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Cпецiадьlrе Aoсдiдяtення 6iorpaфii виАeтrioгo щpаiЬськoгo аеp-
жaвнoгo .гa пoдil.rтчrrolo дiячe, гетЬмана Укpailrи lвaна Bигoвськoгo
(16|6-1664) гPyнry€r.Ься нa-IIIиPoкoмy кoлi aжеpел, y тoмy vислi
вияв^ених в аPхiвoсхoвиIцaх УкPаit{и, Пoдьlцi, Poсiiтa iн-lд:lх кpaiн, ruo
AaAo зl\|otу знaчI{o пoвнirде висвiтдrгпl llgггrсвий rпл.п< I. Bигoвськoro,
йoгo вiйськoвo.пoN.гичкy тe AипAoмaтlttlнy дшльlliсть' пеPегAяrrrги
зaстapi,ri oцilrки IцoAo вaжAивих мoменr.iв пoдiтичнoi 6ioгpaфii
гglъмaнa.
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Гетьмaн Укpaiни Iвaн BигoвcьKvIЙ
(1616(?)_1664) пoхoaив 3i стaPoBиtltloгo PoAy yкPaiнсЬкoi пPaвo-
сAaBIIoi IIIAяхти' гнiзAo якoi 6y^o y с. Bигoвi oвpyuькoгo пoBiry
КиiЪськoгo Bo€BoAстBa. Iстopiя цЬoгo веAикoгo PoAy Aoс^lA)кrнa
яBнo I{еAoстaтЕIьo. 3вичaйнo ввaл(a€ться' цIo Biн бр вЬгaлpкеЕIгIяМ
poAy Aгrичiв i тoмy йoгo чaстo нaзvIпa^И PoAoм Aринiв-Bигoв-
сЬкLD(. B yнiвеpсaлi Iвaнy BигoвськoмУ, Уже екс-г€тьмal{y' нa БaPсЬке
стaPoстBo (1659 p.) кoPoAь Pечi Пoспoлигoi Ян Кaзимиp пoB'язy€
йoгo piд iз динaстiеro знaIиенt.ттих IcIязiB Гдинських [1]. Haйвизнav-
нirшим пPеAстaBникoм oстaЕIньoi бр Миxйдo Гдинський (пoмеp
153a p.) - BИ^IтIтуIЙ aеplкaвний дiян Bе,lикoгo кI{язiBстBa Aигoвськo-
гo' кoтPий зЕIД(oAиBся нa слyлсбi y нiмеrIькoгo iмпеpaтopa Мaксимi-
лieнe, A,tьбPехтa Caксoнськoгo тa iн., бyв пpaвoro Pyкoю BеAикoгo
князя AI{тoBсЬкoг0 oAексeI{дP4 a пo смеPтi oлексerupa пiAI{яB y 1508 p.
oстaнн€ знaчIIе пoвстaнЕя yкpaiнськoi тa бi^oPyськoi пPaBoс^aBнoi
IIIAяхти пPoти Пoдьськo-ArтгoвсЬкo.i AеPжaBи. 3aзнeвIди IIoPeзки'
Гдинсьrg{й емфyвaв аo Мoскoвii, дr те)к aктивнo з^iIМ^Bся пoAiтlrч-
нoto Aiя^ьнiстlо. Иoгo пдемiнниrlя oденa стa^a ApyясиI{oro веAикo-
гo кtIя3я МoскoвсЬкoгo BaсиAя III i мaтip'ro пеPIIIoгo MoскoвсЬкoгo
цaPя IBaнa IV.

oднaк y свiтлi генеaдoriчних Aoс^iд)кень B. Cенroтoвинa-Беpехс-
нoгo, н. Якoвенкo тa B. Кpивoшеi [2] пoB'язaння Bигoвських iз
ГдинсьIg.rми IraBPяА чи мa€ пЬ сo6oro Pеa^Ьний {Pytгг. oневиднo,
Bигoвськi б.Py* пoчaтoк вЬ Бoдцr}тra (Чopнoфa) aбo KopкoцIкa -
gцхi^rlig з opaи, кoтpi пpибy,rи в Укpaiф B ЧaсИ кIri.вськoгo князя
Bonoдимиpa oльгеpAoвуrчa a6o веAикoгo кI{язя AитoBсЬкoгo Biтoвтa
(кiнеlь xtv _ пеPIцa тPетI{нa ХV сг.) Й cтatg poAoнavaльrпlкarrл,l Бon-
сyнoBськI,D(' Aaвидoвичiв.Bигoвсьютх, Aринiв.Bитoвських тa iн. 3a
кoPo^я Cтефaнa Бeтopiя y 1583 p. Bигoвськi oтPим,rAи пpивinей нarsBN 966-flt-2t4-4
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E& пinтвеpaжеrrня iхнiх вiкoвiчних <иoбp> i rla звiдьнення iх вiд, слylкби.

€ чимaдo Aoк)пvентiв, кoтpi свiаvaть пPo тPaAиIIiйнi д,rя феoa,aльнoi
а'oби кoнфдiкти зa вoдoAiння Мa€тнoстями 3 PrзниМvr cуcl^^Мvl
(Hемиpивi,  Tиrшкевичi,  Beськoвськi ,  Boлкoвськi ,  Кoх<yхoвськi ,
Пarшинськi, Углoвськi, ХoАaкoвськi тa iн.). oтхсе, Bигoвськi бyли
а,piбlIими yкpairrськими IIIAяхтич^М|I, | Мaв цlлкoвитy paцllo не_
ыlalwтЙ aвтoP п()^ьськoмoвнoi <Eiprпoвeнoi хpoнiкто> (1 682), кoли
вiAзнaчaв: <<IIей Bигoвський, хoн бyв не з пaнiв, aAе цIAях.птч з нaPo-
A)кенI{я' Bipи гpеuькoi, Bигa чи Bиrшинкa стapoгo йменгlя, Pyськa
кiстъ, хov пoAьське м'ясo> [3].

L{я звiсткa цiкaвa Йтим, Iцo вкaзy€ нa тlеpвiснy нaзвy (<Bигa vи
BиIшинкa>) PoAoBOгo гнiзAa Bигoвських _ Bигoвe, a ймoвipнo, й
IlеPBlсI{oгo пPlзвищe PoAy.

PoAoвим геpбoм Bигoвських бy" Ao."'" пoпrиpений y Pенi
Пoсгroдrтгiй, i зoкpемe в Укpaiнi, геpб <сAбa.eню>, зoбpая<еI{ня якoгo
нaгaAy € якip. Пoаi6llий геp6 мaв i БoгAarr Хмедьrrицький. Ao
IIеAaвtIьoгo чaсy вваrкaлoся' IIIo y Хме,tьницькoгo бр сaМе (QAб.Aaню),
aле дьвiвський iсгopик Iвeн Cвapник yгoчнив' rцo нaсцPaвш ше геpб
<Сиpoкoмлю>, APке пoдiбний дo <сA6Aeнко>. ПiзнiIле геpб <сAбaaню>
6yлo AoпoвtIеIIo зa з^с^УTИ Iвarra Bигoвськoгo )Dке як гетьмaнa. Кoрль
Ян Кaз nиp свсri,v фвеpсaлoм-пpиI}iлесм вiд 4 vеpвня 1659 p., AaIoчи
гетьМaнy y вoлoAtння Мlстечкo Aroбoмль, oAнoчaснo внiс вaждивi
кoPективи y poaoвий геPб: (...Ao Aeвньoгo геpбy йoгo Аoмy,..AбAaнк''
I'Iaзвaнoгo' AoAa€мo геPб Пo^ьсЬкoгo кoponiвстBa' oPAa бiдoгo B гг}rP_
гIyP}rиМ пonl' пlA пoкPиттяМ; зa кPивaBy вiaвary i (йoгo) р,язrrен-
ня _ геp6 звичaЙнvrЙ PyсЬких кrrязiв, .гo6тo 

PицaPя, кoтpий сиAить
нa кoнi i пporIизyс (списoм) зМlя' AoзBoAя€Мo; 

^ 
зe тe, tцo вrI{

бyнтiвникiв, кoтPi IIьoмy (Гaа'яuькoмy) миPy 3 ЕIaМи тa Piччro
Пoспoдитolo yхвaлеЕIoМy € сyпPoтvIB|1уII\1уI' lцaс^иBo гPoМитЬ l
пpибopкyе, геpб лев >кoвтий, якvlit у Aaпaх тPиМaе oгoдений Меч' y
зеAенoМy пoлl' a Ao Aaвньoгo титy^y Aьвoсеpn Bигoвський пpи-
rlисyсМo. Bpеllrтi... oco6t'уrьvтЙ геpб литoвських князiв ..Пoгoня''...

