. Ганновер описує різанину в Тульчині (с.40 — 46) 
після подій у Немирові, описаних у нього на с.35 — 40. Він 
приписує сподіяне Кривоносу з 10 000 розбійників, пена-
нисникові євреїв: "У фортеці було 600 хоробрих польських 
шляхтичів та близько 2000 євреїв, з-поміж яких також було 
немало відважних і бувалих воїнів. Вони уклали союз про 
іопомогу один одному в боротьбі з ворогом, давши взаємну 



клятву. Потім укріпили замок, а євреї озброїлись різнокалі-
берною зброєю і, ставши разом з поляками на мурах, стріляли, 
як тільки наближались козаки, вбили багатьох з них, а коли 
козаки гючали втікати, євреї, піднісшись духом, іюгналися за 
ними і знищили декілька сотень ЧОІЮВІК. Козаки зібралися 
знову з усіма селянами- й міщанами і, маючи кілька десятків 
тисяч у своїх лавах, поставили біля стін фортеці залізні тарани, 
щоб зруйнувати їх, напавши зненацька, з жахливими криками, 
за козацьким звичаєм. Коли ті, хто був у фортеці, побачили 
це величезне військо, їх охопив жах, одначе стрільці з мурів 
продовжували відганяти ворога від фортеці. Коли ж козаки 
помітили, цю марно втратили так багато часу, то задумали 
надіслати панам дружнього листа, обіцяючи мир з умовою, 
цю вони як викуп віддадуть їм єврейське добро. Пани негайно 
погодилися на це; вони поодинці викликали до себе євреїв і 
роззброювали їх. Коли євреї збагнули цю хитрість, то хотіли 
снершу нобити панів, а потім уже боротися з козаками, оскіль-
ки навій віроломно порушили укладений з ними союз. Але рек-
тор Тульчинської академії Лрон Єшибот почав г>'чним голосом 
умовляти їх: 

— Слухайте, брати мої і народе мій: ми перебуваємо у 
вигнанні, розсіяні між народами; якщо ж ви піднімете руки п:і 
панів тут, то інші г осударі гючують це і помстяться за них, -
боронь. Боже, — іншим нашим братам-вигнанцям. Л отже, 
якщо це нещастя послане небом, то прийміть цю кару покірно: 
адже ми не кращі наших немирівських єдиновірців. Нехай 
Всемогутній [юшле ворогам милість до нас! Може, вони візь-
муть всі наші коштовності як відкуп за життя. 

Євреї послухалися і принесли всі свої скарби на майдан. 
Злодюги-козаки тут же ввійшли, і головний иан князь Четвер-
типський сказав їм: 

— Ось вам те, чого ви вимагали. 
Козаки, забравши все єврейське добро, звеліли князеві всі.х 

євреїв узяти нід варту, тож їхнє життя висіло на волосині і 
вони не знали, що їх чекає. Через три дні болісних чекані, 
козаки зажадали видачі всіх євреїв. ГІани, боячись звинува-
чення у заступництві євреїв, випровадили їх усіх із фортеці. ї ї 
скрухою на серці вийшли звідти євреї. Козаки завели їх усіх її 
якийсь сад і оточили довкруж, щоб вони не могли втекги. і Іс 
вільники довго перебували там в томливому чеканні.З ними 
були троє гаонів — Лазар, Соломон і Хаїм, які напучували 
народ освятити ім'я Боже і не зраджувати своїй релігії. 1 Іарод 
відповів ї.м одностайно словами Двоєзаконня (розділ IV, віі)ііі 
4): 



— Слухай, Ізраїлю: Іосіюдь Бог мат — єдиний. Яку ватих 
серцях немає, крім одного Бога, точно так і в наших —гільки 
єдиний. 

Невдовзі після цього прийшов до них посланець від козаків, 
увіткнув у землю прапор і гучно сповістив: 

— Бажаючі змінити релігію залишаться живими, ііс.чаіі 
I акі^;ядуть під цей прапор. 

Йому ніхто не відповів. Після триразового виклику, не 
(втримавши ніякої відповіді, він одчинив ворота саду, в які 
хлинули ро:злютовані козаки і ВИНИІЦИІГИ більш як 1500 чоловік, 
іі гім числі і згаданих гаонів. Нехай Господь помстигься за 
їхню кров! Десятьох рабинів кчиаки пощадили і. закувавши в 
кайдани, взяли під варту, вимагаючи з них 10 000 золотих ви-
купу. З-поміж них був і згаданий гаон Арон. син ректора 
Львівської академії гаона Мейєра(хай береже його Господь!); 
козаки дізналися, що він дуже багатий і викупить сина, скільки 
б за нього не запросили. 

Після побиггя євреїв козаки вирішили взяти фортецю. 
І Іоляки тоді сказали їм: 

— Адже ви уклали союз із нами, навіщо чините віроло.м-
сгво? 

На це козаки відповіли: 
— Катюзі по заслузі: як ви зрадили євреїв, гак і ми вчинимо 

з вами. 
Стрільці почали було стріляти в козаків із{|)ортеці.та козаки 

умудрилися підпалити її і. захопивши, перебили поляків і забра-
ні все їхнє майно. Перш ніж умертвити князя Четвертин-

сі.кого, вони насміялися з його дружини гадоньки в його при-
сутності. Він був такий тлустий, що не міг стояти на ногах і 
постійно сидів: до нього підійшов один із його кріпаків — 
мельник, буйної вдачі, зняв шапку і глузливо мовив: 

— ІЦо вельможний пан накаже? 
і нагадав йому, як він тиранив своїх кріпосних ікжараннями 

іі тяжкою роботою, тоді закричав: 
— Встань зі свого крісла, а я сяду, щоб генср повелівати 

іобою. 
Та оскільки він не міг підвестися, то мельник с гягнув його 

1 крісла і на порозі відрізав йому голову пилкою". 
Далі у Ганновера на с.45 йдеться: "Чсі^ез гри ,чні після 

побиття козаки послали викрикувати на місці різанипи. що хто 
іа.мишився ще живий, може без страху сгаги на ноги. 1 іі,цве-
иіся десь чоловік 300, які попадали між трупа.чпі і гак поря-
і \ валися. Вони були змучені іолодом і снрагсио, деякі були 
поранені, так що ледь добралися до міста, — хворі, виснажені, 
чосі й голі. Православні надали їм допомогу і відпустили на 



волю. Після тульчинського погрому буйні козаки повертались 
додому з великою здобиччю срібла, золота, коштовних каме-
нів та перлів, награбованих у поляків і євреїв, взяли в полон 
багато вродливих жінок, польських та єврейських дівчат, захо-
пили з собою і десятьох рабинів". 

С.245. У Ганновера (с.35) розповідається про вторгнетія 
козаків до Пемирова: "Лиходій Хміль дізнався, що багато 
євреїв зібралось у Немирові, та й сам Мемирів відзначався 
багатством, тут було велике доброчинне товариство, яке зай-
малося правосуддям і благодійністю, чимаію вчених та пись-
менників. Тож він послав одного з козацьких начальників, 
ненависника євреїв, до міста на чолі 600 озброєних воїнів, на-
писавши попередньо християнським представникам міста, 
щоб вони сприяли йому. Міщани запопадливо допомагали їм 
чим тільки могли, не стільки з любові до них, скільки з нена-
висті до євреїв, у середу 20 сивану (червня) козаки наблизи-
лись до міста. Побачивши військо, євреї жахнулися, та ще 
сумнівались — чи це польське військо, чи козацьке. Одначе 
всі євреї з дружинами та дітьми, сріблом та зо;ютом, пішли 
до фортеці і міцно замкнули браму з рішучим наміром захи-
щатись до останнього. Козаки схитрували: поробили собі 
знамена подібні до польських, бо тільки по них їх розрізняли. 
Мешканці міста добре знали про це і сказали євреям: 

— Відчиніть браму, бо це польське військо, яке прийшле^ 
допомогги вам, якщо сюди прийдуть вороги. 

Євреї, побачивши польські прапори, повірили їм і негайно 
відчинили браму. Па них з оголеними шаблями кинулись 
козаки, та й мешканці — християни, озброївншсь списами, 
косами, кийками, убили багато євреїв. Жінки, ііюб їх не оск-
вернили, кидалися в наповнений водою фортечний рів і тонули. 
Чоловіки, які вміли плавати, сподівалися порятуватись у воді, 
та православні пускалися за ними вплав із шаблями та спи-
сами, вбивали їх у воді — та стала червоною від крові. 

Далі Ганновер (с.37 — 40) розповідає про долю ректора 
місцевої єврейської академії вченого Ієхієль Михеля, який 
кинувся у воду, щоб порятуватись, але його схопив правкі-
славний і хотів убити. Рабин пообіцяв багато грошей за по-
щаду Його відпустили; проте він не виконав обіцянку і втік чі 
своєю матір'ю. Його наздогнали на кладовищі, і швець із мі 
щан убив і його, і матір па^^ицею. З деякими вродливими 
єврейками козаки повінчалися проти їхньої волі. Про двох із 
них розповідає Ганновер, як вони ціною життя позбавились 
насилля. Одна запевнила козака, що відомим заюіинаннмм 
вміє замовляти себе від дії всілякої зброї і запропонувала для 
доказу вистрілити в неїз р\ шниці. Козак, повіривши, вистрілии 



— і вбив наповал. Друга, присилувана козаком, благала йоіо 
І іовіпчатися з нею в церкві, яка стояла на протилежному березі 
річки. Він погодився і повів її, пишно вдягнуту, з музикою, 
і уди; та як тільки вони зійшли на міст, вона кинуласі>у воду й 
І ютонула. 

"Таких прикладів, — зазначає Ганновер, — було так ба-
I ато, що записати усі неможливо. Кількість убитих, втоплених, 
замордованих у Немирові сяга^•ю6000". Цю різанину Ганновер 
ііміщує перед тульчинською і говорить, щоті, хто уник смерті 
в І Іемирові, втекли до Тульчина. 

С.246. Про похід Вишневенького до Немирова Ганновер 
(С.46 — 47) говорить, іцо, дізнавшись проскоотіе, князь рушив 
іуди з 3000 воїїіів, щоб помститися козакам. "Князь поклявся, 
що не заспокоїться, доки не вмиє ноги свої кров'ю козаків, які 
розорили багато його маєтків за Дніпром і вигнали його із 
власних володінь. Наблизивіиись до Немирова, він спорядив 
іуди декілька сотень воїнів, які вбили багато руських міщан. 
Козаки схитрували. Вони послали вцілілих міщан з проханням 
до князя, щоб він виділив кілька сотень воїнів ніби для охорони 
міста від козаків і татар, обіцяючи йому битися разом з ними 
всіма силами проги в0|50гів і присягнули надшіі служити йому 
вірно і чесно. Князеві сподобалась ця пропозиція, і він гюслав 
до них знатних панів з 600 воїнами. Мііцани прийняли їх з 
великими почестями, а через кілька днів повідомили козакам: 
спішіть сюди В І Ю Ч І , ми відчинимо вам браму. Так і зробили 

- всіх панів перебили в постелях. Потім дали козакам великі 
I роші, щоб залишились охороняти місто від іювторного нападу 
иаиів, на що козаки погодились. Дізнавніись про це нещастя, 
князь Вишневецький жахнувся і більше не посилав свого 
війська до Немирова, вирішивши зігнати свій гнів на інших 
містах". 

С.247. Про взяття Полонного Ганновер (с.49) розповідає 
іак: "У вівторок 1 ава (серпня) татари і руси взяли в облогу 
І І(>лонне і спрямували бойові снаряди проти міста, де пере-
іл вали пани і євреї. Ллє стрільці відкрили вогонь із фортеці і 
ііс давали їм наблизитись до міста. Там було майже 2000 
іи.іяхетського війська; євреїв же було 12 000 дуиі, і з-поміж 
них були люди відважні, та й саме місто було сильно укріплене 
подвійною фортецею й оточене водою. За.,^иша^юся охороняти 
тіііс той бік фортеці, два найближчі пункти якої населяли 

р\ си. Пани поставили своє військо, ню складалося з .холопів. 
:ого боку, де потрібна була особлива ішльнісгь; га саме ці 

І ічоронці стали його нищителями, бо ці xо^юни були православні. 
I Iчомі під назвою гайдуків, які перегодом приєдналися до 
іичістанців. У середу 2 ава козаки за.хонили обидва п_\ нкти. 



ЯКІ охороняли православні, і гаидуки разом з мешканцями 
приєдналися до них, щоб воювати проти укріпленого міста, 
де перебували пани та євреї. Битва тривала весь день; у 
четвер козаки звернулися з відозвою до польських холопів, 
1Ц0 стояли у фортеці: "Адже ми кровні брати. Навіщо ж ви 
допомагаєте панам проти нас? Чи не ліпше вам служити нам, 
аніж іновірцям?" І справді, холопи негайно зрадили. Удаючи, 
що б'ються проти козаків, вони дали їм змогу приставиш 
драбини до фортеці Й оволодіти нею того ж дня. У якусь МИ ТІ, 
посеред міста опинились декілька тисяч русів з оголеними 
мечами. Коли пани та євреї побачили, що лихо спіткало їх і 
місто взяте, то вершники втекли на інший бік, а бідні євреї-
до 10 000 душ, яких вартові не випускали, були перебиті. Вони 
падали під ножем без опору, траплялося, що якийсь козак 
вривався в дім, де було кілька сотень євреїв, і один убивав 
усіх". 

Далі Ганновер оповідає п|Х) загибель у Полонному вчено-
го-богослова Самсона із Остроііоля, до якого іцсіденію являв-
ся ангел-\ чи гсль. Він проповідував у синагозі покаяння, але 
воно не допомогло. Коли вороги увірвались до міста, вони в 
синагозі побили всіх "великих вчених, одягнутих у савани іі 
галеси: вони щиро молились". Декілька сотень зшїишилися 
живими після зради своїй релігії, ще декілька сотень взяли и 
поіюн татари. 

І-іа С.56 — 58 Ганновер розповідає про панічний страх, 
який охопив усіх євреїв в довколишніх містах і селах. "Ми 
були в небезпеці і від місцевих православних жителів—гож 
увесь народ кинувся втікати. Хто мав коня та воза, скоїш 
стався ними, а інші, хоч і мали кошти, июб придбати тягло, ік-
хотіли втрачати часу і, забравши дружин та дітей, втікали 
пішки, кинувши напризволяще своє майно. Навіть ті, в кою 
були екіпажі, аіе мали великий багаж — різне начиння, книжки, 
кидали їх дорогою в господарів нпіііків, щоб їм було леї іиг 
втікати. 

і в ту суботу хазон безперервною валкою на всю ширіт\ 
шляху тягнулися втри ряди коні з возами упродовж семи ми.;м, 
від Острога до /(>бна, а піших було безліч. О другій годині 
після полудня наздогнали нас три вершники: один єврімі 
Мойсей Цореф (золотих справ майстер із Острога) та двої 
шляхтичів і сказали нам: 

— Чому ви йдете так повільно? Адже ворог наступає вам 
на п'яти. Ми ледве уникли зустрічі з ним. 

Зчинилося страшне сум'яття. Всі кинулися скидати з іипіп 
срібний та золотий посуд, одяг, книжки, подушки Й пеііиііи 
щоб прискорити втечу Й убезпечити родину. Тож у відкри Г(1М\ 



полі валялося багато добра і не було сврся, який підібрав би 
і!се це! Дехто кинув усе: коней, В О І И , все майно, паві ї ї. рідних 
і ховався в лісі. Жінки й чоловіки, які тримали дітей ча руки, у 
метушні кидали їх і бігли в нетрі й нечери. Тоді справ/цілнся 
слова Мойсея: "Ви втечете, не будучи переслідуваними", бо 
га звістка була неправдивою: за ними не гналися ні козаки, пі 
татари. Переляк, одначе, був таким весь день суботи хазон, 
що кожному з нас ввижалося, що за нами женуться козаки. У 
неділю, після суботи хазон, ми дізналися суть справи і в 
іюдальшому втікали непоспіхом. Тинялися з місця на місце 
по лісах і селах, лежали просто неба, але й там не знаходили 
спокою дуіиевіюго, то г рабують і топчуть, то лають і ганьб-
лять нас. Над нами снравдиіюсь прокляття Мойсееве: "Між 
цими народами не заспокоїшся і не знайдеш спочинку для ніг 
своїх; жиггя твоє висітиме на воіюску, тремтітимеш вночі і 
вдень, не маючи впевненості в своєму жиггі" (Двоєгіаконня. 
розділ XXVIII, вірш 65). Справді, щоночі, коли нам ДОВОІІИЛОСЯ 
переночувати в оселях православних, ми боялись, щоб нас 
не вбили, бо всі без винятку бунтуваіш, а вставши вранці 
живими, ми читали мо;иігву: "Ізлагословен сси. Господи, що 
воскрешас із мері вих'". 

С.248. Ганновер свідчить (с.61), що "вороги — вівторок 
9 ава увірвачись в Старокостянтинів, де було вбн го 3000 євреїв, 
а багатства пограбовано". 

С.252. Про взяття Заслава та Острога Ганновер (с.59) 
говорить: "Після взяття Полонного, розпорядившись в ньому 
по-своєму, вороги рушили иа Заслав, де розграбували все 
майно єврейської громади та вбили до 200 душ, які не змогли 
т е к т и через хвороби. Деякі покладалися на своїх друзів 
православних, гадаючи, що ті їх поряіують; вони сховались у 
лісі, поки мине нещастя. Там їм загрожувала мученицька 
смерть від голоду й спраги, тож вони виріши.чи повернутись 
до міста й померти там, бо ліїшіе загинути від меча, ніж 
померти від голоду (Плач Єремії, розділ IV, вірш 9). Як тільки 
кони з'явились у місті, їх схопили вороги з наміром убити, та 
(В|5сї благали їх скоїти це на к.іадовищі. Євреї увійшли до кла-
довищенського дому, і варвари сна,чил його і^азом з людьми. 
Гак їх спіткала подвійна смерть. Із заславських ксьондзів 
іідрали шкіру заживо. Тіла князів, похованих там сгюконвіку, 
іііікинули з гробниць, як гаддя, їхні срібні та золоті гроби пог ра-
оували, костьоли розорили. Спустошили також синагогу, /іе 
і'.лаштували конюшню. Так само вони вчинили в Острозі, де 
іиінищили близько 600 душ". 

С.254. Про повстання у Литві Ганновер говорить (с.67): 
"У Гомелі було вбито декілька тисяч євреїв, які прославляли 



ім'я Боже. Звідти вороги вирушили в Стародуб, де також 
влаштували велику різанину над свреями. В Чернігові, Брагині, 
Влодові, де зібралось багато євреїв, також було жорстоко 
винищено до 10 000 душ, і в інших великих литовських містах 
знайшли свою смерть тисячі й десятки тисяч євреїв. Хай 
помститься Бог за їхню кров! Мешканці Слуцька та Бресг-
Литовська частково втекли до Великої Польщі, частково -
в Данціг, переправившись через Віслу. Бідний же народ, який 
залишився у Бресті та Пінську, поліг, прославляючи ім'я Боже. 
На відкритому гюлі поблизу Пінська вороги ганялися за єврс 
ями і, сіюстигши, різали нещадно". 

