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о .  Ю р і й  М и ц и к  

ДЕЯКІ НЕВІДОМІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ

І. Два незнаних документи Юрія Хмельницького

Постать Юрія Хмельницького -  молодшого сина Великого Богдана не 
користувалася спеціальною увагою дослідників. Після розвідок Володимира 
Антоновича, Франтішка Равіти-Гавронського близько ста років про цього 
гетьмана майже нічого не писали, тим більше про останній період його жит
тя, коли він став уже де-факто маріонеткою турецького султана і дістав з йо
го рук титул “князя Сарматії” (гетьманом проголосити його турецький сул
тан Мухамед IV не насмілився). Лише останнім часом з’явились досліджен
ня біографії Юрія Хмельницького1, публікації його документів2, розвідки, 
присвяченні аналізу його політики3. Однак цього ще недостатньо для отри
мання повноцінної картини політичної діяльності цього гетьмана, а щоб до
сягнути цього, треба диспонувати максимально повною джерельною базою і 
в першу чергу документами самого Юрія Хмельницького, які ще далеко не 
всі знайдені.

Ще у 1994 р. під час пошуків у польських архівосховищах, насамперед 
у відділі рукописів бібліотеки Чарторийських у Кракові, нами були виявлені 
два документи Юрія Хмельницького, що відносяться до останнього періоду 
його життя. Нині публікуємо їхні тексти, писані польською мовою, а також 
одночасно і в нашому українському перекладі. На жаль, оригінали цих до
кументів не збереглися, принаймні, їх досі не виявлено. Ми маємо тільки 
копії, які були зняті наприкінці XVIII ст., зокрема, з ініціативи відомого 
польського просвітителя Адама Нарушевича. Частина цих документів зна
ходилась у архіві останнього короля Речі Посполитої Станіслава-Августа, 
який майже повністю загинув під час Другої світової війни. Копії є досить 
точними, хоча в окремих випадках ті, хто переписував документи, припус
кались помилок. Окремі слова нам не вдалося прочитати, і ці місця в тексті 
ми позначаємо таким знаком: (...)*.

Отже, документ № 1 нашої публікації був писаний Ю.Хмельницьким з 
турецької неволі на Запорозьку Січ, до групи старшин, котрі були в опозиції 
до гетьмана Петра Дорошенка. Очолював дану групу Петро Суховій -  пре
тендент на гетьманську булаву, який за виявленими нами архівними даними



ЧАСТИНА І У К Р А Ї Н А  -  З ЕМЛ Я К ОЗ А ЦЬ КА 295

доводився племінником уже покійному гетьману Івану Брюховецькому і тя
жів до промосковської орієнтації. Ю. Хмельницький (власне вже архіманд
рит Гедеон) потрапив у полон до Білгородської орди восени 1669 р. й був 
переданий у Білгороді (Білгороді-Дністровському або Акермані) турецько
му паші. У 1670 р. його з наказу султана перевезли до Стамбула, де він пе
ребував у замку Єдикуле до 1677 р. Таким чином, цей лист Ю. Хмельниць
кий міг написати тільки на початку 1670 р. Д. Дорошенко, посилаючись на 
свідчення офіцера, який втік з чигиринського полону у квітні 1669 р., вказує 
на те, що турецькі посли вже навесні 1669 р. пропонували 
Ю.Хмельницькому стати гетьманом замість Петра Дорошенка, але той від
мовився до часу козацької ради, котра й мала його обрати. Цікаво, що турки 
казали йому, що коли він стане гетьманом, то “нехай чинить так, як його ба
тько Богдан Хмельницький чинив з московським царем, з польським коро
лем і з турецьким султаном”4. Тепер же, маючи в руках Ю.Хмельницького 
як полоненого, турки шантажували його, вимагаючи, щоб він виступив про
ти Дорошенка як відвертий прихильник орієнтації на Османську імперію. 
Цікаво, що Юрій у листі вказує безпосередньо на те, що він написав його 
певною мірою під диктовку білгородського паші. Лист важливий також і 
тим, що дозволяє краще зрозуміти внутрішній світ Ю.Хмельницького, який, 
поза сумнівом, добре знав Святе Письмо і тут цитував і псалом Давида (пса
лом 50), і послання апостола Павла до коринтян. Наводить він і народну 
приказку, причому, цитує саме у кирилиці: “Лихо дуді, хоч ногами намага- 
ти” (видно, тут слід було написати дещо інакше: “помагати”).

Документ № 2 -  це “зазивний універсал” до Брацлавського полку, пи
саний в Адріанополі після поразки першого чигиринського походу турків у 
1677 р., під час підготовки до другого чигиринського походу (1678 р.). Ві
домо 5 подібного роду універсалів, але вони адресувались жителям конкрет
них полків під час воєнних дій під Чигирином або вже після взяття міста. 
Очевидно, “зазивних універсалів” Юрій Хмельницький створив багато і роз
силав у всі полки та сотні, принаймні, на правобічній Гетьманщині. Даний 
універсал вигідно відрізняється від згаданих чотирьох своєю повнотою, об- 
ширністю своєрідного історичного екскурсу. Саме тут окреслений у загаль
ному вигляді погляд “князя Сарматії” на добу Національно-визвольної війни 
українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького та “Руїну”, 
на свій гетьманат та гетьманати своїх політичних суперників. Знаходимо у 
ньому і важливі подробиці біографічного характеру (конфіскація П.Тетерею 
та П. Дорошенком майна Ю.Хмельницького, включно з батьківським хуто
ром Суботів, майна його сестри-удови по Данилу Виговському, жінки Павла 
Тетері, ув’язнення Ю.Хмельницького не без їх участі у пруській фортеці
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Мальборк, навіть якісь замахи на його життя, інспіровані П. Дорошенком). 
Дуже важливим є те, що Юрій, іменуючи себе Венжиком (щоб пов’язати 
свій рід з напівлегендарним гетьманом 30-х рр. XVI ст. Венжиком Хмельни
цьким), приписує і батькові це ім’я.

У додатках вміщено лист Остафія Гіновського (Астаматія, Астаматієн- 
ка) -  “намісника князівства Малої Русі і регіментаря Військ Запорозьких і 
Українських”, тобто намісника Юрія Хмельницького. Цього листа було ад
ресовано Куницькому, немирівському старості Речі Посполитої, майбутньо
му гетьманові Правобережної України. Гіновський добивається від свого 
політичного суперника припинити втручання у справи тієї частини Право
бережної України, котра мала бути за мирними угодами під турецьким па
нуванням. Лист важливий уже тим, що проливає світло на становище украї
нських земель під Туреччиною, на ідеологічне обгрунтування своєї влади 
Ю.Хмельницьким уже як правителем “Малої Русі”. Є тут і цікаві деталі, на
приклад, згадка про участь Гіновського у посольстві Війська Запорозького 
до Варшави (його очолював Григорій Лісницький, колишній сподвижник 
Б.Хмельницького та 1. Виговського).

Всі ці документи увійдуть також до чергових томів “Українського Ди- 
пломатарію XVI-XVIII ст.”, куди мають бути включеними всі універсали й 
листи гетьманів України.

* * *

№ 1

1670 (?), січня 11(1). -  Білгород-Дністровський. -  Лист Юрія Хмельни
цького до Петра Суховія, Богаченку, Кудлаю, Боброві, Івану Носу

“Wielmożny mości panie atamanie koszowy i wszyscy mości panowie 
atamani starsze, na Nizu zostające, i wszystka czerń Wojska Niżowego 
Zaporozkiego na Nizu będąca, moi wielce mości panowie bracia i dobrodzieje.