AoAe€Мo' a геpб йoгo стapoaaвнiй ..AбAaнк', в сеpеаинi цих чoти-

Pьoх згaAaних геp6iв \А^e з^^ИIJJ^т|IIя... I-(ьoгo геpбa нiхтo не мa€
пPaвa B)кив^.fvI, т|^ъ|<уI сaМ згaAaний ведьмoх<ниil тlalл гетьМaII з

бaтькoм тa свoiми piaними 6paтaмvl, yPoAх(еними .A'arlилoм тa
Кoстянтинoм Bигoвськими' тaкo)к нarцaAки йoгo oбoх стaтей> [4].

Бaтькo мaйбrшьoгo гrтьмaнa oстaп (oстaфiй) Bигoвський, син
|'нaтa чи lвaнa, oнщ Iвaнa [5] Bигoвськoгo геpбa <tAбдaню>, с^r)I(иB
y св. Псгpa Мoтиди - вrr^aтнoro цеPкoвнoгo i кyльтрнoгo дiячa УкPajтrи,
кllitlськoгo м?rтPoпo^итa у 16З2_1647 pp. У кьoгo бv,ra сесгpa oдек-
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сaнAPa' якa пoтiм пoс.гPигAaся B чеPЕIицi,.ra 6paт Iвaн. ,A'деpелa '&

вкeзyroть' rцo o. Bигoвський мaв y свoiй вдaснoстi мiстечкo Гoгoдiв
нa теPитoPii срaснoi Пoдтaвrцини' Aе' мo)t(Aивo' й нapoaився
мaЙ6унiЙ гетьмaн. .A.еякi aвтopи вкaзyto.tъ нa сеAo Pyаy бiля Cтpия
як I{a PoAoBий мagгoк Bигoвських i згaayroть нaponний пеPекaз пPo
сAoвa гетьмaнa <ЛpoAaм Бap i Pyly i зaгparo 

^я)(eМ 
в аyay!>> [6J. olнaк

Pуьa 6упa, oчевиAнo' пPидбaнa Bигoвським-гетьмa}IoМ пiзнiIше,
тим бiдьlше Iцo БaP 6ув ьaюй йorиy кopoлем Янoм Кaзимиpoм yлсе
пiсля тoгo, як вiн склaв гетьмa}IсЬкy 6уtlaву.

oстaп Bигoвсьrий мaв тiснi зв'язки з Aдaмoм Киселем, кoтpий
aктивнo бopoвся y пеpшiй пoдoвинi ХVII ст. пPoти а.искplпиiнauii
Пpaвoсnaвнoi I-(еpкви, 6paв, як. i pяa iнших пPеAстaвникiв poa.y,
Ar)ке aктиBнУ у;аcтъ y aiяльнoстi дyrrькoгo Хpестoвoзaви)кеI{ськoгo
IтPaвoсAaBIIoгo бpaтствa. Пiзнirше, y Poки Haцioнaльнo-визвoдьнoi
вiйgvl yкpaiнськoгo нaPoAy пPoти гнiтy Pеvi Пoспoдитoi 1648_
1658 pp., o. Bигoвський oсяAе y Киевi i стaне нeмiсникoм киi.в-
ськoгo зaмкy. Apy,кинoro oстaпa Bигoвськoгo й мaтip,ro мaЙ6у-
I{ьoгo гетьМaнa бyna oленa Аaскo, щpaiнськa пPaBoсAaвнe IцAях-
тянкa геpбy <сAедiво> (вiдoмo, дo pенi, tтPo oAlroгo з пpеAсгaвникiв
rlьoгo PoAy' ченtIя Псгpoнiя Аaскa, кoтpий бyв слyгolo A. Киседя i йo-
гo пoсAaI{цем Ao БoгAaнa ХмедьниrIькoгo; oAи}I 3 PoAy Аaскiв бpaв

уч^Cтъ y Кoнoтoпськiй 6rггвi нa бoцi Brтoвськoгo). Tiткoro мatrБу-
ньoгo гетьмa}Ia' oтrке сестPoro бaтькa ни мeтсpi, бyлa oлексaнAPa _

iгyпlеня Святo.Михeйдiвськoгo rкiнoчoгo мoнaстиPя у 1656 P. [4. BiA
rш,rroбy o. Bигoвськoгo тa o. Aaскo нePoAиAoся тpoс синiв (Iвaн,

.\aнилo, Кoсгяrrгин) i двi дoчки. Мo>кливo, бyли ruе ьiти У цьoМy
Iшлroбi, a^е' oчевиАtlo' вoIIи пoмеPAи мaдoдiтнiми.

.A'aни,ro Bигoвський, 6paт гlтьМaнa' стa}Iе в poки Hauioнeльнo-
визвoдьrroi вiйни бихiвським пoлкoвникoМ' нaкaзниМ гетьмaнoм
пiA чaс пoхoAy щpaiнськoгo вiйськa пPo.ги Pечi Пoспonитoi 1655 p.,
a такo)t( в Poки гетъМaнaтy стаPцIoгo 6paтa. Сaме вiн вiзьме Aro6дiн
15 хсoвтня 1655 p. Ha пovaткy 50-х pp. ХVII ст..A.aнилo oAPrЛ<ився з
Aoчкo}o БoгAaнa Хrr,rедьницькoгo Кaтеpинoro. Biн вiдзнaчився i як
AипAoмaт' вiв пеpегoвopи з тpaнсinьвaнськиМ пoсAoМ Ф. LIlебеIшi тa
Мoскoвським пoсAoМ Ф. Бyrypлiним. 30.05.1659 p. кopoль Ян Кa-
зу]Iу*IP свoiм yнiвеpсa^oм-пPивiдеем пiдтвеpAив йoгo, a тaкo)I( APy-
)К!IIlv| т^ дiтей пpaвa нe вoдoAiння м. Смiдoro тe iншими МerтI{o-
с;rЯIw!'Tы<уIмуr як Кoсгяrгппriв, Бaкли, opлoвеrъ, oдьхoвеrIь y Бiлouеp.
кiвськoмy стapoсгвi, B'язiвoк i Tapaсiвкa y Кopсщськoмy стepoствi
(кopoль yМисгIo Il^зPlB^B пoAки ГетьмaнцIини стaPoствaми, lliд.

кPесAIotoчи iхrrro налolсriсгь дo Pеvi Пoспoшrгo).Aoдаlаo, ruoаo 1648 p.



'ё6-***ф**#,.,%.€.ё o. Юpiu Muцuк
всi цi мagгrтoсгi нaлеrкaли C. КoнеrпoлЬськollry' a пoтlМ Ч^CтWн^ з тIIтх'
нaсaМпеPеA Смiдa i B,язiвoк, 6уьvt у вoдoдirгнi гетьмaниEIa Tимorшa
Хlvедьlтицькoгo _ бpaтe APyД<lrни A. Bprгoвськoгo [8]. Aaтrилo зeгиFгyB
у 1659 P.' пoтPaпивtIIи y пonoн.ao poсiйсьrсrх вiйськ. Иoгo пi^^aди
)кoPстoкиМ тopтyPaм' з^^77^vI PoзIIечеrrим сBиIlцеМ ovi, i вiн пpиЙ-
няв Мгrеницькy сМеPть. Ш{oпpeвдe' Аеякt A)кеPе^a гoвoPять' Iцo
Aarrидo Bигoвський пoмеP вiа paн нa lцAяхy ao сибipськoгo зaсAaн-
ня. Йoгo AP}гжинa Кaтеpинa Хмедьницькa-B'гo"с"кa пoтiм вийrшдa
зaмi>к зa мaйбрrrьoгo гетьIиaнa Пaвдa Tетеplо. Cин topiй з^rpIIrуB
МoAoAим пЬ чaс Хoтинськoi 6vrвп 167З p., a cин BacиAь сAr)киB
киi.вським мiським PегrнтoN{ i o.тpимeв y AaP Bе^икiй Bигiв тa Мa-
ьцЙ Bvriв вiA свoгo PoAI{чa Aopoфiя Bигoвськoгo [9].