Ганновер описує взяття Пінська литвинами: "Князь Радчи 
вілл дізнався, що мешканці Пінська збунтували і впустили 
лиходіїв до міста. Він із кількома тисячами поляків узяв міс іо 
в облогу і підпалив з усіх чотирьох сторін, а лиходії, споді 
ваючись втекти водою на човнах, потонули, інілі згоріли ми 
були вбиті. Мешканцям Слуцька теж вдалося помститисі. 
русам: вони послали до останніх, щоб гі прийшли до них, бо и 
них багато євреїв та панів, яких віддадуть в їхні руки. Па 
справді ж євреїв там зовсім не було, всі встигли втекти. Вороги 
і гадки не мали, щоб місцеві мешканці воювали проти ни.\. 
Коли ж вони наблизились до міської брами, міщани почали 
стріляти з мурів; зазнавши великих втрат, вороги муси^п| 
втікати. З міста за ними пустилася погоня і розбила їх ущси і 

С.251. У Ганновера (с.69) сказаью: "Хміль з усім своїм 
військом і та гарами вирушив для підкорення українських міс і 
у Польщі, а декого зі своїх послав захопити Бар, бо в ць()м\ 
укріплено.му місті скупчилось багато панів та євреїв. Ллі-
стрільці, засівн^и у фортеці, метали в них стріли і стріляли, не 
даючи наблизитися до неї, тож ворогові довелося взяти міс і 
в обло[у на тривалий час. Та місцеві руські мешканці вигадали 
ось що. Вони вирили підземний хід, і лиходії по ньому ввійшли 
до міста і почали вбивати народ. Євреї га пани втекли ди 
фортеці, яку укріпили ще сильніше; там православних не було 
Ворог тримав фортецю в облозі довго, влаштував проти псі 
великі вали і стріляв в обложених з гармат, які німецькош 
називаються КскіегЬіісИхеп (дослівно: рушниця на колеса.\). 
доки не захопив фортецю і перебив усіх євреїв та панів, по 
грабував їхнє багатство". Проте Ганновер кількість полеглих \ 
Барі євреїв визначає в 2000. 

С.286. Про намір козаків узяти Дубно Ганіювер (с.'/О) 
розповідає так: "Це була сильна фортеця — подібної не було 
в усьому Польському королівстві, місто було у володінні 
фельдмаршала князя Домініка. Коли князі та пани втекли і 
поля бою, в Дубно залиніились декілька сотень євреїв, ям 

(І 



сподівалися на притулок у фортеці. Та коли лиходії підступили 
до міста, один вельможа з 80 воїнами иадапого князя 
замкнувся у фортеці і посилив її оборонні засоби, не впустив 
туди жодного єврея, тож близько тисячі полягло їх перед 
( | ) 0 р т е ц е ю " . 

С.286. у Ганновера (с.7І) йдеться: "Місто Броди нале-
жало хорунжому, який був заклятим ворогом Хмеля, когрий 
гелер прагнув знищити супротивника і спустошити йоі о 
володіння, особливо цю його резиденцію, яку він справді роз-
I ромив і спалив. Євреї та папи — декілька тисяч — встигли 
сховатися в сильній місцевій фортеці, іцо мала подвійні мури 
і була оточена водою. Вороги довго не могли наб;гизи гися до 
неї, бо обложені поливали їх вогнем, завдаючи величезних 
вграт. Але у фортсщ' поширилась моровиця: "на вулиці .меч 
уражав, а в домівках — жах" (Двоєзакопня, розділ XXXII, 
вірш 25). Від неї померло близько тисячі євреїв. Загалом у 
всіх укріплених містах, обложених ворогами, лютувала спусто-
шлива пошесть". 

С.294. Ганновер (с.73) додає, що тоді з депутатами від-
правили до Хмельницького і сврея Рабишимона, львівського 
іитадлапа (кагальїюго ходака у справах). 

С.299. У ту пору, за повідомленням Ганновера (с.76), ко-
:аки напали на низку червоноруських міст. Добре укріплені, 
іакі як Кам'янець-Подільський, ЯСІЮВИЦЯ, Бучач, Комарна, 
1>слз, зуміли від них захиститися, але їх захлеснули повальні 
мюроби та сильний голод. Але не так відбувся Норол. "В 
ііі.о.му скупчилися десятки тисяч євреїв та декілька тисяч 
панів; там не було жодного русина. Євреї спершу хотіли 
V. І ікати, та власник міста не пустив їх, підбадьоривши словами: 
"( танемо дружію проти ворогів і будемо битися за прикладом 
\ кріплених міст". Та коли місто було вже в облозі, вороги 
•.аявили про бажання дійти згоди, на що євреї й погодились. 
()лначе власник міста не дав згоди, почався триденний бій з 
і'.орогом, який зазнав великих втраг. Потім :[и.\одій Хміль 
підіслав ще надзвичайію численне допоміжне військо, і місто 
"\ло взяте 17 .хешвапа (жовтня). Перш за все козаки вби^т 
г. іасника міста Лаща, зідравши з [іього шкіру заживо і люто 
'.акатувавши, гютім умертвили 12 000 євреїв, багато з них 
мч Іонули. Кілька сотень замкнулись у синагозі, та вороги зла-
мали двері, перебили євреїв, а тоді спшіили синагої у разом із 
II )\ нами. Такої різанини, яку Норол і, не було вжодпііі з поль-
I і.ких областей. Татари багатьох забрали в полон, а всі гри 
населені центри бу;ш спалені дотла, як Содом. Одна жінка, 
іка дивом уціліла, розповіла мені, що декілька сотень жінок 
1.1 ді гей, а також трохи чоловіків, порятувалися, хоча гГять 



ДНІВ не мали Н 1 Я К 0 Ї Ї Ж І й живилися людським м'ясом: відрізали 
шматочки від трупів, підсмажувшіи їх на вогні. Декілька тисяч 
тр)'пів З'їли собаки та свині. Решту загиблих поховали надіс-
лані з Перемишля люди, привізши сюди на декілька сотені. 
Зіютих поіютна для саванів". 

Під час стоянки Хмельницького під Замостям, за перека-
зом Ганновера(с.78 — 79), козаки розсипалися по довколишпі.х 
містах і "вчиняли велику різанину: в Гомашеві, Щебреипіпі, 
Турбині, І рубешові, Торногроді, Білгорії(Білгора'0, Горії(Гораї), 
Криниці і Краснику винищили тисячі й десятки тисяч єврсїм; 
таке ж діялося на Волині — у Во;юдимирі-Волинському, Луці, 
ку. Кременці та їхніх околицях. У Кременці один татарин узяи 
ніж єврейського різника і іюзбавив життя кілька согсні, 
єврейських хлопчиків, запитуючи щоразу товариша: "Кошс|і 
чи треф?" Якщо чув від[ювідь: "Треф", кидав тільце собакам. 
Потім убивав іншого .хлопчика і говорив: "Ось цей коше])!" 
— і вивертав нутрощі, як євреї чиня ть з козенятами чи яі ня 
тами, носив його на жердині по вулицях, вигукуючи: " Х ю 
бажає купити козенятко чи ягнятко?" Коло Бихова лиходії 
наздогнали декілька сотень возів ізсвреями й перебили всіх; 
теж чинили і в інших місцях, гак що неможливо всеописуваїп 
Розорили вони понад 700 громад — загалом усі місцевої:і і 
до річки Вісли". 

С.310. Зі слів Гапьювера (с.82). '"лист від короля застав Хмі' 
льницького на шляху від Любліна за чотири .милі від міста 
Він радісно прийняв королівське послання і негайно повсрнупся 
додому... Одначе на час перебування ворога під Любліном міі' 
то було міцно зачинене, нікого не впускати і не винускшіи, бо и 
місті поширилась моровиця, від якої вимерло понад 10 ()0(і 
євреїв. Пошесть люїувала скрізь, де вони селилися, навіи. 
між тими, що втекли за Віслу. Вночі вони викидали своїх 
мерців на кладовища, щоб християни не помічшн-і [(ьог о і нг 
злораділи. Це була не просто пошесть, а хвороба під назвош 
.хум (тиф), яка з'явилася внаслідок знегод переїзду та ни 
стійного страху. Багато бідняків, яких християни не впустили 
в своїоселі, лежали на вулицях, помирали від холоду і голодл 
Ніхто нікому не надавав допомоги, тож від цієї хвороби пп 
мерло більше 100 000 душ. Єврейський народ тоді силі.пч 
зубожів; нерозграбоватіі З О І Ю Т І та срібпі речі продавали сі 
півціни, а шовковий та іпший одяг віддавали за т р с і т і \ 
ва|зтості. Книжки ж через відсутність нокунців втратили буп. 
яку цінність, адже наука була іювністю зневажена". 

С.334. Ганновер (с.85) розповідає, що "опівночі 19 адар.і 
(березня) після того, як острозькі заколотники заклнкаїт 
козаків, які перебували неподатік міста, нриб>ти до них, ко члки 



іисячами вторглнся в Острог, іісііебили панів га євреїв у 
постелях, тож встигли вгек'ги л и т е грог св|5сїв та один поль-
ський воєначальник з 80 воїнами, 'за якими козаки пустилися 
в іюгоню, полишивши місто. Та пани скоро повернулися лицем 
до переслідувачів і встигли побити значну частину з них... 
І^оєвода Фірлей поїхав в Острог, де влаштував над мешкан-
цями жорстоку розправу". 

С.402. Ганновер па с.92 говорить; "Дорогою татари пом-
стилися козакам тих міст і сіл, які продовжували бунтувати 
проти короля. Подейкують, шо сам король дав їм право спу-
стошувати ті терени, де були відчайдуппіі зако^ютники. 'Годі 
копи спалили Острог, Заслав, Кремепсць. Базилію (Базалііо) 
i Сатанів з їхніми околицями до Кам'янця-ІІодільського, 
Загалом вони спустошили й випалили всі поселення на просто|5І 
20 квадратних миль, а руси, які там мешкали, частоково були 
вбиті і тисячами були взяті татарами в полон; уціліли тільки 
гі, хто сховався в лісах та чагарях. Ці нещасні усвідомлювали, 
І по заслужили такої кари". 

С.423. Ганновер на с.92 продовжує: "Після свята кущів 
5410 (тобто 1650) року повернулись у свої землі та маєтки 
польські папи і жшпогідпі рештки осиротілих євреїв, проте ці 
останні перебували в крайньому убоз гві, бо скрізь була страш-
на дорожнеча, не мали ніяких засобів для прожитгя, оскільки 
бідні руси теж помирали тисячами з голоду і не сті;п,ки через 
нестачу продуктів, скільки через відсутність грошей, бо тата-
ри й козаки обібрали їх до нитки. Заможні руси повтікали за 
Дніпро до козаків, боячись помсти панів, а деякі, хоч і мали 
І роші, то закопали їх у землю, щоб пани не відня;ш, й при-
кидались злидарями". С.94: "Там, де жили козаки, була жвава 
ii вигідна торгівля, бо всі збагатились награбованим панським 
І а єврейським добром; але жоден пан чи єврей не міг туди 
проникнути, поки не було досягнуто особливої згоди з ними, 
у ту пору польський король обнародував гю всьому коро-
лівству вердикт, в силу якого кожен, хто змінив свою релігію 
супроти волі, міг відкрито до пеї повернутися. Таким чином 
насильно охрещені євреї повернулися в лоно іудейства. Гам, 
де вони мали право жити, євреї публічно пеі^сйшли в іудейс тво, 
ллє охрещені, які мешкали в козацьких землях, муспіиі ві іка ти 
чвідти, якию хотіли сповідувати релігію пращурів. Жінки ж. 
.ікі побралися з козаками, також пішли в єврейські поселення. 
І ож декілька сотень силоміць охрещених знову стали сі^ііеями. 
( крізь, де дорослі євреї були перебиті, хлопчиків та дівчаюк 
охрестили; саме їх євреї відняли у християн силою, нанисшіи 
т ія К0Ж1ЮГ0 талісман, на якому після наведення відповідних 
іовідок зазначали походження дитини, і повісили всім па 



шию... Перегодом в усій Польщі було встановлено піст на 
20-й день місяця сиван (червня) — саме в той день, коли 
вчинено різанину в Немирові". (Цей піст дотримується й нині 
набожними євреями в Росії та Галичині). 

С.479. Ганновер (с.98) зазначає: "Євреям довелося ви-
нити чотири чаші гіркоти (натяк на чотири чаші вина, які кожен 
єврей випивав під час трапези першого пасхального вечора): 
їх стільки перебито і взято в полон, що останні лиха змушу-
вали забути перші. Євреї вчетверте утікали до Львова". 

С.592. Ганновер з приводу смертності говорить (с.іОІ): 
"У Кракові та інших єврейських громадахупродовж літа5412 
(1652) року вимерло понад 120 000 душ. Донині війна, голод і 
чума панують в усіх польських областях, з кожним днем нс-
щастя поніирюється. Звершилось над нами проклятгя Мойсся: 
"Всяку недугу і всяку виразку, навіть і не записану в цій книзі 
Запові ту, Господь наведе на тебе і залишиться вас небагаїо, 
і розсіє тебе Господь між усіма народами, від одного краю 
зе.млі до іншого" (Двоєзаконня, розділ XXVIII, вірші 61, 62). 
Чи можемо ми заперечувати нашу провину, коли гріхи наші 
свідчать проти нас! Всевишній звинуватив рабів своїх у 
прогріхах, а суд Його правдивий". 

Твір Ганновера як оповідь очевидця подій містить багато 
цінного, проте користуватися ним слід обережно. Автор, не 
маючи змоги бути свідком усіх подій, про які подає свідчення, 
природно, мусив послуговуватися чутками, писав з голосу 
ІНЕНИХ. у його розповіді є явні неточності вто.му; що стосується 
політичних та воєнних іюдій того часу; більше достовірнос і і 
втому, що стосується долі євреїв, але й "іут помітно, наприк^чад, 
що кількість убитих козаками в різних містах і містечках пока-
зується не та, яку натрапляємо в інших джерелах і навіть у 
творах тодішніх єврейських рабинів. 

Втім, примітно, що цей єврей, як видно з його слів, ВИЗПІК 

своїх єдиновірців гідними суду Божого, що спостиг їх. Ми не 
знаємо, одначе, які гріхи ізраїльтян він .має на увазі, ідо за ни.ч 
упала на цілий народ кара Божа: чи він усвідомлює ті утиски, 
яких зазнавав від них південноруський народ, чи, може, І Н І И К -

окремі ухиляння від суворості обрядового єврейського закону. 

Ця монографія з додатками вже була віддрукована, як > 
грудневому числі журналу "Русская мьісль" за 1883 рік 
з'явилася стаття п.Дитятипа "До питання про земські собори 

'Групп. об"слііаііия чи невеличкі підприсмстпа, артілі тощо. 



XVII століття", де згадувалось ПОЕІІЛОМЛЄИІІЯ, яке -їнайтло б 
місце у даній праці, якби побачило світ раніше. І Іан Ди і ятии 
відшукав у Московському архіві Міністерства юстигиї доку-
менти, що стосуються земського собору, скликаного 19 лкгго-
ю 1651 року з приводу запорозького гетьмана Богдана Хме-
льницького та про загрозу війни з Польщею. Нам було відомсх 
іцо у царя відбувалась нарада з "освяченим собором" духов-
них властей з питання про непорозуміння з І Іольщею, зважаю-
чи і на прохання Хмельницького, — і Ьангипі-Каменський 
один з усіх істориків звернув більше уваі и на цю нараду, подав 
відгук [іарю лише духовепс'і'ва. І Іа|:)ада ця бсзіі0середні)0 не 
вплинула на хід іюдій в Україні і навряд чи про неї знав сам 
Хмельницький. У крайньому разі ми не бачимо, июб у 1651 
році після відгуку духовенсіва 19 лютого цар Олексій 
Михайлович якось змінив свою політику щодо гетьмана. 

Тепер же після знахідки п.Дитятина виявляється, ню то 
був справжній земський собор скликаних виборних людей, 
але думка із запропонованого царем питання подається все 
ж тільки від духовенства. Навпаки, у відомому акті земського 
собору 1653 року, надрукованому в Зібранні державних грамот 
і договорів та в 1 томі Повного зібрання законів Російської 
імперії подаються відгуки лише служивих людей га посад-
ських. 

Стаття п.Дитятина містить цінні дані для дослідження уст-
рою земських соборів у Московській державі загалом; але 
щодо Богдана Хмельницького та його еіюхи вона показує, що 
І оді, коли Богдан Хмельницький нарікав па Москву зате, що 
вона мало зважає на його прохання про допомогу, насправді в 
Москві радилися про нього з усією землею. Залишається не-
виясненим: чому в 1651 році, коли збирався земський собор, 
пі)дало голос липіе духовенство, а го;юсів інших станів не 
знаходимо, хоча й вони безперечно брали участь у соборі. 
1 Іан Дитятип справедливо вбачає в цьому той дозвіл цареві 
(Ііексію Михайловичу, яким погрожував московський посол 
І Іупікін полякам: "Ми зберемо наше духовенс і во і, взявпні в 
р> ки мирне докінчення, будемо носити його по церквах і свід-
чн ги перед Богом та всіма святими, пю ви не дотримуєтесь 
чпіріюго доіовору" (див. розділ XI цієї моногра(|)ії). Що ж 
с іосується [ірипущення П.Дитятина, що духовенство подало 
І ііої міркування ранініе і тому на земському соборі 1653 року 
г./ічС не вміщується його відгук разом із відіювіддю бояр іа 
П І Ш И Х чинів, то ця думка ще іюгребує розгляду та Д О С Л І І І -

/ксння. Мам усе ж не зрозуміло, навіщо скликіиш земських 
ііодейу 165 1 році, колиїх не запитували, якщо тільки тодішні 
і\ні відіювіді не загубилися. 



Н А Р О Д Н І П І С Н І 
П Р О Е П О Х У Б О Г Д А Н А Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О 

ХМЕЛЬНИЦЬКІПІ І ЬЛРЛБЛІЛ 

Дума 
1647 

Як із дсиь-години 
Зчииялися великі війни на Україні, 
От тоді ж то не могли обібрати. 
За віру християнську одностайно стати; 
Тільки обібрався Барабані та Хмельницький, 
Та Клиша (Ілляш) білоцерківський. 
От тоді вони од своїх рук листи писали. 
До короля Владислава посилали. 
Тоді ж король Владислав листи чигає, 
Назад одсилає, 
У городі Черкаському Барабаша гетьманом постановляє: 
— Будь ти, Барабаш, у городі Черкаському іетьманом, 
А ти. Клипю, у городі Білій Церкві полковничим, 
А ти. Хмельницький, у городі Чигрині хоч писарем 

військовим! 
От тоді ж небагато Барабаш, гетьман молодий, 

гетьманував. 
Тільки півтора года. 
Годі ж то Хмельницький добре дбав. 
Кумом до себе гетьмана молодоіо Барабаша зазивав, 
А іце дорогими напигками його вітав 
і стиха словами промовляв: 
— Гей, пане куме, пане Барабаїпу. пане гетьмане молодпіі. 
Чи не могли б ми удвох королівських листів нрочигаги. 
Козакам козацькі порядки подавати, 



1а віру християнську одностайно стати? 
От тоді ж то Барабаш, гетьман молодиіі, 
Стиха словами промовляє: 
— і^ей, пане куме, пане Хмельницький, пане писарю 

військовий, 
1 Іащо нам з тобою королівські листи удвох читати, 
І Іащо нам козакам козацькі порядки давати? 
Чи не ліпше нам з ляхами, милостивими панами, 
•}і спокоєм хліб-сіль по вік вічний уживаї и? 
От тоді ж то Хмельницький на кума своі о Барабаніа 
іклике нерессрдя мас. 
Ще кращими напи'гкахиі вітаг. 
0 г тоді-то Барабані, гетьман молодий. 
Як у кумасвого Хмельницьког о,цорогого напитку напивсь, 
і'ак у нього й спати поваливсь. 
От тоді-то Хмельницький добре дбав, 
із правої руки з мізинного пальця щирозлотий перстень 

зняв, 
1 і лівої кишені ключі виймав. 
Із-під пояса шовковий платок висмикав, 
І Іа слугу свого вірного добре кликав-накликав: 

Гей, слуго мій, повірений Хмельницького! 
Иелю я тобі добре дбати, 
І Іа доброго коня сідати. 
До города Черкаського до пані Барабашевої прибувати. 
Королівські листи до рук добре приймати. 
Ог тоді-то слуга, повірений Хмельницького, добре дбав, 
і Іа доброго коня сідав. 
До города Черкаського скорим часом, пильною годиьюю 

прибував. 
До пані Барабашевоїу двір уїжджав, 
V сіни зайшов, шличок із себе знімав, 
V світлицю зайшов — низький поклін послав, 
Гії значки на лаві поскладав, 
Л ще стиха словами промовляв: 

- Гей, пані, — каже, — пані Барабашева, гетьманова 
молодая! 