Wszystkie początki od Boga sztrworzone doskonałe i niedoskonałe być, od 
nas wiedziane kożde w swojem stanie jest pełne doskonałości, a że człowiek takie 
dyryktory miał być na ziemi najdoskonalszym, został najpodłejszym, mówi na to 
tak apostoł Paweł, nie z nas, ałe z ojców naszych się to stało, bo naprzód zaczęty 
jest nierządnie podług psalmisty, a w grzechu porodziła go matka jego, potem 
różnie bez wczas(?), a żyjąc jako Iop święty powiedział: ni w czem nie statkuje, a 
to się wszystko dzije dla tego, bo kożdy człowiek powinien być naprzód 
duszewnym, a potem duchownym, tak do koryntów a[postoł] P[aweł] napisał, a
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kiedy komu zabieży łaska Boża, że żyją w swojem porządku nie zachwiał się, 
mówi i na to tenże apostoł, co się nie z nas dzieje, ałe z Samego Boga; skróciwszy 
moje racje o ludziach i o człowieku, do siebie samego moje tu będę stosował i 
będzie mówił z Dawidem, jako bezzakonyje moje az znaju i coż mnie dotąd 
ciężkie niewczasu i życia nieporządneo utraciło, jedno szczególna wola w. m., 
moich mośćiwych panów i braci, bo idąc i ja tym że torem za waszmośćiami, to 
jest za wolą waszmośćiow, nie będąc ni w czem sprzeciwnym rozkazaniu 
waszmośćiow, zostaje teraz, jako możecie słyszeć i wiedzieć, w pojmaniu, której 
niewoli mojej nikt inszy sprawcą nie jest, jako prawica Najwyższego, bo nad 
spodziewanie nie tylko moje, ałe kożdego człowieka, na świecie żyjącego, 
wolność moją nad der prętko chce być z Bożej łaski i cesarza jego mośći przez 
staranie wielmożnego jego mośći pana baszy białogrodzkiego, tak też i 
wszystkiego wojska białogrodzkiego, światu i ludziaom okazana, a że do czeo nad 
wokacją moją duchowno stać się usiłuję, to jest, aby się podjął znowu ja sam 
hetmaństwa, powiada basza i wszyscy murzowie, a powie: ’’Kiedy chciecie, aby 
był Doroszenko spędzon”; coż mam czynić inszej, jedno płakać smutnie, jednak 
złożywszy się tą dawną przypowieśćie: podjąć się musiałem, jednak z tem 
dokładem, prosząc o to baszę jego mośći, aby mnie pozwolił pisać na Zaporoże, 
prosząc, aby było takie pisanie za mną do baszy i do cesarza jego mośći od 
Wojska wszstkiego ko[s]zowego Zaporozkieo, że waszmość wszyscy chcecie 
mnie znowu, a nie Doroszenka, za hetmana; jeżeliżbyśćie w. m. tak nie mieli 
uczynić i swoich własnych posłańców z takim pisaniem do cesarza jego mośći nie 
przysłać, bo to nie ja pisze, ałe sama ręka wielmożnego baszy jego mośći mnie 
rozkazawszy, tedy mnie do końca na swoją duszę zgubiać, a i sami sobie wielce 
zaszkodzicie o zatrzymanie tego posła, którego by się wiadomość mieli tu posłać 
do Białogrodu nie tylko, ałe i o żadnej szkodzie onemu tu, żeby mało być ani 
rozumijćie i to z ust sameo baszy jego mośći pisze, do czego sam wielmożn. basza 
jego mość taką mnie rozkazał waszmośćiam i informatią napisać, abyście tak 
pisali i do baszę, i do cesarza jego mośći, że jeżeli będzie nam Doroszenko 
hetmanem, tedy my, Wojsko Zaporozkie, nie obiecujem się żadne posłuszeństwa 
Porcie Ottomańskiej oddawać, a jeżeli będzie znowu Chmielnicki, tedy tak 
będzie, jako i za ojca jego, etc.

To do wiadomości waszmośćiom doniosszy, zwykła się łasce waszmośćiom 
oddawam.

Z Białogroda na obrizanie Hospod[nie] anno Domini 167...
I po setnie s przyjaźni proszę waszmośćiow, aby to mogło by[ć] jak 

najprędziej, abyśmy tak znowu wiosny nie utracili, jakokołwiek zmiłujete się, 
posłów jako najprędziej przysyłajcie oraz zniosszy się z hanem jego mośćią



298 Н А У КО ВИ Й  ЗБІ РНИК  НА ПОШАНУ В А ЛЕ РІ Я  СТЕПАНКОВА

według intenciej, waszmośćiom moim wielce moććiwym panom i dobrodziejom 
wszystkim najniższy sługa niewolnik (?)

Gedeon Chmielnicki ręką własną.”

(Бібліотека Чарторийських у  Кракові -  Відділ рукописів. — № 99. -  С. 
701-702. -  Копія кінця XVIII ст. Наприкінці листа подано адресу:
„Jego mość panu Piotru Suchowiejwi, bratu memu, nizko się kłaniam, jego 
mości panu Bohaczenkowi i jego mośći panu Kudlajowi, jego mośći panu 
Bobrowi, panu Iwanu Nosowi i wszystkiem, które mnie dobrze znają, moim 
wielce mośćiwym panam i braci nizko kłaniam i prószyć łaski i (...)*rze o 
poważnej intercessią za mną do Porty, bo żadnym okupem mnie trudno 
wyzwolić, jedna tym sposobem, który sposobom sami mnie podawają tak, żeby 
był obran z łaski waszmośćiwej wszystka do (?) za hetmana, i proszam (?) w ten 
cel cesarza jeo m. też ruszyć (?) * obiecują. ”)

* * *

“Вельможні мості панове кошові отамани і всі мості панове старші 
отамани, які зостаються на Низу, і вся чернь Війська Низового Запорозького, 
що на Низу перебуває, мої вельми мості панове браття і добродії.

Всі початки від Бога створені досконалими, а недосконале, ми знаємо, 
що кожне у своєму стані є сповненим досконалості. Людина ж, маючи тако
го керівника, мала б бути на землі найдосконалішою, а стала найгіршою. 
Про це так каже апостол Павло, що не з нас, але з батьків наших так сталось, 
бо в беззаконні зачатий, за словами псалмиста, і у гріху породила його мати 
його, потім по-різному (?), живучи як святий Іов сказав: “Нічого не маю”, а 
все це родиться для того, що кожна людина має бути спочатку душевною, а 
потім духовною, так до коринтян апостол Павло написав, а коли кому буде 
милість Божа, що живуть своїм порядком, не заколивався, мовить і на те цей 
же апостол, що це діється не від нас, але від Самого Бога. Я скорочую свою 
рацію про людей і людину, а буду стосуватися тут до себе самого і буду ка
зати як Давид, “яко беззаконня моє аз знаю” і що я досі зазнав тяжких ви
пробувань і що моє непорядне життя втратило, все з особливої волі ваших 
мостей, моїх мостивих панів і братів, бо йдучи і я цим же шляхом за вашими 
мостями, не будучи ні в чому суперечним наказу ваших мостей, я знахо
джусь тепер, як можете чути і бачити, у полоні. Але мою неволю ніхто ін
ший не вчинив, тільки десниця Найвищого, бо над сподівання не тільки моє, 
але й кожної людини, яка живе на світі, моя воля дуже швидко хоче бути ви
явлена світу і людям, а це з милості Божої і султана його мості, завдяки ста
ранню вельможного його мості пана білгородського паші, також і всього 
білгородського війська. А для цього треба стати над моїм духовним пово-
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ланням, тобто, щоб я сам знову став гетьманом, про це кажуть паша і всі му
рзи: „А скажіть, коли хочете, щоб Дорошенка скинули”. Що ж я маю чинити 
іншого, хіба що смутно плакати? Однак погодившись із цією давньою при
казкою: „Лихо дуді, хоч ногами намагати”, я мусив на це піти, однак прося
чи пашу його мость, щоб він дозволив мені написати на Запорожжя, щоб був 
такий лист з клопотанням за мене до паші і до султана його мості від всього 
Війська кошового Запорізького у разі якщо всі вашмості хочете за гетьмана 
знову мене, а не Дорошенка. Якщо ж би ваші мості так не мали б учинити і 
своїх власних посланців з таким листом до султана його мості не присилати, 
а це ж не я пишу, але сама рука вельможного паші його мості мені наказує 
(так писати), тоді мене зовсім згубите ціною своєї душі, та й самі собі дуже 
зашкодите затримкою посла, через якого ви не тільки б мали послати відо
мість сюди, до Білгороду. Про жодну шкоду йому і не думайте. Все це я пи
шу з уст самого паші його мості, до чого сам вельможний паша його мость 
так мені наказав вашмостям написати й інформацію подати, щоб ви писали і 
до паші, і до султана його мості так: коли нам буде гетьманом Дорошенко, 
тоді ми, Військо Запорозьке, не обіцяємо віддавати ніякого послушенства 
Оттоманській Порті, а якщо знову буде Хмельницький, тоді так буде, як і за 
його батька і т.д.

Це подавши вашим мостям до відома, звичайній милості ваших мостей 
віддаюся.