Кoстянтин Bигoвський сAr)кив спoчaткy Aдaмoвi Киселro, а
пoтiм пеpейrцoв нa бiк пoвстaнцiв, o6iймaв пoсeAи пiнськoгo й
туPtBськoгo пoлкoвt{икa' генеPenьнoгo oбoзнoгo, пiаскapбiя <<Bеди-
кoгo князiвствa Pyськoгo>' мyжньo 6:ивcя з Мoскoвитaми зa визвo-
Aеrrня Киевa y 1658 p. 20.05.1659 p. кopoль Ян Кaзимиp нaAaB йoмy
y вonoaiння Aисянкy i Аисянське стaPoствo [10]. Haми виapцсyвaнi
йoгo дисти Ao кня3я Бoгyслaвa PaA3ивидa, oAl{oгo з нaйвпдивo-
вiIпrтх A[Iтoвських мaгнar.iв i нaмiсникa Пpyсii [1 1]. Пiсля зarу6eьt
Iвaнa BигoвсЬкoгo Кoстяrгпан, oчеBиAнo' пoстPигся y ненцi. Biн бр
oapyжений 3 кня)кIloIо Меruеpськoк)' Aoчкolo бaraтoгo сМoAеIl-
ськoгo дiдlтчa князя Iвaнa М.'цеPсo*oгo iTетяни Пoлyбинськoi. (3a
твеPAжеrIням Arяк!гх aвтoPlв' APr)кинoto К. Bигoвськoгo бyzra Aoчкa
пiнськoгo мaPIIIaAкe Aщя'т'д €zrьськoгtl, aAе це Мa^oвrPoпAнo' rтPи-
нaймнi т}т мo)ке irrтт мoвa тiдьки пpo пеpIпий Iддroб [1'2|). Ii 6paт
Iвaн Меrцеpський (Меruеpин) бyв висoкooсвiченoro 

^IoAиtIoto'сArlкиB кopoпевi Pечi Пoспoдитoi Bдади_слeвy IV, пpеAсгaвляв йoгo
irrгеpеси пpи aвopi Фiдiпa.BiдьгеAьМa' бaвapськoгo кня3я' Bo}oвaв
пPoти Фpaнuii y ск^aАi 6aвapських вiйськ. У чlcтl гетЬмaнary Bигoв-
сЬкoгo Ме''(еPсьprй cтeв чеЕIцем КиiЬськoгo бpeтськoгo мoнaстиPя
пiA iменем Иocvlфa, пoтiм vеpнiгiвськlпц apхiмaн.о.pитoм, Еraвiть 6yв
oAtIим iз пpетена.еrrтiв нa мPIтPoпoAI,FIий пPестoд пo смеpтi Силь-
BестPa (Кoсoвa). Чеpез вoеннi 3aBiPIoхи вiн зшryrдений бр пoкик1,ги
Чеpнiгiв, a пoтiМ oфiuiйнo зPезигнyBaти вiд ЧеPнiгiвськoi apхi-
Мaн^Pii.7 ьипня 1659 p. y Baprшaвi [13]. Пoaeльrдi сдiди Меuдеpинa
фдяться.

lI(o стoсyетЬся ФеAoPa BигoBсЬкoгo' кoтPий вiAзнeнився y
зaBеPIIIa^ьI{i poки Haцioнaдьнo-BизBoAьнoI вiЙнvl як AипAoмaт (tце
y 1655 p. кopoннi гетЬмalrи IIoсиAa^и йoгo як сBoгo пPеAстaBЕIикa Ao
tlигиpинa, пoтiм Biн бр пoс.rroм yкpaiнськoгo yPяAy Ao Мoскви,
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6paв рaсгь y пPиинTч пoCoAьCTBx uapя oлексiя I), тo в.свiт,ri нoвo-
BиявAених Aoкy]vrентlв иoгo тPеoe BB^1ка^туI }Iе Plд.ним' a тlAьки дBoIо-
piа'ним бpaтoм мaйбщньoгo гетЬмaнe. Haсaмпеpеa в yнiвеpсaлi.
пpивinеii кoPo^я Яtтa Кaзуrмпpa вiд 20.05.1659 P.' Aaнoмy Феaopy
Bигoвськoмy нa вoлoaiння CтебдеBoм 3 пPисiдкeми Cклемицями,
Cиa.opiвкoro, Ц{еpбerпицями, CкpиIтчиI{цями' AебеAинцями, I\ун-
цевим сеAoМ i Toнoпiвкoro, нiткo вкaзyстЬся I{a те' lцo вiн AoвoAився
гетьМaЕIy кбpaтoм стPиrчI{иI!o), тoбтo двoropiaним пo бaтькiвськiй
лiнii [1a]. <Пoменнию> киiЬськoгo 3oлoтoвеpxoгo Михaйдiвськoгo
мoнaстиPя' яwrЙ 6ув сгвopений у |667 p. з iнiuiaтиви йoгo iгytиенa,
видaтнoro щpaiнськoгo цеPкoвнoro i кyльrypнoгo дiячa Феoдoсй Co-

фнoвиva, Н^lkI*eз y PoAy Iванa Bpпoвськoгo iменa <teвсгaфiя, Иoattla,
€лени, ,\aнипьa, КoнApaтa, Taтvlaни>> [15]. Tщ мaloться нa увaзi
oсгeп Bигoвський, бeтькo гетьмaIIa' сaм rrетЬмaн, йoгo a,pрlотнa oде.
нa i 6paт,A.aнилo. Хтo тaкий KiнApaт, c|<^з^тkl вa)ккo' мo)к^иBo' це
бр olин з ABoroPiAнI{х бpaтiв.

Tетянa _ це сrстPa гетьМaнa' якa вgЙulьa зaмirк зa цIAяхтичa
Iвeнa БoгдеBсЬкoгo (Бoклевськoф, вnaсникa Глинськoгo тa Княлсoi
Ayки. Boнa, oчевиAнo' пoмеPAa дo 1658 p. Ii нoлoвiк Paзoм зi свoеro
нoBoro APpкинoro 6ув зa6итиil 28 6epeзня 1658 P. пoBстaAиМи
се^янaМи y йoгo ж мaспroсri [16]. Biloмий суacнvlil iстopик Яpo-
слaв ,A.aurкевич нaвiв y свoiй poзвiаui пPo )киття гетьмaнa Пeвдa
Tетеpi Ay)ке BФк^иBий фaкг: BиявAястЬся, пiд нaс cьРк6и в Ayuькy як
пiAпискa y Ayцькoмy гPoмaAськoмy сya.i Tетеpя пoзнaйoмився з
Bигoвським, a незaбapoМ oдPy)tився нa йoгo сестpi, aAе' нa жaAь'
невiAoмo iТ iм'я u7]. 3 poay Бoклевських пoхoAить' мiх< iнrшим,
вvт^aтнvttrl хyAo)кник _ iлroс.тpaтop <<Ivfеpтвrтх д}пrл> Микoди Гoгoдя.

.AporopiaниЙ 6paт I. Bигoвськoгo, Caмiйлo, бр сoтникoм' Aвoto-
pilний AяAькo Baсидь _ oBPyцЬким пo^кoBникoм. PoAичеМ геть-
мaнa бр i сoтник Кpиштoф Bигoвський' oAин iз кеpiвникiв пo-
BстaнI{я нa Пoдiссi. .A.ехтo з Aaдьшoi piанi (lвoropiаний бpaт lopiй,
а'вoropiаний пдемiнник Iллл) слytки 

^уI 
ga бoцi Pечi Пoспoдlтгoi i

дише пiсдя Гaдяцькoгo TPaКгaтy пеpейrшли, як iBaсидь Bигoвський,
пiа щpaiнськi пpaпopи. Boни oбиAвa 6paпu г{aсть y Кoнoтoпськiй
бlтгвi, пpинoмy Iлля бр тaм пopaнений з Boгtlепaльнoi збpoi. Пpo
topiя вiAoмo, rцo вiн бyв oаpylкениЙ з Мapiеro Cкypaт (Cкy-
paтiвськoro), мaв вiд неi cуlнa Иocипe, кoтpий стaв пoтiм ведя.
тицЬким стaPoстoю Pечi Пoспoдlлгoi. 3a ПеpеяслaвськиМ Aoгo-
вoPoм 2.7(17) жoвтtlЯ 1659 p. мirr< МoскoBськolo AеPжaвoIo тa
Укpaiнoro, яклй пi^пvtсaв гетьмeн topiй ХмедьниrIький, всi Bигoв-
ськi мaди бyпа виaaнi uapевi oдексiro I (<o Bыгoвских измеI{EIикaх.
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^eтI4'гетМeн 
и Boйскo

oтAa^и егo цaPскoмy Bе^lFIrствy 3a изМеt{y. Taюr<е и 6paтa егo .\a-
ниAкa и иньIх Bьrгoвских, кoтoPые есть B Boйскy 3aпop<rх<скoм, a
BпеPеA не тo^кo пPи гетМalrе и B yPЯAникaх' нo и в Boйскy 3arlo-

