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На початку сімнадцятого століття, Польща реалізуючи свою імпе- 
ріялістично-експанзивну політику в Україні, поставила український 
нарід в становище безправ’я, де польська шляхта була собі і законом,
і владою. Соціяльний, політичний та національний гніт широких укра
їнських мас, понижування та поборювання української православної 
церкви, насильне впроваджування католицизму — все це не тільки 
збільшувало, але й приспішувало спонтанне повстання проти польсь
ко-шляхетського панування в Україні.

Деякі польські історики намагаються цей стан виправдати говоря
чи, що польський селянин терпів панщину і шляхетську сваволю не 
менше від українського, а польські протестанти були переслідувані 
так само як і православні. Одначе тут є основна різниця. Те, що поль
ська шляхта погано обходилася зі своїми селянами, чи уряд приму
шував польських протестантів до католицької церкви — то це була 
внутрішна справа поляків.

В Україні введення кріпацтва уважалося поневоленням українсь
кого селянства панами-поляками та їх  прислужниками. Понижуван
ня української православної церкви та насильне впроваджування ка
толицизму тільки підтверджувало національне поневолення широких 
українських мас. Коли в Польщі на перший плян виступала соціяль- 
но-економічна проблема, то в Україні домінує національно-релігійне 
життя, що яскраво виявляється в обороні української православної 
церкви. Релігійне питання було популярне не тільки в Україні, але 
загалом в тодішній Европі, згадати хоч би боротьбу протестантів у 
,Чехії за свої права проти католиків, що врешті довели до відомої 
30-літньої війни (1618— 1648). У цій війні брали теж участь козаки, 
яких польський король вислав на поміч цісареві. Козаки билися під 
Верхніми Лужицями в 1620 р. з  англійськими частинами, що їх  вислав 
англійський король на поміч своєму зятеві, князеві Фридерихові, яко
го чехи вибрали собі на чеського короля в 1619 р. До речі, в 1621 р. 
появилася в Лондоні брошура, в якій чи не вперше подано інформації 
про козаків та їх  боротьбу з турками.1

В Англії громадська війна мала також свій початок на релігійному 
тлі. Безпосередньою причиною цієї війни треба вважати закон, що йо

1 Newet from Poland. Wherein is Truly Inlarged the Occasion, Progression, and 
Interception of the Turks Formidable Threatning of Europe, London 1621, pp. 7—24.
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го видав англійський парламент в 1629 p., на основі якого заборонено 
поширювати науку Армінія,2 та проголошено «кожного, хто буде виз
навати кальвінізм ворогом королівства на рівні з католиками». На
справді велася завзята боротьба між королем і парляментом, яка оста
точно закінчилася перемогою парляменту (1646) та страченням короля 
(ЗО січня 1649).

У Франції після закінчення 30-літної війни теж не обійшлося без 
внутрішньої революції (1648—1653). Почалося з того, що під час не- 
повнолітности Людовика XIV, його мама, Анна, з дому Габсбурґів, до
вірила владу італійському кардиналові Мазаренові. Коли ж  цей іме
нував свого земляка Д’Емері міністром фінансів, французькі магнати 
(Noblesse de la robe); і французький парлямент зажадав податкової 
реформи. І хоч уряд звільнив зненавидженого Д’Емері, його звіль
нення не поліпшило положення. Коли ж  уряд, хотячи зломити опо
зицію, арештував двох членів парляменту (Blacmenil і Broussel), насе
лення Парижа підняло повстання (26 серпня 1648). У суті речі йшло
ся не так про податкову реформу як про обмеження королівської 
влади.

Подібні процеси проходили теж і в Польщі. В Україні, що від 
1569 р. (Люблинська Унія), входила в рамки польської адміністрації, 
де як уж е згадано, шляхта була собі законом і владою, українські ши
рокі маси почали стихійно боронитися перед шляхетським безправ’ям.

Про жалісне й безнадійне положення селянства в Україні напе
редодні повстання Хмельницького писали не тільки українські, але 
й чужинці-очевидці; згадати хоч би відомого французького інженера 
на польській службі, капітана Ґульяма де Бопляна, який писав: «По
ложення селян в Україні дуже мізерне. Коротко говорячи, селяни зо
бов’язані давати своїм панам все, що їм тільки забажається. Та це ще 
не все, бо шляхтичі мають не тільки абсолютну владу над їх добром, 
але є панами їхнього життя. Такі великі права має польська шляхта, що 
живе неначе в раю, а селяне як в чистилищі, а коли їм трапиться по
пасти в неволю до поганого пана, то тоді їх становище гірше від не
вільників на галерах, так що неволя змушує їх багатьох втікати, а 
найбільш відважні втікають до Запорожців».3

Відомий польський єзуїт та проповідник на королівському дворі,
о. Петро Скарга, остерігаючи польську шляхту перед повстанням, ка
зав, що «нема другої країни в цілому світі, де шляхта так погано по
водиться зі своїми селянами як це є в нашій країні».4

Інший польський священик, львівський крилошанин (канонік) о. 
Юзефович так писав у своїй хроніці міста Львова: «Чув я навіть від

2 Яків Армініюс, 1560-1609, протестантський теолог, професор уні
верситету в  Ляйдені, завзятий оборонець науки Кальвіна.