З Білгорода на Обрізання Господнє року Божого 167...
І в сотий раз із приязні прошу вашмостей, щоб це могло статися якнай

скоріше, щоб ми знову не втратили весни, а як змилуєтеся, то послів якнай
швидше присилайте, знісшися також з ханом його мостю згідно з інтенцією, 
вашмостям моїм, вельми мостивим панам і добродіям всім найнижчий слуга 
невільник (?).

Гедеон Хмельницький рукою власною.”
Адреса: “Його мості пану Петру Суховієві, моєму брату, низько кланяюсь, 
його мості пану Богаченкові і його мості пану Кудлаєві, його мості пану Бо
брові, пану Івану Носові і всім, хто мене добре знає, моїм вельми мостивим 
панам і братії низько кланяюсь і просити ласки і (...)* про поважне клопо
тання за мною до Порти, бо жодним викупом мені важко буде звільнитись, 
хіба що цим способом, який вони мені самі подають так. щоб я був обраний 
з ласки вашмостей всіх за гетьмана і з цією метою султана його мость теж 
обіцяють рушити (?).”
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№2
1677, грудня 23(13). -  Адріанополь. -  “Зазивний” універсал Юрія Хме
льницького до козаків Брацлавського полку.

“Miłością Bożą Jerzy Giedon Wężyk Chmielnicki, kniaź Sarmaciej, Małej 
Ruski i wódz Wojska Zaporowskiego.

Oznajmuje tym moim wyraźnym uniwersałem, komu o tym wiedzieć 
nałeży, mianowicie ulubionym jednowiemym synom Cerkwie Wschodniej 
Apostolskiej, panu pułkownikowi bracławskiemu, asawułom, sotnikom, 
atamanom, starszym i mniejszym Wojska Zaporowskiego, pp. wojtom i 
burmistrom i wszystkiemu pospolstwu i na jakimkołwiek urzędzie zostającym, 
wszędzie po miastach i wsiach, tak tegobocznym, jako i zadnieprskim ludziom, od 
Pana Boga dobrego na długie lata zdrowia, jako sobie samemu, zyżywać życzę.

Wiadomo wszystkim miłościom waszym braciej naszej, jako niebożczyk 
sławnej pamięci Bochdan Zynowicz Wężyk Chmielnicki, gorliwy będąc do wiary 
prawosławnej greko-ruskiej, Wojska wszystkiego Zaporowskiego Boskim 
pozwołeniem nie dla czego inszego, zdrowia swoje odważywszy na hetmaństwo 
za prawa, za wolności, abyście w. m. z żonami, z dziećmi przy sławie zostawać, 
na potomne czasy pokoju zażywali. Co się działo wiełe razy z najaśniejszym 
krółem polskim Janem Kazimierzem, tractamenta zawierając pod Zborowem i 
Białą Cerkwią, na sejmach walnych warszawskich constitutią potwierdzone i 
uprzywilejowane wyciskał, prawa antecessorów najaśniejszych królów 
potwierdził, jako i prawosławny jego carskim wieliczestwem Ałeksiejem 
Michajłowiczem, carem moskiewskim, ś. pamięci nie w poddaństwo, ale w 
zaszczyt i obronę miłości waszych z poradą pozwolił w protectią wziąć dla pokoju 
i insze niemałe trudy, pracy i koszty swoje ważąc jako hardzi dobrze wiadomo 
jest miłościom waszym, a to pod zaszczytem najaśniejszego i niezwyciężonego 
cesarza j. k. mśći tureckiego i przy potędzie hana najaśniejszego krymskiego 
Bogu oddał ducha w pokoju. Następując, potym Jan Wyhowski to pod 
Hadziaczem utwierdził według tychże paktów, jako się pomieniło, ja zaś za radą 
miłości w. jednostajną wszystkich pułkowników, asawułów, sotników 
tegobocznych i zacniejszych, przyjąwszy urząd hetmaństwa w Perejasławiu jako 
successor a dziedzic po niebożczyku ś.pamięci rodzicu moim, z tym się 
najaśniejszym krółem polskim Janem Kazimierzem nie małego roniąc kosztu, 
confirmowałem pokój pod Cudnowem z wielką pracą moją i odwagą ni dla kogo 
inszego, tylko za Wojsko Zaporowskie. A że wodząc ja ludzi chwiejących się i 
dwom monarchom służących, to jest najaśniejszemu krółowi polskiemu i 
prześwietleniu jego cesawskiemu wieliczyństwu, w nieposłuszeństwie 
zostających, wkrótce abdankowałem od hetmaństwa, dobrowolnie w. m.
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miłościwym w Czehrynie, chcąc służyć Panu Bogu. Łecz zły zazwyczaj 
duszogubek diabeł, pobudziwszy do złych spraw niektórych pułkowników, nie 
według woli mojej i proźby, jako po mur żądali, Pawła Teterze obrali na 
hetmaństwo, który nie idąc ojcowskim trybem, jako ś.p. rodzić mój, nie pomniąc 
na chłeb i sól jako wiele na państwa promowował i wolnościami służby Boże 
nadarzył, zostawszy hetmanem, dom nasz złupił, klejnotu, złoto, srebro na 
Wojsko poodbierawszy i mnie samego w niewolą do więżenia Malborskiego 
wprowadził, wiadomo miłościom w. m. Pan Bóg według niewinności mej ztamtąd 
wyzwolił mnie. A gdy ja z Warszawy powróciwszy, jako do miłej ojczyzny 
mojej, chcąc w dziedzictwie pożyć, na hetmaństwie zastałem Petra Doroszenka, 
acz do swoich przyszedszy i mój mnie nie poznali. Miasto dobrodziejstwa i 
chłeba rodzicielskiego i mego, żółcią nakarmił mię. Rozumiałem, że pomnieć 
będzie, iż panem onego postanowił, miasto ćci i wspamiętywania w małej 
powadze mnie u siebie mając, a co większa, na zdrowie moje następując, co mu 
nie nowina zakonników Boskich, kapłanów zabijając, kotłomiców sądzić swoich 
takich, jak sam nasełając, całe w possessią swoje Subotów odebrał ode mnie, nie 
ucieszywszy się skarbami memi, które fałszywym sposobem na Wojsko mianując, 
z Teterą ode mnie odebrał i to jeszcze wdowine perłe ze krwią mają złączyć 
zniewolił; których tak twardych potraw żołądek mój nie strymawszy, bardzo 
pieszczono chowany będąc, jednak zapewne, gdyby na moim miejscu przy tym 
zostawał, wiem że s trójnym (?) kto stał trawiącym żołądkiem, będąc, wątpię, aby 
od takiego kacerza, bezecnie urodzonego, wydołać mógł, co bez uszczerbku nie 
było sławie mej zakonniej; uchodząc przed tym, w niewolą popadłem, a on sam 
rozumiem, że z porady miłości w.m. najaśniejszemu cesarzowi tureckiemu i Porty 
Othomańskiej, trzy części świata trzymającym, nie w poddaństwo, ani w dań, ałe 
według wolności i praw swoich danych miłości waszej, aby się chcieli poddat, 
tylko wojska, jako będzie potrzeba, na usługę dawać i przywilejem na to 
stwierdziwszy, oddany do rąk, wiadomo mśćiom w.m. tegobocznym 
pułkownikom, jakośćie pod Kamieńcem będąc i pod Umaniem, kawtany na się 
pobrawszy, postanowili i uprzy[wi]lejowani zostali, o czym mi potym słyszeć 
dostało się. Zaczym o krywdy mnie prawi Boską mocą swą wybawiła łaskawie, 
jako niewinnego z więzienia, a jakim sposobem wyrazić i karku powierzyć tego, 
że trudno o tym powiedać i bardzo straszły[wym] według apostoła świętego 
takimi słowy zamykam, oprócz ustnie, da Pan Bóg, kożdemu przyjacielowi memu 
chyba mogę. Idąc ja tymże torem i napadszy n(...)* pakta kniaztwo Ruskie i 
hetmaństwo na się przyjąłem i potwierdzony jest [em od najjaśniejszego cesarza 
tureckiego i wszystkiej Porty Othomańskiej za błogosławieństwem zaś 
naświętszego patriarchy tronu apostolskiego konstantinopolskie[go Dijonizia 
miłością Bożą z pozwoleniem onego postanowiony jestem. Doniosszy to do
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wiadomości mśćiom w.m., żadam i na swoje summienie biorę, nie jako wilk 
drapieżny rozpraszać, ałe jako pasterz i dziedzic zgromadzać, upewniam 
imieniem cesarza je. mći tureckiego i najśniejszego hana j. mśći krymskiego ze 
wszystkim państwem, iż będziecie pewni, bespieczni od żadnych podjazdów 
Wojska idącego przeciwko nieprzyjaciela, do dobr swoich, gruntów 
jakichkolwiek mających, do domów nawracajcie się, na słobodach osiadajcie, 
gdziekolwiek znajdują się w Mułtańskiej ziemi s w Wołoskiej, w Polskim 
krółewstwie i Zadnieprskim naszym, bez żadnej dani siedzieć będziecie wolno, 
upewniam, sami uznacie miłość w.m., jaką ją  otrzymał łaskę nad zasługę moje, 
której miłości wasze będzie pewni za życzliwość wasze, że mnie sobie wizerunk 
biorąc, iż tak jest miłościwy pan więcej miłuje i winnych już karze, który zaś 
bojazni Bożej nie ma i władzy naszej nie będzie słuchał, gdy wojska silnie i 
wielkie cesarza je. mći tureckiego i hana je. mći krymskiego przeciwko 
nieprzyjaciela natępują, pod naszą władzą i regimentem nie zostający, ten także w 
obronie wpadnie w niewołą, winnym mnie nie czyńcie do wyraźniejszego od nas 
uniwersału naszego, to jest zda pan Bóg za przybyciem do miłości w. i 
zbłyżeniem się moim. Na ten czas, gdzie na jakim miejscu znajdujecie się i 
mieszkacie po tej stronie ugruntowawszy się, zastanawajćie; to dla wiadomości 
podawszy, Pana Boga w opiekę jednowiemych chrześćian was porzucam, a siebie 
samego miłości w. m. w dalszą łaskę i miłości załecam.

