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КНИГОЗБІРНЯ

Автор твору, фрагменти якого тут публікуємо, – Самуель Ґронд-

ський (20-ті рр. ХVІІ ст. – після 1672 р.) походив зі знаного поль-

ського шляхетського роду герба „Равич”, який осів на західноукра-

їнських землях. Майбутній хроніст здобув добру освіту, а досяг-

нувши повноліття, служив у кварцяному війську Речі Посполитої,

потім осів у своїй маєтності (с. Фаліївка). У роки Національно-

визвольної війни українського народу Ґрондський брав участь у

військових походах, виконував дипломатичні доручення, ведучи,

наприклад, разом з іншим польським послом – Любовидзьким під

Львовом переговори з Б. Хмельницьким (1655 р.). Під час так

званого Потопу 1655–1657 рр. він перейшов на бік шведського

короля Карла Х Ґустава, причому служив йому вірою і правдою.

Навесні 1656 р. він з доручення шведського короля їздив до

Чигирина, щоб укласти союз з Б. Хмельницьким. Гетьман порадив

йому повертатися назад через союзну Трансильванію, тим більше, що

туди виїжджав посол Хмельницького чернець Данило Олівенберґ.

Ґрондський скористався з поради, проте це не завадило йому

передати трансильванському князеві Дьєрдю ІІ Ракоці презирливий

відгук про нього Хмельницького („вояк, вихований у запічку”).

Ракоці запропонував Ґрондському перейти до нього на службу, що

той і зробив. Він навіть брав участь у поході свого нового володаря на

Краків. Після поразки Ракоці Ґрондський емігрував до Тран-

сильванії, де був секретарем князя Дьєрдя ІІ та його спадкоємця

Михая І (1661–1690)1. Своєму патронові Михаєві Ґрондський при-

святив фундаментальну латиномовну хроніку „Історія козацько-
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польської війни”, створену близько 1672 р., хоч матеріал до неї він

готував ще з 1650-х рр. 

У творі відображено події 1648–1672 рр., що відбувалися пере-

важно на території Речі Посполитої та України, особливо ж Націо-

нально-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Голов-

ним його джерелом був латиномовний твір польсько-німецького

хроніста Йоахіма Пасторія, видрукуваний у Ґданську 1652 року

„Війна скіфо-козацька”. Він так само ліг в основу звісток Ґронд-

ського про Зборівську битву й облогу Збаража. Тому вони є нерідко

вторинними, а опис подій – досить поверховий, автор припускається

певних помилок, на що вказано в нашому коментарі. Водночас тут

наявні й деякі оригінальні цікаві відомості, важливі також і авторове

трактування подій та оцінки осіб, наприклад, його відверта нехіть,

навіть ворожість до коронного канцлера Єжи Оссолінського. 

Хоч Ґрондський походив з панівної верстви Речі Посполитої,

однак він досить об’єктивно змалював Національно-визвольну війну

українського народу 1648–1658 рр. На це вплинуло, зокрема, й те, що

він перейшов до табору супротивників Речі Посполитої, куди в той

час входили Україна, Швеція і Трансильванія. 

Рукопис твору Ґрондського опубліковано мовою оригіналу тіль-

ки один раз. Це видання, що побачило світ 1789 року в Пешті,

підготував угорський професор Карой Коппі2. Іншими мовами твір

ніколи не перекладали. Втім окремі звістки з нього подеколи

дослідники використовували, але й досі немає спеціальної студії,

присвяченої йому. Шкода, що це вартісне джерело з історії України

надто тривалий час перебуває поза увагою загалу істориків. 
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Козаки беруть в облогу Збараж і штурмують місто

ФФііррллеейй1 рруушшааєє ннаа УУккррааїїннуу
Хмельницького тим часом було від імені короля2 сповіщено, що коли він

припинить бунти й триматиме старих козаків у послуху, то в разі
додержання цієї умови, він може сподіватися на милість його величності.
Хмельницький, між іншим, від королівської милості чекав значно більшого,
або ж того, що йому було обіцяно. Як ходили чутки, поки він минулого року
стирчав біля Замостя3, йому багато чого обіцяно. Він побачив же не лише
військо з цими гетьманами, а й інших магнатів, побачив, що майже вся
шляхта, котра залишилася з тих країв, де виникли бунти, просувається з
військом. Тому він не тільки розподілив, де змога, стоянки хоругвам, а й
поширив за давнім панським звичаєм свою юрисдикцію або своє панування
на землевласників там, куди козаки приходили. Це він робив і з огляду на
свої успіхи торік. А що через значні заворушення не можна було стягти
данини, то Хмельницький став вилучати й вивозити у віддалені місця все,
що можна було знайти в жителів з рухомого майна, наприклад, усю худобу,
мед, збіжжя. Через це декотрі з його підданих небезпідставно ремствували,
а багато воїнів-добровольців стали чинити беззаконня. Тоді він знову
запросив на допомогу татар і якомога швидше скликав козаків. Вони ж,
розуміючи, що їм загрожують значно тяжчі, ніж раніше, випробування, у
разі якщо їхні пани знову підпорядкують усе собі, почали збиратися з ще
більшим завзяттям. Тим часом Фірлей, просуваючись далі на Україну,
здобув кілька міст, насамперед Звягель, Остропіль і Бар4; багато тисяч
козаків він розігнав у кількох битвах і набрав чимало здобичі. Відтак,
відходячи в безпечніші місця, він, непокоячись тим, що його воїни з кожним
днем розбігалися, а сили ворогів дедалі зростали, мусив змінити плани по-
ходу в Україну. З огляду ж на те, що через нагальну потребу у створенні за-
пасів провіанту для великого війська треба було відходити, Хмельницький
одразу ж, закликавши татарського хана5, із незліченною кількістю його вої-
нів почав швидко наближатися до польського табору.