3 G. de Beauplan, Description d’Ukraine, qui sont plusieurs provinces du Royaume 
de Pologne, Rouen 1650. Я користувався англійським перекладом: A Description 
of Ukraine у Containing Several Provinces of the Kingdom of Poland, Lying between the 
Confines of Muscovy у and the Border of T ransylvaniat in A Collection of Voyages and 
Travels, London 1774, Vol. I, p. 449.

4 George Vernadsky, Bohdan: Hetman of Ukraine, New Haven 1941, p. 11.
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наших же поляків, старших, таких, що знали сю справу, що пануван
ня поляків у тих сторонах дійшло до такої нездержливости, що на
віть над церквами давали вони власть сьому родові (жидівському). 
Священик козацький, попросту званий „піп” не міг у своїй церкві 
уділити своїм парохіянам таїнства хрещення, шлюбу й інших, коли 
наперед не заплатив жидові за ключі установленої паном плати, бо 
мусів кожного разу від дверей церковних відносити їх і віддавати 
до рук жидові. З якими се надужиттями діялося і зневагою таїнств 
віри християнської, нехай судить потомство. По заслугам потерпіла ти 
біди свої, Польщо».5

Чи не найглибше до проблеми поневолення українського народу 
польською шляхтою підійшов жидівський рабін зі Заслав’я на Во
лині, Натан Ганновер у своїй хроніці. Згадавши коротко, якими мето
дами користувався польський король (Жиґмонт III) у польщені та ка
толиченні української аристократії, Ганновер подав розвиток та ор
ганізацію козацького війська, що «подібно як шляхта користується 
окремими привілеями та є звільнена від податків. Решта українського 
(в оригіналі руського) народу була поневолена, будучи слугами маг
натів та шляхти. Життя українських селян було гірке, вони мусіли 
виконувати важку панщину, вони мусіли виробляти цеглу і взагалі 
всяку працю так у домі як і на полі. Шляхта накладала на них великі 
тягарі, а деякі шляхтичі страшними способами змушували їх перехо
дити на католицьку віру. І були вони до того ступня понижені, що всі 
над ними панували, і навіть і той нарід з усіх найбідніший (тобто жи
дівський) панував над ними».6

Вище наведені свідчення чужинців наглядно характеризують то
дішнє незавидне соціяльне, національне та релігійне положення в Ук
раїні, яке можна порівняти з бочкою пороху, що могла кожної хви
лини вибухнути. Такою іскрою, що спричинила вибух — була спра
ва козацького сотника Богдана Хмельницького, яка викликала спон
танне всенародне повстання, що таким голосним відгомоном відбило
ся в Европі.7

5 Михайло Грушевський, Історія Украгни-Руси , Нью Йорк 1956, т. VIII, 
ч. 2, с. 122.

6 Nathan Hanover, Yeven Metzulah, (перше видання — Венеція 1653), я кори
стувався англійським перекладом: Rabbi Abraham J. Mesch, Abyss of Despair, 
New York 1950, pp. 27—28.

7 Guillaume le Vasseur Sieur de Beauplan, Description d’U krainę, qui sont plusieurs 
provinces du Royaume de Pologne, (Rouen, 1650); Pierre Chevalier, Histoire de la guerre 
des Cosaques contre la Pologne, (Paris, 1663); англійський переклад, London, 1672; 
P. Linage de Veauciennes, Uorigine veritable du soulevement des Cosaques contre la Po
logne, (Paris, 1674) Joachim Pastorius ab Hirtenberg, Bellum scythico-cosacicum seu 
de coniuratione Tartarrum, Cosacorum et plebis russicae contra regnum Polonia ab Ioan- 
ne Casimir о profligata, (Danzig, 1652); Gründliche und denckwürdige Relation der new- 
lichen Cosaken-Unruhwider Cron Polen unter commando gen. Chmielnicki als gen. 
Hauptman. . . ,  (1649); Alberto Vimina, Historia della guerre civili di Polonia, (Venice, 
1672), and Relazione delVorigine e del costumi dei Cosacchi fata Vanno 1656, (Venice, 
1890);