\'же ж тепер твій пан Барабані, гетьман молодий, 
І Іа славній Україні з Хмельницьким великі бенкети 

вчиняють; 
Исліли вони тобі ці значки до рук приймати, 
Л мені листи королівські віддати; 
Чи не могли б вони із кумом своїм Хмельницьким 
\'чвох прочитати 
І козакам козацькі порядки давати? 



От тоді ж то гіаиі Барабашева, гетьманова, 
Ударила об поли руками, 
Облилася дрібними сльозами, 
Промовила стиха словами: 
— Гей, не з горя-біди моєму пану Ьарабашу 
Схотілося на славній Україні 
З кумом своїм Хмельницьким 
Великі бенкети вчиняти! 
Нащо їм королівські листи удвох читати. 
Чи не ліпше їм з ляхами 
Зі спокоєм хліб-сіль вічні часи уживати? 
А тепер нехай не зарікається Барабаш, гетьман молодий. 
На славній Україні огнів та тернів загашати. 
Тілом своїм панським комарів годувати 
Од кума свого Хмельницького! 
От тоді ж то пані молодая Барабашевая 
Стиха словами промовляє: 
— Ген, слуго, повірений Хмельницького, 
Не можу я тобі І Ш С Т И королівські до рук подати, 
А велю я тобі до воріт одходжати. 
Королівські листи у шкатулі із землі виймати. 
От тоді-то слуга, повірений Хмельницького 
Як ці слова зачував. 
Так скорим часом нильною годиною до воріт одходжав, 
иікатулу із землі з королівськими листами виймав. 
Сам на доброго коня сідав. • 
Скорим часом пильною годиною до города Чигрина 

прибував. 
Своєму нану Хмельницькому королівські листи до рук 

добре оддавав. 
От тоді-то Барабаш, гетьман молодий, од сна вставає. 
Королівські листи у кума свого Хмельницького споглядає. 
Тоді й напитку дорогого не попиває, 
А тільки з двору тихо виїжджає. 
Та на старосту свого Кречовського кличе, добре покликає: 
— Гей, старосто, — каже, — ти мій старосто 

Кречовський! 
Коли б ти добре дбав. 
Кума .мого Хмельницького живцем узяв. 
Ляхам, .милостивим панам, до рук віддав. 
Щоб нас могли ляхи, милостиві пани, за білозорів 

почитати. 
От тоді-то Хмельницький як ці слова зачував. 
Так на кума свого Барабаша велике пересердя мав. 
Сам па доброго коня сідав. 



Слугу свого повіреного з собою забрав. 
От тоді-то припало йому з правої руки 
Чотири полковники: 
Перший полковниче Максиме ольшанський *, 
А другий полковниче Мартине полтавський **, 
Третій полковниче Іване Богуне, 
А четвертий — Матвію Бороховичу***. 
От тоді-то вони на славну Україну іірибувіиіи. 
Королівські листи чита;іи. 
Козакам козацькі порядки давали. 
Тоді-то у святий день божественний, у вівторок. 
Хмельницький козаків до схід сонця нробуджас 
І стиха словами промовляє: 
— Гей, козаки, діти, друзі, молодці! 
Прошу я вас, добре дбайте. 
Од сна вставайте, 
Руський "отче наш" читайте, 
На лядські табори наїжджайте. 
Лядські табори на три часті розбивайте. 
Ляхів, милостивих панів, у пень рубайте. 
Кров їхню лядську у полі з жовтим піском мішайте. 
Віри своєї християнської у наругу на вічні часи не подайте! 
От тоді ж то козаки, друзі-молодці, добре дбали, 
Од сна уставали. 
Руський "отче наш" читали. 
На лядські табори наїжджали. 
Лядські табори на гри часті розбивали. 
Ляхів, милостивих панів > ііень руба-ми. 
Кров їхню лядську у полі з жовтим піском мішали. 
Віри своєїхристиянської в наругу на вічні часи не подали. 
От тоді-то Барабаш, гетьман молодий, конем під'їжджає. 
Плаче-ридає, 
І стиха словами промовляє: 
— Гей, пане куме, пане Хмельницький, пане писарю 

військовий! 
Нащо тобі королівські листи у пані Барабашевої 

визволяти? 
Наїцо тобі козакам козацькі порядки давати? 
Не ліпше б тобі з нами, з ляхами, 
З милостивими панами, 
Хліб-сіль зі спокоєм уживати? 

*Крипоіііс. 
**1Іуімкаренко. 
***11сі!ііс. мається на увазі Маї вій Глалкий, миргородський полконііик. 



От тоді-то Хмельницький 
Стиха словами промовляє: 
— Гей, пане куме, пане Барабашу, пане гетьмане 

молодий! 
Як будеш ти мені цими словами докоряти, 
Не зарікаюсь я тобі самому з пліч голівку, як галку, зняти. 
Жону твою і дітей у полон живцем забрати, 
Турському султану в подарунок одіслати. 
От тоді-то Хмельницький як ці слова зговорив, 
Так гаразд добре й учинив: 
Куму своєму Барабашеві, гетьману молодому, 
З пліч голівку, як галку, зняв. 
Жону його й дітей живцем забрав, 
Турському султану в подарунок одіслав. 
З того ж то часу Хмельницький гетьманувати став. 
От тоді ж то козаки, діти, друзі, молодці 
Стиха словами промовляли: 
— Гей, гетьмане Хмельницький, 
Батьку наш, Зиновію Богдане чигиринський! 
Дай, Боже, щоб ми за твоєю головою пили та гуляли. 
Віри своєї християнської в наругу на вічні часи не давали! 
Господи, утверди люду царського. 
Народу християнського 
Всім, хто слухав. 
Всім православним християнам 
Пошли, Боже, многая літа! 

(Пародмьіе іожіюрусскис песіїи. ИІЛ. 
Л.Метлинским. — К., 1854. — С.385) 

Варіант тісїж думи 

Гей, із день-години зчинилися великі війни в Україні, 
Ніхто ж не міг обібратися, 
За віру християнську достойно-праведно стати; 
Тільки міг обібратися 
Барабаш та Хмельницький, та Клиша білоцерківський. 
Тоді був Барабаш у городі Черкаському гетьманом, 
А пан Хмельницький у городі Чигирині полковничим, 
А Клиша білоцерківський в Білій Церкві писарем 

військовим. 
Тоді пан Барабаш небагато гетьманував. 
Та вже пан Хмельницький до себе кумом зазивав, 
А ще дорогими напитками вітав, 
І сти.ха словами промовляв: 



— Гей, куме, — каже, — куме! 
Чи не могли б ми з тобою королівських листів ирочитати, 
Л козаками козацьких порядків подавати. 
За віру християнську достойно-праведно стати? 
Та вже тоді пан Барабаш, гетьман молодий, 
І Іехороші мислі собі має, 
І стиха словами промовляє: 
— Гей, куме, — каже, — куме. 
Нащо нам королівські листи читати. 
Нащо нам козакам козацькі порядки даваги? 
Нащо нам за віру християнську досгойно-праислік) 

С І Ч І Я Г И ? 

Лучче нам з ляхами, милостивими панами, 
Хліб-сіль у спокої вічний час вживати. 
Та вже пан Хмельницький од свого кума ці слова вчувас. 
Так ще лучче свого кума напитками вітає; 
Та вже пан Барабаш, гетьман молодий, 
У свого кума Хмельницького дорогого напитку напився, 
У його домі спать повалився; 
Та вже пан Хмельницький добрі мислі собі мав, 
У свого кума з лівої кишені ключі виймав, 
А з-під пояса шовковий гілаток висмикав, 
А з мізинного пальця щирозлотий перстень зняв. 
На свого служителя добре кликав-покликав: 
— Служителю мій вірний. 
Велю тобі значки од моїх рук забрати. 
Самому на доброго коня сідати. 
До міста Черкаського скорим часом темною годиною 

прибувати, 
Барабаській пані низький уклін покласти, 
Чи не могла б вона нам шкатули з королівськими лис га\иі 

оддаїи? 
Служитель на доброго коня сідав. 
До города Черкаськоіо скорим часом гсмною і'одиноіо 

п|)ибуваі!, 
У сінечки ввійшов — із себе шличок знімав, 
А в світлицю ввійшов — низесенький уклін послав, 
А тії значки на лаві поклав: 
— Гей, пані гетьманшо молодая! 
Велів тобі пан Барабаш. гетьман М О І Ю Д И Й , 

Шкатулу з королівськими листами віддати. 
Щоби могли вони з кумом удвох прочитати. 
Та вже тоді пані Барабашева як удариться об поли руками. 
Як заллється гарячими сльозами: 



— Нащо їм королівські листи читати, 
— Нащо козакам козацькі порядки давати, 
Нащо їм за віру християнську достойно-праведно стояти? 
Луччс б їм з ляхами, милостивими панами, 
Хліб-сіль у спокої вічний час вживати. 
Велю ж тобі, служителю, до воріт одходити, 
І шкатулу з королівськими листами з-під землі виймати; 
Самому на доброго коня сідати 
І до города Чигирина скорим часом темною годиною 

прибувати. 
Та вже тоді служитель до воріт ходив, 
Шкатулу із землі виймав. 
Сам на доброго коня сідав, 
До города Чигирина скорим часом темною годиною 

прибував 
І своєму пану Хмельницькому щкатулу з королівськими 

листами 
До рук добре віддав. 
Барабаш, гетьман молодий, од сну проспався 
І став у свого кума Хмельницького королівські листи 
В руках споглядати. 
Та вже тоді не став дорогого напитку підпивати, 
А став до свого кума стиха словами промовляти: 
— Гей, куме. — каже, — куме! 
Нащо нам королівські листи читати. 
Нащо нам козакам козацькі порядки давати, 
Нащо нам за віру християнську достойно-праведно 

стояти! 
Лучче нам з ляхами, милостивими панами, 
Хліб-сіль у спокої вічні часи вживати! 
Та вже як пан Хмельницький від свого кума ці слова 

вчуває, 
Та до свого кума гордовито вже ці слова промовляє: 
— Гей. куме, куме Барабашу, гетьмане молодий. 
Як будещ ти мені цими словами досаджати, 
То вже ж не зарікаюсь тобі з пліч, як галку, голову зняти. 
Жону твою з дітьми живцем забрати, 
Турському султану в подарунок одіслати. 
Та вже пан Барабаш, гетьман молодий. 
Од свого кума ці слова зачуває. 
Та стиха з двору виїжджає, 
І на старосту свого Кречовського кличе-покликає: 
— Гей, старосто Кречовський, 
Чи не можна б мені пана Хмельницького забрати 
Та турецькому султану в подарунок живцем одіслати? 



Та щоб нас ляхи, милостиві паии, ча білозорів іючитали! 
Тоді поїхав пан Барабаш шляхом-дороіоіо, 
Л ііан Хмельницький лугом — поза луї ом; 
І трапились пану Хмельницькому з правої с торони чаї ири 

полковники: 
Один полковник — Максим ольпіанський, 
А другий — Мартин полтавський. 
Третій полковник — Іван Богуїі, 
А четвертий — Матвій Борохович. 
Та вже тоді вони на лядські табори наїжджали, 
І до козаків стиха словами промовляли: 
— Гей, козаки, друзі-молодці, добре дбай те. 
Руський " отче наш" читайте. 
Ляхів у пень рубайте, 
Кров їхню лядську з жовтим піском мішайте, 
А віри християнської на поталу у вічні часи не подай те! 
Та вже тоді козаки, друзі-молодці добре дбали. 
Руський "отче наш" читали, 
Ляхів, милостивих панів, в нень рубали. 
Віри християтіської на поталу в вічний час не дали. 
Та вже пан Барабаш, і етьман молодий. 
Ще до свого кума стиха словами промовляє: 
— Гей, куме, — каже, — куме! 
Пащо нам королівські листи читати. 
Нащо нам козакам козацькі порядки давати. 
Нащо нам за віру християнську достойно-праведно 

стояти? 
Лучче нам з ляхами, милостивими панами, 
Хліб-сіль у спокої вічний час вживати! 
Та вже пан Хмельницький од свог о кумася слова вчуває. 
Та до свого кума з гордістю вже ці слова промовляє: 
— Гей, куме, куме Барабаїиу, гетьмане молодий. 
Як будеш ти мені цими словами досаджати. 
Та вже я не зарікаюсь тобі з [іліч, як і алку, голівку чия ти. 
Жону твою з дітьми живцем забрати. 
Як заговорив, то так і вчинив. 
Своєму куму Барабашу, гетьману молодому, 
З пліч голову, як галку, зняв. 
Жону його з дітьми живцем забрав, 
Турському султану в подарунок одіслав. 
Та вже тоді пан Хмельницький г етьманом став. 
Та вже козаки, друзі-молодці, добре дбали 
І стиха словами промовляли: 
— Гей, пане, пане Хмельницький Богдане Зиіювію, 
Наш батьку, полковнику чигиринський! 



Дай, Господи, щоб ми за твоєї голови пили та гуляли, 
А ворога під ноги топтали. 
Та вже тоді вони померли, 
А їхня слава не вмре і не поляже. 
Утверди, Господи, люду царського імператорського 
І самодержця імператора нашого Олександра 

Миколайовича 
1 всім слухачам пошли многіїліта. 

(Записано в Ніжині паном Іващенком піл 
кобзаря Павла Братині ІЗ червня 1874 року. 
1 Іадруковано у виданні: Исторические песнн 
малорусскоі'о народа с обьяснсниями Аніо-
новича и Лрагоманова. — К., 1874). 

Варіант попередньої думи 

Із день-години. 
Як стала тривога на Україні; 
То ніхто не може обібрати 
За віру християнську одностайно стати 
І'ільки обібрались Барабаш та Хмельницький, 
Та Клим білоцерківський; 
До короля виступали, 
Листів, наверсалів * прохали. 
То король наверсали писав, 
Са.мому Барабашу до рук давав. 
А Барабаш листи як узяв. 
Гри годи козакам знати не давав. 
То Хмельницький теє розгадав. 
Кумом йог о до себе прохав, добре пригощав. 
А як став Барабаш напідпитку гуляти. 
Став йому Хмельницький казати: 
— Годі тобі, пане куме, листи королівські держати. 
Дай мені хоч прочитати! 
— Нащо тобі, пане куме, їх знати? 
Ми дачі не даємо, 
У військо польське не йдемо. 
Не лучче б нам із ляхами. 
Милостивими панами. 
Мирно пробувати. 
Аніж піти лугів потирати. 
Своїм тілом комарів годувати? 

*Унівсрса;ііі. 



Як Хмельницький тес зачував, 
Ще луччих иапитків подавав. 
То Барабаш як упився. 
На ліжко спати завалився. 
Тоді Хмельницьки^ї ключі одбирав, 
Джуру свого до города Черкас посилав; 
Велів ключі пані Барабашевій подати. 
Листів королівських питати. 
То джура до неї прибуває, 
Словами промовляє: 
— Пані Барабашева! Твій пан став у нас гуляти, 
А тобі велів листи королівські дати! 
— Десь моєму панові лихом занудилось. 
Що з Хмельницьким гуляти схотілось! 
Піди — в глухім кінці під ворітьми 
Листи королівські в шкатулі візьми. 
То джура скоро листи дістав. 
День і ніч до Чигирина поспішав; 
Тоді Барабаш рано просипає, 
У киїиені поглядає, аж ключів немає. 
Він старосту Крсчовського пробуджає. 
Двома кіньми тихо з двору виїжджає; 
Думає-гадає, 
Як пана Хмельницького до рук прибрати, 
Ляхам віддати! 

{Максимович М. Украиііскис лумьі. — С.64) 

Г Н О Б Л Е Н Н Я У К Р А Ї Н И І П О В С Т А Н Н Я 

Дума 
1648 

Як од Кумівщини та до Хмельнищини, 
Як од Хмельнищини та до Брянщини, 
Як од Брянщини й до цього ж то дня. 
Як у землі кралсвській* та добра не було. 
Якжиди-рандарі** 
Всі шляхи козацькі зарандували. 
Що на одній милі 
Та по три шинки становили. 
Становили шинки по долинах, 

*Короііівській. 
**Ореидарі. 



Зводили щогли на високих могилах. 
1 ще ж то жиди-раидарі 
У тому не перестали, 
На славній Україні всі козацькі торги зарандували, 
Та брали мито-промито: 
Од возового по півзолотого. 
Од пішого-пішениці — по три гроші мита брали, 
Од неборака-старця брали кури та яйця, 
Та ще й питає: 
— Ци нема, котик, сце цого? 
Іше ж то жили-рандарі 
У тому не нсростали: 
На славній Україні всі козацькі церкви зарандували 
Котрому б то козаку, а чи мужику дав Бог дитину появитн. 
То не йди до попа благословиться, 
А піди до жида-рандаря та поклади шостак. 
Щоб дозволив церкву одчинити. 
Тую дитину охрестити; 
І ще ж котрому б то козаку, а чи мужику 
Дав Бог дитину одружити. 
То не йди до попа благословиться, 
Та ніди до жида-рандаря та поклади битий талер. 
Щоб дозволив церкву одчинити, 
Тую дитину одружити. 
і іце ж жиди-рандарі 
У тому не перестали: 
На славній Україні всі козацькі ріки зарандували. 
Перша — на Самарі, 
Друга — на Саксагані, 
Третя — на Гнилій, 
Четверта — на Пробойній, 
І І'ята — на річці Кудесці. 
Котрий би то козак чи мужик схотів риби вловити. 
Жінку свою з дітьми покормити, 
То не йди до пана благословиться, 
А піди до жида-рандаря, та поступись йому частину 

віддати. 
Щоб дозволив на річці риби В І Ю В И Т И . 