ППооллььссььккиийй ккооммааннддуувваачч ввііддххооддииттьь ттааббоорроомм
Побачивши це, Фірлей сповістив короля й порадив, щоб він прискорив

свій прихід з основним королівським військом. А сам, думаючи вже не про
свою, але держави безпеку, бо йому з незначними силами довелося б
зіткнутися з могутнім ворогом (адже багато хто, зайнятий і обтяжений
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забраним зі своїх володінь майном, щезав), відійшов з табором до Збаража.
Там на дуже розлогій рівнині є прекрасно укріплена фортеця. У цій фортеці
поставив залогу, розташувавшись табором у полі, досить віддаленому від
фортеці, укріпив його ровом і валом. За ним слідом ішов Хмельницький з
козаками, а татари з таким військом, що, як уважали, навіть у Тамерлана6 не
було більшого. Через безперервну облогу війська Фірлея так сильно
втомилися, що він мусив покинути ту дуже простору рівнину й зосередити
табір за іншим валом. Там знову протягом двох чи трьох тижнів7 він
стримував натиск ворогів, однак, не змігши вчинити опору, повернувся в
укріплення. Зрештою, він не вирушив туди ще спочатку, аби ворог утратив
більше часу в штурмі, а король виграв час для того, щоб приспіти на поміч.
Зробивши 17 штурмів і доклавши всіх зусиль, Хмельницький так і не
спромігся нічого вдіяти, тому став турбувати Фірлея, щоб той уклав мирну
угоду. Фірлей же відповів, що укладати угоду, коли війна не закінчена, він не
може в будь-якому разі. Але ж Хмельницький хоче в цій справі домогтися
чогось сталого, то треба досягати цього з найяснішим королем і керівниками
Корони. Він же діятиме згідно з покладеним на нього обов’язком, бо йому
личить бути відданим слугою держави й дієвим командувачем.

ККооззааккии ббееррууттьь вв ооббллооггуу ЗЗббаарраажж іі шшттууррммууююттьь ммііссттоо
Коли Хмельницький не зміг досягти успіху цим шляхом у своїх намаган-

нях, тоді він підійшов підземними ходами до валу. Він підступився впритул,
щоб зробити підкіп під польський табір, проводячи цю роботу з великою ста-
ранністю. А власні табори він безперервно зміцнював новими насипами й під-
ступив уже так близько, що міг перемовлятися з вартовими, головним чином
тими, що стояли на сторожі. Скориставшись нагодою, він почав непокоїти нім-
ців і схиляти їх до відходу. Але, не знаходячи серед них зодягнутих по-німе-
цькому русинів, він і в цій справі мало чого досягнув. Втім, оскільки воїни були
дуже призвичаєні до такого виду трудів, а оборона табору видавалася їм за
страшенний тягар, то вони почали вже мовчки бунтувати, показуючи, які
великі біди їм загрожують з облоги, що так затяглася. Побачивши це, навіть
найвідданіші друзі Вишневецького8 вже почали його переконувати прийняти
рішення, кажучи, що військо більше не хоче виконувати наказів гетьмана. Од-
нак він, діючи так, як належить у немолодому й почесному віці, тримав у послу-
ху військо своїм авторитетом. При цьому він вигадував усіляких способів, на-
приклад, одного разу показав стріли, що нібито вночі біля табору були кинуті,
з прив’язаними листами. У цих листах ішлося про наближення короля з до-
помогою. Так він підносив у них настрій, який уже занепав був зі страху. І хоч
вони дійшли до такої скрути, що мусили їсти кінське м’ясо й пити воду, що тек-
ла з гноєм трупів, які козаки старанно скидали в поблизьку річку, однак з вели-
чезною мужністю витримували найтяжчу облогу протягом восьми місяців.