Datt z Adrianopola feb(ruari) 13 roku 1677.
Jerzy Gedeon Chmielnicki Wężyk, kniaź Małoruscy Ukrainy.”

(Бібліотека Чарторийських у Кракові. -  Відділ рукописів. -  № 423. -  С. 
559-561. -  Копія кінця XVIII спи Наприкінці листа рукою копіїста напи
сано “locus sigilli”, тобто “місце печатки”.).

* * *

“Милістю Божою Юрій Гедеон Венжик Хмельницький, князь Сарматії, 
Малої Русі і вождь Війська Запорозького.

Ознаймую цим моїм виразним універсалом. Кому про це відати нале
жить, особливо улюбленим єдиновірним синам Церкви Східної Апостольсь
кої, пану брацлавському полковникові, осавулам, сотникам, атаманам, стар
шим і меншим Війська Запорозького, панам війтам і бурмистрам і всьому 
поспольству і на будь-якому уряді знаходячомуся, скрізь по містах і селах, 
як сьогобічним, так і задніпрським людям, від Господа Бога доброго на довгі 
літа здоров’я, як собі самому, заживати зичу.

Відомо всім милостям вашим, нашій братії, як небіжчик славної 
пам’яті Богдан Зиновій Венжик Хмельницький, горливий будучи до віри 
православної грекоруської, за згодою всього Війська Запорозького і з волі
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Божої своє життя поклавши на гетьманство не для чого іншого, тільки за 
права, за вольності, аби ваші мості з дружинами, з дітьми при славі залиша
тися, на потомні часи жили в мирі. Що діялося багато разів з найяснішим 
королем польським Яном Казимиром, мирні угоди укладаючи під Зборовом 
і Білою Церквою, витискав, щоб вони були на вальних сеймах варшавських 
підтверджені конституцією і упривілейовані, права попередників найясні- 
ших королів підтвердив, як і з православним його царською величністю 
Олексієм Михайловичем, московським царем, святої пам’яті не в підданст
во, але задля честі і оборони з порадою ваших милостей дозволив узяти в 
протекцію задля миру та інші свої чималі труди, праці й кошти кладучи як 
горді (?) добре відомо є вашим милостям, а це під честю найяснішого і непе
реможного султана його королівської мості турецького і при потузі найяс
нішого кримського хана віддав Богу дух у мирі. Ставши на йому місці, потім 
Іван Виговський утвердив це під Гадячем згідно з тими ж умовами, як було 
сказано, я ж за одностайною радою ваших милостей, всіх полковників, оса
вулів, сотників цьогобічних і значніших, прийнявши уряд гетьманства, у 
Переяславі, як спадкоємець і дідич по небіжчику святої пам’яті моєму бать
кові, з цим найяснішим польським королем Яном Казимиром, втративши 
немалий кошт, утвердив мир під Чудновим з великими моїми зусиллями і 
відвагою, а це не для кого іншого, тільки для Війська Запорозького. Оскіль
ки ж я водив людей коливаючихся і служачим двом монархам, тобто найяс- 
нішому польському королеві і пресвітлій його царській величності, у непо- 
слушенстві залишаючихся, то я невдовзі добровільно подав у відставку з ге
тьманства, прагнучи служити Господу Богу вашим мостям милостивим у 
Чигирині. Але злий завжди душогубець диявол, побудивши до злих справ 
деяких полковників, не згідно з моєю волею і проханням, як по мур (?) жа
дали, обрали Павла Тетерю на гетьманство, котрий не йдучи батьківським 
шляхом, як святої пам’яті мій родитель, не пам’ятаючи про хліб та сіль так 
сильно прагнув держави і вольностями служби Божі дав, ставши гетьманом, 
пограбував наш дім, клейноди, золото, срібло забравши на військо, а мене 
самого вкинув у Мальборкську неволю, про це відомо вашим мостям як Го- 
сподь Бог за мою невинність зволив мене визволити звідти. А коли я з Вар
шави повернувся до милої моєї вітчизни, прагнучи пожити у дідизні, на ге
тьманстві застав Петра Дорошенка, але як я прийшов до своїх, то мої мене 
не пізнали. Замість добродійства і батьківського хліба і мого (власного), на
годував мене жовчу. Я думав, що він буде пам’ятати, що його паном поста
вив, але замість честі і опам’ятання він мав мене у себе у малій повазі, біль
ше того, важився на моє життя, що йому не новина вбивати Божих ченців і 
священиків судити, котломийців (?) своїх таких, як сам, присилати, цілком
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забрав у мене у своє володіння Суботів, не втішившись моїми скарбами, ко
трі хитрістю ніби на Військо, забрав у мене, ще й удовині перли з кров’ю 
моєю злучити приневолив; таких, дуже твердих страв мій шлунок не витри
мав, будучи дуже пещеним, однак якби на моєму місці був хтось іншим з 
утричі кращим шлунком, сумніваюсь, що від такого єретика, безчесно уро
дженого, міг врятуватись, а це не було без шкоди моїй чернечій славі; тіка
ючи від цього, я потрапив у неволю, а він сам думаю, що з поради вашим 
милостивих мостей найяснішому турецькому султанові і Оттоманській По
рті, який тримає під своєю владою три частини світу, не в підданство, не в 
данину, але згідно своїх прав і вольностей, даних милості вашій, щоб хотіли 
піддався, тільки війська, як буде треба, давав на послугу і привілеєм це стве
рдивши, відданий до рук, відомо вашим мостям милостям цьогобічним пол
ковникам, як ви були під Кам’янцем і під Уманню, каптани на себе взявши, 
постановили і були упривілейовані, про що мені потім довелось чути. Потім 
за кривди мене вважай сила Божа милостиво визволила, як невинного, з 
в’язниці, а яким чином висловити і устам це довірити, то важко про це каза
ти і дуже страшно, то я згідно з святим апостолам цими словами й закінчую, 
хіба що усно, дасть Господь Бог, кожному приятелеві моєму хіба можу. 
Йдучи я цим же шляхом і напавши (...)* пакти князівство Руське і гетьманс
тво на себе прийняв і утверджений уже найяснішим турецьким султаном і 
всієї Оттоманської Порти за благословенням найсвятішого патріарха пре
столу апостольського константинопольського Діонісія милістю Божою з до
зволом його я поставлений. Донісши це до відома вашим мостям милости
вим, жадаю і беру на свою совість не як хижий вовк розпорошувати, але як 
пастир і дідич згромаджувати, запевняю іменем султана його мості турець
кого і найяснішого хана його мості кримського з усією державою, що будете 
певні, безпечні від жодних нападів Війська, яке йде проти неприятеля, до 
добр своїх, грунтів, яких будь-де маєте, до домів повертайтесь, осідайте на 
слободах, де тільки знаходитесь у Валаській землі, у Молдавській, у Поль
ському королівстві і нашому задніпрському, будете сидіти вільно без жодної 
данини, запевняю, самі дізнаєте милість ваша мость, яку я отримав ласку над 
заслуги мої, у котрій милості будьте певні милості ваші за вашу зичливість, 
що мені собі беручи візерунок, що такий милостивий пан більше милує, а 
винних вже карає, якщо ж хто не має страху Божого і влади нашої не буде 
слухати, то коли війська сильні й великі турецького султана його мості і йо
го мості кримського хана виступлять проти неприятеля, то такий, котрий не 
буде під нашою владою і регіментом, цей також у обороні потрапить до не
волі, тоді винуватим не робіть мене, до виразнішого нашого від нас універ
салу, тобто, дасть Бог, після прибуття до ваших мостей і моїм наближенням.
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На цей час, де на якому місці знаходитесь і мешкаєте по цій стороні угрун
тувавшись, задумайтесь. Це для відома подавши, Господу Богу доручаю в 
опіку вас. єдиновірних християн, а себе самого милості вашій мості в пода
льшу милість віддаю.