PoзкoМ Bыгoвским не бьm> [18]. Aiйснo, нa сибipське зaслaння 6ynи
вiaпpaвленi daнилo, oвpyrъкий пoAкoBник Baсиль, якиЙ пoтpaпив
y пonotl в бoro пiA BaсидькoBим B сеpе.а,инi BеPесI{я 1658 p. (зa нo-
BиМ стиAем)' topiй тa Iлдя. Пiзнiцrе Ao них AoAг{ився Сaмiйлo,
якoгo в3яAи в Бихoвi. Дaниtra, як r)ке гoBoPиAoся, бyлo в6иr.o пo
aopoзi. Azrе бiдьшa Ч^CTиIII.A цьoгo Poзгa^pкеrroгo Po^y з^^у|IfJИ^^ся
нa Bonинi, якa тoдi бyлa пia BAaAoIo Pечi Пoспoдитoi i УIIИкHУ^a
<сrеiсхoдимoii>.

Пpo мoлoа,i poки мaйбщньoгo гетьМaнa мaЙжe нiчoгo невiАoмo.
Biн дiстaв loбpy oсвiry, ймoвipнo i в КиiЬськoмy бpaтськoМy кo-
Aегlyмt' чyAoвo вoдoAiв кpiм ptaнoi yкpeiнськoi МoBи Iце й цеP_
кoBнoсAoв'янськolo' гtoAЬсЬкotо' AaтиIIськo}o' непoгeнo знaB Po-
сiйськy мoвy, бyв пPекPaсниМ кa,riгpaфoм. 3пднo 3 

^aнVrМYr 
Caййдa

Bелинкa, Bигoвський 6р <вивнений вiдьним нayкaМ' сAaвиBся 3a
Aoтепнoгo i впpaвнoгo У ПИc^Pcьt<Llх спPaBaх) [19]. Hе BипaAкoвo
вiн rriзнilше B}Iстyпaв як пoкPoвитедь Киi.вськoгo 6paтськoгo кoлегiy-
Мy, AoбиBся A^я ньoгo зaгaдЬнoвизнatloгo стa-туcу AкaAемii, тo6тo
рriвеpситеry, пiдкpеслtoвaв свo€ знaйoмствo з Феoдoсiем Coфoнo-
BIт.Iем' PектoPoМ К.vriЬськoгo бpeтськoгo кoлегiyпly y 1653_1655 pp.,
iгyтиенoм 3oлoтoвеpхoгo МrтхайдiвсЬкoгo мoнaстplPя у | 65|1 67 2 pp.,
tIисьменникoм' l.еonoгoм тa iсr opик<lм [20l.

Hе бyлo випaAкoвiстto iте, lцo B хoы PoзBитКy poсiйськo-щpaiн-
ськlrх зв'язкiв сaМс Bигoвськoмy нa йoгo пPoхaнI{я пaтpiapх Никoн
нaAсиAaB кII|4rу|, a тaкo)l( свяцIеннi чaшi й pизvr [2,||. Мaйбyгlliй
гетьМaн бр vnенoм пPaBoсAaBнoгo ХpестoBoзABи)кrIIськoгo бpaт-
CTB^ у Ayцo*y, яке y бopoтьбi пpoти Pечi Пoспoдlггсri вiдстotoBaлo
щpeiнськy мoвy i пPaвoсAaвI{y BiPy.

Свoro вiйськoвy кap'еpy Bигoвський Poзпoчaв y квaPцянoмy
вiйськy Pечi Пoспoдитoi <сгoвaPицIеМ) гyсapськoi хoPyгBи' тoбтo
PяAoвиМ lIIAяхтlt!IеМ _ пpoфесiйrrим вoякoм' з яких ск^aдaBся кiстяк
epмii Pенi Пoспoлlтгoi. Cд}лкив вiн r.oдi з кeнiвським IroAкoB}IикoМ
lopiсм Гoлyбoм, кo,тpий з вибщoм Haцioнaдьнo-Bизвoльrloi вiйни
вoдiв зaдицI'IтI4cя нa бoцi Pечi Пoспo луlтoi i бр poтмiстpoМ кo-
зaцькoi ('r'_ Piд легкoi кiннoти) хoPyгви (100 кiннoтникiв) y пo^кy
бедзькoгo кaцIтеAяI{a Aдeмa Фipnея |22|. Toм )к' y Poки пaнyBaння
к()PoAя Bдalисдeвa IУ (16з2-1648), Bигoвський стaв кoмaнAyвa-
Irl хoPщвoro, вiAзнaчився y бopoтьбi пpoти (@oPoгa святoгo Хpестa

frJк
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ГoспoAll'>, тo6тo v бopoтьбi пPoти тyPеrlькo-нoгaйськo-тaтapськoi 
J

aгpесii |2з1. У.30-х po_кaх ХvII ст. вiн сAy)l(иB y Ayцькoмy гPo-
МeAськoмy сya,i, хoнa B. Кpивolшея BBa)кe€' щo тyт сAIA МaтLl нa

рaзi pi.о.нoгo AяAькa мaйбyrньoгo гетьмaнa _ тех< Iвaнa Bигoвськoгo.

Йo':o.n^'^nьникoМ' як i пiдпискaПaвьa Tегеpi, бyв тoai Cтaнiсдaв

Кaзимиp Беневський, у мaЙ1yтwьoмy вiAoмий Aипдoмeт Pечi Пo-

..,on-'oi; з кoтPим Bигoвськoмy lIе Pa3 AOBеAеться ЧcтPisaттlcя,6у-
Aywr генrPaльн}rм IтисaPем тa гетьМalroм y 50-х pp. ХVII 

-.Y J!15 p.
I. BигoвсЪкпЙ стaъ 

"^'iсн,'кoм 
Ayцькoгo стaPoстBa' a y 1638 p.-

писaPем пpи Яuкy LШембеpкoвi, кoмiсapoвi Pечi Пoспoдrтгoi нaA

Biйсiкoм 3aпopiзiк,'м y t63в-t648 pp. oчевиAнo, тoдi rк Bигoв-

ський пoзнaйoмиBcя ЧvI рiйuroв y тiснiшri кoЕтaкTи з БoгAaнoм

ХмедьниrIьким тoAirцнiм генеpe,rьним писaPем Biйськa 3aпopiзь-

кoгo' пPинarfмнi вoни зyстpivaлися пiA час пеpегoвopiв нa.Мeсдo-

вoмy Ciaвy. Цiннi свiдче*ня .'oдaе зlz^aнуtЙ Bиtце автoP <EipIшoвe-

нoi ipoнiкrтll. Biн вкaзyе нa Bисoкooсвiченiсть мaй6yптьoгo гетьмaнa

(.знaЪ пoдьськi .Bивai, 
^ЯУ^a' 

сеймoвi кoнвoкaцii, хiA сеймикiв,

}IaPaAи пoсoAЬськoi iзбю) i Ao тoгo ж 6езпoсеpеA}Iъo зтea.yе йoгo

.ny*оy в киiЬськiй гpoa.ськiй кaнuеляpii [<Biн y rg{i.вськiй кaнuеляpii

Aaтинoto тa пPaвoМ вигoстPиB язvIк^' cтaB уB^)к^ft|ся (poзyl"lнoro)

гoAoBoIo' невдoвзi мyсиB знaти фсьIоrх Bo€BoAстB irггplгп,l, 3нaroчим

пPo все (dе omni sсiЬili)>>]; }IaгoAoцIyе нa AoсиIъ бypхливlтх мoAoAIтх

фo*, oскiдьки йoмy aoйшrлoся AoAaти небезпсlоr, пoв,язarri.з пpoфе-

.iл*'"" o6oв'язкaми (<o<oв vaсoм I{е PaA i не клиvе, aле дiзнaс-гься,
кoди йoгo в>кe вu6уlьуl' тoМy вiн плyсlггь зaвх(д.и loбpс oхoPoняти

сBoгo Poтa' i якrцo aoбpий язикoМ' тo й pщolо (мyсrггь aoбpе вo-

дoдiтrr), rцoб не видетiди зфи, а.o тoгo )к мeв чaстt сrп.rllки з BoPo-

гaмиl) [24].
Пpйблизнo y пеpшiй пoдoвинi 30-х pp. ХVII ст. Bигoвський

6еpе iвiй пеprший шдroб з Ябдoнськolo геp6y <<Ясеннию>, пPеAстaB.