Фірлей рушає на Україну

Польський командувач відходить табором

ІСТОРІЯ КОЗАЦЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ВІЙНИ
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Ворог знову з’являється попереду

ККоорроолльь ііддее ннаа ддооппооммооггуу
Тим часом король з листів, надісланих до нього, і з різних ознак стосовно

всього, що відбувається, зрозумів: не слід чекати, поки з усієї Корони
зберуться воєводи. Тому, набравши новобранців лише з Малої Польщі й
створивши гвардійські загони, разом приблизно сорок тисяч вояків, він
якомога швидше поквапився на допомогу обложеним. Від інших він своєю
чергою зажадав, щоб і вони якнайшвидше йшли за ним; таким чином його
військо зростало. Він з’явився напроти Зборова, за одну милю по цей бік від
міста. Там він поставив свій табір напроти боліт. Під вечір з’явилося близько
двох тисяч перемиської і сяніцької шляхти. Оскільки вона прийшла пізно, він
не дозволив увечері ввійти до табору; тому ці частини війська залишилися
поза межами табору, у недалекій від нього місцевості. Наступного дня король
пройшов своїм табором у напрямку Зборова, в такому порядку, як і перше. Він
подолав одну милю до цього міста. Однак у такий спосіб було недоцільно
просуватися. Треба було стати в такий стрій, у якому можна було б битися з
ворогом, що вже перебував на відстані всього двох миль.

ТТааттааррии ннааппааддааююттьь ннаа ззаадднніі рряяддии іі ввллаашшттооввууююттьь ссііччуу9

Вони стали в якійсь зайнятій позиції, підозрюючи, що татари своїм
звичаєм робитимуть набіги, аби захопити позиції в тилу. Вони стали в захи-
щеному місці напроти розваленого насипу біля якогось озера. Двісті піхо-
тинців і п’ятсот кіннотників перебувало під командуванням надзвичайно
вправного полковника Корецького10. Ці нещасні прибули за день перед цим і
побачили, що король пройшов уперед. Знаючи, що він цього дня далі від
Зборова не піде, зрештою спостерігши, що з того боку, де слід було боятися,
ворог поставить варту, безтурботно розташувалися, бо не хотіли йти слідом за
королем, доки не пообідають. Тим часом десь опівдні примчали татари впе-
ремішку з козаками туди, де з вартою був залишений Корецький, і вчинили на
нього напад. Той мужньо боронився. Бачачи ж, що їх з’явилося багато
юрмами, і розуміючи, що сили для опору нерівні, він послав до тих
перемишлян, аби вони прислали йому якнайшвидше допомогу: мовляв, він не
в змозі відбити натиск з тими силами, що приєдналися до нього. А ті, всіляко
глузуючи, відіслали гінця назад, мовляв, у них якраз трапеза. Тоді він ще раз
послав гінця, сповіщаючи, що тут ідеться про важливі справи, і нехай вони
негайно приходять, щоб не загинули. Тоді вони послали зі своїх рядів гінців,
щоб розвідати, що там діється. Коли ж вони туди з’явилися, то побачили, що
піхотинці розчавлені масою, яка насунулась на них, і збезголовлені, а сам
Корецький уже думає про втечу. Побачивши це, вони прибігли назад до своїх,
щоб сповістити їх про це. Причому разом з ними був і сам Корецький. Тільки
тоді вони стали братися до зброї. Тоді Корецький сказав: „Словам пана ви не



повірили, тоді повірите вже тому, що бачите!” Отже, залишивши їх позаду
себе, сам разом зі своїми подався до королівського табору. І в той час, коли
ворог затримався біля перемишлян, він, примчавши до короля, сповістив про
те, що сталося. І вже з багато більшою частиною війська король пройшов
милю. А коли до нього дійшла чутка про це лихо, він одразу звелів, щоб, хоч
би яка лишалася відстань, вони помчали на допомогу своїм. Тим часом ті
нещасні були потяті вщент. А вороги, зі свого боку, окрилені, полишивши
втомлених коней, з неймовірною швидкістю побігли до королівського табору
і дорогою розбили безладні хоругви, що трапилися їм, і змусили їх тікати, і
отак, якнайкраще діючи в цих обставинах, дійшли аж до табору. Проте на тому
шляху вони натрапили на вози, із цієї несподіваної і лихої оказії, бо всі стали
спершу перестрибувати, вони так змішалися, що навіть одному піхотинцеві
важко було перестрибнути, а тоді з возів і з міста, у якому король розташував
1500 німецьких піхотинців, стали стріляти з рушниць, тому не без значної
шкоди для своїх були відкинуті й відійшли назад. Але і з боку поляків кілька
хоругов стрільців, через те, що вони не дотримувалися порядку, розсіялися на
рівнині, а інші, найкращі вояки, числом понад чотири тисячі, загинули: серед
них Балдуїн Оссолінський, стобницький староста, Феліціан Тишкевич і
Станіслав Жецицький, муж, що дуже відзначився і в інших випадках,
насамперед у московській війні за часів Володислава IV11. 