Докладніше див. Грушевський, т. VIII, ч. 2, с. 196—224.
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Про повстання Хмельницького в Україні писала також тодішня 
англійська преса, якої доаі не узгляднено в українській історіографії. 
Хоч тодішньої англійської преси не можна уважати за перводжерело, 
одначе вона скрупулятно нотувала хід подій в Україні та кидала 
цікаве світло на події того часу, і без сумніву заслуговує на увагу. 
Такі лондонські часописи як: The Public Intelligencer, communicating the 
Chief Occurences and Proceedings within the Dominios of England, Scotland, 
and Ireland: Together with an Account of Affairs from Several Parts of Euro
pe; Mercurius Politic us, comprising the Sum of Forraign Intelligence, with the 
Affairs now in Agitation in England, Scotland, and Ireland; The Moderate 
Intelligencer: Impartially communicating Martiall Affaires to the Kingdome of 
England; A Briefe Relation of Some Affaires and Transactions Civil and Mili
tary, both Forraigne and Domestique (у дальшому *Briefe Relationa) та 
інші доволі докладно подають перебіг повстання Хмельницького.8 
Briefe Relation з 16 жовтня 1649 подає не тільки доволі докладний опис 
облоги Збаража, битви під Зборовом, але також і повний текст Збо- 
рівського договору з 18 серпня 1649 року, що є цінним джере
лом, бо як пише Грушевський у своїй історії України-Руси, «дивним 
дивом (характеристичним для археографії сеї доби) сей важний акт 
після видання одної досить непоправної копії в «Собрании государ
ственных грамот и договоров» (т. III, стор. 450) не увійшов ні до одної 
збірки документів».9

Briefe Relation покликаючись на інформації з Гамбургу про «велику 
битву» ось так пише про тодішні події в Україні: Козаки — це по- 
граничне, військо, що бореться з татарами, але вже півтора року то
му, тобто від смерти Володислава Четвертого, підняло повстання про
ти шляхти, щоб вибороти собі державну незалежність. При допомозі 
татар, відвічних ворогів Польщі, козаки під час безкоролів’я здобули 
чотири провінції, які сильно спустошили. У листопаді минулого року 
польський парлямент у Варшаві вибрав королем брата Володислава, 
Яна Казимира, колишнього кардинала, що зложив свою гідність, на 
що йому дозволено тільки з уваги на його королівське походження. 
Насправді польський король не має королівської влади. Новий король 
вислав до Хмельницького листа з домаганням відіслати татар, а само
му повернути на призначені місця, що він учинив10 і через чотири

8 The Moderate Intelligencer, ч. 163, з 4 травня 1648, опираючись на вістки
з Ґданська з 1 квітня 1648 писав, що “a great number of the Cosaques of Saporoski 
being assembled together, after the beating of certaine Polonian Troops, were withdrawen 
into a place between two Rivers . . . ”

9 Грушевський, т. VIII, 4. 3, c. 217.
Опираючись на інформаціях з Варшави, про це інформував своїх 

читачів The Moderate Intelligencer, ч. 199, з 11 січня 1649: “. . .From Warsovia 
certified that Shmyelinski (Khmelnytsky) Generali of the Cosaques having understood 
that a new King is chosen, retyred with his Army back, and send an extraordinary 
Ambassadour to his majesty, which had audience offering his service, with his Army 
to be for the Crown, as formerly they were, upon pardon, their Churches and goods 
restored, and that they have liberty of Conscience, and not be put under any Waywods 
or Staroster jurisdiction, but might merely depend on the Crown, or be under the King 
onely.”
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місяці у Польщі був спокій. Але несподівано11 козаки знову вхопили
ся за зброю і попросили на допомогу татарського хана, який не виру
шає в похід не менше як з 80.000-тисячним військом. Нове повстання 
дуж е затрівожило короля, який організував 10.000-тисячне військо, що 
складалося з поляків та німців, яке вирушило козакам на зустріч.

Хмельницький зумів організувати армію з 200.000 воків.12 Поль
ське військо не могло нічого вчинити проти переваги козацької армії 
і вирішило окопатися в таборі під Збаражем, де добре приготовилися 
до оборони і могли витримати шести-тижневу облогу переважаючого 
ворога, де хан особисто командував 280.000 армією.13

Тим часом по деяких труднощах королеві вдалося зібрати 30.000-ну 
армію, з якою спішив на поміч обложеним. Хмельницький довідав
шись про плян короля, вирішив не допустити до з'єднання польських 
військ. Хан з 80.000 татарами та Хмельницький з 150.000 козаками 
непомітно відступили від Збаража, щоб заступити королеві дорогу. 
Король нічого не підозріваючи, переправився через ріку (Стрипу) і 
став табором у долині, а за ним почав переправлятися табір. Тоді не
сподівано вдарили татари і козаки на королівське військо, яке не 
витримало несподіваного наступу і кинулося втікати і тільки завдяки 
холоднокровності короля, який своєю поставою привернув порядок 
в часі битви. Битва трівала три дні. Супроти переважаючих сил во
рога вирішено на воснній нараді пробитися через вороже військо, 
ввійти в контакт з ханом та пробувати перетягнути його на польсь
ку сторону.