""ц.o 
lpi6нoгo щpaiнськoгo ru^яхстськoгo PoAy з Киi.вщиrти. Аже-

pелa свiaнaть' lцO Ьiд цoo.o Iшлroбy бyлo кiлькa Aiтей: сини Iвaн,

Ь"."n", topiй, Iлля, Кoстя:нтуl.|1 i Стaнiсдав тa Aoчкa Мap'янa.

oстaння y lеpеaинi ХVII ст. вже бyna oAPr)кеHa з yкpaiнським

пPeвoсAaв}rиМ цIAяхтичем Михaйлoм ГyнаrшеBськиМ' aBтoPoМ вl-

дo"o.o Aьвiвськoгo rriтoписy, ямЙ cьуlкtlв y Генеpaльнiй кaнuеляpii

B PolФI Haцioнaдьнo-Bи3вo^ьнoi вiйни, викo}ryBaв AипAoмaтPrчI{l Ao-

PyчrI{ня Б. )(Jvедьницькoго тa I. Bигoвськoгo' сгaв киi.всьlg{М пPoтo-

',o.,o* 
i нeвiть к)/IIив сoбi, свoiй lpprorнi i свoiм Aiтяtr.t, тoбтo вr{yкaм

I. Bшoвськoгo' 3еМAIo й <<oлизapiвсьюдЬ> бyаrтнoц нa цIo дiстав вЬпo.

вiдний зaпис Biд lиЬъкoгo пoAкoвtIиIсa Павдa Яненка-Хмельrлд-ькoro
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й самoгo гетЬмeнa БoгAaтla Хмельниrркoгo вЬ 4.07.Q4.06)1657 p. |25l.
30 тpaвня 1659 p. згiднo з yнiвеpсaлoМ кoPo^я ЯнaКaзимvrpa Гщa-
цrевський бр нoбi,,riтosaнv|Й (нa пpoхaння lьaнa Bигoвськoгo), aле
це бy^o rЦBиAIlIе пiaтвеpa-ження йoгo tIIAяхетстBa [26] . Toаi х<
кoPoAЬ нeAaB йoМy iнlшим щiвеpсa,roм Aвa сеAa нaд Aеснoro' a сaме:
Кpехaiв i Бoдянки з Kpехaiвськoro сдo6o^oto' a тaкo)t( МAинoк в
Бopкeх нa p. oстеpi |27|. He пiзнiцrе 1657 p. Гyнaшевськиir стaь
киiЪським пPoтoпoпoм, пoтiм (у 1667_1672 pp.) кaтеlPa^ьниМ пPе-
свiтеpoм y Пеpемиrп^i [28].

Кoли Bигoвський oBAoBiB' тo пirшдpr чyгки' Iцo вiн нiбrгo стaв
ченцем |29], at.'e нaспpaвлi вiн не IIoALIцIIIв Iпoca^kI геЕIеPa^ьнoгo
rтИcaPя i зatуилtaвcя сBiтсЬкo}o AtoArrtloto. У 1656 p. вiн взяв ьpyтиЙ
пrдroб з oденoro Cтетttевин, Aoчкoro yкpaiнськo-бi.rropyськoгсr IIIAях-
тI4Чa' Iv1cтvIc^eвськoгo пiдкoмopi я, мi rrсь кoгo вo€вoАи БoгAaнa Cтет-
кевичa (пiсля 1601_1657()) тa кlrягиrri oдени Сonoмиpеuькoi. Piд
Стеткевичiв тa сo^oМиPецЬких бyв зrravнiurиМ BiA PoAy BигoBсЬкtтх,
Ao тoгo lк yкpaiнськi пoвстaнrli вIIг^яAaAи <здpaйuямю) тa зAoчиIl-
цями B oнaх вipнoпiAданих Pечi Пoспoдитoi. Чеpез це бaтькo oде-
Ilи не хoтiв вiAAaвaти свoto Aoчкy зa генеPaAЬнoго писaPя Biйськa
3eпopiзькoгo, i Bигoвський зBa)кLIвся нa неспoAiвaнуlir BчиЕIoк:
кiдькa тисяч йoгo с^yг BикPa^и oленy i пpивезли з пoчестяМи Ao
Киевa. ГенеpaльниЙ rхиcap зaпPoпolryвaв iЙ pуку й сеpuе, IJIеAPo
oбаapyвaв if i пooбiцяв iЙ у paзi вцмoви внЙтu зe IIьoгo зeшrirк пoвеp-
нyги Ao бaтькiв. ПoгoAитися нa пPoпoзиrliro генеpaльI{oгo писaPя
вмoB^яB oленy i киiЬський МитPoпoAит Cильвестp Кoсoв, якиЙ, Дo
pеvi, бр мeйх<е зеМ^якoМ onени, бiлopyсoм з )Киpoвинiв нa Biте6-
Щинi. o^еrIa згoAи eся IIa цIAIoб' i невдoвзi кoнфr',iкг iз iТ бaтькaми
6yлo пoлaгoA>кенo.

Пoвеpтarovись Ao piанi oлени Стеткевrтч, вiдзrraнимo, rцo iТ бaть-
кo БoгAaн Стеткевич бр синoм бpauлaвськoro пiдкoмopiя Biль-
ге^ЬМa Cтеткевичa i княгинi Гeнни oгiнськoi (з rrьoгo PoAy пoхo.
APIть кoмпoзlггop ХIХ сг. М. К. oйlrський, aBтoP зI{aМенpттoгo IIoAo-
незy), oЁyкoм нaa,вipнoгo Aитoвськoгo МaPцIeAкa БoгAaнa C.ге.гке.
BkIЧ^ т^ княгинi oвдoтьi Apyuькoi.-ГoPськoi. Biн мaв мaстнoстi y
Iiiлopyсi (y Мiнськсrмy, МстислaвськoМy тa opurarlсЬкoМy пoвiтaх),
бpaв рaсть y пoльсЬкo-lдвеAськiй вiйнi y Пpибanтицi (20-тi pp.
ХVII ст.), бр poтьriстpoм y Смoленськiй вiЙнi 1632_1634 pp., нoвo-
гPyAськиМ кaIIIтеAянoМ. Biн пpoсnaBvlucя як oAин iз визнaчних
IIoкPoвитеAiв Кисвo-МorytляI{сЬкoгo кo..rегiyшry. Paзoм з APy)кинoto
lliн зaснрaв Креiнський пpaвoслaъllvrЙ МoнeстиP пiA oprrlеro, a
laкoх< БyйнvIЦьKvIЙ тa Бepкyлaбiвський мoнeс.гиPi' 6yв бrrизьким

.ryJt*\
йьмaн lвaн BueoвсЬ,@й 

.:.*€ t

спiвpoбiтникoМ св. Петpa Мoгили, який нaвiть пPисBятив 
-йoмy

lpyйвallе в Kисвo-Пеvеpськiй 
^aвPi 

(vчитедьне €вaнге,rio (163.|

i пpизнaнив свoiм зeпoвiтoм oAним з oпiкщiв Киевo.MoгидянськoТ
aкaAемii [30]. Чеpез сBoгo тестя Bигoвський yвiйIшoв y PoAин}II
3в'язки з PяAoм вiAoмих щpaiнських тa 6iлopyсьKих IIIAяхетсЬких'

нaBiть князiвських PoAiв. 3aзнavимo, щo бPaт oдени Cтеткевич _

Михaйлo, якиЙ нaiчaвся y Кисвo-МoгилянськoМy кoлегiyшri y 30.х

poкaх ХVII ст' мo}к^LIBo oAнoчaсI{o з I. Bигoвським' те)к стaне п1A

.'p".,op" БoгAaнe Х;иедьницькoгo, тaк сaмo як i йoгo AвotoPiAний
6paт topiй. Мplхaйдo Cтеткевич пPoсAaвився як висoкooсвlченa