ВВоорроогг ззннооввуу зз’’яяввлляяєєттььссяя ппооппееррееддуу
Тим часом, не зволікаючи, відступивши тим шляхом, яким вони прийш-

ли, вороги знову повернулися з великим, але безладним військом, татари
вкупі з козаками й напали на королівський табір. Але оскільки вони знайш-
ли поляків підготованими інакше, ніж у задніх шикуваннях, тому нічого не
домоглися, щобільше, їх підпустили якомога ближче до встановленого
шикування, і від гармат, розташованих у невідомому місці, багато ворогів
загинуло. Бо для влаштування битви, оскільки вже сонце сідало і багато возів
уже залишилися далі за шляхом, не видавалося розумним виводити військо;
було лише зроблене широке й розтягнене шикування, тобто від самого озера,
яке перекривав лівий фланг польського табору, а правий фланг тягнувся аж
до боліт. Король повільно виводив військо, розширюючи дорогу для гармат,
а також відкидаючи ворога, щоб він не захопив рівнину. Після цього він
настільки пройшов, що з возів було зроблено укріплення, а німців виведено з
міста. Тоді, добре укріпивши табір, тобто поставивши вози як укріплення, що
підносилися на певну висоту за табором, й укріпивши ними місця піхотинців,
бачачи, що ворог дуже зухвало накидається, король велів то одному, то іншо-
му полку ударити на ворога. Однак вони, неабияк схвильовані тією нещо-
давньою втратою своїх братів, не дуже корилися. Побачивши це, король і сам

Король іде на допомогу

Татари нападають на задні ряди і влаштовують січу



перейнявся тривогою. Тоді Станіслав Сарбевський12, грабовецький староста,
підступив до короля й сказав: „Ми тому сюди прийшли, щоб покласти життя
заради твоєї безпеки. Тож повелівай нами, як тобі до вподоби”. Почувши
таке, король віддав наказ, щоб сказане перевірити на ділі. Той з трьома
тисячами легкоозброєних вояків здійснив раптову вилазку. Дуже мужньо
насідаючи з тилу, вони вбили багатьох ворогів. Але коли вони вже відбігли
далеко від табору, король звелів допомогти тим полкам. Ворог, бачачи, що
має справу з сильним суперником, більше не намагався тривожити наших.
Тоді король звелів розмістити навколо табору численні сторожові пости з
цих полків. Тим часом сутичку перервала ніч, яка минула спокійно. Назавтра
всі палали бажанням битися на дуже зручній рівнині, особливо зручній тим,
що з лівого крила замість мурів вони мали прохідне озеро, а з правого –– води,
важкопрохідні якомусь пішому, середину ж займала вся фаланга. Врешті
наступні ряди перекривали той шлях, від якого король уже почав розкидати
мости, зроблені поспіхом. Коли насамкінець туди пройшли табором, то до
самої фортеці Збараж, де перебували обложені, то на відстані лише двох
миль їм не було ніякої перешкоди. Нарешті короля підбадьорив начальник
артилерії Криштоф Арцишевський13, дуже відважний вояк, який у Голландії
завдяки своєму геройству здобув титул адмірала й там кілька років
виконував обов’язки з похвалою. Потім Арцишевський був викликаний на
батьківщину і обійняв цю посаду. Арцишевський казав, що хоч би й
чотириста тисяч ворогів виступили проти нього, то, дотримуючись цього
порядку, він би без будь-якого страху зійшовся з ними в битві й табір провів
би недоторканним аж до обложених. Однак лише коронний канцлер
Оссолінський14, котрий, як було усім відомо, вдома був сміливіший від лева,
а в битві полохливіший від зайця, умовив короля не піддавати себе такій
небезпеці, а замиритися з козаками, обіцяючи, що він досягне цього на дуже
почесних умовах. Він запевняв, що зробити йому це неважко, бо ж ще за
життя Володислава IV він був пов’язаний дружбою з Хмельницьким, про що
й було сказано вище. А тому з боку короля через згаданого Оссолінського й
київського воєводу Киселя, а з боку татар і козаків – через ханського візиря
Сефер Казі15 й Сулеймана-агу16 розпочалися переговори. На цих
переговорах були складені такі основні пункти: між найяснішим Яном-
Казимиром і його наступниками – польськими королями та Іслам Ґіреєм –
ханом татарським, його родиною Ґірейською – нехай буде мир, дружба й
братерство навіки. Найясніший король Ян-Казимир з щедрості своєї, як
потвердження братерства на даний час, дає подарунок – значну грошову
суму, щоб сплатити тим, хто прийшов на битву, і вони ж одразу взялися
ділити її, кожен брав, скільки хотів, і в майбутньому дасть платню
татарським воїнам, що не так давно було припинено попередниками