Полякам пощастило, бо як раз до хана прибув гінець з вісткою, 
що великий московський князь напав на татарські землі. Хан з ра
дістю прийняв польську пропозицію та запропонував, щоб король 
вислав свого канцлера для переговорів з його візиром. Наслідком тих 
переговорів було підписання договору, якого текст лондонський ча
сопис подає в цілости.14

ї ї  Для лондонського часопису нова війна з  Польщею виринула «неспо
дівано.» Насправді, Хмельницький під впливом київських кругів, а пере
довсім під впливом єрусалимського патріярха Паїсія, не хотів обмежуватися 
домаганнями, що їх  вислав королеві 15 листопада 1648 р. з під Замостя, про 
що знав навіть The Moderate Intelligencer, ч. 202, з 1 лютого 1649, (повний 
текст див. додаток ч. 1). У переговорах з  королівськими комісарами (Кисіль, 
Мясковскі та Олдаковскі), Хмельницький домагався повної незалежности  
України, на що вони не могли погодитися, так що переговори закінчилися 
підписанням перемир’я дня 24 лютого 1649 p., про яке писав The Moderate 
Intelligencer, ч. 216, з 10 травня 1649. Повний текст див. додаток ч. 2.

12 Лондонський часопис значно перебільшує чисельність Козацької 
армії, що було тоді звичайним явищем. Згідно з  тодішніми обчисленнями, 
Хмельницький міг мати 70.000 війська, докладніше про це див. Грушевський, 
VIII, ч. З, стор. 188.

13 Число татарської орди теж дуж е перебільшено. Хан міг мати около
100.000 війська, докданіше див. Грушевський, т. VIII, ч. З, стор. 187.

14 Briefe Relation, No. З, of October 16, 1649, pp. 24—29. Повний текст опису 
облоги, битви під Зборовом та текст Зборівського договору див. додаток ч. 3.
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На жаль текст Зборівського договору, як вже згадано, не був впи
саний ні до одної збірки документів і Грушевський подав у своїй 
історії текст цього важливого документу на основі неповної копії
3 Архіву Російського Міністерства Закордонних Справ.15 Одначе між  
текстами Зборівського договору надрукованими в Briefe Relation та в 
історії Грушевського нема суттєвих різниць за винятком трьох 
статтів.

У ІІ-ій статті Лондонський часопис подає, що Хмельницький має 
на колінах просити прощення у короля, про що нема згадки у тексті 
Грушевського. Грушевський одначе подає, що свідок цієї церемонії, 
хорунжий королівської хоругви, Міхалковскі, описав цю сцену у 
своїх споминах.16 Може бути, що польський уряд не хотів дражнити 
козаків і формально не ввів цього пониження гетьмана як окрему 
статтю (подібно як це було з домовленням відносно ясиру в Україні, 
який татари могли брати вертаючись з під Збаража). Одначе щоб 
понизити Хмельницького закордоном, польський уряд зазначив це 
пониження в тексті в статті II, що був призначений для чужоземних 
урядів („relatio altera quae ad extros missa est“).

У VH-ій та Х-ій статті у тексті Грушевського є подано, що на 
терені Київського, Брацлавського та Чернігівського воєвідств єзуї
там та жидам не вільно ані перебувати, ані винаймати посілостей, 
чи утримувати школи, чого не згадується в Briefe Relation.

Хоч Лондонський часопис не згадує у цьому тексті про жидів та 
єзуїтів, одначе про заборону їм жити на терені вище згаданих воє
відств згадує рабін Натан Ганновер17 та The Moderate Intelligencer з
4 жовтня 1649 р.18

Хоч положення поляків під Зборовом було розпачливе — пише 
Грушевський, але фактична зрада хана примусила Хмельницького 
покищо зрезигнувати з остаточного порахунку з Польщею, щоб оста
точно визволити Україну та прийняти мир, що насправді хан подик
тував так польському королеві, як і українському гетьманові. Збо- 
рівський договір був важким ударом для великих плянів Хмель
ницького, а все ж  таки Зборівський договір був правним актом, на 
основі якого польський уряд визнав автономну Українську Козацьку 
Державу

На закінчення треба сказати, що англійська преса присвячувала 
доволі багато уваги подіям в Україні. З уваги на це, що не зберігся 
оригінальний текст Зборівського договору,19 текст, що його надруку
вав Briefe Relation з 16 жовтня 1649 нема причини не уважати за 
автентичний.

15 Дор. Грушевський, т. VIII, ч. 217. Повний текст Зборівського договору, 
що його подав Грушевський, див. додаток ч. 4.

16 Грушевський, т. VIII, ч. З, стор. 218.
17 N. Hanover, op. cit., pp. 100—101.

The Moderate Intelligencer, No. 237, October 4, 1649. Повний текст див. 
додаток ч. 5.