Жінку свою з дітьми покормити. 
Тоді ж то один козак мимо кабака йде. 
За плечима мушкет несе. 
Хоче на річці утя вбити. 
Жінку свою з дітьми покормити. 
То жид-рандар у квартирку поглядає. 
До жидівки своєї стиха словами промовляє: 



— Ой жидівочко ж моя Расю! 
Що цей козак думає, що він у кабак не всгуїїить. 
За гріш горілки не купить, 
Мене, жида-рандаря, не перепросить. 
Щоб дозволив йому на річці утя вбити. 
Жінку свою з дітьми покормити. 
Тоді жид-рандар стиха підступає. 
Козака за патли хапає. 
То козак на жида-рандаря скоса, як ведмідь, поглядає. 
Іще жида-рандаря милостивим паном називає: 
— Гей, жиде. — каже, — жиде-рандарю. 
Милостивий пане! 
Дозволь мені на річці утя вбити. 
Жінку свою з дітьми покормити. 
Тоді жид-рандар у кабак входжає. 
До жидівки стиха словами промовляє: 
— Ой жидівочко моя Расю! 
Буть мені тепер у Білій Церкві наставним равом: 
Назвав мене козак милостивим паном. 
Тоді-то у святий божественний день, у четвсрток. 
Як жиди-рандарі у Білу Церкву на сейм зібрались. 
Один до одного стиха словами промовляли: 
— Гей, жиди ж ви. жиди-рандарі! 
Що тепер у вас на славній Україні слишно? 
— Слишен, — говорять, — тепер у нас гетьман 

Хмельницький: 
Як од Білої Церкви та до славного Запорожжя 
Не така стоїть жидівська сторожа! 
Тоді озвався один жид Оврам 
(У того був невеликий крам — 
Тільки шпильки та голки. 
Що ходив поза Дніпром та дурив козацькі жінки): 
— Гей, жиди ж ви, жиди-раіщарі. 
Як із Низу тихий вітер новіє. 
Вся ваша жидівська сторожа заі ине. 
Тоді ж то як у свя тий день божсс'ї веїіний, у вівгоріж, 
Гетьман Хмельницький козаків до схід сонця 
У похід відправляв 
І стиха словами промовляв: 
— Ей, козаки ви, діти, друзі! 
Прошу вас, добре дбайте. 
Од сну вставайте. 
Руський "отче наш"' читайте, 
І Іа славну Україну прибувайте, 
Жидів-рандарів у пень рубайте, 



Кров їхню жидівську у полі з жовтим піском мішайте. 
Віри своєї християнської на наругу не віддайте, 
Жидівському шабашу не потурайте. 
Отоді-то всі жиди-рандарі догадливі бували. 
Усі до города Полонного повтікали. 
Тоді-то Хмельницький на славну Україну прибував. 
Ні одного жида-рандаря не заставав. 
Тоді-то Хмельницький не пишний бував, 
До города Полонного прибував. 
Од своїх рук листи писав, 
У город Полонне подавав, 
А в листах прописував: 
"Гей, полоняни,полонянська громадо! 
Коли б ви добре дбали, 
Жидів-рандарів мені до рук подали". 
Тоді-то полоняни йому одписали: 
"Пане гетьмане Хмельницький! 
Хоч будем один на одного лягати, 
А не можемо тобі жидів-рандарів до рук подати". 
Отоді-то Хмельницький другий раз листи писав, 
У город Полонне подавав: 
'Тей,полоняни,полонянська громадо! 
Не.хороша ваша рада. 
Є у мене одна гармата Сирота — 
Одчиняться ваші залізні широкі ворота". 
Тоді-то як у святий день божественний четверток 
Хмельницький до сходу сонця вставав. 
Під город Полонне ближче прибував. 
Гармату Сироту попереду встановляв, 
У город Полонне гостинця подавав. 
Тоді-то жиди-рандарі 
Гірким голосом заволали: 
— Гей, полоняни.полонянська громадо! 
Коли б ви добре дбали. 
Од Польщі ворота одбивали. 
Та нас за Віслу-річку хоч в одних сорочках пускали! 
То б ми за річкою Віслою пробували. 
Та собі дітей дожи;ииіи. 
Та їх добрими ділами повчали. 
Щоб на козацьку Україну і кривим оком не поглядали. 
От тоді-то козакам у городі Полонне дана воля 
11а три години з половиною: 
— Пийте-гуляйте, 
Коло жидів-рандарів собі здобич хорошу майте. 
Тоді-то козаки у городі Полонному пили-гуляли, 



Здобич хорошу собі коло жидів-рандарів мали; 
Знов на славну Україну прибували. 
Очеретом сідали. 
Срібло й злото натри часті паювали: 
Першу частку — на Покрову Січову 
Та на Спаса Межигірського віддали. 
Другу частку—-на меду та на горілці оковитій ирогіивалн. 
Третю частку між собою паювали. 
Тоді-то не один козак 
За пана гетьмана Хмельницького Ьог а просив. 
Що не один жидівський жупан зносив. 

{Куліїш !/. Записки о ІОжмой Р>си. — 'Г. 1. —С.56) 

В а р і а н т т і є ї ж д у м и 

Земле польська, Україно подольська! 
То вже тому не рочок і не два минає. 
Як у християнській землі добра немас. 
Як зажурилась та й зак^юпоталась бідна вдова, — 
А то не бідна вдова — то королівська земля: 
Що стали жиди великий відкуп давати. 
Стали один від одного на милю оренди становити. 
Як іде український козак та й корчму минає, 
А жид вибігає та українського козака за чуба хапає. 
Та ще його двома кулаками по потилиці затинає: 
— Козаче-левенче! За що я буду ляхам рат\ пла ї ити. 
Що ти мимо корчми йдеш 
Та й корчму минаєш. 
В українського козака всю зброю одбирає. 
А на Україні козак за жидом по.ходжає. 
Ще його вельможним паном називає, 
А жид до жидівки словами промоЕіляє: 
— Хазяйко моя Рейзю, 
Якої то я в Україні слави заживав: 
Що мене козак ук|:)аїнський 
Ще й вельможним паном називав! 
Ще ж і тим жиди не сконтснгували. 
Що три річки в одкуп закуіьіяіпі. 
Одна річка Копрочка, 
Друга річка Гнилобережка, 
А третя — за Дніпром Самарька; 
Що мав би чоловік піти та риби ніймаї и. 
То ще він до річки не добігає, 



Уже він жидові за відкуп найкраще обіцяє. 
Ще ж і тим жиди не сконтентували, 
Де була яка річка велика, мости у відкуп забрали, 
Од верхового по два шаги брали, 
А од пішого по шагу, 
Л од бідного старця, що він випросить. 
То одбирали пшоно і яйця. 
Як то був пан Хмельницький, житель чигиринський. 
Козак лейстровий, писар військовий; 
Як він сеє зачував. 
То указ писав, імператору до рук подавав, 
А імператор указ писав, 
В Черкаси до рук подавав, 
А пан Хмельницький, житель чигиринський. 
Козак лейстровий, писар військовий. 
Як того указа до рук дістав. 
На ринок виходжає, знамена виставляє. 
Друзів, панів-молодців, на герць викликає: 
— Друзі, панове-молодці, охотники, броварники. 
Годі вам по броварнях пиво варити, 
По винницях та по проваллях валятися; 
Та йдіть ви жидів та ляхів з України виганяти. 
То будете ви собі мати 
Хоч натри дні хорошенько по-козацьки погуляти! 
Як почали друзі, панове-молодці 
Жидів та ляхів з України гнати 
То в кого не було драної кожушини. 
Той надів жидівські кармазини. 
То вони собі хорошенько по-козацьки походжали, 
Та ще й по кишенях срібні гроші мали. 
Ще ж то рано-пораненьку в середу. 
Як зайняв пан Хмельницький поперед себе жидів череду 
Котрі жиди шабашували, 
А котрі до города польського утікали. 
— Вже ж ти, рабине Мошку, бери на віз дошку, 
А ти, Сруліо, бери порох та кулю, 
А ти, Чую, бери рушницю, 
А ти, Гершку, бери підгерстя, 
А ти, Йосю, бери напоготову осю, 
А ти, Шмулю, бери дрюччя та двило, 
А ти, І Ц И К , бери бицик, 
Та будемо коні поганяти. 
Та будемо од пана Хмельницького 
До города польського втікати. 
А як був собі жид — старий Хвайдиш, 



Та мав собі крам: шпильки та голки, 
А третій — люльки, 
Та й той у клунки складав та за нами ніїлки біжав; 
І гой старість свою погеряв — 
Од нана Хмельницького утікав, • 
І той панові Хмельницькому ще й голими п'ятами накивав. 
Л я к у польський город убралися. 
То стали жиди Меєра на підслухи висилати: 
Чи ще ж то далеко пан Хмельницький з військом прибувас? 
А жидок Меєрко з глузду спав 
Та ледве сам до города польського припав. 
А пан Хмельницький, житель чигиринський. 
Козак лейстровий, писар військовий. 
До польського города прибував. 
Та старими жидами орав, 
А жидівками боронував, 
А які були малі діти, то він їх кіньми порозбивав. 
Як узяли з польського І орода втікати. 
Як узяли свого рабина Мошку проклинати: 
— Бодай ти, Моиіку, щастя-долі не мав. 
Як ти побагато на Вкраїні відкупу брав! 
А якби ти. Мошку, 
Та брав на Вкраїні відкупу потрошку, 
То ми б на Вкраїні проживали. 
То нас би козаки українські вельможними панами 

величали. 
А як то був жид Янкель, 
То він коло школи походжає, 
Та по школі плаче-ридає: 
— Школо наша, школо-богомільнице. 
Як же нам у тобі не бувати, 
1 тебе не продавати, 
За тебе грошей не брати 
І в кишеню не ховати. 
Тебе на Вкраїні покидати, 
Та ще в тебе будуть козаки українські 
Та ще будуть в тебе нешкребені свині заганя ти. 
Як стали од польського города до Слумі-річки 

прибувати, - -
То пан Хмельницький, житель чигиринський. 
То він ночей недосипає, 
Коло Случі-річки ляхів і жидів доганяє. 
Скоро догнав увечері пізно 
І там стало повернутися тісно. 
І там до них прибуває, 



Ще на козаків гукає, словами промовляє: 
—Друзі, панове — молодці! До Случі — річки прибувай і с. 
Жидів та ляхів у пень рубайте 
І до них по-козацьки словами промовляйте: 
— Жиди та ляхи, примічайте. 
Ото буде по той бік Случі ваше, 
А по сей бік буде пана Хмельницького і наше! 
Як почали жиди та ляхи 
З паном Хмельницьким домовляться. 
Щоб пополам пива наварити, 
То вже ж то бували лядські дрова, 
А Хмельницького вода, 
То був жидівський ячмінь, 
А Хмельницького хміль... 
То як пива наварили. 
Тоді Хмельницькому славу на віки сотворили! 
Та хоч то був пан Хмельницький, житель чигиринський. 
Козак лейстровий, писар військовий, 
Лицар добрий, 
Та помер... 
А тільки слава його козацька-молодецька 
Не вмре, не поляже. 
То буде вона славна поміж друзями-молодцями 
Віднині йдовіку. 
Даруй, Боже, всьому миру живому і нам на здоров'я. 
Та на многіїліта 
Від нині й довіку! 

(Записано вЖаботині Ф.Шані асм. Вмітсікі 
у виданні: Историческис несіні...) 

ЖОВТОВОДСЬКА БИТВЛ 

Чи не той то хміль, що коло тичин в'ється? 
Гей, то Хмельницький, що з ляхами б'ється. 
Гей, поїхав Хмельницький до Жовтого броду: 
І"ей, не один лях лежить головою в воду. 
— Не пий, Хмельницький, дуже тої жовтої води: 
йде на тебе ляхів сорок тисяч хорошої вроди. 
— А я ляхів не боюся і гадки не маю. 
За собою потугу великую знаю; 
і ще й орду за собою веду, 
А все, вражі ляхи, на вашу біду. 
Утікали ляхи, погубили шуби; 



Гей, не один лях лежить, вишкіривши зуби. 
Становили ляхи лубовії хати, — 
Доведеться ляшенькам в Польщу утікати. 
Утікали ляхів деякі полки. 
Ляхів їли собаки і сірі ворки. 
Гей, там поле, а по полю квіти, 
Не по однім ляху заплакали діти! 
Гей, там річка, річка, через річку глиця. 
Не по однім ляху зосталась вдовиця. 

( С б о р и и к у к р а и і і с к и х п е с е н . изл. 
М.Максимовичем. — І<,,1849. — Ч.1) 

ЖОВТОВОДСЬКА БИТВА 

Ой то ляхи-гайдамахи Вкраїну зрубали; 
Течуть річки кервавії темними лугами. 
— Ступай, коню, підо мною широко іюгами. 
Ідуть ляхи-гайдамахи в погоню за нами. 
Летить орел понад хутір, а по вітру в'сться. 
Ой там, ой гам бідний козак з іюляками б'ється. 
Ой годі вам, вражі ляхи, руську крівцю пити — 
Не один лях молоденький посиротив діти! 

( З а п и с а н о п . В о л о ш м ю к о м у ГІІдгірбі 
Стаїїіславського округу в Галичині. В.міщено 
у виданні: Исторические иссни... Видавці 
вважають, що цс пісня при А'овтоводськ) 
битву) 

ЖОВТОВОДСЬКА БИТВА 
1648 

Висипався хміль із міха 
1 наробив ляхам лиха; 
Показав їм розуму. 
Вивернув дідчу думу. 
До Жовтої водиці 
Наклав їм дуже хмельниці: 
Не могли на ноги стати — 
Воліли утікати. 
Гетьманчику, небоже. 
Не туди на Запороже! 
Не знайдеш гаразд шляху 
У Сидоровім байраку. 



Чи не ти, Степанку-сараче. 
Од козаків брав гарачі. 
Не ти ж брав їм хутори? 
Є інші тепер пори! 
Отже побірки прокляті 
Під Очаковом узяті. 
І по пастуші табунці 
Приїхали к вам ординці. 
Не утікай же, ляху, 
З самого перестраху; 
Веди юнаків у табори, 
Готуіі гроші за хутори; 
Вже не будеш їхні хати 
Поганцям оддавати, 
Не будеш пересудів брати, 
А ні їх воювати. 
Миліш вам жиди-збоі^ці, 
Ніж запорожці-молодці! 
Хоч же маєте кримчуки — 
Дайте ж їм тепер кожухи. 
От же Хмельницький може! 
Помагай йому, Боже, 
Тих куркоїдів бити, 
І жидів не живити. 
Вже втікають із валів. 
Бояться самопалів. 
Воліють татарської юки, 
Ніж козацької пуки. 

(Із рукопису XVII С70.ІІІ ІЯ) 

ж л л і п л т п о т о ц ь к о ї 

Засвистали козаченьки в похід з полуночі. 
Заплакала Марусенька свої чорні очі. 
— Не плач, не плач, Марусенько, візьмем тя з собою 
Як будемо виїжджати в чужую сторону. 
— Ой їдь та ЇДІ,, мій милеш.кий, та не забавляйся. 
На конику вороненькім назад повертайся! 
— Ой Бог знас, Бог відає, чи я повернуся, 
Кінь вороний на подвір'ї чогось іспіткнувся! 
Ой йшли ляхи на три шляхи, дороги питали: 
— Чи сюди козаки йшли, чи ви не видали? 
Всі поляки, як йшли, потри коні мали. 
Хвалилися поляченьки, що нас звоювали: 



— Ми підемо, папс-брате, кочаків рубати, 
А як прийде зла година, будем утікати. 
Роіилачеться-розтужиться Потоці.кого жона: 
— Чи я ж тобі, пан Потоцький, давно ие іовкла? 
Давно уже ги, Потоцький, козаків воюєш, 
'Ги козаків не звоюєш, свою силу згубиш! 

(Чтсішя в Москонском обшестнс истории и 
дроніюстсй. — М.. ІХб-"̂ . — Т.З. — С.25: 
Историчсскис 11СС1ІН... — С.38) 

К О Р С У І І С Ь К Л Ь И Ї В Л 
1 6 4 8 

Ой обізветься пан Хмельницький, 
Отаман-батько чигиринський; 
— Гей, друзі-молодці, 
Братгя, козаки-загюрожці. 
Добре дбайіе, бардзо і адайге. 
Із ляхами пиво варити зачинайте. 
Лядський солод, козацька вода. 
Лядські дрова, козацькі груда. 
Ой із того пива 
Зробили козаки з ляхами превеликеє диво. 
Під городом Корсунем вони станом стали, 
Під Стеблевом вони солод замочили, 
ГЦе й пива не зварили, 
А вже козаки Хмельницького 
З ляхами бардзо посварили. 
За ту бражку 
Зчинили козаки з ляхами велику драчку; 
За той молот 
Зробили ляхи з козаками п|5свеликий колог; 
А за той пезнать-який квас 
Не одног о ляха козак, як скурвого сина, за чуба і ряс. 
Ляхи чогось догадались. 
Від козаків чогось утікали, 
А козаки на ляхів нарікали: 
— Ой ви ляхове, пеські синове! 
Чом ви не дожидаєте. 
Нашого пива не допиваєте? 
Тоді козаки ляхів доганяли. 
Пана Потоцького піймали, 



Як барана, зв'язали, 
Га гіередХмельницького-гстьмана примчали: 

— Гей, пане ГІотоцький, 
Чом у тебе й досі розум жіноцький? 
Не вмів ти єси в Кам'янськім Подільці пробувати, 
Печеного поросяти, курки з перцем та з шафраном 

уживати, 
А тепер не зумієш ти з нами, козаками, воювати 
і житньої соломахи з тузлуком уплітати. 
Хіба велю тебе до рук кримському хану дати, 
Щоб навчилитебе кримці-ногаїсироїкобилини жувати! 
Тоді ляхи чогось догадались, 
На жидів нарікали: 
— Гей, ви, жидове, поганські синове! 
Нащо то ви великий бунт, тривоги зривали, 
— На милю по три корчми стаьювили. 
Великії мита брали: 
Від возового — по півзолотого, 
Від пішого — по два гроші, 
Л ще не минали й сердешного старця — 
Відбирали пшоно та яйця! 
А тепер ви тії скарби збирайте 
Та Хмельницького благайте; 
А то як не будете Хмельницького благати. 
То не зарікайтесь за річку Віслу 
До Нолонного прудко тікати. 
Жидове чогось догадались. 
На річку Случ утікали. 
Котрі втікали до річки Случі, 
Ті погубили чоботи й онучі; 
А которі до Прута, 
То була від козаків Хмельницького 
Доріженька бардзо крута. 
На річці Случі 
Обломили міст ідучи. 
Затопили усі клейноди 
І всі лядські бубни. 
Котрі бігли до річки Росі, 
Ті зосталися голі й босі. 
Обізветься перший жид Гичик 
Та й хапається за бичик. 
Обізветься другий жид Шльома: 
— Ой я ж пак не буду на сабас дома! 
Третій жид озовсться. Оврам: 
— У мене невеликий крам: 



Шпильки, голки, креміиия, люльки. 
Так я свій крам у коробочку склав. 
Та й козакам п'ятами накивав. 
Обізветься четвертий жид Давидко: 
— Ой брате Лейбо, уже ж пак з-за гори 
Козацькі корогви видко! 
Обізветься п'ятий жид Юдко: 
— Нумо до Полонного утікати прудко! 
Тоді жид Лейба біжить, 
Лж живіт дрижить. 
Як на иіколу погляне. 
Його серце жидівське зів'яне: 
— Гей, школо моя, школо мурована! 
Тепер тебе ні в пазуху взяти. 
Ні в кишеню сховати. 
Але ж доведеться Хмельницького козакам 
На глум, на балаки покидати! 
От се, панове-молодці, над Полопним 

не чорна хмара всгавала; 
Не одна пані ляии<а вдовою зосгшіась. 
Озоветься одна пані ляшка: 
— Нема мого пана Яна! 
Десь його зв'язали козаки, як барана. 
Та повели до свого гетьмана! 
Озоветься друга пані ляшка: 
— Нема мого папа Кардаша! 
Десь його Хмельницького козаки повели до свого коша! 
Озоветься третя пані ляшка: 
— Нема мого пана Якуба! 
Десь узяли Хмельницького козаки 
Та, либонь, повісили його на дуба. 

(Кулши II. Зііііиски о Южііой І'уси. - - 1'. І. І ' .22.і) 

Варііііі і' п о і і е р е і і і і ь о ї д у м і ї 
1648 

Ой обізветься пан Хмельницький, 
Отаман, батько чигиринський: 
— Гей, друзі-молодці, браггя, козакн-заноріг/ісці! 
Добре знайте, бардзо гадайте. 
Із ляхами пив(і варити зачинай іе! 
Лядський со;юд, козацька вола. 
Лядські дрова, козацькі труда. 