Казимира. Прийнявши це, татарський хан з усім військом допомагатиме
проти будь-якого ворога короля, хоч би скільки разів його покличе король. У
присутності ж цього татарського хана король дав козакам довічне прощення
за всі злодіяння і прийняв їх під свою ласку; відновив давні вольності
козакам, відновив грецьку релігію київського митрополита, якого нарівні з
іншими католицькими єпископами має прийняти до складу сенаторів;
відтепер усі достоїнства й обов’язки у воєводствах Чернігівському, Київсько-
му, Брацлавському надаватимуться людям грецької релігії, а кордони козаків
простягатимуться до річки Горинь; за Горинню ніхто з магнатів чи знаті не
домагатиметься собі, і воїни більше не таборитимуться на зиму; Хмель-
ницький на посаді запорізького гетьмана затверджується королем і не буде
залежним ні від кого іншого, а тільки від короля. Місто Чигирин надається на
гетьманську булаву, а Бар – верховному командувачеві коронного війська,
причому цей останній має завжди повідомляти про свої переміщення. Козаки
ж, покинувши ворожість, залишатимуться в належній відданості королеві.
Козаки ж, після складення присяги короля й сенаторів, котрі були з ним, а з
іншого ж боку – хана, Хмельницького та кількох козаків – одразу ж
припиняють облогу Збаража й не чинитимуть ніяких перешкод на дорозі
військові, яке вирушить звідси, і не лаштуватимуть засідок. І татари, й козаки
повідсилають свої бойові сили, а кожен з них повернеться до своїх місць. І
якщо мирна угода буде порушена чи то з боку поляків, чи то з боку козаків,
тоді хан має повну владу прийти на допомогу своїми силами скривдженій
стороні, порвавши дружні зв’язки зі стороною, яка вдасться до насиль-
ницьких дій17. А після складення кожною стороною присяги дозволено було
ханові сісти з королем, Хмельницький же, підступивши з благанням, отак
привітав короля: я волів би усвідомити виняткові заслуги перед королем,
аніж, червоніючи за стільки пролитої крові, з’явитися на очі його
королівської величності, але оскільки все бачиться досить інакше, то вже,
каючись, благаючи, прошу милості в його величності. Йому ж від імені коро-
ля було дано відповідь: його величності властива така милість, що він бажає
бачити скоріше каяття тих, хто провинився, аніж покарання. З цієї причини,
хоч і багато підстав для гніву буде в його величності за те, що вчинили козаки,
однак усе це він цілковито дарує їм, аби лишень у них було бажання
відшкодувати все це вірною службою. А щодо намірів, то Хмельницький ще
раз пообіцяв виконати все це. Залагодивши всі справи, король подався до
Глинян з табором, який він привів із собою. З метою ж сповістити обложеним
умови мирної угоди і для того, щоб спонукати їх зняти облогу, він послав
якогось полковника, названого Мінор18, з козаками, котрі разом з татарами
відійшли від табору короля, але, наблизившись до Збаража, вони вирішили
відрядити згаданого вище Мінора до обложених і зняти саму облогу лише

–



тоді, коли вони відпустять татарам якогось дуже знатного чоловіка. А ті зая-
вили, що не мають наміру дати ані шеляга, а радше битимуться до останньої
стріли. Про цю справу точилася суперечка між ними майже вісім днів
безперервно, коли дійшла чутка про страшну поразку своїх від Радзивила й
загибель Гладкого19. Узявши це до відома, він (Хмельницький) одразу ж
відступив од Збаража з усім тим своїм, так і татарським військом і відіслав
назад того самого полковника, призначеного королем, тобто Мінора; а ко-
роль Фірлеєві за перенесені неабиякі поневіряння й здійснені героїчні
подвиги в тій облозі надав Сандомирське воєводство і Єремії Вишне-
вецькому, як вірному Ахатові, – звання старости перемиського, Миколаєві
Остророгові – старости кізуненського, Лянцкоронському20 – Брацлавське
воєводство; Сенявському21 – старости львівського; Розражевському – ста-
рости стобницького; Незабитовському – старости Тарногоринського; і ін-
шим усілякі, відповідно до заслуг кожного, достоїнства. Однак, на думку всіх,
він нічого особливо не вчинив, оскільки доблесть найхоробріших мужів
заслуговувала на більше. Адже заслуги пошановуються належно лише в да-
лекому майбутньому. Незначне військо, а проте явило нові зразки стійкості
(бо ж інші добровольці, залишивши Фірлея, зі здобиччю подалися додому),
чинило безперервний опір татарським воєначальникам і руській потузі
впродовж двох місяців, якнайзапекліше б’ючись і зазнаючи всілякого обстрі-
лу, (перебуваючи) у такій незручній позиції, (терплячи) неймовірну скруту,
так що навіть мусили були їсти конятину, посеред стількох трупів, і, зреш-
тою, не втративши надій на визволення, витримали! Оскільки ж мирна угода
була немов дарунок тим, хто був з королем біля Зборова, – видно з того, що
випливає з розмови, яку, хоч і побіжно, записав якийсь придворний і там же
опублікував22, після чого вже нові друзі, а саме король польський,
татарський хан і єпископ руський23, зійшлися для ствердження нової
дружби, і мали дружній обід, і, знайомлячись (один з одним), говорили:
канцлер королівський Осолінський, Кисіль – воєвода київський грецької
віри, коад’ютор канцлера в укладенні мирних угод, нарешті якийсь довірений
короля на прізвище Радзейовський24.  

ППррооввееддеенніі ппееррееггооввооррии
Канцлер, отож став говорити королеві, що сидів з ханом: 

– Ось як чудово, як приємно, що брати живуть разом.
Король канцлерові:
– Нас поєднала лише любов, тобі ж належить честь рятівника вітчизни. 
Канцлер про Киселя:
– Ось рятівник Вітчизни, устань мій любий, ти заслуговуєш на вінець.

А той єпископ, удостоєний нової честі, до нього ж:



– Ти – окраса русинів, ти слава схизматиків.
Кисіль до того єпископа:
– Сидітимеш і ти над дванадцятьма колінами Ізраїлю (тобто в сенаті).