19 Автор цих рядків не міг знайти тексту Зборівського договору в 
Англійському Державному Архіві (Public Record Office).
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ДОДАТКИ

Додаток н. 1

The Moderate Intelligencer, February 1, 1649, No. 202:

“The Recessor Eletionis, and the Pacta Conventa, were perused and brought into 
order, afterward written by the head Officer, and committed to the Presse. The new 
chosen King hath held Councell twice with the Senate (sitting under a Beldediino) at 
which the Deputy of Chimelnizky and the Cossack who was a Jesuite and Chimelnizky 
Tutor in Philosophic at Cracovia, but now Clericus Regularis, by name Kundshel or Moy- 
arsky (Mokrski), had audience, who hath expressed their unfained desire and inclination 
to a wished for and perpetuall peace: After that the eldest brother John Casimir 
(to whom Chimelnizky wrote a part) and offereth himselfsfe and Army, that in case 
the Crown should not be continued to his Majesty, but a controversie arise, they were 
in a posture to uphold his Majesties right, and defend the same to their utmost, and 
hazard their lives and fortunes in it but if continued, they offered:

1. A generall amnystia, all thing past, all things taken, and the like, should 
be forgotten and disanuPd.
2. A restitution of all the Churches, and a free exercise of their Religion, and 
all their privileges and liberties to be preserved.
3. A totall abolition and removing of the confederacie or union.
4. That their corpo, which formerely was limited to 6,000 may be 12,000, and that 
none but Chimelnizky who should remain so ad dies vitae, and afterward, one 
of that rank should be set over them, to be their Generall, neither will they 
be under any mans jurisdiction or command, no, not under the Field-Marshals, but 
merely and solely in subjection to the King, as their sole and proper Lord and 
Sovereign: Thereupon were fourc Deputies nominated and elected, the way wood, 
the Castellan, the Chiefe Marshall of Breslau, and the Governour of the Lem- 
hergiesh Borders; who are sent to treat with the Cossacks.”

Додаток ч. 2

The Moderate Intelligencer, May 10, 1649, No. 216.

“The Commissioners which the King of Poland sent to treat Chmielnisky Generall 
of the Cossaques, be returned to Warsovia; where they report, that this Generall 
shews but little inclination unto peace; and yet that they accord unto a Cessation of 
Arms untill Whiteson- tide; during which no Polonian may advance beyond the Town 
of Bar, nor Cossaque further then only on this side thereof. They have brought also 
their Demands from that Generall: 1. That at the Assembly of the Realme, a Russian 
(Ukrainian) Archbishop may sit among th* other Prelates; 2. That the Re-union of 
the Russians (Ukrainians) with the Church of Rome shall be revoked; 3. That Craplinsky 
(Czapliński), who carried away the wife of Chmielnisky, may be delivered into the hands 
of the Cossaques; 4. That no Charge, of Command, be given unto the Prince of Wie- 
seinizm (Wiszniowiecki) beyond the River of Borystenes (Dnieper); 5. That the Ge
nerall of the Cossaques may be permitted to raise as many Troops as he will, without 
depending on any other, but his Majesty of Poland immediately; 6. And that none but 
a Gentleman of Russia (Ukraine) be from henceforth, Voyvode, or Castle-keeper
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of Kiow. But these Conditions being found too unjust, great Preparation is made all 
Poland over to bring those Rebels unto reason, His said Majesty being resolved to go 
in Person against them with an Army of 40,000 men.”

Додаток ч. 3

Опис облоги п ід  Збараж ем, битви під Зборовом та текст Зборівсь- 
кого договору в: Briefe Relation , N o. З, October 16, 1649, pp. 24—29:

“The Particulars of that great Battell between the Poles and Cosaques, wherein 
above 30,000 of the latter and of the former, were slainc upon the place; with the 
Articles of agreement after made betweene them.

“Having formerlie given notice of what we had heard from Hambourgh of this 
great Battaile, and haveing now received the particulars at large I thought it fit to add 
it to this weeks Relation as thing very worthy to be knowne. Upon the death of Vla- 
dislaus the Fourth which hapned about a yeare and a halfe since. The Cosaques 
(which are people seated upon the Frontiers of Poland toward Tarcaria and are bound 
by the Lawes of that Kingdome to defent the same against the irruptions of the Tartars) 
revolted and made an insurrection against the Gentry of their Countrey with a reso
lution to set themselves into a State of liberty. And to bring it to passe leagued 
themselves with the Tartars the ancient enemies of Poland and together with them 
made an irruption into that Kingdome to the number of 300,000 men, and in lesse than 
three moneths ruined fouer Provinces, and this was done during the interregnum. 
In November last their Parliament was held at Warsovia for the Election of a King, 
where was chosen John Casimie half Brother to the former King, who had once been 
a Cardinal, but had layd downe that dignity out of indignation for that in the 
Consistory no other ranke was allowed him but onely that of his Creation, without 
any respect to his blood Royall, these terrene glories bearing, it seemes no proportion 
in that seraphicall Hierarchy, and so having no value he left them, and chose rather 
his portion in this World, being Elected at Warsovia according to custome, another 
Parliament was chosen at Craconia, where he was Crowned; before the addition of which, 
the Kings of Poland have no power to Act as Kings. Mean time the Tartars having 
repassed Boristhenes, were retired home, and the Cosaques upon the Kings onely 
Letter continued upon the Frontiers and moved not, but had in a manner layd down 
Arms for four moneths and Poland continued as peaceable to all appearance as before 
those disorders had disturbed it.