Дано в Адріанополі лютого 13, року 1677.
Юрій Гедеон Хмельницький Венжик, князь малоруської України.”

* * *
Додатки:

№1
1677 (?). -  Шаргород. -  Лист Остафія Гіновського (Астаматія) до неми- 
рівського старости Куницького.

“Mnie wielce mci panie ekonomie jeo kscia mći, mnie wielce mći panie i 
bracie!

Powróciwszy ja za łaską Wszechmogącego Boga szczęśliwie od 
najaśniejszego i niezwyciężonego monarchy cesarza jego mości, za przybyciem 
moim szczęśliwie do Jasz, nie chciałem tego poniechać, abym listownie nie miał z 
moją przyjaźnią w.mć. pan odezwać się, życząc dobrego zdrowia i szczęśliwego 
przywitania z w. mć. panem. Oznajmuje też w. mć. panu, iż z prowidencyi 
Najjaśniejszego Boga najaśniejszy cesarz, pan mój mściwy, eliberował z carceres 
j. m. pana Juria Chmielnickiego, dziedzica sławnej pamięci niebożczyka, syna 
Bochdana Chmielnickiego, uczynił jaśnie oświęconym księce[m] Sarmacyej, 
który mający w dobrej pamięci pacta postanowione najaśniejszego cesarza j. mći 
z najaśniejszemi krółami polskimi przez najaśniejszego hana j. mći, także 
wielmożne Kubrahim baszę Sardara j. mći, zaczym oświęcony książę j. mći Małej 
Rusi, mając wyraźni ordynans od najwyższego wezyra j. mći, złecił mnie 
namiestnictwo i regiment cały oddał nad Wojskiem ukrainnym Zap[orowskim], 
wielce tedy upraszam w. mć. pana, że co w.m., m.pan, jako zostawał, i zostaiesz 
wNiemirowie z wyrażonej woli jaśnie oświęconego kscia j. mći do tego czasu, co 
należało do Ukrainy i buławy dawnych antecessorów i wodzów Wojska (?) 
Zaporowskiego, racz w. mć. pan nie interesować się do postronnych ludzi około 
Niemirowa. Doszło też nas wiedzie, że w. mć pan interesujesz się do indukeyej, 
wszak świadomiśćie w. mć. dobrze tego, że już do tego nie nałeży, okrom buławy 
wojskowej, tak się mi widzi, że masz w. mć. w dobrej pamięci, gdym posłań był 
od Wojska Zaporowskiego z antecessorem w. mć. ś. pamięci panem Leśnickim u 
najaśniejszego króla ś.p. Jana Kazimierza, tedy całe oddano induct i konstytucyą 
stwierdzono hetmanowi na buławę, który będzie zostawać, a nie ekonomowi 
niemierowskiemu, owoz wiedź w. m. o tym, jeżelibyśćie więcej mieli tym
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kupcom praejudicia czynić do induccyi interesować się napotym więc (?) 
zaszkodzić musiałoby to, krom jako zdawna co się przychodzi od kupców, tego 
nie wzbraniaju, do dalszych rzeczy, jako od wodza zwyczaj. I to mi w 
podziwieniu jest, że ktoś tam, jakiś człowiek, który pułkownikiem bracławskim 
odzywa się, nie wiem, co temu za przyczyna, ktoby taki był regimentarz księstwa 
Małoruskiego rozdawać, owoz jeśli jaki człek dobry znajdować się będzie na co 
przystojnie, racz mu w. mć. pan uniwersał kscia oświęconego ruskiego w ten pułk 
Bracławski odesłać i sam ten pułkownik niech do nas przyjeżdża, gdyż za pomocą 
Bożą w prędkim czasie zbieramy się ku Dniestru, a obaczywszy onego, stwierdze 
pułkownictwo Bracławskie imieniem moim jako rejmentarz za przyczyną w. m. 
pana przyjacielską. Doszło też nas i to wiedzieć, że ze wszystkich stron obcych 
ludzi wytrzymujecie, tedy racz w. mć. pan onym nie wzbraniając, niech całe 
każdy daje (?) i na swoje grunta i pożaryska, wiedząc o tym, że wiosna raz w rok 
bywa, które biedne ludzie, aby się nie opuścili, niech bynajmniej nie warują się od 
czambułów tatarskich, ja ich upewniam sumieniem chrześćiańskim i biorę ich na 
swoją duszę, lubo wojska tak potężne pójdą polami pod Czechryn i za Dniepr, 
tedy już w naszych krajach bynamniej warować się nie potrzeba, gdyś dla tego 
idzie wprzód przeświętna Porta w te kraje i najwyższy wezyr j. mć. przysłał, żeby 
zaszczyt poddanym Księstwa Ruskiego krzywdy żadnej nie było, jakoż i nie 
będzie, to mam pilnie staranie. Wszystkich ludzi upewniam, niech ludzie biedne 
około chłeba i robot domowych pracują. I to też nas doszło wiedzieć, jeżli to jest 
dostowiemo, jakoby w. mć. pan starasz się boisz ludzi wojskowych do 
niemirowskiej praesidii przyprowadzić. Jeżeli to tak, tedy musiało by być coś 
przeciwnego przeciwko paktom ś. pokoju miedzy tak wielkimi potentantami i 
monarchami, czego u mnie, jako regimentarzowi, powinność tego przestrzegać, 
racz mie w. mć. pan o wszystkim przyjacielsko wiadomić. Przeto i to nas doszło 
wiedzieć, że w pułku Kalnickim i w Niemirowszczyźnie han (?) buche (?) 
panowie lipki pozajeżdzali sobie majętności. Jeżeli to prawda, proszę bratersko 
racz mi w. mć. na regestrze jako najprędziej podać, żebym znał, gdyż ja mam całe 
ordynans od najaśniejszego wezyra j. mći, żeby nikt z lipków nie interesował się 
w księstwo nasze Małoruskie, do buławy Wojska Zaporowskiego przed tym 
nałeżało to, co i teraz nałeży. Także strony Skoromeczenka doszło nas wiedzieć, 
że w Czarogrodczyźnie, w Krasnianszczyźnie, a osobliwie w Kaiyszkowie, moich 
ludzi rabują, stawki spuszczają i pszczoły wybierają, ludzie bierze (?) i interessuję 
się niepotrzebnie, jako i w. mć. nie nałeżnie broni miasta Niemierowa 
szczegulnego i to do dalszej woli niezwyciężonego cesarza j. mći i najwyższego 
wezyra, poki poseł wielki od najaśniejszego króla j. mći będzie iść. Proszę racz 
mie w. mć pan dostatecznie uwiadomić, gdyś ja całe za pomocą Boską, jako 
regimentarz, w Ukrainię wstępuję i nie z takim trybem, żebym z ludzi żył i uciężał
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onych wojskami, jako tryb polski (...)*• Strony też awizy od Dniepra, Kiowa i 
Czechryna, i z-za Dniepra, co się tam powodzi, racz w. mć pan i brat mnie 
rzetelnie wypisać swym wyraźnym listem. Zawdzieczyć to moją wzajemną 
przyjaźnią braterską obiecuję, której to zwykłe oddawszy się, zostaje zawsze w. 
mć pana szczerze życzliwym przyjacielem

Eustafii Ainowski, namiestnik księstwa Małej Rusi i regimentarz 
Wojsk Zaporoskich i Ukraińskich.