Радзейовський, схопивши ліру, заспівав:
– Це день, що його вчинив Господь, радіймо й веселімося в ньому.

А канцлер на це:
– Візьми нагороду, сину, яку ти заслужив! – І простягнув йому привілей

щодо ужендовського старости.
Останній воєвода Станіслав Жечицький25 загинув у битві, що сталася

біля Зборова з татарами. Його ж синові, котрий був разом з батьком у таборі,
винісши звідти, де відбулася битва, батькове тіло, принесли новий привілей,
у якому чітко рукою короля йшлося про якийсь службовий обов’язок, а він
мав виняткові заслуги перед Річчю Посполитою, скроплені й батьківською
кров’ю, з’явився до короля. Його батько ще багато років до цього служив
попередникові, братові його величності (Володиславу ІV), важачи життям.
Він (Жечицький-старший. – Ю. М., О. К.) отримав привілей короля на
староство, а потім, схвильований новим добродійством з боку його велич-
ності, щоб заслужити нову милість, помчав у перших лавах проти ворога і
втратив там життя, перш ніж зміг порадіти наданим йому достоїнствам. 

Прийнявши цей новий, наданий йому привілей, він уважатиметься
ужендовським старостою, обов’язки якого виконував багато років його
батько, зобов’язуючись також за прикладом батька всіма силами заслужити
милість його величності. Однак він не зміг це мати від короля, хоч і виявляв
вірність, бо найменше підходив для такої нагороди. Вчинивши це, король
віддалив од себе ще більше тих, хто намагався отримати від нього гарну
нагороду, учинивши добродійства і до себе прихиливши тих, хто їх заслужив
геройством біля Збаража.

Коли ж ті, хто перебував в облозі, дізналися, на яких умовах був укладе-
ний мир, то стали аж скреготати [зубами] на канцлера; бо таким ганебним
учинком він без будь-якої потреби насолив королю, і це було тим прикріше,
коли надійшла звістка про неабиякі успіхи в Литві Радзивила. (Далі йде
розповідь про події в південній Білорусі й Сіверській Україні, насамперед
про Лоївську битву. – Ю. М., О. К.) 

[…] Однак, попри цю яскраву й незабутню перемогу Радзивила, звістка
про це не змогла швидко дійти до короля, бо всі дороги були перекриті
козаками. Хмельницький же дізнався про все від своїх людей і мусив
виконувати умови перемир’я й втихомирення. Він більше не відважувався
порушувати їх, відійшов з татарами від Збаража, а 60-тисячне військо під
командуванням Золотаренка, яке був спорядив на підмогу Кричевському,
відкликав назад, коли воно вже почало переходити через Прип’ять.

Проведені переговори
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Тим часом король перебував з табором біля Глинян. Як тільки дійшла

чутка, що обложених фактично випущено зі Збаража, то кожен шляхтич без
дозволу на те від короля став і собі вертатися додому. Король також
повернувся у Варшаву, надавши зручні квартири тим, хто був визволений з
облоги під Збаражем. З огляду на те, що з кожним днем майже всі дедалі
більше порушували умови мирного договору, то з цієї причини багато чого
відбувалося супроти достоїнства королівської величності, що я намагаюсь
випустити з уваги, аби, пишучи правду, не завдати образи його найяснішій
величності. Ці умови договору недовго діяли. З одного боку, військо,
розквартироване на зиму в Україні, зневажало ці умови й скрізь сваволило,
не звертаючи уваги на козацькі володіння й на межі, зазначені в мирному
договорі. З другого боку, і Хмельницький не був задоволений тим, що
присяга короля не була підтверджена, і на вальному сеймі в 1650 році26,
після святкувань у Варшаві, завдяки чиїйсь підтримці він став просити
короля, щоб часто згадувані умови мирної угоди були підтверджені
присягою чотирьох перших сенаторів королівства, щоб вони ж з огляду на
більші гарантії у вірності були дані йому як заручники. Крім того, одна річ
стосувалася всієї уніатської Русі. Ті, хто, визнаючи грецьку релігію, уклав з
католиками таку домовленість, з якої випливало, що, незважаючи на якісь
незгоди у вірі між собою, католицькі ксьондзи могли входити в руські храми
й проводити в них свої священнодійства; так само і русинам дозволялося
робити те саме в католицьких храмах. Католики користувалися цією
поступкою. Коли ж русини захотіли чинити те саме в католицьких храмах,
то їх викидали звідти як невігласів і варварів. Коли таке трапилося з одним-
другим, то решта вже не одважувалася робити це. Хмельницький хотів
ліквідації католицьких храмів разом з усією шляхтою; щоб вони не
висували в тих краях якихось прав, а русини залишалися вільними й
недоторканними козаками в Чернігівському, Київському та Брацлавському
воєводствах на вічні часи.