“But the Cosaques againe unexpectedly take up their Armes, and call in againe 
the Tartars under the conduct of their grand Cham, who never goes to the Feild with 
fewer than 80,000. Men, those, and the Cosaques being upon their march, put all to 
Fire, and Sword, where they found resistance.

“This sudden storme awakens Caisimie in all diligence to raise what Forces he
could with all expedtion, to put a stop to this torrent, which was like to make so great 
an inundation, it being like to prove a Game, for all he got together ten thousand Men, 
Poles and Germans, who having seized upon some Passages which yet were free, they
something stopped that impetuous progresse, which made all Poland to tremble, they
foreseeing the difficulty they should have to defend themselves against such an unexpected 
surprize, wherein, their owne Frontier Guards were joyned with their Enemies, especially 
they having no fortifications in Poland, but lye open to their neighbours, holding 
it as a Maxim, that Fortifications lengthen a Warre, and help an Enemy as uften to 
keep what he hath gotten as preserve from his acquisitions. They find wastes and 
solitudes upon the Frontiers, the best defence where the Enemy cannot long stay
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without destroying himselfe: Besides, knowing they have no other Walls but their 
resolution and valour, it keeps their warlike spirit alive, and renders them considerable 
to those three great Princes who are their Neighbours.

“Those ten thousand Men incouraged with the promises of Casimie that he would 
speedily come to the Field in person, did very great things against their Enemies and 
had the advantage of them in many encounters; and it is remarkable that of all the 
parties that they sent out in this Warre, there was not one returned without considerable 
progresse and successe.

“Which so much irritated Chimelnisky the Generali of Cosaques, that he resolved 
to engage them in plaine Feild, which he did with 200,000 Men, of which he Army was 
composed. This small number of the Poles not being able to hinder his engagement, 
having no strong place, nor there being not so much as a River, where they might 
dispute their passage. All that they were able to doe in this extremity, was to intrench 
themselves, which they did with an incredible diligence, so as having victuels for neere 
six weeks they maintained themselves against the Seige above a moneth, where the grand 
Cham commanded in person 280,000, whose industry, was there exercised during al that 
time without gaining ought upon them, notwithstanding that in one day they gave foure 
assaults, which were not onely bravely resisted, by the valour of the beseiged and 
rendered fruitlesse, but they also destroyed great numbers of their Enemies.

“Hereupon the Cosaques resolved to gaine by their owne patience and the others 
famine what they could not carry by force, and to expect a few dayes, beyond which, 
they knew they had not food. And the grand Cham entred into treaty with Chimelnisky 
the Generali of the Cosaques, about the partition of the prey, resolving he would seize 
the Principall Officers of the beseiged and the Gentry and Noblemen that were among 
them as Volunteers, and by putting them to a good Ransome to reimburse himselfe 
of the charge of the Warre. Meane time Casimie makes march with onely 30,000 men 
for relief of those men, who had behaved themselves so gallantly for the honour and 
service of that Kingdome, the defence and safetie of whome would not suffer him to 
attend the raising of the Gentlemen of that Kingdome, as it had been decreed in their 
last Parliament which would have been at least 100,000 Gentlemen on Horseback, 
which will not seeme strange to those who know what numbers of Gentlemen there 
are in that Nation.

“Being come within three Leagues of the Camp he sent out parties to endeavour 
to take some Prisoners to learne by them the estate of both parties, and thereupon 
calling his Councell of Warre he determined to give Battell. The Tartars and Cosaques 
having also taken some prisoners judged what his designe was, believing that he was 
not come within three Leagues off them for any other end but to attaque them. And 
thereupon the grand Cham resolved to put himselfe in the head of his 80,000 Tartars, 
and to goe and fall on upon the reare of the Poles, whidi they did with hideous 
cryings and houlings, and the reare Guard of the Poles was shaken with it, Casimie 
gave Order for his baggage to march to a little Valley about halfe a League thence, 
went in person to confirme the reare which thereupon standing firme they came to 
blowes, all times whereby the Tartar not gaineing what proposed, Chemelnisky went 
with 150,000 Cosaques from the siege of Sharak leaveing his Trenches Guarded wilh 
few Troops, and removed not so much as one Wagon, and marched right to the vaunt 
Guard of Casamie, the beseiged at Sbarak not being able to imagine that he was 
marched in this manner; Casimie was invested on all sides, and the weaker parti* 
was likely to be wholly borne downe and ruined: Casamie having shewed himselfe 
to all parts of his Army and endeavoured to raise their courage which the feare of 
a feeing ineluctable danger had cast them into, he put himselfe in the head of them, 
and with 9,000 Germanes, and 18 or 20,000 Poles which were his whole number 
did all that could be expected, that was extraordinary in a Battell of that nature, between 
the two numerous and powerfull Armies of the Enemy: The battaile continued three 
dayes by severall ataques with great resolution of the Poles whom their Enemies went
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against, as against lost men, and when they being rallied returned to fight, they tooke 
them to be new Troops.