AtoAинa' PевниТеAЬ пPaBoсAaв'я, фyнa'aтop БapкyлaбiвсЬкoгo Мo-

Н^IтLIPя.3a yvaсть y пoвgгal{нi нa бoцi щpaiнськoгo н-a-PoAy кoPoAь

Ян Кaзимиp кoнфiскрaв y l{ьoгo мaетнoстi Пoгoст i Hoвий Aвip y

Пiнськoмy пoвiтi. Пo смеpтi Bигoвськoгo Михaйдo пpийняв- vеp-

нeЧУIЙ,пoстPиг i пoмеp y мoнaс'l.иPi. Cестpa oдени Cтеткевич 6yлa в

шдюбi зi ЦI^яхтичем iванoм Cщoаoльським' oAним iз нaйвiдoмiшrтх
пoмiчникiв Iвaнa Hечaя' чayськoгo тa сгapoбихiвсЬкoгo пoAкoB}Iикa'

бpaтa сnaветнoгo Aaни na Heuaя, якvrЙ 6р свoгo чaсy бpaЦ,raвським
пoлкoвtlикoм (y 1648-1651 pp.). Bapтo вiзнavити, lцo сBoякoм

Bигoвськoгo стaв кнЯ3ь Микoдa Cвятoпoдк.ЧетвеPтинсЬкий (пoмеp

у |659 p.), мiнський кarrrгедян, oa.pyжений з кtlягинrlo Aoмiцеллoro
C.,no'йp..ъкolо, AвotoPiднoro сестPoю oдени Cтеткевич. Biн бр

си}IoМ знeме}Iитoгo C.гефaнa Cвятoпoдк-Четвеpтинськoгo (1574_

1665), бpauлaвськoгo пЬкoмopiя з 1629 p., нленe Ayrъкoгo пPaвo.

сдaвнo.Ь бpaтствa, oAIIoгo з чiдьних PепPезентaнтiв yкpaiнськoii

пPaвoсAaвнol IIIAяхти' якa BvIзtп^^^ звеpхнiсть Biйськa 3 aпopiз ькoгo.

Стapпit князь Стефaн був aктиBнPtМ г{eсIIикoм вIAЕIoBAенЕIЯ ПPa-

вoсдaвнoi iеpapхii у 1620 P., 3oкPемe, y йoгo мaетнoстi )Кplвoтoвi

€PyсeAиМським пa.гpiapхoм Феoфaнoм тa rце ABoМe МитPoпolитaМи
бyлo висвяvенo нa €пискoгIa хo^Мськoгo тa бедзькoгo Пai.сiя Iпoдi-

тoв!r!la. Biн мaв тaкo)к мiцнi зв'язки 3 киlвськиМи мPIтPoпoAуrтaМvI
(Йoв Бopеuькиli, св. Петpo Мorтl,ra, Cильвесгp Кoсoв, Aioнiсiй Бe-

tta6aн' пp'"o'y oстaннiй вiдспiвaв йoгo синe Микoлy.y Нoвo-

четBеPтиtIськoМy Мoнaстиpi), iз 3aхapiеro Кoпистенським, iз гетьМe-

нaми Biйськa 3eпopiзькoгo П. СaraЙ^aчнvтм, I. ПетpоI(ицЬким-
Кyлaгoro, Б. Хмедьницьким тa iн.

Bибyх Haцioнaдьнo-визBoльн oi вiilни пoстaBиB пеPеA Bигoв-

сЬким' як i пеpеа. iнrшими щpaiнськими IIIAяхтPr!IaМи' AиAемy: з кI1rм

бyги. Укpaiнськa пPaBoсAaBнa III^яхтa y свoiй мaсi пiaтpимyBaлa
нaцioнaдьнo-вrrзвoдьнi й pелiгiйнi тенAенцiТ Haцioнaдьнo-Bизвoль-
нoi вiйни, aAе BoPo)ке cт^BуI^^cя дo aкгифеoAaльних. [ro a'илемy



10

,"e I (-,. ..""* +,тжA*а.*Ж3#+
. ъ.. . o. Юpiu Muцuк

кo)кен piA, кolкен tlIAях.гич виpiтцyвaв-пo.свo€Мy' i пpиЙня'гтя oстa-
тoчнoгo pilIrення tтPoхoAиAo неpiа.кo бoдiснo i неoAнoзнaннo.,A.еякi
тrтдяхтrтчi безoгдя.Arto Ст^^И Нa бiк свoгo нaPoAy @. Хмельницький,
Aaнидo тa Iвaн Heuai,Iвaн Бoryтr тa iн.), lеякi oapaзy зaйrlяли вopo-
lкy пoзlтuiro i cтaлvl Ao Aaв кaPaAЬ}Ioгo вiйськa Pсчi Пoспoдlггoi (I\,tapк
3aцвiдiхoвський _ rсрr Б. Хlr,tельницькol'o' сyмнoвiдoмий A. Чaп-
лиr.lський, БeЙ6узa, Aзlrк.гa iн.), aеякi пеpейrшли Ao кaPaте^iв пiс^я
кopoткoi (Cемен 3aбyськиli, Яськo ЯснoбopськwЙ) зvт Aoсить .гPи-

вa,rol сzry>кбPl y гIoвстaнцiв (пonкoвники Iван Бpyякa, Михaйдo
Кpисa, Iвaн Гoдсrвarдький, Михaйдo Tишa), Aеякi )к здiйснили, як oт
Михaйдo (Cтaнiслaв) Кpиvевський, yкpaiнеuь з Умaнi Феpенu
Cеp6ин (Paц), звopoтI{y еBoлIoцiro. Ao oстaннiх }Ia^ех(aв i Iвaн Bи-
roвський.

Кoди пoчaдaся HaцioнaAьнo-визBoAь}Ia вiйrla, I. Bигoвськиp]
эIтуIIILIBIя y квaPця}roМy вiйськy веAикoгo гетьМaнa кoPoннoгo Ми-
кoди Пoтoцькoгo. Бyaри в aвa}rгaPAi вiйськa, яке oчo^Ioвaв Стефaн
Пoтoцький' син гoлoвнoкoМaнAyвava, poтмiс'гp BигoвськиЙ 6paъ
yчaстЬ у 6итзi нa )Кoвтих Boдaх i y виpiuraльний мoмент (бiй бiля
Кня>ких Бaйpaкiв 16 тpaвня 16a8 p.) бився пpoти пoвстaнцiв Ao
oстaннЬoгo. Koди пiд ним бyлo вбrгo кollя' вiн бився пilпo i oP,-
ПИнprB oпip тiльки тoAi, кoAи втPaтиB свiAoмiсть чеPез rloPaнення i
знaчнy кPoBoтечy. У несвiдoмoмy стeнi йoгo п<rдoнив якийcь
зaпoPo)I(еtIь i пpoа.aв т^т^Pv|t|у. Bигoвський yгiк з пo,roнy, але йoгo
спiймaв iнulий зaпoPo)I(ець i знoвy пPoAaв зe пoгal{енькoгo кoня
ylке iнlшoмy т^т^P|IIIУ. Bигoвський yгiк з невoлi i цьoгo Paзy' aAе
знoвy 6р спiЙмaний i пеpеа,aний сaМoМy хaнoвi lслaм-Гipеro III,
oчсвиAнo' в)ке пlсAя Кopсyнськoi 6уrrвуr (26.05.16a8 p.). БoгAaн
Хrrlедьниrlький o6йняв йoгo на якoгoсЬ пoлoненoгo, i вiн бр пpи.
к}rпrй дo гaPМaти' певний чaс знaхoAився в yв'язненнi [31]. Гsтьмaн
пopoз1лvliвся з бpaнЦем, i тсrй дав.гoа,i йoмy rrPисяry вipнo слylки.ги i
AoAеPя(aв свoгo сAoвa. Пpинaймнi зa >киття БoгAaнe Хмедьницькoгo
не бaчимo якихoсь сеPйoзних POзхoA)I(еIIь мiх< ним тa BPtгoвськиМ.
L{iкaвo, пlo 28 

^ИrтНЯ 
1649 p. пiA стiнaми 36apaжa Bигoвський Iro-

вiдaв пoдьськoмy пoсAy вiд oбдoх<ених Cтaнiсдaвy ЯниrькoМy пPo
IIPуIчиIIIИ, vеpез якi вiн зaдицraстъcя |1^ бoцi пoвс.гaнцiв, i Яницький
тaк пеPеAeв цro Poзпoвiдь: <...спiймaнgЙ нa )Кoвтих BoAaх, ви-
кyпnений Хмедьницьким 3a oAнy кoби^y. Мaс тaм (y пoвстaнськoмy
тvlпу) 6хrъкe, бpaтiв, сестеP i т. a.., i якби вiн зPaAиB Хrr,rельниrlькoмy,
'Iой нaказaв 6и lтих cтP^т'rrИ як poa.ивiв. С}nке, пермaгaс йoгo пPиPoA.
lIa дroбoв дo бaтькiв i po.шrнiв, тoмy вiн тaм l*лyситъ зaллl;этттcя> |З2l.
Aле нaвpяa Чи вaPтo вipити дaнiй iнфopмeuii, вPaхoвyroчи хРггPy