Вимога Хмельницького не мала під собою жодних справедливих підстав.
Він розумів, що з боку Корони не буде ані найменших поступок. Однак з
огляду на те, що король прийняв у свій час під своє заступництво цей народ
вільним і, будучи його повним господарем, обіцяв віддати королівські
провінції іншому, тобто своєму власникові, – через це всі на сеймі одно-
стайно почали наполягати на тому, аби справжній герой вчасно повикидав з
державного дому покидьків, обіцяючи, що для досягнення цього вони
жодною мірою не будуть байдужими, якщо він сам (король) не відвернеться
від цієї справи. З цієї причини, обговорюючи на сеймі, не відкрито, а таємно



питання про війну проти козаків, було ухвалено, що захист королівства є
нагальною справою і що слід навербувати 50 тисяч найманців і відрядити на
війну генеральне військо всього королівства за рішенням короля. Коли ж
його величність уважатиме за доцільне, то йому слід розіслати звістки й по
одному, по два зібратися до табору. Там же верховне командування
найманцями було знову покладено на Потоцького й Калиновського27 –
польного гетьмана, котрі тим часом були звільнені за величезний викуп з
татарського полону. Фірлей як міг допоміг їм і радо передав свої повно-
важення, швидко й успішно провівши військові дії.

Хмельницькому ж на це прохання обережно відповіли, пообіцявши йому
посаду королівського комісара в Київському воєводстві, з усіма повнова-
женнями, щоб залагоджував усі вимоги козаків; Кисіль після цього на-
завжди мав залишатися в Києві, пильнуючи того, аби хтось з польського
боку не порушував ухвалене комісарами. Щоб установити сталий мир, до
Києва було послано з певним числом війська комісарів. Однак Хмельни-
цький, уважаючи, що той єпископ – київський архимандрит, котрий, згідно
з умовами Зборівського договору, був зачислений до сенаторів, але в
обіцяному достоїнстві був ошуканий і, вважаючи так само, що розкварти-
роване військо на Україні завдає клопоту, почувши про нову підготовку до
війни, а відтак, зваживши, що той договір, який був вимучений під Зборовом
страхом, не діятиме довго, і, будучи невдоволений відповіддю, отриманою на
сеймі, він почав будувати свої плани інакше. Насамперед він послав посла до
татарського хана, сповіщаючи його, що умови Зборівського договору поля-
ки вже знехтували, і став просити, щоб, згідно зі своїм зобов’язанням, хан
подав йому допомогу як покривдженій стороні. Тим часом сам Хмель-
ницький став закликати козаків і весь простолюд до зброї й скликувати їх.
Отож, коли козаки знову стали зчиняти заколоти, ті комісари, послані
королем до Києва, бачачи, що вони не доможуться ніякого успіху, вирішили
повернутися до короля. Тим часом по всьому королівству почався поспіш-
ний набір війська і до нього щодня долучалося чимало воїнів і шляхти, котрі,
зв’язані умовами Зборівського договору, втративши будь-яку надію на про-
живання тут, частково збиралися на тому боці Дніпра. Бачачи тут відкриті
вияви нових бунтів, вони взяли трохи якогось провіанту зі своїх статків і
утворили численніші групи, охоче прямуючи до безпечніших місць. Дехто
рушав у віддаленіші місця і не міг швидко дістатися, проти них козаки
почали дуже неприхильно ставитися, а то й нещадно гуртуватися. Коли ж
про це було донесено командувачам Війська Польського, Потоцькому й
Калиновському, вони на початку 1651 року почали стягувати військові сили
біля Бара [...] 

Року 1649-го



1 Анджей Фірлей (Фірлій) (кін. ХVІ ст. –

1649 або поч. 1650 р.) – белзький каштелян

(1638–1649 рр.), сандомирський воєвода

(1649 р.), регіментар (формально – викону-

вач обов’язків головнокомандувача) корон-

них військ під час боїв навесні 1649 р. на

Волині й при обороні Збаража.
2 Мається на увазі Ян-Казимир, король Речі

Посполитої у 1649–1668 рр.
3 Йдеться про облогу українською армією

Б.Хмельницького м. Замостя в листопаді

1648 р. 
4 Після перемоги військ Фірлея під Шуль-

жинцями (Сульжинцями) на Волині (1 черв-

ня 1649 р.) хоругви Корицького й Пишиєм-

ського здобули Звягель (нині – Новоград-

Волинський) і Олику, а хоругви Лянцкорон-

ського – Остропіль. Бар, очевидно, поляки

здобули ще раніше. 
5 Мається на увазі правитель Кримського

ханства Іслам-Ґірей ІІІ, який панував у

1644–1654 рр.
6 Йдеться про середньоазійського завойов-

ника Тимура (Тимур-Аксака), еміра (1370 –

1405 рр.), творця могутньої імперії. Його ім’я,

поруч з іменами Чинґіс-хана й деяких інших

історичних осіб, увійшло в історію як символ

войовничості й жорстокості.
7 Неточність – облога Збаража тривала з

10 липня по 19 серпня 1649 р., отже понад

місяць.
8 Князь Ярема Вишневецький (1612–1651) –

польський магнат і воєначальник, неприми-

ренний ворог українських повстанців, орга-

нізатор кількох каральних акцій. Був фактич-

но командувачем польських військ в обло-

женому Збаражі (формально командувачем

був Фірлей).
9 Першого удару під Зборовом татари завда-

ли 15 серпня 1649 р.
10 Криштоф Корицький – надвірний рот-

містр сандомирського воєводи князя Доміні-

ка Заславського-Острозького.
11 Мається на увазі старший брат Яна-Кази-

мира, король Речі Посполитої в 1632–1648 рр.