“In the end above thirty thousand Tartars and Cosaques remained dead upon the 
place, and about 8,000 of the Armie of Casimie night and wearinesse parted them, and 
during that septration Casimie called his secret Councell, and considering that he had 
not above 20,000 men left, and that there remained 200,000 with which he was to fight, 
and that by fighting there was no appearance he should be able to releive those
10,000 beseiged at Sbarak, he resolved not to hazzard further, the advantage he had 
already gotten upon the Enemies, whose dead bodies covered all the feild of the Battell 
but to treat with the Cham and end this bloody Battell with a peace.

“Twas happy for the Pole that the Cham had alway beleeved his forces more 
numerous and strong indeed, and that two dayes before he had been advertised by 
a Courier that the great Duke of Moscovia was entred into his Countrey in Armcs, he 
thereupon receives the Proposition with joy and gives his Parole for the Treaty. And 
it was agreed that the Pole should send his great Chancellour with eleven others, 
and the Cham his Vizier with as many, and they being met in the view of the two 
Armies standing in Battalia it was agreed between them.

I.
“That the King should give a generall pardon to all the Cosaques, and that all 

things past should be as if they had not been.

II.
“That Chimelnisky their Generall should demand pardon of the King upon his 

knees, and his head bowed downe to the ground.

III.
“That he should neverthelesse continue Generall of the said Cosaques, to the 

number of 40,000, in which quality he should depend onely upon the King when he 
had made an Act of acknowledgement for the Republique as a Gentleman o f Poland.

IV.
“That the King of Poland should keepe a Register of the names and dwellings 

of the above said 40,000 men, who in case of the death of their Generall Chimelnisky, 
should be commanded by one of their own Chiefs of the Greek Church.

V.
“That the Army beseiged should be set at liberty the same day.

VI.
“That the Greek Religion may be exercised throughout the Kingdome, even at Cra- 

covia, and that there shall be no more Greekes united to the Roman Church.

VII.
“That the Palatinate of Kion shall be alwayes given to a Greek Lord.

VIII.
“That the Metropolitan of the Greekes shall have his seat in the Senate among 

the Bishops, and shall have the ninth place.
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IX.
“That the Cham of Tartars shall retire with his Army: That he shall receive 

100,000. Crownes, whereof one third shall be paid in hand, and hostage sufficient and 
solvent shall be given for the other two thirds.

X.
“That Poland shall continue to pay the Tartars the 12,000. accustomed for each

yeare, as it hath been payd since the raigne of Sigismond Augustas, upon condition that 
they shall be obliged to come to the helpe of the Poles when they shall be thereunto 
required, with the number of 40,000.

XI.
“That the Cosaques shall have permission to make aqua vitae for themselves, but not 

to sell.**

Додаток ч. 4

Михайло Грушевський, Історія У крагпи-Руси, Нью-Йорк 1956, 
т. VIII, ч. З, стор. 215— 217:

«Декларація ласки короля й. мил. дана на пункти прошения війська 
Запорозького:

1. Військо своє Запорозьке заховує король й. мил. при всїх давніх віль- 
ностях, згідно з  давніми привил еями, і на те привил ей свій видає разом 
із сим.