()іі іа теє пиво 
Зробили козаки з ляхів превеликеє диво; 
Ой за той пивний молот 
Зробили козаки з ляхами превеликий колот; 
Ой за той пивний квас 
Не одного ляха козак, як скурвого сип;і, за чуба потряс. 
Ой не верби ж то шуміли і не галки кричали: 
То ж козаки із ляхами пиво варить зачинали. 
Ой обізветься перша пані ляшка: 
— Мема мого пана Гриця! 
Десь поїхав дивитися. 
Як буде козацьке пиво вариться! 
Ой обізветься друга пані ляшка: 
— Нема мого пана ііна! 
Десь зв'язали козаки, як барана! 
Ой обізветься третя пані ляшка: 
— Нема мого пана Якуба! 
Ой Якубе, Якубе! 
Десь тебе з Жовтої Води, з бистрої річки Прута 
1 довіку не буде! 
Ой не чорна хмара над Польщею встала: 
То ж не одна ляшка удовою стала! 
Бо на праву середу 
Зайняли козаки ляхів, так ніби череду. 
Ой котрих гнали до Прута, 
Була доріженька бардзо кр\ та: 
Котрих до Бузька, 
Була доріженька бардзо гр\ іька; 
Ті, біжучи, попотіли. 
То кидали козаки ляхів у воду 
К чортовій матері на прохолоду... 
— Ой вей-мир! — обізветься перший жид Ідько. — 
Уже ж пак з-за гори козацькі корогви видко! 
Побіг до школи швидко: 
— Ой школо ж моя, шкоію! 
Чи тебе продати, 
Чи в карман забрати, 
А чи тому пану Хмельницькому, 
Отаману-батьку чигиринському. 
На глум подарувати? 
Обізветься другий жид Абрам: 
— Ой маю я вельми дорогий крам: 
Шпильки і голки, креміння і люльки. 
Ой я свій крам у коробочку склав, 
З козаками п'ятами накивав! 



Обізветься третій жид ПІльома: 
— Ой я ж пак не буду на іиабас дома! 
Гей, обізветься пап Хмельницький, 
Отаман-батько чигиринський: 
— Гей, друзі-молодці, браття, козаки-запорожці! 
Добре знайте, бардзо гадайте. 
Од села Сотників до города Корсуня 
Шлях канавою перекопайте, 
Потоцького спіймайте. 
Мені в руки подайте! 
Гей, Потоцький, Потопький, 
Маєш собі розум жіноцький: 
Не годишся ж ти воювати? 
Лучче ж тебе до пана Хмельницького оддати, 
Сирої кобилини жувати, 
Або житньоїсоломахи бузиновим молоком запивати! 

(Максішович Л/. Украпііскис лумьі. — С.67) 

ВТЕЧЛ п о л ь с ь к о ї Ш Л Я Х Т И 
з УКРАЇНИ 

Повіяли вітри все буйнії. 
Пішли дворяни всі смутнії. 
Берег з берегами, а круча з кручами: 
Там дворяни проходили. 
Кидають вітчизну і свою дідизну, 
Свої пасіки й левади. 

(Записаио п.І Іосом в Лубенському повіті. Вміщено 
у виданні: Иеторнческие неени... — С . 4 8 ) 

П Е Р Е М О Ж Н Е Т О Р Ж Е С Т В О 
Р У С Ь К О Г О Н А Р О Д У 

1 6 4 8 — 1 6 4 9 

Честь Богу й хвала! Навіки слава війську дніпровому! 
І До з Божої ласки загнали ляшки к порту вісляному. 
А рід проклятий жидівський стятий, чиста Україна, 
А віра святая цілою зосталась — добра новина! 
Іти, Чигирине, містоукраїнне, не мевнпуюславу 
Тепер в собі маєш, коли оглядаєш в руках булаву 
Зацного Богдана, мудрого гетьмана, доброго \юлодця, 
Хмельницького чигиринського, давньоі о загюрожця. 



Бог би вказав і війську подав, аби ним справував. 
Щоб покірних од рук гордих аби рятував. 
Учини ж. Боже, всім нам гоже, аби булавою... 
Військо теє славне всьому світу явно за його головою! 

(Із рукопису XVII столігія) 

Т О Р Ж Е С Т В О Р У С Ь К О Г О Н А Р О Д У 
1648 — 1649 

Розлилися круті бережечки, гей-гей, по роздоллі. 
Пожурились славні козаченьки, гей-гей, у неволі. 
Гей, ви, хлопці, ви добрі молодці, гей-гей, не журіться. 
Посідлайте коні воронії, гей-гей, садовіться. 
Та поїдем у чистеє поле, гей-гей, у Варшаву. 
Та наберем червоної китайки, гей-гей. на славу, 
Гей, щоб наша червона китайка, гей-гей, не злиняла. 
Та щоб наша козацькая слава, гей-гей, не пропала. 
Гей, щоб наша червона китайка, гей-гей, червоніла, 
А щоб наша козацькая слава, гей-гей, не змарніла! 
Гей, у лузі червона калина, гей-гей, похилилася. 
Чогось наша славна Україна, гей-гей, засмутилася? 
А ми ж тую червону калину, гей-гей, та піднімемо, 
А ми ж свою славну Україну, гей-гей, розвеселимо! 

(Записано и с.Мар'япівці Слизаветгра^чськоїо 
поііі іу Херсонської губернії. Вміпкноу ниланпі 
Исторические песни... — С.50) 

П О Л О Н Е Н Н Я П О Л Ь С Ь К И Х Г Е Т Ь М А Н І В 
1648 

От так пиха наробила лиха коронному І іотоцькому. 
От так була і тобі скрута польному Калиновському. 
От там, жовніри, ідіть сміло на зимовисько, 
В Білгороді в загороді майте стаїювисько. 
Нехай християни ваші подоляни порозплоджують кури. 
Що виловили-виносили ваші джури. 
А ви в татарах в тяжких кайданах до смерті сидіть; 
Як ми од вас, так ви од нас тепер потерпіть. 

(іі рукопису XVII с і ( ) :т ічі 



П І С Н Я П Р О П О Р А З К У п о т о ц ь к о г о 
1648 

Глянь-обернися. стань і задивися, котрий маєш много. 
Вже рівний будеш тому, в котрого немає нічого! 
Бо той справує, що всім керує, — сам Бог милостивий 
Всі наші справи на своїй шалі важить справедливо. 
Глянь-обернися, стань і задивися, котрий високо 
Умом літаєш, мудрощі знаєш широко, глибоко! 
Не попсуй мозку, мудруй потрошку, а собі обачайся; 
1 тих рада не лиха, що ходять стиха, і тих поражайся. 
Глянь-обернися, стань і задивися, котрий воюєш 
Луком, стрілами, порохом, кулями і мечем ширмуєш! 
Бо теж лицарі й кавалери перед тим бували. 
Тим воювали, од того ж меча самі повмирали. 
Глянь-обернися, стань і задивися, і скинь із серця бути. 
Наверни ока, котрий із Потока, йде до Славути, 
Невиннії душі береш на уші, вольність однімаєш. 
Короля не знаєш, ради не дбаєш, сам собі сеймуєш! 
Гей, поражайся, не запаляйся, бо ти рейментаруєш, 
Сам булавою в цім польськім краю, як сам хочеш, керуєш. 
ІЧай Бога в серці, не проливай легко шляхетської крові. 
Бо світ чорніє, правда ниціє, а все до твоєї волі. 
Гей, каштеляне, коронний гетьмане, потреба нам чола, 
Ще пам'ятати і поглядати на заднії кола. 
Жони і діти де ся мають подіти нашії, а потім. 
Де нам молодці, тії запорожці набавлять клопотів. 
Глянь-обернися, стань і задивися, що ся діє з нами, 
Поручиками і ротмістрами, польськими синами. 
Глянь-обернися, стань і задивися, видиш людей много; 
Чи ти воюєш, чи їх врятуєш — бо те в руках Бога! 
Чини трактати, а кажи брати гроші за заслуги. 
Бо то є здавна заслуга славна запорозького люду'. 

( І і руко і тсу X V I I сго.'іігія) 

П І С П Я П Р О П О Т О П І » к о г о 
1648 

ВІН глянув, як звір, він крикнув, як лев, 
І іа жовнірськії слова. 
Гостра, як меч, груба, як піч, була тая мова. 
Зараз сипочка, свого одиначка шле па Жотуїо Воду. 

'Як ця. так і наступна пісня про Потоцького — пскис. коіаці.ко-
іііля.хстського походження. 



Там иа велику і на гіршу собі і всім шкоду. 
Бо скоро стали ляхи біля Плавлі, зараз гіоскочили, 
Хмельиичики, ординчики обоз заточили. 
А скоро повернули, зараз огорнули, розкопали міцні вали. 
Одних постріляли, других порубали, 
Третіх живцем в орду пооддавали. 
На тому не досить; миру не просить Потоцький зухвалий. 
На війну встає, штурми готує, бо мав стид немалий. 
Хоче битися, кривді мститися, під Корсунь вступає, 
А за собою, як за свою волю, запорожців потягає. 
Там же на полі всю свою силу жовнірську втрачає, 
Стрільбу і штуки, і всі ринштунки запорожцям позичає. 
Турецькії коні в дорогім уборі оддає поневолі, 
А сам іде й інших веде до татарської неволі! 

(Гз рукопису XVII сто.чії-гя) 

В І Д П Р А В Л Е Н Н Я П О Л Ь С Ь К И Х КРЛПЦІВ 
1648 

Котрі прийшли, аби Хмельницького піймали, 
Самі у неволю султанську попали. 
Поїхали бучно до Криму ридвани, 
із совітниками обоє польські гетьмани, — 
А вози скарбовії козакам зоставляли. 
Аби з них худобу свою полатали! 
Хотіли ляхи з козаків славу мати. 
Аж Бог дав тому, хто ся рад усмиряти. 
То й вознеси нині смиренних русаків. 
Гордих же з престолів низложи поляків. 
Тих багатих у рам'ї одпусти до Криму; 
Що хотіли руську вольність иахилить до Риму'. 

(Исторня о ирсчсльпой бранії. — К.,1851) 

Н А Р О Д Н Е П О В С Т А Н Н Я 
1648 

Ой почувайте і повидайте. 
Що на Вкраїні гювсгшю. 
Що за Дашевим. під Сорокою 
Множество ляхів пропало. 

'Оспиіпііі чотиріпіірім — б\ рс;ііи.кого похолжсипя. 



Ой бачиш, ляше, як пан Хмельницький 
Нажовтім піску підбився! 
О д н а с . к о з а к і в , о д мас , іомакІЕі, 
Ні жоден ляшок не скрився. 
Ой бачиш, ляше, як кочак нляміе 
На сивім коїп' за тобою: 
Тих руба мечем, тих пшіить огнем, 
Л решту топить водою. 
Ой пийте, ляхи, з калюжі води, 
Води болотянії, 
А що пивали на тій Вкраїні 
Пива та меди ситнії. 
Дивують [іани, песькії сини, 
ІЦо той козак уживає, 
Уживає козак щуку-рибаху. 
Ще з водою соломаху. 
Ой чи бач, ляніе, що по Случ наше. 
По Костяную могилу. 
Як не схотіли, забун іу [ШЛИ 
Та й утеряли Вкраїну. 
Ой ну козаки, нуте ж у скоки. 
Поберемося в боки; 
Загнали ляхів ген аж за Віслу, 
Не вернуться і в три роки! 

(Заііисаио автором на Волині) 

В а р і а н т п о п е р е д н ь о ї п і с н і 

Ой почувайте та повидайте, 
ІЦо на Вкраїні повстаію. 
Що за Дашевим, під Сорокою 
Множество ляхів пропало. 
Перебийніс просн гь не много 
Сімсот козаків з собою'. 
Рубає мечем і олови з плечеіі, 
А реш ту іопи гь водою! 
Ой нийте, ляхи, води з калюжі. 
Води бологянії, 
А що пивали потій Вкраїні 
Меди та пива ситнії. 
Та по чім козак славен? 
Наївся риби й соломахи з водою. 

Варіант: Трьох козаченьків І собою. 



з мушкетом стане, а серце в'яне 
А лях од духу вмирає! 
Ой чи бач, ляше, що пан Хмельницький 
На жовтім піску підбився? 
Взяв сім козаків, добрих юнаків, 
Та й за Віслою не скрився. 
Ой чи бач, ляше, що козак пляше. 
На воронім коні за тобою? 
Ти, ляше, злякнеііі, із коня впадеш. 
Сам присиплешся землею. 
Ой чи бач, ляше, іцо по Случ наше, 
По Костяную могилу. 
Як не схотіли, забунтували 
Та й утеряли Вкраїну. 
Нависли ляхи, нависли 
Та як ворони на вишні. 
Не попустимо ляхові 1 Іольщі, 
Поки нашоїжизні! 

{Куліш II. Записки о ІОжной Русм. — Г.І. — С.271) 

П Е Р Е Б И П Н І С 
1648 

Ой не розвивайся ти, зелений дубе. 
Бо назавтра мороз буде! 
Ой не розвивайся, червона калино. 
Бо за тебе, червона калино, не один тут згине! 
Ой лугами та берегами розвивалися віти: 
— Хочуть тебе. Перебийносе, та ляшеньки вбити. 
— Ой я ж ляхів, вражих жидів — я їх не боюся. 
Бо я з ними ще по-лицарськи тюб'юся. 
Бережися, та пан Перебийніс, од теміюго лугу: 
Іде ляхів сорок тисяч — буде велика потуга! 
Ой бережися, Перебийносе, від гори Шамати! 
— Не боюся від гори Шамати, 
Є у мене козаченьки, один буде сотню гнати. 
Ой того Перебийніс зовсім не гадає, 
Веде коня в нову стайню, сам в курені гуляє. 
Ой відсуне та пан Перебийніс від ринку кватирку — 
А бігають ляхи, як шашки, по ринку. 
1 ой крикнув же та пан Перебийніс на джуру малого: 
— Ой виводь, джуро, та виводь, малий, коня вороного, 
А собі, джуро, й собі, малий, старого гнідого; 
Та підтягай, джуро, та підтягай, малий, тугенько попруги 
Й та підціляйся, джуро, під ляшенька потуга. 



Ой та й не вспів же пан І Іеребийніс на коЕінка сістн. 
Як почав ляхів, вражих синів, на капусту сікти; 
Ой як повернстЕ.ся іа пан Перебийніс на нравуїо рук\, 
И аж не вискочи гь йоі о кінь вороненький іч ляського 

трупу; 
Ой як повернеться та нан Перебийніс на нравес нлече, 
Й аж назад його коня вороного кривавая річка тече. 
Ой як оглянеться та пан Перебийніс на джуру малого, 
Й аж кладе джура, кладе малий ще лучче від нього. 
Ой уже ж догнали ляхів, вражих сипів, та до річки Жулинп, 
Ой уже ж ляхи, вражі сини, джуру й уловили; 
Й ой стали джурі та й пальці крутити: 
— Скажи, джуро, скажи, малий, та чим Перебийноса 

вбити? 
— Ой відріжте або відірвіте та й срібного гудзя, 
Й то не вб'сге чи не скараєте вірного мого друзя. 
— Ой не схотів же ти мені, хлопку, хлонкувіати, -
Будеш же ти ляхам стадо панувати. 
— Ой рад би я тобі, пане Псребийпсісс, хлопкува гп. 
Та угнались ми далеко за ляхами й доведеі ься погибаги. 

( И а р о л т . І С і ожиорусскмс і і с с т і . ІГІЛ. 
Л.Мстлннским. — К..'і854. - С.4()2) 

В а р і а н т п о п е р е д н ь о ї п і с н і 

Ой не шуми, луже, дуже і ти, зелений дубе! 
Бо під гобою, зелений дубе, вся баталія буде! 
Ой за лугами, за берегами схилися віти. 
Засідають вражі ляхи Перебийноса вбити. 
— Ой я ляхів, ой я панів — не боюся. 
Є ще в мене кінь буланий — з ляхами поб'юся! 
Ой як же іюїхав козак Перебийніс до куми риби їсти. 
Аж прибігають з-під Даиіева препогані вісгі. 
Ой як гляне козак Перебийніс у кваї ирку -
Аж бігають ляхи, вражі сипи, як шашки, по рипку; 
Ой як крикпе козак Перебийніс на джуру малого: 
— Ой сідлай, джуро, ой сідлай, малий, мені буланог о. 
Собі ж сідлай другого — г нідого старого; 
Та підтягай, матий джуро, та попруги стуга, 
Бо буде і нам, малий джуро, велика потуга. 
Ой не вспів же та козак Перебийніс та на коня спасти. 
Як узяв ляхів, вражих синів, у снопи класти; 
Ой як оглянеться козак Перебийніс та на лівеє нлече — 
Аж з-під Дашева до Волохова кривавая річка тече; 
Ой як оглянеться та козак Перебийніс та на правую 

рук\ — 



Аж не вискочить його буланенький з-під ляського трупу. 
Ой оглянеться козак Перебийніс та на джуру малого — 
Аж кладе джура, кладе малий ще лучче за нього. 
— Ой поїдьмо, малий джуро, та на Сорочу могилу, 
Одвідаєм, джуро малий, вражу лядську силу. 
Не вспів козак Перебийніс та до могили доїхати. 
Як узяв джура, та узяв малий пістолі заряджати; 
Ой не вспів козак Перебийніс на могилу з'їздити. 
Як узяв джура, та узяв малий з пістолів палити... 
Ой тепер же ляхи, ой тепер же пани, ви слави зажили, 
Що неживого Перебийноса під могилою положили. 

( І І а р о л н ь ї е ІОЖПОруССКИС ІІССМИ. М'Ь'І. 
Л.Мсглиііским, — К,. 1854. — С.400) 

Г А Й Д А М А К И 

П Л І І І М Л Р У С К І І Ь К Л 

1648 — 1 6 4 9 

Ой горе, горе, нещасная доле! 
Ізорала Марусенька мислоньками поле. 
Карими очима та й заволочила. 
Дрібними слізоньками все поле змочила! 
Ой по горі по високій та яра пшениця, 
А по луці по зеленій шовкова травиця, 
А пг тій же по травиці два козаки ходять. 
Та вороних коней водять, недобре говорять: 
— Ой поїдем, пани-братці, до Марусі в гості! 
А тієї Марусеньки весь двір на помості. 
Приїхали до Марусі два козаки в гості. 
Один козак край ворітець кониченька в'яже. 
Другий козак під віконцем "добривечір" каже. 
— Добривечір, Марусснько, чи його мосць дома? 
— Нема пана дома, пої.чав на лови. 
— Марусенько-нані, вийди хоч самая! 
Марусенька пишна в черевичках вийшла. 
По світлоньці йде, аж світлонька гуде, 
В сінечки ступила, на порозі стала, 
На порозі стала, коника впізнала: 
— Не є ви козаки, є ви гайдамаки! 
Що ви мого пана молодого забили! 
— Марусенько-пані, по чім ти пізнала? 
— Бо я свого пана коника признала. 



— Неправдоиьку, пані, иеііравдоиьку кажеш, 
Неііравдопьку кажеш, иеширо і-оворнш. 
Ой ми в його мосці коника купили. 
З глибокої криниченьки могорич запили. 
На гниленькій колодочці гроші полічили. 
Ой суть тому свідки — зелені дубочки. 
Схилили дубочки верхи докупочки. 
Як взяли Марусеньку лугами-ярами 
Та повезли Марусеньку битими шляхами. 
Прив'язали Марусеньку до сосни плечима, 
До сосни плечима, в темний луг очима. 
Запалили сосну з верху до коріння. 
Сосонка горить, Маруся кричить. 
Уже її біле тіло та й попелом сіло. 
Уже її руса коса догори димом пішла. 

(Заннсиїїо ; І І ) ІОПІ )М па І^о.іииі) 

$ВЛІ'Л {І . ісл ОІ .ЛОГЛ' 
1649 

Ой що ж 10 за хижка 
Гам на моріжку: 
Виступцем, пане Вишневецький, 
Воєводо грецький, 
Та виведи танчик по-німецьки. 
Під тою хижкою пани сиділи 
І Іани сиділи, собак лупили. 
Виступцем, пане Вишневецький, 
Воєводо грецький. 
Та виведи танчик по-німецьки. 
Ножі поламали, зубами тягали. 
Виступцем, пане Вишневецький, 
Воєводо грецький. 
Та виведи танчик по-німецьки. 
Ой гам на моріжку 
Поставлю я хижку. 
Висгунцем ти.хо іі.чу, 
А вода по каменю, 
А вода по білому 
Іще тихше. 