-#* 
.*^--.''*!-3ъ'

Г6ffiьмaн lвaн BuеoвcькuЙ ".'.4'

AиIIAoМaI?rlrнy гPy, якy веAи Bигкrвський iз KvедьницЬкиМ' IIPO tцo

I{и)кче бyAе скaзaнo. Bap.гo вiдзнaвити, lцo IIIAях Bигoвськ<lгo Ao

пoBсгaнцlв нaгадy€ IIIAях виAaтIIoгo спoAвI'кникa Б. Хмельниrlькoгo

Стaнiсдaвa Кpиvевськoгo. oс.гaннiй пoхoAив з yкpa.iнськo-6iдo-

PyсЬкoгo пPeвoсAaвIloгo IIIAяхетськoгo PoAy' вlPнo с^rя(ив кOPoAевl

BлaAислaвy IV, aле в .гoй же чaс сaме вlЕI виIIyстив з ЧигиPинськol

в'язницi нa вoдro сBoгo Ц].Мe' БoгAaнa Хд,lельrтиrrькoгo. 83ятий y lro.

^oн 
пiA Кopсyнем, Кpиневський пoвеpнyвся з кaтoлициз.Мy Ao

пPaBoсAaB'я, o'p''^" нoве iм'я фIllхaйлo) i с.гaв сдrlки,ги вiporo i

пPaвAoto пoвстa^oМy I{aPoAy. Стeвutп киiЬсЬким пo^кoвЕIикoМ' Btн

.,Ьp.*pи" llIAях нa Укpаф A}rгoBсЬкo-цIAяхетсЬKим вtйсЬкaМ кня3я

Яt'утлЪPeAзивидa i пpiйняв тяrккy би.Iвy пiA Аoсвoм (липеrrь 16a9 p.).

Хova Кpиvевський з^зI1^B пoPaзки i бр смеpтеAьнo пopaнений y

би.гвi, oднaк йoгo дii не дaди м<rх<ливoстi PaAзивидy з,е^нeтиcя з

кoPoAем Янoм КaзиМиPoМ i сrrpияли пеpемoзi пoвстaнцiв БoгАa-

нa Хмедьницькoгo пiд 3бopoв<.lм.
Пеpейшoвlши нa бiк пoвстaнцiв, Bигoвськиil cтaв сAy)кити

oсoбисЪlм писaPем гетЬМaнa' oчевиAнo' i y Генеpeльнiй кaнuеляpii.

Biн сyгlpoвoA)кyвaв БoгAaнa Хмельницькoгo y йoгo пеpемo)кнoМy

пoхoAi 1(l48 p. нa Пидявцi, Aьвiв, 3aмoстя, пPичoМy в)l(е тoAl

вРIявAяB свoIо нехlгь Ao сolo3у з КpимськиМ хaЕIствoМ' ЧеPе3 lцo

нaвiть всryпив y кoнфniкт iз пдемiнникoм Tyгaй-бея. Цiкaвo, rЦo

rroзицiя Bигoвськoгo збiгдaся з пoзицiero... Мeксимa Кpивoнoсa,

кoтpий вва)кaв зa пoтpiбне yкpaiнськiй apмii зyпинv|тРIcя 11^ !еpегaх
Слрi й зaЙнятутся yкpiпленням кopa.olriв [33], мitк.тим як. Хмедь.

ницький l TуnЙ-6eЙ сAytIIнo нaпo^ягa^и I{a пеPес^lAyBaн}Il вopoгa.

У листi Б. Хмедьницькoгo дo Янyша Кеменi, PaAникa тpaнсiль-

вaнськoгo князя .A'ьеpдя Il Paксrцi, вiь 27(17) nистorra,.ta 1648 p.

(iз 3aмoс'гя) гoвoPlrться пpo пpийoм ,гpaнсiльвaнських п<rсдi:s, a т^-

кo)к гIPo вrIсиAкy Ao Tpaнсiльвaнii yкpаiilськ<rгo пoсo^ьс.гBa (I. Bигoв-

ський тa кй<;гo т<rвapиIll' нaцI нo.l.ap>), tцoб вoни пеPеAaAи Кеменi

<<pf викдaди yснo все' ruo.гpебa. Бo ми бaхсaемo Мaти кoPo^еМ кIIязя

твoсi мидoстi (!*ьсpa,я II Paк<lцi._ Io. М.) i хoтiди б A<.lвести l-Ioмy

IIaцIy l loвary...o [34].
.Aдеpелa спoчaткy не виpiзняroть Bигoвськoгo сеPеA oтoченIIя

..'o'^"". Taк, y IцoAенникy пoсoлЬсIъa A. Kиселя, писeнoмy Boй-

цехoМ М'яскiвським, BигoвськrцЙ нaвiтъ не згaAy€ться пiA vaс rtеpе-

гoвopiв y Пеpеяслaвi (лroтий 16a9 p.). Aде AецIo rriзнiIше Bиг<-lв-

.o*,й poби.гi бдискaвичнy кaP'€Py. Bя<е 3 квiтня 1649 p. бaчимo

фaктиvнo ABoх писaPiв Biйськa 3arlopiзькoгo: Iвaна ,A,емкoвиva
КpехoвеrIькol'o' генеPa^ьнoгo IтисeP я, тe lвanla B игoвсь кoг<r' кoтPoгo



tце I{a:tиBaIoть (fiисaP пoкo€вI1rй гстЬМaнськI{ь), тoбтo oсo6ИCflItrI Пklд-
сaP гетьМal{a. Iвaн КPехoвецький - пеplший генеpaльний писap
вiдpoа,rrсенoi Укpeiнськoi деpжaви' пoхoAиB з yкpaiЬськoi пpaвo-
сдaвнoi lII^яхти. Biн зaкдaв oснoBy Генеpaльнoi кeнцедяPii Гетьмaн-
tциIlи' мaB знaчний aвтoprrгет, i тoмy IIе випaдкoвo бaчимo йoгo
пiдпис пoPyч iз гетьмeнськI{М IIa AеякI.tх Aoкyиеrrтaх [35]. oбиaвa
Iвeни (Кpехoвецький тa Bигoвський) нapiвнi й paзoм зyстpivaють
lнo3еМI{их пoсruв Iтoчинaroчи з квiтня 1649 p., Alстaroть вiд oстaн-
нiх oAнaкoвi пoa.apyнки, aлс Brтгoвсьprй вх<е тoAi пoчинaе вiaтpy-
ЧУB^туI сBoгo кoAсry вiа спpaв. Taк, псpегoBopи 3 Мoскoвськими
пoсAaми Baсидем тa Гpигopiем Ункoвськrтми (квiтень 1649 p.) пpo.
BoAиAи тiдьки Хrrrедьницькуlilтa Bигoвський, a 6iльurе нiхтo зi стap-
ЦIvItrpl не бр нa нIтl( аoгцпrrений. У Pеестpi Biйськa 3aпopiзькoгo,
ск^aденoМy нaпpикiнцi |649 _ нa пoчaткy 1650 p. зa aкгr,lвнoi yчeстi
Bигoвськoгo' пPo I.цo свiдчpггь нeвiть вiprш-пaнегipик, вмirЦенplil нe
пoчaткy Pесстpy, Iвaн Кpехoвецький 3гaAyrться B)ке як кopсprський
пoдкoвий ПpIcaq. Caм х<е Bигoвський стaB oAнooсiбним геtIеPaAь-
ниМ писaPем Biйськa 3aпopiзькoгo, i сaме в тeкoмy статyсi пpo
ньoгo зraAy€ Pесстp.

Bигoвський 6paв yvaсть y пoхoai yкpeiнськoi пoвстallсЬкoi apмii
БoгAaнa Х-п,tедьниrlькoгo пiд 3бepaя<, в o6дoзi фopтеui. 28 nнпня у
Poзпa^ 6oiЬ oбдoя<енi висдaли сBoгo пoсAa Cтaнiсдaвa Яницькoгo
Ao хaнa lсnaм.Гipея III i дo БoгAaнa Хлlедьницькoгo. Як yЛ(е згaAy-
BaAoся' пiсzrя пеpегoвopiв йoгo з пoчестяМи пpoвiв дo сгiн 3бapокa
сaме Iвaн Bигoвський [36].