2. Що до числа війська, бажаючи вдоволити прошение своїх підданих 
і заохотити їх  до служби собі і річичпосполитій, пазволяє король й. мил. 
мати війська Запорозького сорок тисяч, а спорядженнє реєстру повіряє 
гетьмановії війська свого Запорозького, а тим щоб до реєстру вписувано 
козаків вважаючи на достойність, — хтоб був до того здатний, в маетностях 
шляхетських як і в маетностях кололївських, з таким ознчіннєм міст: по
чавши від Дніпра з сеї сторони в Димеїрі, Горностайполї, Коростишові, Па- 
волочи, Погребищах, Прилуці, Винниці, Браславі, а з Браслава до Ямполя 
к Днїстрови, і від Дністра до Дніпра розумієть ся, мають приймати ся до 
реєстру козацького, а з другої сторони Дністра в Острі, Чернигові, Ромнї, 
Ніжині* — аж  до московської границі й Дніпра. А що до дальших міст й. ко
роль. мил. і шляхетських, по-за означеним в сих пунктах виміром, — то 
в них не мають бути козаки, одначе тому, хто схоче бути в козацтві, і буде 
прийнятий до реєстру, вільно звідти вийти з усім майном на Україну без 
усякого панського гамовання. А се спорядженнє реєстру гетьманом війська 
Запорозького має бути відправлене що найдальше до нового року свята 
руського, таким порядком: гетьман війська Запорозького має зладити 
поіменний реєстр всїх вписаних в козацтво за підписом руки своєї й печатю 
військовою, а то для того, щоб ті що в козацтві — зіставали ся при вільно- 
стях козацьких, а всі иньші аби підлягали замкам й. кор. милости, а в 
маетностях шляхетських — панам своїм.

3. Чигрин місто, так як єсть в своїх границях, при булаві війська За
порозького має бути завсїди, і теперішьному старшому війська Запорозько
го уродженому Богданови Хмельницькому надає король й. мил., роблячи 
його вірним слугою своїм і річи-посполитої.

4. Що діяло ся підчас теперішнього замішання за допустом Божим, 
все то має бути в забутю, і жаден пан не має чинити пімсти й карання.
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5. Ш ляхті релїґії грецької як і римської, хто яким будь способом про
бував при війську Запорозькім, король й. мил. вибачає те все й проступок 
їх  покриває, і коли під ким небудь випрошено що небудь з  маетностей 
дїдичних або лєнних котрого інфамовано, — з огляду що все те діяло ся в 
нинішнім замішанню, має бути скасоване соймовою конституцією.

6. Коронне військо в тих містах, де будуть козаки з реєстрового спо
рядження, становищ своїх не має мати.

7. Ж иди державцями, арендарями анї мешканцями не мають бути в 
містах українних, де козаки мають полки свої.

8. Що до знесення унїї в коронї Польській і в. кн. Литовськім, також  
що до цїлости дібр церковних і приналежних до них фундацій, які здавна 
були, і всіх прав церковних, — так як на найблизшім соймі буде з отцем 
митрополитом київським і з  духовенством обговорене і ухвалене, щоб 
на жаданнє отця митрополита і всього духовенства все було позволене, 
й. корол. милость готов дотримати, аби кож дій тїшив ся з прав і вільностей 
своїх, і місце в сенаті митрополитови київському й. кор. мил. позволяє мати.

9. Діґнїтарства, уряди всякі в воєводстві Київськім, Браславськім, Чер- 
нигівськім й. кор. мил. обіцює роздавати обивателям стану шляхетського 
грецької релїґії згідно з давніми правами.

10. В місті Київі, тому що там єсть упривилейовані школи руські, отцї 
єзуїти не мають бути фундовані там і по иньших містах українних, але де 
инде перенесені. Школи ж  всї иньші, що там істнують від давніх часів, 
мають бути ціло заховані.

11. Горілкою козаки не мають шинкувати, крім того що зроблять над 
свою потребу — се вільно їм буде продавати гуртом. Шинкование ж  меду, 
пива й иньше має бути по звичаю.

Пункти сї мають бути затверджені на сеймі, а тепер всім н©память, — 
згода й любов мають бути заховані між обивателями українними й військом 
короля й. мил. річи-посполитої Запорозьким».

Додаток ч. 5

The Moderate Intelligencer, No. 237, October 4, 1649:

“It is confirmed, that the King of Poland's Army fought with, the Cossaques and 
Tartars two daycs together; on both sides a numerous multitude was slain, the King 
of Poland had the greatest losse, not being so numerous as his enemy, the most of his 
Gentry not yet come unto him, and those present did not fight so couragiously, 
insomuch, that the King after the fight was ended was surrounded by his numerous 
Enemy, and so in a manner forced to make peace in the open field to his enemies great 
content, and his own disparagement, and prejudice to the Crown, the Cossaques have 
obtained not only their ancient priviledges, honours and offices in temporall and spi
rituals, but brought to passe that the Jesuits, and Jews, be banished out of the Cossaques 
Quarters: The Articles agreed upon (amongst which an act oblivion, and no party to 
seeke any revenge in the future in the least degree) are to be confirmed and performed 
and the next Dyet to be held for that purpose, after the Armies are totally with drawn: 
Five Starosteys or Counties pawned to the Cossaques till the Articles agreed on are 
performed, and Generali Chimelnisky is the Kings Camp for the cleering of some 
intricate points and the waywode of Crakaw is in the Cossaques Campe. The 
Tartars for their dispatch have 300,000 Gilders, which money, for the most part, is paid 
already, the Cossaques are to receive all their Arrears which the Crown of Poland 
is owing unto them.”