(Записана автором у Воропсл.кііі г\ч')српії) 

'Цс. пснпс, иаролія на хороио.піу малоруську пісию. 



Д р у г и й в а р і а н т ц і є ї п і с н і 

Ой там на моріжку 
Поставлю я хижку. 
Розступця... 
Розступця, пане Кременецький, 
Воєводо грецький. 
Та виведу танчик 
Сама молоденька 
По-німецьки! 
Ой у тій же хижці парубки сиділи. 
Парубки сиділи, ножики гострили, 
Розступця... 

(Записано Л.Маркевичем у Борзнянському 
повіті. Ймовірно, ^аміст|. Крсмспспькоі'о слід 
маї'и па уваіі Впіппснсш.к'ого) 

Т р е т і й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Поставлю я хижку 
Там на моріжку. 
Виступцем тихо йду. 
А вода по каменю, 
А вода по білому 
Іще тихше. 
Засвічу свічку. 
Піду через річку 
Виступцем... 
Ой у тій хижці парубочки сидять, 
Постольці мостять. 
Виступцем... 
Пане Вишневецький, 
Воєводо грецький. 
Та виведу танчик 
Сама молоденька 
По-німецьки! 

(Записано Л.Метлипським в Острогозькому 
повіті Воронезької губернії) 



Ч е т в е р т и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Туп-туп, пане Кременецький, 
Заведи нам танчик, та все по-німсцьки. 
ІЦо уступлю, то улуплю сухого деревця... 
Накладу вогник, наварю кашки. 
А що в тій кашці? 
Жаб'яча лапка. 
Хто ж її буде їсти? 
Парубки,парубки. 
Наюіаду вогник, наварю кашки. 
А що в тій кашці? 
Ложечка масла. 
І хто ж її буде їсти? 
Дівочки, дівочки. 

(Записано іі.Кумаиоисі.ким п Сі аніс.іаііському 
повіті на Галичині. ІЗсі ішріані н налр\ копані \ 
виданні: Историчсскнс нсснн... — Г.2. — С.52 — 
55. і'ам же вмі їнсно м і р к у в а н н я нюло 
вілображсння у них піснях облоі'н Збаража І61У 
року) 

ПОХІД Д О М О Д Д А В ї ї 

Д у м а 
1650 

Як із низу, із Дністра тихий вітер повіває. 
Бог святий знає. Бог святий відає. 
Що Хмельницький думає-гадає. 
Тоді ж то не могли знати 
Ні сотники,ні полковники. 
Ні джури козацькії. 
Ні мужі громадськії. 
Що наш пан гетьман Хмельницький, 
Батько Зиновій Богдан чигиринський, 
У городі Чигрині задумав, вже й загадав: 
Дванадцять пар гармат вперед себе одіслав, 
А ще сам з города Чигрина рушав; 
За ним козаки йдуть. 
Яко яра пчола гудуть; 
Котрий козак не мав в себе шаблі булатної, 
П и щал і сем и п' яд мої. 



Той козак кий на плечі забирає, 
За гетьманом Хмельницьким 
У охотне військо поспішає. 
От тоді ж то, як до річки Дністра прибував. 
На три части козаків переправляв, 
А ще до г орода Сороки прибував, 
Під городом Сорокою піанні копав, 
У шанцях куренем стояв; 
А ще од рук своїх листи писав, 
До Василія молдавського посилав, 
А в листах приписував: 
'Тей, Василію молдавський. 
Господарю волоський! 
[Цо тепер будеш думати й гадати: 
Будеш зо міюю биться чи мириться? 
Чи і орода свої волоські уступати? 
Чи червінцями полумиски сгювняти? 
Чи буден] гетьмана Хмельницького блаї аіи?.." 
Тоді ж то Василій молдавський. 
Господар волоський. 
Листи чигас, назад одсилає, 
А в листах приписує: 
"Пане гетьмане Хмельницький, 
Батьку Зиновію Богдане чигринський! 
11е буду я з гобою ні биться, ні мириться. 
Мі городів тобі своїх во:юських уступати. 
Ні полумисків червінцями сповняти: 
Не лучче б тобі покоритися меншому. 
Аніж мені тобі старшому?" 
От тоді ж то Хмельницький, як ці слова зачував. 
Гак він сам на доброго коня сідав, 
Коло города Сороки гюїжджав. 
На город Сороку поглядав, 
іще стиха словами промовляв: 
— Гей, городе, городе Сороко! 
Ще ти моїм козакам-дітям не заполоха. 
Буду я тебе доставати. 
Буду я з тебе великі скарби мати. 
Свою голоту наповняти. 
По битому талеру на місяць жалування давати. 
От тоді-то Хмельницький як похваливсь, 
Так гаразд добре й учинив: 
І"ород Сороку у неділю до обіду взяв. 
На ринку обід пообідав. 
К полудній годині до города Сочави прибув. 



Город Сочаву вогнем запалив 
І мечем ізплюндрував. 
От тоді-то деякі сочавці гетьмана Хмельницького 
У вічі не видали. 
Усі до города Ясси повтікали. 
До Василя молдавського стиха словами промовляли: 
— Гей, Василю молдавський. 
Господарю наш волоський! 
Чи будеш ти за нас одностайно стояти? 
То будемо тобі помагати. 
Коли ж ти не будеш за нас одностайно сгоя ги. 
Будемо іншому нану кров'ю вже голдоваги. 
От тоді-то Василь молдавський, 
Господар волоський. 
Пару коней у колясу закладав, 
До города Хотині од'їжджав, 
У Хвилецького-капітана станцією стояв. 
Тоді ж то од своїх рук листи писав. 
До Івана Потоцького, короля польського *, посилав: 
"Гей, Іване Потоцький, королю польський! 
Ти ж бо то на славній Україні п'єш-гуляєш, 
А про мої пригоди нічого не знаєш; 
Що ж то у вас гетьман Хмельницький, русин 
Всю мою землю волоську обрушив. 
Все моє поле списами ізорав. 
Усім моїм волохам, як галкам, 
З пліч голівки познімав; 
Де були в полі стежки-доріжки — 
Волоськими голівками гювимоіцував; 
Де були в полі глибокії долини — 
Волоською кров'ю повиповнював". 
От тоді-то Іван Потоцький, король польський. 
Листи читає, назад одсилає, 
А в листах приписує: 
"Гей, Василію молдавський. 
Господарю волоський! 
Коли ж ти хотів у своїй країні проживати, 
Було б тобі Хмельницького у вічні часи не займати; 
Бо дався мені гетьман Хмельницький гаразд добре знати: 
У першій війні на Жовтій Воді 
П'ятнадцять моїх лицарів стрічав, 
і Іевеликий їм одвіт оддав: 

*Такої історичної особи не було. Мається па увазі короіпіий 
Микола Потоцький. 

і'стьмаи 



Всім, як галкам, з пліч голівки поздіймав; 
7 рьох синів моїх живцем узяв, 
Турському султану в подарунок одіслав; 
Мене, Івана Потоцького, короля польського, 
Три дні на прикові коло гармати держав, 
Ані пить мені, ні їсти надавав, 
То дався мені гетьман Хмельницький гаразд добре знати, 
Вуду його во вік вічний пам'ятати!" 
От тоді-то Хмельницький помер, 
А слава його козацька не вмре, не поляже. 
Теперішнього часу. Господи, утверди і подерж 
Люду царського і всім слухачам, 
1 всім, православним християнам. 
Сьому домодержавцю, хазяїну й хазяйці 
Подай. Боже, на многіїліта! 

(Маролньїс южііорусскнс ііссим, П І Д . Л . М С Т . М Н И -

ским, —К. .1854, —С.391 ) 

В а р і а н т п о п е р е д н ь о ї д у м и 
1650 

Із низу Дніпра вітер віє-повіває. 
Військо козацьке у похід виступає. 
Тільки Бог святий знає. 
Що Хмельницький думає-гадає! 
Об тім не знали ні сотники. 
Пі отамани курінні, ні полковники: 
Тільки Бог святий знає. 
Що Хмельницький думає-гадає!.. 
Як до Дністра прибували. 
Через три перевози переправу мали; 
Сам Хмельницький наперед усіх рушав. 
До Хотині прибував, у старшого капітана на квартиру став, 
До Василя молдавського листи посилав, словами 

промовляв: 
"Що ти зо мною будеш гадати, 
Чи будеш биться, чи будеш мириться. 
Чи на примир'я будеш приймати. 
Чи славної Волощини половину оддавати?" 
То Василій молдавський теє зачував. 
До Потоцького листи посилав, словами промовляв: 
"Гетьмане Потоцький, що у тебе розум жіноцький: 
Ти за дорогими напитками й бенкетами уганяєш, 
Чом ти Хмельницького не єднаєш? 



Вже почав він землю кінськими копитами орати. 
Кров'ю молдавською поливати!" 
Тоді ляхи із города із Сочави утікали, 
Василю молдавському знати давшій; 
То Василь молдавський до Ясс прибуває. 
Словами промовляє: 
— Ой ви Ясси, мої Ясси, були єсте бардзо красні. 
Та вже не будете такі, як прийдуть козаки! 
То пан Хмельницький добре учинив, 
Польщу засмутив, Волощину ііобіднп. 
Гетьманщину зпссслив! 
В той час була чссть-слава, кійськошія справа. 
Сама себе на сміх не давала. 
Ворога під ноги тонтшіа! » 

(Максимович Л/. Украніїскис лумі.і. - ( ' .72) 

НЕЧАИ 

П і с н я 
1651 

Та з-під лісу, із-під лісу, з-під зеленого гаю 
Ой крикнули пани-козаченьки: "Утікаймо, Иечаю!" 
А Нечай того не думає, та Нечай не гадає, 
А з кумасею із Хмельницькою мед-вино кружає. 
Ой поставив та Нечаєнко та сторожу на місці, 
А сам пішов до кумасеньки щуки-риби їсти. 
Озирнеться — аж нема сторожі та стороженьки на місці. 
Ой сів же та Нечаєнко та щуки-риби їсти. 
Ох і прилетіли до Нечаєнка та немудрії вісті: 
— Ох же ти, пане Нечаєнку, та мед-горілку кружас іїї. 
А вже твоєй стороженьки та на місці не масні! 
Ой крикнув та Нечаєнко на джур\ малого: 
— Сідлай, джуро, коня вороного, ;і під мене гнідого 

старого. 
Ой під тягай, та малий джуро, та попруги істуга, 
Буде на ляхів, та на тих панів та велика потуга! 
Ох та не вспів та Нечаєнко на коника сісти. 
Задрижали в коня вороного та ніженьки на місці. 
Як поїхав та нан Нечаєнко та од башти до баїити. 
Ох і став панів, ох і став ляхів, та як снопики, класти. 
Озирнеться та Нечаєнко та по лівую руку — 
Ох не вискочить та кінь вороненький та із лядського групу. 



Озирнеться та Нечаєнко та на правеє плече, — 
А за ним річка кривавая та бистренькая тече. 
Озирнеться та Нечаєнко та на лівеє плече — 
Ой полетіла та Нечаєнку та голівонька з плечей. 
Та поз'їжджались пани та й стали сумувати: 
— Ой де ж бо нам Нечаєнкову голівоньку сховати? 
— Ой сховаймо його голівоньку та в церкву Варвара, 
Ой щоб розійшлась по усьому світу Нечаєнкова слава! 

(Народньїс южіюрусскис іісспи, изд.А.Мет-
лииским. — К., 1854. — С.403) 

Д р у г и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Ой з-за гори та з-за зеленої, та з-за кам'яної 
Ой як крикнуть усі козаченьки: "Тікай, тікай, Нечаєнку!" 
А наш Нечаєнко козак молоденький ні думас, ні гадає, 
А з кумою із пані Хмельницькою та мед-вино кружає. 
Ой не вспів же пан Нечаєнко на лавицю сісти, 
Ой одсуне оболоночку — аж усі ляхи в місті. 
Ой як крикнув та пан Нечаєнко та на хлопця мшюго: 
— Сідлай мені, хлопче, та сідлай мені, малий, та коня 

вороного. 
Та підтягай, хлопче, та підтягай, малий, попруги тугенько. 
Ой щоб було мені воювати з ляхами легенько. 
Ой не вспів же пан Нечаєнко на коника сісти, 
А взяв ляха, прескурвого сина, на капусту сікти. 
Ой не вспів же пан Нечаєнко на коника впасти, 
А взяв ляха, прескурвого сина, та як снопиків класти. 
Ой як гляне пан Нечаєнко на правую руку — 
Не вирветься мій кінь вороненький та із лядського трупу. 
Коли гляне пан Нечаєнко та на лівеє плече. 
Аж назад коня і поперед коня кривавая річка тече. 
Ой збиралися славні козаченьки в Нечаєві палати. 
Та вони стали думати, стали гадати, де Нечая поховати. 
Ой поховали пана Нечаєнката в Києві біля Варвари, 
Коли зажив пан Нечаєнко та козацької слави! 

(Историчсские песни... — Т.2. — С.69. из 
р у к о п и с н о г о с б о р н и к а Ч у б и н с к о г о и 
Новицкого) 



ТретіГі вар іант т і с ї ж пісні 

Від темного лісу до зеленого гаю 
Ой крикнули козаченьки: "Утікай, Нечаїо!" 
— Не треба втікати, не треба си бояти. 
Теє слово козацьке під ніженьки взяти! 
— Я тебе, Нечаю, не обезпечаю. 
Припни шаблю в лівім боці для свого звичаю. 
Ой на те Нечай-козак нічого не зважає, 
А з кумою Ведельською мед-вино кружляє. 
Ой сів собі козак Нечай суху рибу їсти, 
Оглянеться кватиркою — а вже ляшки в місті. 
Подивився козак Нечай в кватирку очима, 
Ой вже ляшків сорок тисяч стоїть за плечима. 
— Сідлай, сідлай, хлопче, коня вороного. 
Бо вже ляхів сорок тисяч, але ще не много! 
Як зачав козак Нечай на стремсн ніжки клас і и. 
Взялися під коником всі ніжки трясти. 
— Гей стій, гей стій, коню, не бійся ЕІІЧОГО, 

Не доступай підковами землі під собою! 
Переїхав Нечай-козак під брами до брами. 
Сколотив ляшеньками, як вовк вівцями. 
Переїхав Нечай-козак від башти до башти. 
Ой взяв вражі ляшки, як сніп в полі, класти. 
Ой спустився Нечай-козак з гори на долину, 
Влапив його пан Потоцький ззаду за чуприну. 
Влапив його пан Потоцький, взяв ревидувати: 
— Годі, годі, Нечай-козак, ляшки воювати! 
— А де ж твоя, Нечай-козак, молоденька жінка? 
— Ой Бог знає. Бог відає, може, ше де дівка! 
— А де ж твої, Нечай-козак, дрібненькії діти? 
— Ой Бог знає. Бог відає, десь пішли по світі! 
— А де ж твої козак Нечай, воронії коні? 
— Ой зайняли вражі ляшки в великім загоні! 
— Ой де ж твої, козак Нечай, кованії вози? 
— Ой загнали вражі ляшки у густії лози! 
— Я ж тобі не винен, ні моя родина: 
А тобі завинила твоя кума мила. 

( З а п и с а н о П е т р о м Б і л и и с ь к и м и 
Тернопільському окрузі па І'аличнні у 1865 
році. Вмішено у виданні: Историческис пссни... 
— Т.2. — С.66 — 68) 



Ч е т в е р т и Г і в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Ой з-під гаю, гаю, зеленого гаю 
Вийшло ляхів сорок тисяч війська. "Утікаймо, Нечаю!" 
Та того козак, та того Нечай, того не турає, 
Та з Мельницькою все кумасею мед-вино кружає. 
Ой відсунув та пан Нечаєнко кватирку од ринку. 
Аж виграють ляхи, ляські пани, як орли, по ринку. 
— Та біжи, хлопче, та біжи, малий, від хати до хати, 
Та давай, хлопче, та давай, малий, козаченькам знати! 
— Ой як мені, пане Нечаєнку, та знати давати, 
Упилися наші козаченьки, полягали спати. 
— Та сідлай, хлопче, та сідлай, малий, коня вороного, 
Ой мені та сідлай вороного, собі буланого. 
Та підтягай, малий хлопко, попруженьки стуга. 
Ой теперя мені молодому превелика потуга. 
Ой не вспів же та пан Нечаєнко на коника впасти. 
Ой став же він ляхів, ляських панів, як яшний сніп, класти. 
Ой не вспів же та пан Нечаєнко на коника сісти, 
Ой став же він ляхів, ляських панів, на капусту сікти. 
Та оглянеться пан Нечаєнко на правеє плече, 
Позад його коня вороного кривава річка тече. 
Як оглянеться пан Нечаєнко на правую руку. 
Не вискочить його кінь вороний із ляського трупу. 
— Та швидко, швидко ти, малий хлопку, на коні буланому, 
Мені давай коня буланого, собі вороного. 
Як не даєш коня буланого, дай води напнться, 
Ой я сам же буду з ляхами без козаків биться. 
Не за великий час, не за великий час, за малу годину 
Ой покотилась Нечаєнкова голівка в долину. 
Ой стали та ляхи, ляські пани думати-гадати: 
— Ой де сього пана Нечаєнка голівку сховати. 
Поховаймо пана Нечаєнка, де церква Варвара, 
Ой щоб пішла пана Нечаєнка по всім світі слава. 
Поховаймо ж пана Нечаєнка, де церква Микола —-
Нема, нема пана Нечаєнка, не буде ніколи. 
От се тобі, пане Нечаєнку, від ляхів заплата: 
Висипана висока могила ще й дубова хата. 

(Записано іі.Маїїжурським* у Всрбівиі Олск-
самлріїіського повіту Катеринославської 
губернії. Вміщено V виданні: Историмсские 
несни... —Т.2 . —С'.71 — 7 3 ) 

*Цей га шостий варіанти напевне є записами відомого поста і 
фсілі.ісюрисга Івана Манжури (1851 — 1893). 



П ' я т и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Не вспів та Нечай-козак щуки-риби з'їсти. 
Як гляне у віконечко — аж уже ляшки в місті. 
Ой як крикнув та Нечай-козак на хлопця малого: 
— Сідлай, хлопче, сідлай, малий, коня вороного, 
А під мене старого гнідого! 
Ой не вспів же та Нечай-козак на коника впасти. 
Почав ляшків, вражих синів, як снопиків, класти... 
Ой повернувсь та Нечай-козак на правеє плече — 
Тече річка та кривавая, що й конем не втече... 
Ой кинувся та Нечай-козак з містечка втікати, 
За ним, за ним та пан Потоцький, почав доганяти. 
Ой побіг же та Нечай-козак з поля на долину, 
Та схопив пан Потоцький Нечая ззаду за чуприну: 
— Ой чи це той хміль, що по тину в'ється? 
Чи це той Нечай-козак, що з ляшками б'ється? 
Годі тобі, хмелю, та по тину виться! 
Годі тобі, Нечаю-козаче, вражий сину, із ляшками би ться. 

Збіглися козаченьки, стали раду радити: 
Де його тіло поховати-похорони ги? 
Похоронили його тіло у польськім костьолі, 
А самі козаченьки розійшлися по своїй г осподі... 