Dan w Szarogrodzie.”
(Бібліотека Чарторийських у Кракові. -  Відділ рукописів. -  М 174. -  С. 
491-494. -  Копія кінця XVIII ст. На початку листа рукою копіїста напи
сано „Kopia z listu przepisana od Eustąfia Hinowskiego do pana Kunickiego, 
starosty niemirowskiego, słowo w słowo „Ex ms arch. Stan.-Aug. ”, тобто 
“Корія списана з лист від Остафія Гіновського до пана куницького, не- 
мирівського старости, слово в слово”; “3 рукопису архіву Станіслава- 
Августа”.).

* * *
“Мені вельми мостивий пане, економе його княжої мості, мені вельми 

мостивий пане і брате!
Я, повернувшись по милості Всемогутнього Бога щасливо від найяс- 

нішого і непереможеного монарха султана його мості, після мого щасливого 
прибуття до Ясс, не хотів занедбати того, щоб листовно із своєю приязню не 
одізватися до вашої мості пана, зичачи доброго здоров’я і бажаючи щасливо 
привітатися з вашою мостю паном. Повідомляю також вашій мості пану, що 
з провидіння Найяснішого Бога найясніший султан, пан мій мостивий, виз
волив з в’язниці його мость пана Юрія Хмельницького, нащадка славної 
пам’яті небіжчика, сина Богдана Хмельницького, учинив ясноосвіченим 
князем Сарматії, котрий же, маючи у добрій пам’яті договори, укладені 
найяснішим султаном його мостю з найяснішими польськими королями, 
найяснішим ханом його мостю, також вельможним Ібрагім пашею Сардаром 
його мостю, після чого освічений князь його мость Малої Русі, маючи чіт
кий наказ від найвищого візира його мості, доручив мені намісництво і весь 
регімент над Військом українським Запорозьким, вельми тоді прошу вашу 
мость пана. Оскільки ваша мость мостивий пан як був, так і залишаєшся у 
Немирові з чіткої волі ясноосвіченого князя його мості до цього часу, бо це 
належало до України і до булави давніх попередників і вождів Війська Запо
різького, тому зволь ваша мость не цікавитися сторонніми людьми біля Не- 
мирова. Дійшло також до нас, що ваша мость пан цікавишся індуктами, од
нак ми добре знаємо ваша мость, що це вже не належить нікому, крім війсь-
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кової булави, так, мені бачиться, що маєш ваша мость добре пам’ятати, коли 
я був посланий від Війська Запорозького з попередником вашої мості, святої 
пам’яті паном Лісницьким, до найяснішого короля святої пам’яті Яна Кази- 
мира, тоді було повністю віддано індукт і стверджено його конституцією 
гетьманові на булаву, який і буде так зоставатися, а не немирівському еко
номові. Отож знай ваша мость про це. Якщо більше мали б цим купцям чи
нити суд, цікавитись індуктами, то це мало б потім зашкодити, хіба що тим 
(цікався), що здавна приходить від купців, цього не забороняю, до дальших 
справ, як звичай від вождя. І то мені дивно, що хтось там, якийсь чоловік, 
котрий називається брацлавським полковником, не знаю, що є тому причи
ною, що хтось би мав роздавати владу князівства Малоруського, отож якщо 
якийсь добрий чоловік буде знаходитися для чогось пристойного, то зволь 
йому ваша мость пан відіслати універсал освіченого руського князя в цей 
Брацлавський полк і сам цей полковник нехай приїжджає до нас, бо ми за 
Божою поміччю скоро збираємося йти до Дністра, а побачивши його, я стве
рджу йому брацлавське полковництво моїм іменем як регіментар за при
ятельським клопотанням вашої мості пана. Дійшло також до нас і те, що ви 
затримуєте чужих людей з усіх сторін. Тоді зволь ваша мость пан їм не за
бороняти, нехай цілком кожен йде (?) на свої грунта і пожарища, знаючи про 
те, що весна буває раз на рік, щоб ці бідні люди не покинули (їх), хай при
наймні не бояться татарських чамбулів, я їх упевняю християнською совістю 
і беру їх на свою душу; хоча такі потужні війська підуть полями під Чигирин 
і за Дніпро, тоді вже принаймні в наших краях берегтися не треба буде, бо 
для того і йде пресвітла Порта в ці краї і найвищий візир його мость при
слав, щоб був захист підданим Руського князівства, а жодної кривди не було 
й не буде, для цього я докладаю особливих зусиль. Я запевняю всіх людей, 
хай бідні люди працюють біля хліба та домашніх робіт. І то теж дійшло до 
нас, якщо це є достовірним, що нібито ваша мость пан стараєшся більше 
військових людей привести до немирівського гарнізону. Якщо це так, тоді 
це мусило б бути противне договорам святого миру між такими великими 
потентантами і монархами, чого мені, як регіментарові, належить цього пе
рестерігати, то зволь мені ваша мость пан про все по - приятельські повід
омити. Однак і це дійшло до нас, що в Кальницькому полку і в Немировщині 
гайдуки, (?) пани липки позаїжджали собі маєтності. Якщо це правда, то 
прошу братерські зволь мені ваша мость подати мені на реєстрі, щоб знав, 
бо я маю чіткий наказ від найяснішого візира його мості, щоб ніхто з липків 
не входив у князівство наше Малоруське, бо й раніше до булави Війська За
порозького належало те, що й тепер належить. І стосовно Скоромеченка ми 
довідались, що в Шаргородщині, в Краснянщині, а особливо в Каришкові,
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грабують моїх людей, спускають ставки і забирають бджіл, беруть (?) людей 
і непотрібно цікавляться, як і ваша мость неналежно боронить особливо міс
та Немирова, а це до дальшої волі непереможного султана його мості і най
вищого візира, поки буде йти великий посол від найяснішого короля його 
мості. Прошу зволь мені ваша мость пан достатньо повідомити, бо я цілком 
з Божою поміччю як регіментар, вступаю в Україну і не таким чином, щоб 
жити з людей і обтяжувати їх військами, як польський звичай. Що стосуєть
ся новин від Дніпра, Києва, Чигирина і з-за Дніпра, що там робиться, то 
зволь ваша мость пан і брат мені ретельне описати у своєму виразному лис
ті. Віддячити за це обіцяю моєю взаємною братерською приязню, який як 
звичайно віддавшись, залишаюсь завжди щиро вірним приятелем вашої мос
ті пана Остафій Айновський, намісник князівства Малої Русі і регіментар 
Військ Запорізьких і Українських.

Дано в Шаргороді.”

II. З листів гетьмана Гришка Івановича

Постать гетьмана Правобережної України у 1689-1692 рр. Гришка 
(Григорія) Івановича майже невисвітлена в історичній літературі і лише 
останнім часом вона стала привертати увагу дослідників5. З монографії 
Т. Чухліба випливає, що Г. Іванович вперше згадується в джерелах у 1685 р., 
він тоді активно діяв проти турецько-татарсько-ногайських військ на тери
торії Правобережної України, Молдови та Валахії. Разом з гетьманом Андрі
єм Могилою та відомим полковником Семеном Палієм вони протидіяли 
спробам турків міцно закріпитися на Поділлі та південній Київщині. У січні 
1686 р. він укладає реєстр свого полку для отримання жолду, потім бере ак
тивну участь у черговому поході військ Речі Посполитої до Молдови. На по
чатку 1689 р. помер його попередник - гетьман Андрій Могила, а Г. Іванович 
був одним з чотирьох тогочасних полковників Правобережної Гетьманщини 
(Іскра, Самусь, Макаренко; ще один полк очолював сам гетьман). Універса
лом короля Речі Посполитої Яна III Собеського від 4 травня 1689 р. полков
ника Гришка було призначено наказним гетьманом, а вже влітку того ж року 
він зайнявся складанням нового реєстру Війська Запорозького. Детальніше 
про біографію Г. Івановича можна довідатися із згаданої книги Т. Чухліба, 
зокрема, там йдеться про нові молдавські походи козаків, про конфлікт між 
Гришком та полковниками С. Палієм та А. Абазином, який, очевидно, і при
звів до загибелі Гришка приблизно у липні-серпні 1692 р. Однак ще багато в 
чому біографія Гришка є непроясненою, відомі тільки поодинокі його доку
менти.
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Знайдені нами у польських архівосховищах два листи Гришка дозво
ляють пролити додаткове світло не тільки на його біографію, але й біогра
фію його попередника, також на деякі важливі моменти останнього періоду 
існування Правобережної Гетьманщини. Ці два листи були виявлені нами у 
фамільному архіві князів Радзивилів, який нині зберігається у Архіві Голо
вному актів давніх у Варшаві (далі -  АГАД). Вони писані каліграфічним по
черком однією й тією ж особою, не виключено, що й самим Гришком, заві
рені печаткою Війська Запорозького. Ці два листи власне були написані від 
імені всієї старшини Правобережної Гетьманщини, хоча під ними стоїть 
тільки підпис Гришка.