Володислав ІV.
12 Станіслав Сарбевський – грабовецький і

коритницький староста, пізніше мазовецький

воєвода, був маршалком останнього сейму за

часів Володислава ІV (травень 1647 р.).
13 Криштоф Арцишевський, герба „Правдзіч”

(помер 9 грудня 1656 р.) – командувач військ

Голландії в Південній Америці, засновник Ріо-

де-Жанейро та деяких інших бразильських

міст, потім генерал артилерії в коронному

війську (1646–1650 рр.), учасник ряду битв

проти українських повстанців у часи Націо-

нально-визвольної війни.
14 Єжи Оссолінський (помер у 1650 р.) –

відомий державний діяч Речі Посполитої

ХVІІ ст., обіймав кілька важливих посад, на-

самперед був коронним канцлером у 1643 –

1650 рр. Прихильник мирного розв’язання

польсько-українського конфлікту.
15 Сефер Казі-ага – видатний державний діяч

кримського ханства, дипломат. Був великим

візирем за ханів Іслам-Ґірея ІІІ і Мухамед-

Ґірея ІV.
16 Сулейман-ага – один з членів уряду Кримсь-

кого ханства за ханів Іслам-Ґірея ІІІ і Мухамед-

Ґірея ІV. Брав участь у численних посольствах

до Яна-Казимира, зокрема в 1654 і 1658 рр. 

ККОМЕНТАРІ



17 Тут переказано основні положення Зборів-

ської мирної угоди, укладеної 18(8) серпня

1649 р.
18 Йдеться про учасника Зборівської битви

Тобіаша Мінора, командира гусарської хо-

ругви (100 кіннотників). Його син Алексан-

дер Мінор перебував тоді в Збаражі при боці

Станіслава Лянцкоронського.
19 Помилкова звістка. Миргородський пол-

ковник М. Гладкий був страчений з наказу

Б. Хмельницького в січні 1652 р. за організа-

цію опозиційних виступів.
20 Станіслав Лянцкоронський (помер у

1657 р.) – відомий державний і військовий

діяч Речі Посполитої ХVІІ ст. Був регімен-

тарем коронного війська в 1649–1650 рр.,

брацлавський воєвода в 1649–1652 рр. Сяг-

нув уряду польного гетьмана коронного

(1654–1657 рр.). 
21 Адам-Єронім Сенявський (помер у

1650 р.) – львівський (руський) староста, пи-

сар польний коронний у 1649–1650 рр. Під

час облоги Збаража командував трьома

хоругвами легкої кінноти („козацької”). 
22 Це уривок з друкованого публіцистичного

трактату, фактично пасквіля „ZaciИg nowy…”

(1649 р.), спрямованого проти Є. Оссолін-

ського, А. Киселя і Є. Радзейовського, котрі,

на думку анонімного автора трактату, своєю

політикою щодо України призвели до укла-

дення тяжкого для Речі Посполитої миру.
23 Мається на увазі Сильвестр (Косов),

київський митрополит у 1648–1657 рр. Далі

його Ґрондський (теж не зовсім точно) іме-

нує архимандритом. 
24 Єронім Радзейовський (помер 8 серпня

1667 р.) – відомий державний діяч Речі

Посполитої ХVІІ ст., обіймав кілька важли-

вих посад, насамперед уряЂд коронного під-

канцлера (1650–1652 рр.).
25 Йдеться насправді про Єжи Жечицького –

ужендовського старосту, розпорядника маєт-

ностей князя Богуслава Радзивила, литов-

ського конюшого. Коли він загинув у Зборів-

ській битві, його посаду було передано Пет-

рові Ґренбошевському, а не, як твердить

Ґрондський, Жечицькому-молодшому. Див.:

Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-

kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego

okresu „Ogniem i mieczem” (1648–1651). –

Warszawa, 1999. – S. 216.
26 Насправді цей сейм відбувався 20 лис-

топада 1649 – 14 січня 1650 р. У конституції

сейму про Зборівський мир згадувалося в

найзагальніших рисах, причому повний текст

договору до неї не було включено, хоч на

цьому дуже наполягали українські представ-

ники. Отже, Зборівський мир не був пов-

ністю ратифікований і твір Ґрондського

подає додаткове свідчення цього.
27 Маються на увазі Микола Потоцький і

Марцін Калиновський – коронні гетьмани

Речі Посполитої. Перший у той період був

великим коронним гетьманом (1646 –

1651 рр.), другий – польним (1646–1652 рр.).

Обидва потрапили в полон після поразки від

українсько-татарських військ під Корсунем

26(16) травня 1648 р. і опинилися в крим-

ській неволі. Навесні 1650 р. їх викуплено з

полону й вони заходилися готувати новий

каральний похід в Україну.

З латини переклав
Олександр КИСЛЮК

Коментарі уклали о. Юрій МИЦИК
і Олександр КИСЛЮК

КОМЕНТАРІ