( І Іародньїе ю ж м о р у с с к н с пссми. изл. 
Л.Метлиііск-им. — С.'404 — 405) 

Ш о с т и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Ой з-під холодної, з-під криниченьки, з зеленого гаю. 
Ой як крикнули славні запорожці: "А тікаймо, Нечаю!" 
Козак Нечай, козак Нечаєнко — він не дума, не гадас, 
Держить коня при всьому наряді, мсд-горілочку кружає. 
Як поставив козак Нечаєнко стороженьку в місті, 
А сам пішов га до кумасеньки щуки-риби їсти. 
Не вспів козак, не всгнв Нечаєнко за дубовий стіл сісти. 
Ой одсунув спідню кватирочку — аж усі ляхи в місті. 
Ой як ударив та козак Нечай та об стіл булавою: 
— Ой тут мені, козаку Нечаю, накладати головою! 
Та одсунув козак Нечаєнко кватирку оді ринку. 
Ой грають ляхи, ще ляські пани, як шашки, по ринку. 
Як вискочить козак Нечаєнко на нове крилечко. 



Ой як крикне козак Нечаєнко на хлопця малого: 
— Та сідлай, хлопче, та сідлай, малий, коня вороного, 
А під мене, та малий хлопче, старого гнідого. 
Ой та підтягай ти, малий хлопче, попруженьки стуга, 
Наступає сорок тисяч війська — превелика потуга. 
Ой не вспів же козак Нечаєнко на коника сісти, 
Та зачав ляхів, ще ляських панів, на капусту сікти... 
Не доскочив козак Нечаєнко до дубового тинку. 
Покотилась козака Нечая голівка по ринку. 
Ой збирались купці-господини та стали гадати: 
— А де того козака Нечая голівку сховати? 
Поховаймо його голівоньку в церковці Покрові, 
Не прийдеться козаку Нечаю воювать ніколи. 
Поховаймо його голівоньку в церковці Пречистій, 
Поніс того козака Нечая воювать нечистий. 

(Записано в слободах Лисичій та Мурахві 
Богодухівського повіту Харківської губернії 
п . М а н ж у р с ь к и м . В м і щ е н о у в и л а п п і : 
Исторические песни... — Т.2. — С.73 — 75) 

С ь о м и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Ой учора та з півночі хмара наступає, 
А козак Нечай з кумою Мельнецькою мед-вино 

кружляють. 
Ой поглянув та козак Нечай в нову кватирочку: 
Наїхало вражих ляшків повну Наволоч. 
Ой гукнув же та козак Нечай та й на джурашина: 
— Та сідлай, джуро, та сідлай, малий, коня вороного, 
А під себе, та малий хлопче, та коня буланого. 
Ой як став же та козак Нечай на коня сідати. 
Стали ж тому коню вороному ніженьки дрижати. 
Ой не вспів же та козак Нечай на коника спасти. 
Як почав же тих вражих ляшків, як снопиків, класти. 
Оглянувся та козак Нечай на правеє плече, 
А за ним кров лядськая річеньками тече. 
Оглянувся та козак Нечай на лівую руку, 
А не вискочить кінь вороненький із лядського трупу. 
Ой пустився ж та козак Нечай до гаю втікати, 
А за ним, за ним пан Потоцький козака доганяти. 
Ох як скочив та козак Нечай з гори та в долину, 
А за ним, за ним пан Потоцький — козака й за чуприну. 
Чи не той то хміль зелений, що по тичці в'ється. 
Ой чи не це ж той вражий син, що з ляшками б'ється? 



Ой це ж бо той хміль зелений, що й на тички в'сгься. 
Ой не ж бо той козак Нечай, що з ляшками б'гі ься. 
— Годі ж тобі, вражий сину, отак воювати. 
Треба ж твою кров козацьку з лядською змініаі и. 
Ой глянула та його мати у нову кватирку: 
Покотилась Нечаєва голівонька з плечей у долину, 

(Записано в місті Паволочі Київськ-ої губернії. 
Вміщено у виданні: Исторические нссни... 
Т.2. — С.62 — 64) 

Восьмий варіант тієї ж пісні 

Ой у Краснім на ставочку туман осідає. 
Чатували козаченьки у зеленім гаю. 
Ой поставив козак Нечай та сторожу в місті, 
А сам пішов до кумоньки в'юна-риби з'їсти. 
Та він засів коло стола, здрібна промовляє, 
А з кумою, із любою мсд-виЕіо кружає. 
Ой заржали кониченьки та посеред гаю. 
Кличе козак молоденький: "Утікай, Печаю!" 
— Як я маю, козак Нечай, звідси утікати. 
Славу свою козацькую марне потеряти! 
— Стережися, мій Нечаю, студеної води: 
Іде ляхів хоч сто тисяч хорошої вроди. 
— А я, козак-запорожець, ляхів не боюся: 
Ой маю я козаченьків та й оборонюся. 
— А я тебе, мій Нечаю, не убезпечаю: 
Держи собі шабелечку та під опанчею. 
— Кульбач, хлопче, коня собі, мені вороного. 
Іде ляхів хоч сто тисяч — іще то не много. 
Гей не встиг же Нечаєнко на коника сісти. 
Оглянеться назад себе, а вже ляхи в місті. 
Ударився Нечаєнко по полах руками: 
Сюди гляне, туди гляне — тече кров ріками! 
Ой кинувся козак Нечай від баиїти до башти. 
Ой зачав же він тих ляхів як сіюнами класти. 
Ой кинувся козак Нечай від брами до брами. 
Оглянувся позад себе — тече кров ріками. 
Ой спіткнувся козак Нечай на хміль на тичину. 
Злапав його пан Борейко ззаду за чуприну. 
— На день добрий, козак Нечай, як ся нам тут маєш? 
Що ж ти собі лиш погадав, вже в руках зістаєш. 
— А де ж твоя, козак Нечай, хорошая жінка? 
— Ой у пана у гетьмана сидить, як жидівка! 



— А де ж твої, козак Нечай, хорошії діти? 
— Ой у пана у гетьмана як ружові квіти! 
— А де ж твої, козак Нечай, воронії коні? 
— Ой за гаєм, за Дунаєм стоять на припоні! 
— А де ж твої, козак Нечай, мальовані скрині? 
— Ой забрали то ті ляшки, ш,о пасли тут свині. 
А ви, хлопці, та й молодці, поклоніться жінці. 
Поклоніться, перекажіть нещасній невісті: 
Вона має сукні, має і блавати — 
Нехай приїжджає та Нечая із неволі викупляти. 
— Не хочемо ми, козак Нечай, твоїх суконь, ні блаватів, 
Тільки хочемо ми тебе на мак порубати. 
Чи не той то хміль хмелевий, що в меду купався, 
Чи не той то козак Нечай, що з ляхами грався? 
Чи не той то хміль хмелевий, що по тичках в'ється. 
Чи не той то козак Нечай, що з ляшками б'ється? 
Не зважали вряжі ляхи на хорошу вроду: 
Драли тіло по шматочку, пускали на воду! 

(Записано в Золочівському повіті на Галичині. 
Вміщено у виданнях: Чтения Московского общесі ва 
истории и древностей. — М..1863. — Ч.З. — С.З; 
Историчсские песни... — Ї . 2 . — С.57 — 60) 

Д е в ' я т и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Ой з-за гори високої, з-під чорного гаю. 
Ой крикнули козаченьки: "Утікай, Нечаю!" 
— Не бійтеся, не бійтеся, пани отамани. 
Поставив я стороженьку усіма шляхами. 
Як я маю. козак Нечай, звідси утікати, 
Славу свою козацькую марне потеряти? 
— А я тебе, мій Нечаю, не убезпечаю: 
Держи собі коня в сідлі для свого звичаю! 
— Ой є в мене Шпак, Шпак — ото добрий хлопець. 
Ой той мені дає знати, коли утікати. 
— А я тебе, мій Нечаю, не убезпечаю, 
Держи собі шабелечку та під опанчею! 
Коли прийдуть тебе ляхи, Нечаю, рубати, 
Щоб би ся мав, мій Нечаю, чим обороняти. 
— Сідлай, хлопче, сідлай, малий, коня вороного 
Та побіжи в чисте поле, чи йде ляхів много? 
Вертається малий хлопець аж із Полонного: 
— Іде ляшків сорок тисяч тільки без одного. 
А молодий козак Нечай на теє не дбає, 



Та з кумою з Хмельницькою мед-виио кружає. 
Бо поставив козак Нечай три сторожі в місті, 
А сам пішов до кумоньки іцуку-рибу їсти. 
Ой погляне козак Нечай за тихії води. 
Іде ляхів сорок тисяч хорошої вроди. 
Подивиться козак Нечай в горішшо кваї ирку. 
Ходить ляшків, вражих симі[і, як курсіі, по ринку. 
— Гей я козак молодеііький ля.\іи ііс боюся. 
Маю ж бо я козаченьків та й (ібо|і(>ик)ся! 
Ой як крикне козак Нечай на хлопця малого: 
— Сідлай, хлопче, сідлай, малий, коня іи^ромоїо, 
Сідлай мені вороного, собі булапсм сі. 
Геть виріжем вражих ІГЯХІВ, ГСГІ, щодо одного! 
Ой не встигнув козак Нсчаіі на коника снасти. 
В З Я В ляхами, як снопами, ію ДЕІА ряди югас ги. 
Ой кинувся козак Нечай від дому до дому. 
Та зложив же ляхів з тисячу з коней, як солому. 
Повернувся козак Нечай на лівсс нлсчс, 
А вже з ляшків, вражих синів, крон ріками і счс. 
Повернувся козак І Іечай на правую руку. 
Не вискочить Нсчаїв кінь із ляськоіо групу. 
Ой удався козак Нечай до коня словами: 
— Не доступай, кінь козацький, до землі іюгамиі 
Ой як стисне козак Нечай коня острогами. 
За ним ляхів сорок тисяч з голими шаблями. 
Пошпотався під Нечаєм коник об купинку. 
Зловив ляшок, скурвий синок, його за чупринку. 
Ой вдарився козак Нечай по полах рукою: 
— Ой прийдеться розлучитись з дітьми і жоною! 
— А де ж твої, Нечаєньку, воронії коні? 
— У гетьмана у польного стоять на припоні. 
— А де ж твої, Нечаєньку, кованії вози? 
— Під містечком Берестечком заточені в лози. 
— Ой де ж твої, Нечаєньку, дітоньки та жона? 
— Ой в містечку Берестечку сидяті> собі вдома. 
А которий козаченько буде з вас у місті. 
Поклоніться моїй жінці, нещасній невісті. 
Нехай вона назбирає срібла-з;юта ДОСИ'ГЕ>. 
Нехай мене викупляє та й останку просить! 
Не хотіли вражі ляхи срібла-злога браги, 
А веліли Нечаєнка в дрібний мак сікати. 
— Гей, молоді козаченьки, котрий буде в місті. 
Поклоніться матусеньці, нещасній невісті: 
Нехай вона нехай плаче, а вже не виплаче, 
Ой над сином, над Нечаєм чорний ворон кряче. 



За час. за.годинку, за малу хвилинку. 
Качається Нечаєва голівка по ринку. 
Ой не дбали вражі ляхи на козацьку вроду, 
Рвали тіло по кавалку, пускали на воду. 

(Чтемия Московского общества истории и 
дреиіюстсй. — М.,1863. — Ч.З. — С.7 — 9: 
Историчсскис песни... — Т.2. — С.55 — 57) 

Д е с я т и й в а р і а н т т і є ї ж п і с н і 

Не стій, дубе, край дороги при тихім Дунаю, 
Бо йде ляхів сорок тисяч: "Утікай, Нечаю!" 
А молодий козак Нечай на те не зважає. 
Із кумкою Хильмицькою мед-вино кружає. 
— Стережися, козак Нечай, від бистрої води, 
Іде ляшків сорок тисяч хорошої вроди. 
Стережися, Нечай-козак, від жовтог о мосту. 
Бо йде ляшків сорок тисяч хорошого зросту. 
Стережися, Нечай-козак, від крайньої брами. 
Наїхало ляшків-панків, як чорної хмари. 
Стережися, Нечай-козак, від крайньої хати. 
Бо йде ляшків сорок тисяч — хочуть тебе взяти. 
Подивився козак Нечай в горішню кватирку, 
А вже ляшки походжають та по його ринку. 
Ударився козак Нечай у стіл головою: 
— Кумко ж моя Хильмицькая. пропав я з тобою. 
Ударив же козак Нечай об поли руками: 
— Діти мої кумчинії, пропав же я з вами. 
А як крикнув, а як свиснув та на джуру свого: 
— Сідлай, джуро, сідлай, джуро, коня вороного, 
А під мене, козака, старого гнідого. 
Ой не встиг козак Нечай на коника сісти, 
А взяв ляшків, сучих синів, як сіюпики, класти. 
Подивився козак Нечай, на правую руку: 
— Не вибреде мій коничок із ляського трупу. 
Подивився козак Нечай на пранеє плече, 
За ним, за ним лядська крівця річеньками тече. 
Ой узяли вражі ляхи джуру притомляти, 
Взевси джурі маленькому коник спотикати. 
Взяли джуру маленького цуркою крутити: 
— Скажи, скажи, джуро малий, чим Нечая вбити? 
— Пани мої вельможнії, нічим 'го не вб'єте, 
Тілько кулев срібненькою підлівеє плече. 
Пустилися вражі ляхи ґудзики вривати. 
На Нечая па козака куленьку зливати. 



Ой не постиг пан Подольський з панівки палити, 
А взяв уже козак Нечай голівку хилити. 
Ой кинувся козак Нечай долі дорожииов. 
Викрутив си пан Подольський його за чуіірипов. 
Ой чи се та хмелевина, що у пиві грас. 
Ой чи се той козак Нечай, що ляхів рубас? 
Ой чи се та хмелевина, іцо у пиві киспс. 
Ой чи се той козак Нечай, що па ляхів тиспе? 
За маленьку минуточку, за малу годинку. 
Валялася Нечаєва голова на ринку. 
Як то та пані матка догори леліла. 
За маленьку минуточку і'олівка игсгіла. 

(Записано М.Ііу'їимеькіїм її ісоліімиіісі.ком)' 
пілгір'ї сслі Ві.м.хінні. Іі.міїцспо \ ііиламні: 
Исіорическис ііссим... - - 1.2. ( ' 85 — 86) 

БИТВА ПІД Б Е Р Е С Т Е Ч К О М 
1651 

Висипали козаченьки з високої гори: 
Попереду козак Хмельницький на воронім коні. 
-— Ступай, коню, дорогою широко ногами. 
Недалеко Берестечко і орда за нами. 
Стережися, пане Яне, як Жовтої Води: 
Йде на тебе сорок тисяч хорошої вроди. 
Як став джура, малий хлопець, коника сідлати. 
Стали в того кониченька ніженьки дрижати. 
Як заговорив козак Хмельницький до коня словами: 
•— Не доторкайся, вражий коню, до землі ногами! 
Чи не той то хміль, хміль, що на тички в'ється? 
Чи не той то козак Хмельницький, що з ляшками б'ється? 
Ой не я той хміль зелений, по тичці не в'юся. 
Ой не я той козак Хмельницький — з ляшками не б'юся. 
— А де ж твої, Хмельниченьку, воронії коні? 
-—У гетьмана Потоцького стоять на припоні. 
— А де ж твої, Хмельниченьку, кованії вози? 
— У містечку Берестечку заточені в лози! 
Що я з вами, вражі ляхи, не по правді бився: 
Як припустив коня вороного — міст мені вломився! 

(Записано автором на Волині) 



ПОРАЗКА К О З А К І В ПІД Б Е Р Е С Т Е Ч К О М 
1651 

Кину пером, лину орлом, конем поверну, 
А до свого отамана таки прибуду. 
— Чолом, пане, наш гетьмане, чолом, батьку наш! 
А вже нашого товариства багацько не маш! 
— Ой як же ви, панове-молодці, ой як ви ставали. 
Що ви своє товариство навіки втеряли? 
— Становились, пане гетьмане, плечем об плече. 
Ой як крикнуть вражі ляхи: "У пень посічем!" 
— Ой що ж ви, панове-молодці, що за здобич мали? 
— Мали коня у наряді, та ляхи одняли! 
Зима прийшла, хліба нема, тож нам не хвала; 
Весна прийшла, ліс розвила, всіх нас покрила! 

(Заиисапо автором на Волині) 

УКРАЇНА ПІСЛЯ Б І Л О Ц Е Р К І В С Ь К О Г О М И Р У 

Д у м а 
1652 

Гей, чи гаразд, чи добре наш гетьман Хмельницький 
учинив, 

Що з ляхами, з милостивими панами, у Білій Церкві 
замирив? 

Та велів ляхам, милостивим панам. 
По козаках, по мужиках стацією стояти. 
Та не велів великоїстації вимишляти. 
То ще ж то ляхи, милостивії пани. 
По козаках і по мужиках стацією постали. 
Та велику стацію вимишляли. 
Од них ключі поодбирали. 
Та стали над їх домами господарями — 
Хазяїна на конюшню одсилає, 
А сам з його жінкою на подушках спочиває! 
То козак або мужик із конюшні приходжає, 
У кватирку гюглядає — 
Аж лях, милостивий пан. 
Іще з його жоною на подушках спочиває. 
То він один осьмак у кишені має, 
Піде з госки та з печалі у кабак та й той прогуляє. 
То лях, милостивий пан, од єна уставає, вулицею йде. 
Казав би як свиня нескребена попереду вухом веде, 



Іще слухає-прослухає, 
Чи не судить його де козак або мужик... 
У кабак заходжає — 
То йому здається, що його козак 
Медом шклянкою або горілки чаркою ві гас. 
Аж його козак межи очі шклянкою шмаї аг. 
Іще стиха словами промовляє: 
— Гей ляхи ж ви, ляхи, милостивії паии! 
Хоч же ви од нас ключі поодбирали, 
І стали над нашими домами господарями... 
Хоч би ви в нашу компанію не заходжалм. 
Тоді ж козаки стали у ряди, як маігі діїи. 
Од своїх рук лис ти писали. 
До гетьмана Хмсльниц[.коі о посилали, 
А в листах пронисували: 
"Пане гетьмане Хмельнинький, 
Батьку Зиновію пані чигиринськніі! 
За що ти нас на такий гнів положив'.' 
Нащо ти на нас гакиіі ясп|) пас;гаи? 
Уже ж ми гснср пі іі чому волі не маєм: 
Ляхи, милостиві папи, од пас ключі поодбираіні 
І стали над наніими домами господарями". 
Тоді-то Хмельницький листи читає. 
Стиха словами промовляє: 
— Гей козаки, діти, друзі, небожата! 
Підождіть ви мало, трохи, небагато. 
Як од святої Покрови до світлого триденноі о 

Воскресепня. 
Як дасть Бог, що прийде весна красна. 
Буде наша вся іолота рясна. 
Тоді-то пан Хмельницький добре дбав. 
Козаків до схід сонця у похід проводжав 
І стиха словами промовляв: 
— Гей козаки, діти, друзі! 
Прошу вас, добре дбайте, 
І Іа славну Укі^аїну прибувайте. 
Ляхів, милостивих панів, у пень рубайіс. 
Кров їх лядську у полі з жовтим піском мініайге. 
Віри святої християнської в наругу не даії ге! 
Тоді ляхи, мшюстивії пани, догадливі бували. 
Усі полісах, по кущах іювтікали. 
То козак і лісом біжить, 
А лях за кущем і лежачи дрижить; 
То козак ляха за кущем знаходжає, 
Келепом межи плечі наганяє 



І стиха словами промовляє: 
— Гей ляхи ж ви, ляхи, 
Милостивії пани. 
Годі ж вам поза кущами валяться. 
Пора до наших жінок на спочинок іти: 
Уже наші жінки й подушки поперебивали. 
Вас, ляхів, милостивих панів, ожидали. 
Тоді-то ляхи козаків рідними братами звали: 
— Гей козаки, рідні братці! 
Коли б ви добре дбали 
Та нас за Віслу-річку 
Хоч в одних сорочках пускали! 
От тоді-то ляхам Бог погодив. 
На Віслі-річці лід обломив. 
Тоді козаки ляхів рятували — 
За патли хапали та ще й під лід підпихали 
І стиха словами промовляли; 
— Гей ляхи ж ви, ляхи, 
Милостивії пани! 
Колись наші діди над цією річкою козакували 
Та по цій річці скарби поховали. 
Як будете скарби знаходити. 
Будем з вами пополам ділити. 
Тоді будем з вами за рідного брата жити. 
Ступайте! Тут вам дорога одна 
До самого дна. 