Дуже важливо, що ці листи дозволяють уточнити посади Гришка: на 
час написання першого (8.01.1689 р.) він був генеральним суддею, а на час 
написання другого (31.03.1689 р.) -  не тільки суддею, але й наказним геть
маном Війська Запорозького. Перший лист дозволяє також уточнити час 
смерті гетьмана Андрія Могили, яка сталася не пізніше 8 січня 1689 р. за но
вим стилем. Оскільки ж Гришко писав уже не про саму смерть свого попе
редника, а про його дружину, то логічно припустити, що це було не перше 
послання до короля, і що смерть Андрія Могили сталася наприкінці 1688 р. 
Не менш важливим є той факт, що цей гетьман мав не тільки дружину (ві
домо, що її у 1684 р. заарештовував на Лівобережжі на якийсь час гетьман 
Іван Самойлович)6, й дітей, за котрих клопоталося перед Яном III Військо 
Запорозьке, і ці клопотання, скоріш за все, були не безуспішними. Другий 
лист було послано разом з полоненим ординцем, схопленим на Білгородсь- 
кому шляху. У ньому міститься важливий опис напружених відносин, які 
склалися між козаками Гришка у його резиденції -  в Немирові, та місцевим 
комендантом Речі Посполитої і міщанами. Комендант, всупереч взаємній 
присязі з козаками, почав утискати їх. Міщани ж, діючі у порозумінні з ко
мендантом, не відставали у цьому, пишучи неправдиві, за словами Гришка, 
скарги на козаків коронному конюшому Юзефу Каролю Любомирському 
(обіймав дану посаду у 1683-1692 рр.), прагнучи вигнати козаків і з Немиро- 
ва, і з Немировщини. Навіть пішла чутка про збір у Мирополі (містечко на 
заході сучасної Житомирщини) польських військ проти козаків. Лист містив 
обвинувачення міщан у помсті козакам, які не дозволили їм перейти на бік 
кримського хана. Дане послання старшини Правобережної Гетьманщини 
змусило короля Яна III вжити належних заходів. Зокрема, своїм листом від 1 
жовтня 1689 р. він наказав немирівському коменданту не втручатись у спра
ви козаків, після чого той став на бік Гришка і навіть заарештував його опо
нента -  полковника Палія7.
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Врешті вищезгадані два листи являють собою важливе доповнення 
“Українського Дипломатарія XVI-XVIII ст.” -  зводу документів гетьманів, 
кошових отаманів, полковників, взагалі генеральної старшини Гетьманщини 
та Січі -  і вже з цієї причини заслуговують на публікацію. З цієї ж причини 
подаємо і текст незнаного досі листа гетьмана Правобережної України Ми
хайла Ханенка до великого коронного маршалка Речі Посполитої Яна Собе- 
ського (майбутнього короля), який ми виявили у тому ж відділі архіву князів 
Радзивилів.

Тексти листів подаються мовою оригіналу, тобто польською, згідно з 
правилами передачі текстів, які прийняті польськими археографами і про які 
ми вже неодноразово писали. Паралельно подається їх український пере
клад.

* * *
№1

1689, січня 8 (1688, грудня 29). -  Немирів. -  Лист генерального судді 
Правобережної Гетьманщини Гришка (Григорія) Івановича до короля 
Речі Посполитої Яна III Собеського.

„Najaśniejszy królu panie, panie panie nasz miłościwy.
Pokorną nasze instancie wnośimy do najaśniejszego majestatu w.k.m., pana 
naszego miłościwego, za wdową sławnej pamięci j.m.p. Mohyłą, bywszego 
hetmana Wojsk Zaporoskich w.k.m., małżonką, która teraz z dziećmi 
osierociałymi po swoim mężu zostawszy się, sama sobą trwoży, nie mogąc sobie 
porady podać, niebezpieczna tak substantii swojej, jako i zdrowia własnego, 
wszakże statecznie i wiernie na usługach w.k.m. dotrzymał wiary swojej aż do 
skończenia żywota swego; powtórnie upadając u nóg pańskich, prosiemy i 
jesteśmy najaśniejszego majestatu w.k.m., pana naszego miłościwego, wierni 
poddani i słudzy najniższi

Hryszko Iwanowicz, sędzia Wojska w.k.m.Zaporozkiego, pułkownicy, 
setnicy i wszystka starszyzna.

Z Niemierowa 
29 Xbris 1688.”

{АГАД. -  Ф. uАрхів Радзивилів -  Відділ V. -  № 5660. -  Оригінал, завіре
ний печаткою Війська Запорозького. Адреса: “Nąjanniejszemu majestatowi 
j. k. тнгжі, panu panu naszemu тііон>жтети. ”)



312 Н А УК ОВ И Й З БІ Р НИК  НА П ОШАН У В АЛ ЕР ІЯ СТЕПАНКОВА

* * *
“Найясніший пане королю, пане, пане наш милостивий.
Наше покірне клопотання вносимо до найяснішого маєстату в. к. м., 

нашого милостивого пана, за удову славної пам’яті його мості пана Могили, 
колишнього гетьмана Військ Запорізьких вашої королівської мості, за його 
дружину, котра зараз із осиротілими дітьми залишилася по своєму чоловіку, 
яка сама собою тривожиться, не можучи собі дати ради, перебуваючи у не
безпеці як щодо свого майна, так і свого життя; а [чоловік її] статечно і вірно 
перебував на послугах в. к. м., дотримав своєї віри [королеві] аж до кінця 
свого життя. Повторно падаючи до панських ніг, просимо [за це], будучи 
найяснішого маєстату в. к. м., нашого милостивого пана, вірні піддані і най
нижчі слуги.

Гришко Іванович, суддя Війська в. к. м. Запорозького, полковники, со
тники і вся старшина.

З Немирова 
29 грудня 1688

№2
1689, березня 31 (21). -  Немнрів. -  Лист генерального судді та наказного 
гетьмана Правобережної Гетьманщини Гришка (Григорія) Івановича 
до короля Речі Посполитої Яна III Собеського.

„Najaśniejszy królu panie, panie panie nasz miłościwy.
Przy wyprawionym języku bisurmańskim, którego kozacy na szlaku 

Białogrodzkim dostali, musiemy powodzenie i krzywdy nasze donieść 
najaśniejdzemu majestatowi w.k.m., pana naszego miłościwego, a te się nam 
dzieją w mieście Niemierowie i po wsiach okolicznych niemierowskich stojącemu 
Wojsku w.k.m. Zaporowskiemu takim sposobem: po śmierci niebozczyka ś.p., p. 
Mohyły, hetmana Zaporowskiego, poprzysięgliśmy wszystcy z j. mćią panem 
commendantem fortecy tutecznej niemierowskiej dotrzymać wiary i życzliwości 
naszej z obu stron jedno myśłąc aż do dispositii w.k.m., pana naszego 
mołośćiwego. W tym czasie po wyprawionym posłe naszem teraźniejszy, 
zniosszy się niektórzy z mieszczan z j.m.panem commendantem, piszą do jaśnie 
wielmoż[nego] j. mći pana koniuszego koronnego, aby wojsko kozackie ztąd, z 
Niemierowszczyzny, mogli jako rugować, w tym nie wiedzieć za czyim 
ordinansem skupiło się kilka chorągwi ordinackich w Miropolu; echo poszło, że 
całe Nimirow mają odbierać i kozaków z Niemierowszczyzny wypędzać, do tego 
tu j.m.p. commendant atamanom gromadzkim po wsiach przykazał, aby kożdy 
gospodarz kozaka swego, u siebie stojącego, pilnował, żywności, kiedy w pole 
albo gdzie indziej miał by się wybierać, dawać zakazał; czym wojsko strwożone
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barzo wątpi sobą, aby się jaki nie stał hałas, stąd i porozumienie opaczne, 
wszystka ta kłutnia urosła z mieszczan i kiedy nie mogli hanowi się krymskiemu 
poddać, kilka razy do niego się udawając, bo Wojsko tego nie dopuściło, też teraz 
wszystko po śmierci niebożczyka p. Mohyły na szyje napychać usiłują. Co 
donosimy w.k.m., panu naszemu miłościwemu, oraz pokornie upraszamy i 
błagamy najaśniejszy majestat w.k.m., żebyśmy nie przyszli na takie pohańbienie, 
statecznieśmy trwali na usługach w.k.m. i Rzptej, broniąc i zaszczycając tę 
pogranicze od nieprzyjaciela i do końca gotowiśmy; z tesknośćią już i pilnością 
wyglądamy na pp. commissarze dla pewnego postanowienia nam porządku 
wojskowego, abyśmy wiedząc swój porządek, pewni we wszystkim zodtawali, o 
co po sejmie upraszając mieli(?), ojcowskie nogi obłapiwszy.

Najaśniejszego majestatu w.k.m., pana naszego miłościwego, wierni 
poddani i słudzy najniższi

Hryszko Iwanowicz, sędzia Wojska w.k.m. Zaporowskieo generalny i 
nakazny hetman, pułkownicy, setnicy i czerń.

Z Niemirowa 
21 marty 1689.

(АГАД. -  Ф. “Архів Радзивилів”. -  Відділ V. -  M 5660. -  Оригінал, завіре
ний печаткою Війська Запорозького. Адреса: “Najaśniejszemu majestatowi 
w. k. mści, panu panu naszemu miłościwemu. ”)

* * *

“Найясніший пане королю, пане, пане наш милостивий.
Разом з відправленим бусурманським язиком, котрого козаки здобули 

на Білгородському шляху, мусимо доповісти найяснішому маєстатові в. к. 
м., нашого милостивого пана, про наші успіхи й кривди. А ці [кривди] чи
няться нам у місті Немирові і по навколишніх немирівських селах Війську в. 
к. м. Запорізькому, що там стоїть, таким робом: після смерті небіжчика свя
тої пам’яті пана Могили, запорізького гетьмана, всі ми присягли з його мос- 
тю паном комендантом тутешньої немирівської фортеці бути вірними і зич
ливими, взаємно мислячи про одне у розпорядженні в. к. м., нашого мило
стивого пана. Тим часом, після відправлення нашого нинішнього посла, де
які з міщан змовившися з й. м. паном комендантом, пишуть до ясновель
можного й. мості пана конюшого коронного, щоб вони змогли якось випро
вадити звідси, з Немировщини, козацьке військо. Тоді невідомо за чиїм на
казом зібралося кілька ординацьких хоругв у Мирополі, пішла чутка, що 
взагалі мають відбирати Немирів і виганяти козаків з Немирівщини. До того 
ж тут й. м. п. комендант наказав громадським отаманам по селах, щоб кожен 
господар пильнував свого козака, який у нього стоїть [на квартирі], заборо-
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нив давати провіант козаку, коли той у поле або в якесь інше місце мав би 
виступати. Цим військо є дуже стривожене, боїться, щоб не стався якийсь 
галас, через що й невірна думка [про нас]. Вся ця колотнеча виникла через 
міщан. Не змігши піддатися кримському хану, хоч кілька разів вдавалося до 
нього, бо цього не допустило Військо, вони тепер, по смерті небіжчика п. 
Могили, всю [провину] пробують покласти на [наші] шиї. Доповідаємо це в. 
к. м., нашому милостивому пану, і покірно просимо і благаємо найяснішого 
маєстату в. к. м., щоб ми не зазнали такого поганьблення, а статечно тривали 
на послугах в. к. м. і Речі Посполитої, боронячи і захищаючи це прикордон
ня від ворога, готові стояти до останнього; вже з розпачем і пильністю ви
глядаємо на панів комісарів для усталення нам певного військового порядку, 
щоб знаючи свій порядок, ми певні в усьому перебували, про що ми мали 
просити після сейму, обнявши батьківські ноги.

Найяснішого маєстату в. к. м., нашого милостивого пана, вірні піддані 
й найнижчі слуги

Гришко Іванович, генеральний суддя Війська в. к. м. Запорізького і на
казний гетьман, полковники, сотники й чернь.

З Немирова 
21 березня 1689.”

Додатки:
№1

1671, жовтня 14 (4). -  Ладижин. -  Лист гетьмана Правобережної Украї
ни Михайла Ханенка до великого коронного маршалка Речі Посполитої 
Яна Собеського з клопотанням за старшин Михайла Зеленського та Ва
силя Іскрицького, які перейшли на його бік від гетьмана Петра Доро
шенка.

“Jaśnie wielmożny mśći panie marszałku koronny, mój wielce mśći panie i 
dobrodzieju.

Bojąc się p. Zieleński i p. Skrzycki, aby dla niebacznego człowieka, to jest 
Doroszenka, który wynuzdał się na wszystkie złości przeciwko k. jeo mść i 
Rczptej i oni newinni niepowinni od wojsk koronnych jakiego kontemtu (z Sćiany 
ustąpili), którzy przybywszy do mnie, do Ładyżyna, prosili mnie o instantią do 
w.m., m.m.pana i dobrodzieja, za ktoremi wnoszę tak na jako i wszystke Wojsko 
Zaporowskie, uniżenie upraszają w.m., m.m.pana, abyś w.m., m.m.pan, jako 
baczny pan i rozsądny rać kających się pod protectią w.m., m.m.pana, i 
żebrzących miłosierdzia do pańskiej swojej łaski przyjąć raczył. Którzy obiecują 
po sobie wszełaką życzliwość k. jeo młść., Rczyptej i w.m., m. mść. panu i
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dobrodziejowi, dożywotnie odsługować і powtore upraszam, abyś w.m., m.m.pan 
i dobrodziej, żebrzącym łask swoje oświadczać raczył. Który i ja załecam się z 
uniżoną moją usługą i jestem w. mść, mego wielce mśći pana i dobrodzieja, 
życzłiwym przy 11. i naniższym sługą

W Ładyżynie Michał Chanenko, het[man] Wojsk jeo k.m.
d.4 octob. 1671 Zaporowskiego]

(АГАД. -  Ф. “Архів Радзивилів”. -  Відділ V. -  № 1922. -  Оригінал, завіре
ний печаткою Війська Запорозького. Адреса: “Jaśnie wielmożnemu a memu 
wielce miośćiwemu panu i dobrodziejowi w. kr. mośći panu Janowi na 
Złoczowie i Zołkwi Sobieskiemu, marszałkowi i hetmanowi wielkiemu 
koronnemu, jaworowskiemu, barskiemu, etc staroście, memu wielce mośći panu 
w oddanie. ”)

* * *
“Ясновельможний мості пане коронний маршалку, мій вельми мости

вий пане і добродію.
Пан Зеленський і пан Іскрицький, боячись, щоб через необачну люди

ну, тобто Дорошенка, котрий відважився на все зле проти к. його мості і Речі 
Посполитої, і вони невинно постраждали (?) від коронних військ, покинули 
Стіну і прибули до мене у Ладижин. Вони просили мене про заступництво у 
в. м., м. м. пана і добродія, що я й чиню від свого і Війська Запорізького іме
ні, понижено просячи в. м., м. м. пана, щоб в. м., м. м. пан, як пан далекогля
дний і розсудливий, зволив цих, що каються і просять милосердя, прийняти 
під протекцію в. м., м. м. пана, і до панської своєї милості. Ці ж із свого боку 
обіцяють зичливість к. його мості, Речі Посполитій і в. м., м. мостивому па
ну і добродію, всіляко відслуговувати до кінця життя. Повторно прошу, щоб 
в. м., м. м. пан і добродій, зволив виявити свою милість тим, хто просить про 
неї. І я рекомендуюсь із моїми покірними послугами, будучи в. мості, моєму 
вельми мостивому пану і добродію, зичливим приятелем і найнижчим слу
гою.

Михайло Ханенко, гетьман Військ його к. м.
У Ладижині дня 14 жовтня 1671.”
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