(Култи П. Записки о Южіюй Руси. -
Т.І. — С . 5 1 — 55) 

В а р і а н т п о п е р е д н ь о ї д у м и 
1652 

Ой чи добре пан Хмельницький починав. 
Як із берестецького року 
Всіх ляхів-панів на Україну на чотири місяці висилав, 
І велів панам-ляхам на Україні чотири місяці стояти, 
А ні козаку, ні мужику жодної кривди починати. 
Та вже ж пани-ляхи на Україні три місяці стояли. 
Стало на четвертий місяць повергати. 
Стали пани-ляхи спосіб прибирати, 
Од козацьких, од мужицьких комор ключі одбирати. 
Над козацьким, над мужицьким добром 
Господарями знаходжатись. 



Го вже де бідний козак вигадає п'ятак, 
•|о не можна по вулиці піти, побуянити. 
Щоб у корчмі п'ятак прогуляти. 
То вже ж один козак, доброго клича і луччої руки. 
Один шостак розгадав 
Та й той к катовій матері у корчмі прогуляв. 
То вже ж лях містом іде, 
Як свиня вухом веде; 
То лях до корчми приходжає. 
Як свиня, вухо до корчми прикладає; 
А слухає лях, що козак про ляхів розмовляє. 
То лях у корчму убігає й козака за чуб хапає. 
То козак козацький звичай знає; 
То ніби до ляха медом і оковіггою гсірілкокі ирииикпє. 
А тут ляха за чуб хапає, 
І скляницею межи очі тусає, 
І келепом по ребрах торкає. 
— Не лучче б тобі, ляше, превражий сппу. 
На Україні з козацькою жінкою снаги. 
Аніж в корчму входжаги? 
Та вже ж на Україні не одна жінка курку зготувала. 
Тебе, ляха, сучого сина, на ніч чекала! 
То вже ж козаки і мужики, 
У неділю рано Богу помолившись, листи писали 
І в листах добре докладали, 
І до пана Хмельницького у Полонне посилали: 
"Гей, пане Хмельницький, 
Отамане чигиринський, батьку козацький! 
Звели нам під москалів тікати 
Або звели нам з ляхами великий бунт зривати". 
То Хмельницький листи читає. 
До козаків словами промовляє: 
— Гей, стійте, діти, ладу ждіте! 
Не благословляю вам ні під москаля тікати. 
Ні з ляхами великого бунту зривати. 
То вже ж Хмельницький до козаків приїжджає. 
Словами промовляє: 
— Гей нуте, діти, по гри, по чотири з куренів вставайте 
1 до дрючків, і до голобель хапайте, 
І ляхів-панів у нічку, у четвертеньку. 
Як кабанів, заганяйте. 
То вже ж із куренів по три, ію чотири вставали. 
До дрючків і до голобель хапали; 
і ляхів-панів, як кабанів, 
У нічку у четвертеньку заганяли. 



То вже ж один козак лугом біжить, 
Коли дивиться на кущ, а кущ дрижить. 
Коли дивиться у кущ, 
Аж у кущі лях, як жлукто, лежить. 
То козак козацьки?! звичай знас, із коня вставає 
І ляха за чуб хапає, і келепо.м по ребрах торкає, 
То лях до козака словами промовляє: 
— Лучче б, козурю, могли мої очі на потилицю стати, 
Так би я міг із-за річки Вісли на Україну поглядати! 

(Максимович М. Украимские думьі. — С.74) 

Ж В А Н Е Ц Ь К А БИТВА 
1653 

Ой з города із Немирова хмара випливала, 
А кравчина запорозька до Хотиї поспіпкьіа. 
А в Хотиї добрі люди самі себе знали. 
Та польського пана Яна до себе єднали. 
Та не тільки що поляків до себе єднали. 
Ще й супроти Хмельницького ув одно з ним стали. 
Ув одно з ним стали, ув одно з ним стали. 
Та пана волоиінна під Жванці прохати: 
— Ой будеш, будеш, пане гетьмане, та нас шанувати. 
Будеш землю волоську добром споминати. 
Ой будеш, будеш, пане гетьмане, та теє знати. 
Як землю мультанську до себе єднати. 
Ой будеш, будеш, пане гетьмане, та теє чтити. 
Як Студеньку брати, сина щитиги. 
Ой будеш, будеш, пане і етьмане. за теє молиться. 
Як під тими Студеньками станом становиться! 
Виходь, виходь, пане гетьмане, у жванськес поле: 
Чи то наша буде Вкрайна, чи твоє і іодоллє? 
Виходь, виходь, пане гетьмане, до жванського гаю: 
Чи то наша буде Вкрайна, чи твоя святая? 
Виходь, виходь, пане гетьмане, до жванського луга: 
Чи то наша буде Вкрайна, чи твоя яруга? 
Повій, повій, пане гетьмане, як той вітер віє: 
Чи то наша буде Вкрайна, чи твоя Хотия? 
Вийшов пан Хмельницький під Жванці із ханом: 
— Ой лядуй же, ляше, хто буде з нас паном? 
Вийшов пан Хмельницький до святого гаю: 
— Ой покликни пана Яна. друже мій Нечаю! 
Вийшов пан Хмельницький під Жванці з кравчиной: 
— Ой прощайся, ляше, та із Волощиной! 



Вийшов пан Хмельницький по жванському полю. 
Ой запекли хлівоньку ляхи та тому ГІодоллю! 
Ой покликнув Нечай ляхів, де той вітер віс. 
Поза Дністром, поза ребром блищить тая Хотия. 
Ой пізнали тоді ляхи, де їм станом стати. 
Як гетьмана Хмельницького до себе єднати! 

(Запорожская сіаріїїіа И.С'рслісііскиіо'. — 
Харі.ков,1833 — 1ХЗХ) 

Р О З О Р ВІД ТЛТЛР 
Г 6 5 3 

Ой Хмелю, Хмельниченьку! 
Учинив єси ясу, 
І між панами велику трусу! 
Бодай тебе, Хмельниченьку, перміа куля не минула. 
Що велів орді брати дівки й молодиці! 
Парубки йдуть гукаючи, а дівчата співаючи, 
А молоді молодиці сгарсіго Хмсля нрокімінакп ь: 
— Бодай тебе. Хмелі,ничсньку, нсриіа куля не минула! 

(Заіпісаііо її.І І.Ку;мімі;\г) 

В а р і а н т п о п е р е д н ь о ї п і с н і 

Вийди, Василю, на могилу, 
Поглянь, Василю, на Вкраїну: 
Що Хмельницького військо йде. 
Що все парубочки та дівочки. 
Та молоді молодички. 
Та нещасні вдовички. 
Парубочки йдуть — у дудочки грають, 
А дівочки йдуть — пісні співають, 
А вдовички йдуть — сильно ридають. 
Та Хмельницького проклинають: 
— Бодай тоїо Хме;н5ницьк0і0 
Перша куля не минула, 
А другая устрелила, 
У серденько уінлила! 

(Записапо у Раломислівському повіті Київської губернії. 
B.МІ1ЦС110 V виланіїі: Исторнческис гіссіїи... - Г.2. -
C.1І6) 

'У цьому збірнику багато пілробпих піссиь. але ця — чи ис слиііа. як\' 
за склалом і тоном можна вважаї п наролиим твором. 



П Р И Є Д Н А Н Н Я УКРАЇНИ Д О РОСІЇ 
1654 

Зажурилась Україна, що ніде ся діти, 
Витоптала орда кіньми маленькії діти, 
Малих потоптала, старих порубала, 
А молодих середульших у полон забрала. 
Ой служив же я служив пану католику, 
А тепер йому служити не стану довіку! 
Ой служив же я служив пану бусурману, 
А тепер служити стану восточному царю! 
Ходить ляшок по риночку, шабельку виймає: 
Козак ляха не боїться — шапки не знімає. 
Ось ляшок до канчука, а козак до дрюка: 
— От тут тобі, вражий сину, з душею розлука! 

(Записано автором) 

З В І Л Ь Н Е Н Н Я ВІД ПОЛЬЩІ 
1654 

Та немає луч-че, та немає краще. 
Як в нас на Вкраїні, 
Та немає ляха, та немає жида. 
Немає унії. 

В а р і а н т 

Та немає лучче, та немає краще. 
Як в нас на Вкраїні, 
Та немає ляха, та немає пана. 
Не буде ізміни! 

НА С М Е Р Т Ь Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К О Г О 

Д у м а 
1657 

Зажурилася Хмельницького сивая голова. 
Що при ньому ні сотників, ні полковників нема; 
Час приходить умирати, нікому поради дати! 
Покликне він на Івана Луговського*, 
Писаря військового: 
— Іване Луговський, писарю військовий! 

*Внго»ський. 



Скоріше біжи та листи пиши. 
Щоб сотники, полковники до мене прибували. 
Хоч малу пораду давали! 
То Іван Луговський, писар військовий. 
Листи писав, до всіх розсилав. 
То сотники, полковники, як їх прочи пиіи. 
Усе покидали, 
До гетьмана Хмельницького скоріш прибу[5а;т. 
То гетьман добре їх приймає, 
Словами промовляє: 
— Панове молодці! Добре ми дбайте. 
Собі гетьмана наставляйте. 
Бо я старий, болію, більїие гетьманом по І Д О Л І Ю ! . . 

Коли хочете, панове, Антона Волочая* київського 
Або Грицька Костиря миргородсьюмо, 
АбоФилона Чичая** кропивинського. 
Або Мартина Пушкаря*** пол гавського. 
То козаки теє зачували, смутно себе мали. 
Тяжко зітхали, словами промовляли: 
— Не треба нам Аигона Ііоломая київського. 
Пі Грицька Косіиря миргородською. 
Пі Филона Чичая кропивинського. 
Пі Мартина Пушкаря полтавського; 
А хочем ми сина твоіо ІОруся молодого. 
Козака лейстрового! 
— Він, панове-молодці, молодий розум мас. 
Звичаїв козацьких не знає! 
— Будем ми старих людей біля нього держаги. 
Будуть вони його научати. 
Будем його добре поважати. 
Тебе батька нашого гетьмана споминати! 
То Хмельницький теє зачував, великую радість мав. 
Сивою головою поклон о;щавав, сльози проливав. 
Скоро після того ще й гірше Хмельницький знемагав: 
Опрощення зо всіма приймав. 
Милосердному Богу душу оддав. 
То не чорнії хмари ясне сонце заступали. 
Не буйнії вітри в темнім лузі бушувшш: 
Козаки Хмельницького ховали. 
Батька свого оплакали! 

(Маролпмс іожиорусскис ііссіїїі, ІІІ. 'І . А Л ' І С І - . І И П -

скпм. — К..1854. — С.77) 

*Ж;тііоііич. 
*Джеджалій. 
**Пуш карснко. 



В а р і а н т п о п е р е д н ь о ї д у м н 
1657 

Гей зажуриться, заклопочеться Хмельницького старая 
голова, 

Що при ньому-то ні сотників, ні полковників нема; 
Тільки пробував при ньому Іван Луговський, 
Писар військовий, козак лейстровий. 
Тоді-то вони стали у раді, як малії діти; 
Од своїх руки листи писали. 
По городах по полкових, по сотенних розсилали, 
А до козаків у листах приписували: 
'Тей козаки, діти, друзі! 
Прошу вас, добре дбайте, борошно зсипайте. 
До Загребельної могили прибувайте, 
Мене. Хмельницького, к собі на пораду ожидайте. 
От тоді ж то козаки добре дбали: 
Борошно зсипали, до Загребельної могили прибували. 
Воскресення Христового дожидали — 
Хмельницького у вічі не видали; 
Вознесення Христового дожидали — 
Хмельницького у вічі не видали; 
Духа Трійці дожидали — 
Хмельницького у вічі не видали; 
Петра й Павла дожидали — 
Хмельницького у вічі не видали: 
Іллі Пророка дожидали — 
Хмельницького у вічі не видали. 
Тоді ж то козаки стали у раді, як малії діти: 
— Хвалився нам гетьман Хмельницький, 
Батько Зиновій Богдан чигиринський, 
У городі Субото в і 
На Спаса Преображення ярмолок закликати... 
Тоді ж то козаки добре дбали, 
До города Суботова прибували, 
Хмельницького стрічали. 
Штихи у суходіл стромляли. 
Шлики із себе скидали, 
Хмельницькому низький поклін послали: 
— Пане гетьмане Хмельницький, 
Батьку Зиновію наш чигиринський! 
Пащо ти нас потребуєш? 
Тоді ж то Хмельницький стиха словами промовляє: 
— Гей козаки, діти, друзі! 
Прошу вас, добре дбайте: 



Собі гетьмана настановляйте. 
Чи нема між вами котрого козака старинного. 
Отамана курінного? 
Вже ж я час од часу хорію. 
Між вами гетьманувати не здолію; 
То велю я вам між собою козака на ісїьмансгво обираі и. 
Буде між вами гетьманувати. 
Вам козацькі порядки давати. 
Тоді-то козаки стиха сіювами нромоиляли: 
— Пане гетьмане Хмельницький, 
Батьку Зиновію наш чигиринський! 
Не можем ми самі між собою гетьмана обирати, 
А бажаєм од вашої милос і і послухати. 
От тоді ж то Хмельницький с тиха словами промовляє: 
— Гей козаки, діти, друзі! 
Прошу я вас, добре дбайте. 
Є у мене Іван Луговський, 
Котрий у мене дванадцять літ за джуру пробував. 
Всі мої козацькі звичаї пізнав: 
Буде між вами, козаками, гетьманувати. 
Буде вам козацькі порядки давати! 
Тоді-то козаки стиха словами промовляли: 
— Пане гетьмане Хмельницький, 
Батьку Зиновію наш чигиринський 
Не хочем ми Івана Луговського: 
Іван Луговський близько ляхів. 
Милостивих панів, живе. 
Буде з ляхами, милостивими панами, накладати. 
Буде нас, козаків, та за нішо мати. 
Тоді-то Хмельницький стиха словами промовляс: 
— Гей козаки, діти, друзі! 
Коли ви не хочете Івана Луговського, 
Є у мене Павло Тетеренко*. 
— Не хочемо ми Павла Тетеренка. 
— Так кажіть-говоріть, кого ви бажаєте? 
— Ми, — кажуть, — бажаємо Євраха** Хмельниченка. 
— Ще ж, — каже, — моєму Євраху Хмельничснку 
Тільки всього дванадцять літ от роду, 
Ще за віком малий, розумом не дійшлий. 
— Будем, — говорять, — попл іч нього дванадцять персон 

саджати, 
Будуть його добрими ділами научати. 

*Тстеря. 
•*ІОрій. Юрась. 



Буде між нами, козаками, гетьманувати, 
Нам порядки давати. 
От тоді-то козаки добре дбали. 
Бунчук, булаву положили, 
Єврася Хмельнимснка на гетьманство настановили; 
Тоді з різних пищаль погрим;ілн, 
Хмельниченка-гетьмана поздровляли. 
От тоді Хмельницький, як благословіння синові дав, 
Так і в дім відправився, і сказав йому: 
— Гляди ж, — говорить, — сину мій! 
Як будеш не много Ташликом-рікою гуляти. 
На бубни, на цуромки вигравати. 
Так будеш отця живого заставати. 
А як будеш много Ташликом-рікою гуляти. 
На бубни, на цуромки вигравати. 
Гак не будеш отця живого заставати. 
Тоді ж то Єврась. гетьман молодий, 
Гашликом-рікою довго гуляв, 
І Іа бубни, на цуромки вигравав. 
Додому приїжджав і отця живого не заставав. 
Тоді-то велів у Штоминому дворі. 
На високііі горі гроб копати. 
Тоді ж то козаки штихами су.чоділ копали. 
Шликами землю виносили, 
Хмельїшцького похоронили. 
Із різних пиіцаль подзвонили. 
По Хмельницькому похороном зчинили. 
Тоді ж то козаки. 
Поки стару голову Хмельниііького зачували. 
Доти і Єврася Хмельниченка за гетьмана почитали; 
А як не стали старої голови Хмельницького зачувати. 
Не стали і Єврася Хмельниченка за гетьмана почитати; 
— Гей Єврасю Хмельниченку, гетьмане молодий! 
Не 1юд0ба^ю б тобі над нами, козаками, гетьманувати, 
А подобало б тобі наші козацькі курені підмітати. 

( П а р о д м ь і е ю ж п о р у с с к и с мссіиі , МІЛ. 
Л.Мстлинским. — К..'і854. — С.395) 
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Старожитності, то тільки як би обіїовила, 
Вікопомність же явно знову ся одкрила: 
К л е Й Н О Д , котрий Хмельницьких до,VI нриочдобляс, 
в мужності, в правді, в вірі міцно утвсрждас. 
Ме диво, бо абданк — с знак щедрої новолі-ності. 
Хрест за фарамент віри Хмельннці.ких мужності. 
Непереможний королю в хрнсгияіісі.К(іму пане гііі. 
Коли повольність Хмсльниці.ких масні у ігіддансгт! 
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війська. — Наради послів. — Погляд Любомирського. — Переговори з 
ханом. — Жванецькнй договір . — Спустошення Руси 
татарами. 
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Земська лу.ма у Москві. — Прибуття .московських послів до Переяслава. 
— Переяславська рада 8 січня 1654 року. — Присяга. — Московські 
посли в Кпсві. — Утвердження переяславського договору. 
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Невдалий сейм у Польщі. — Оголошеітя війни Олексісм Михан.човичем. 
— Другий сейм. —Завоювання росіянами Литви. — Поразка литовців під 
1 іікловом. — Взяїтя С.молепська. — Невдоволення в Україні. — Універсал 
короля. — Хитрість Богдана. — Союз 1Іо;іьщі з Кримом. — Вступ 
польських військ в Україну. — Взяїтя Буїпі. 
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Самовідданість русів. — Винищення українських місточок І сіл. Ьім іиі 
н і д О х м а т с в о м . — - З н о с и н и Х м е л ь н и ц ь к о г о з і І І І п с и і с і о . НІІІІІІІ ІІІІІСЦІЇ І 
Польщею. — Успіхи шведів. — Втеча польськог о короля. І Іи.чіл ко ілкіи 
і московитіву Червону Русь. — Битва під Гродоко.м. ()Г)іі(и л Лілюїіл. 
Весіда Хмельницького з Любовицьким. — Побачення Хме.іп.мит,кого і 
ханом. — Взяття Любліна. — Зносини з Туреччиною. 
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Посольство до Москви. — Заро.іу.мілісгі. іпнелін. -- І Іолі.сі.кс,- іі(и.(і. іі.сііиі 
до Хмельницького. Польське ПОСОІМ.С'11)() ло МОСКОІІСІ.КОІ о цлря 
Віленський договір. — І Іендоволення Хмельницького І Іогроіи Лис ірії 
— Угода Швеції з Ракочі про поділ Польщі. - В горі ііеиіія Ракочі ;іо 
Польщі. — Беньовський у Хмельницького. ~ - Хвороба Хме.іьницького. 
— Підозра в отруєнні. — Обрання Юрія Х.мсльпицького масгуїіпико.м 
Богдана. — Останнсмосковське иосольсі ноу Хмельницького. — іЬітані їя 
Ракочі з Польщі. — Примирення з Польщею. Кордони України. — 
Царський гонець Желябузькнй. — Кончина Богдана Хмельницького. -
Поховання його тіла. 
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