Генеpaльний пllсap Bисryпa€ i як спiвaвтoP Aеяких рiвеpсaлiв
Б. ХмедьниIIькoгo [3l. Пеprшим 3 них е щiвеpсan вiа 7.09.1650 p.,
ьatлдй y Ямпoлi )l(итеAям К.rri.вськoгo тa Чеpнiгiвськoгo Bo€BoAстB' a
тaкo)к Житoмиpськoгo стaPoствa 3 l{aкaзoм I{е кPиBAити llIAяхти.
I-[iкaвo, Iцo цей priвеpсaл пpеA'явив 

^o 
з^IlИcу у |<I1v|ГI4 киi.вськoгo

гPoAсЬкoгO сyAy с^yгa A. Киседя _ IIIAяхтич Кoстяrгпlн Bигoвський,
6paт генеpaдьнoгo flvlc^Pя. А внoсив uей щiвеpсa^ Ao кI{иг oстaп
Bигoвський, бaтькo генеPaAьI{oгo lтvlc^Pя' нaмiсник киiЬськoгo зaм-
Кy [38].Paзoм з ХлlедьнprцькиМ геtlеPaдьнlrй ПvIc^P виAaв рiвеpсe,rи
пpo зa6opoнУ Ч|IНуrтI4 rг}rски нix<инським мirцaнaм (1 1(1).08.1650 p.,
з IpклiiЬa); пPo пoкaPal{ня тих' хтo нaпaAaтиме нa ченцiв Мгapсь-
кoгo l\,toнaстиpя (19(9).05.1651 p., з тaбopy пiа 3бopoвoм); пpo
наAaнI{Я Меx<игipськoгt[y мoнaсп{Pro сеAa Чеpнин (3О QО).| 2. 1 6 5З p.,
з Кopсyня); пPo зaтBеPA)ке}Iня Ф. Coфoнoвичa iгyrvlенoм 3oдoтo-
BеPхoгo Михaйдiвськoro мoI{aстIaPя y Кисвi (12(2).06.|655 p., з Бory-
с^aвa); 

^Иcт|4 
Ao IтyгPIBAЬсЬкoгo Bo€вoAи Ф. Хiдкoвa (3.06.1652 p.,

#ш-.*"*-*Jaв.
йьмaн lвaн BuеoвcькUй 

_'-ъЕ.t

з тaбopy пiд Бaтoгoм), lo uapя oдексiя I (20.06.|657 P., з ЧигиPинa),
no бoяp I. A. Мидoсдaвськoгo (20(10).07.1657 p., з Чшиpшra) та Б. I. Мo.

PoзoBa (20(10).07.1657 p., з Чигиpинa), iнстpyкuir<r Ao lцвеAськoгo
кoPo^я Кapлa Х Гyстaвa 1655 p. [39].

HеpЬкo Bltгoвський t|kIc^B 
^уrст 

vи yнiвеpсaл вiд iменi гетьмaнa'
a Хл,tедьницькplй тiдьки cт^BvIB пiAпlIс. Biдoмий щpaiнський iстo-
pик T. Kpип'якевич BстaнoBиB PяA тaких Aoкyvrентiв [40]. Хapaк-
теPнo' lцo гетьМaн чaстo нeBlтЬ I{е AиКг}rвaв yнlBrPсa^ ЧvI 

^у|cт' 
a

oбмея<yвaвся с.Гvlc^pIMvr PoзпoPяA)кенняМи Bигoвськoму. Taк, зa
свiAченням МoскoвсЬкoгo пoсAa B. Ункoвськoгo' гетьМa}I висAyxaв
йoгo скapги ruoаo кoнфдiктiв нa кopaoнi i тlaкaзaв Bигoвськoмy
Н^ПИс^т'1 3 цьoгo пPиBoAy Aистa Ao МиPгoPoAсЬкoгo пoAкoBЕIикa
Мapтинa Гдaдкoгo [41]. У сBoto чеPry Bигoвський неpi,rкo IтoAиI,IIaв
сyтo писaPськy пPeцro нa пiAдегдих. Пoсoд Янушa Pa^зvlвиьa
UI^яхтLrч Мисдoвський, пеpебрaloчI,r в Чигиpинi y беpезнi 1651 p.,
пo6eнив, як Bигoвський aиктyвaB кoМyсЬ yнiвеpсaл вiд iменi
Хмедьницькoгo пPo спoPяA)кенI{я чoвнiв |42l. 3вvlзaЙнo, збеpег-
ьvтся Й Aoкyрlенти (рiвеpсaли, r'иcтvl), виAaнi oсoбистo Bигoвським.
Хapaктеpнo' lцo тaких Aoкyментiв тiдьки з чaсiв Haцioнaдьнo-
визвoдьнoi вiйни дiйIдAo пoн'^ 25, тo6тo бiльIше, нiяс дoкyпlентiв
6уaь.якoгo iнцroгo кеpiвникa вinpoarкенoi Укpaiнськoi AеPх(aBи
сеPеAи}Iи ХVII ст., зa BиняткoМ сaМoгo БoгAaнa Хмедьницькoгo
(б,rизькo 600), кoтpий гетьмaнрaв 10 poкiв. Ш{o стoсyrться Aoкy-
ментaцii Bигoвськoгo-гетьмaнa' кoтpий тPимaв 6уьeву нaбaгaтo
кopoтIпий vaс (мaйrке 3 poки), тo киiЬський дoсдiдник Анаpiй Бyль-
вiнський нaPaхyBaв y цьoмy кoмплексi цIoнeйменrше 136 aoкyпrектiв

[43].
3a кopoткий чaс Bигoвсьшrй poзвинyв Генеpaльнy кaнцеAяPiIo'

стBoPиB ii як пoтyrкнy i висoкoефективI{y iнстlгг)щiro Урaiни-Геть-
Мaнlцини _ BaxииBy скAaAoвy AеP)кaвIroгo 

^П^P^тУ. 
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вia.iгpaвaлa poль мiнiстеPстBa зaкoPAoIrЕIих спPaB i певнoro мiporo
мiнiс.гсpствa спPaB BнrгPilцнiх. Boнa стaдa тиМ генеPaTopoм, який
зriднo 3 вoле}o гетьмal{a тa Paди Biйськa 3aпopiзькoгo yPyj(oМAювaв
чисденнi пpивiaнi пaси AеP)кeвнoi мarшини. Caме сroди стiкaдaся
вiйськoвo-пoдiтичнa iнфopмauiя з yсiх кiнuiв Укpaiни й зepyбiя<них
кpaiЬ, тyг пpиймa tхиcя Й вiAпpaвлялися чисAеIIнi пoсoльствa, тyг
лpиЙмatlvтся ваясдивi pirшення, кoтpi пopр з вiйськoвими пеPемo-
гaм и Bи3}Iaчa^и Ao^ro Haцioнaдьнo-Bизвo^Ь}Ioi вiЙнtl щpaiнсь кoгo
I{aPoAy. Як вipнo вiAзнaчaв I. Кpип'якевич, Bигoвський кopгaнiзy-
вaB AеP)кaBrry кaнцеAяPitо, якa пpvtЙняAa все дiдoвoAствo' як y BЕIy-
тpiIrлrrьoмy пpaвлiннi, тaк i в зaкoPAoнних спPaвaх...>. 3a Б. Хмедь-
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I{ицьким збеpiгaвся (кoнтPoAь oснoвI{их AеPжaBних спpeв, e iх
Bикoнaння' B тoмy чисдi все AистyвaI{Ilя, вiн AoвiPив Bигoвськo-
г"f}o, [44].

[[oб ствoprгm i кеpyвaти тaкolo пoт}Dкнoю мaIциIIoIo' як Гене-
PaAьнa кaнЦеляpiя, пoтpiбен бр велинезнцЙтaьeнт aдмiнiсгPaтoPe i
пoдiтикa. I хov ствoproBeди цIo мaцIинy спoчaткy Бoгдaн Хмеnь-
ницький тa Iвeн КpехoвеЦькиЙ, caмe Bигoвський poз6ylрaв iТ i
пoстaвив нa piвень свpoпейських кaI{цеAяPiй. Hе випaAкoBo yPяА
ПИcaPЯ Biйськa 3aпopiзькoгo бр пiднягиЙ зуcvlnлями Bигoвськoгo
I{a APyге мiсце пiсдя гетьМaнськoгo' не випaAкoBo 3 цьoгo мoменry
зaхlAIIt A)кеPе^a нa3llBatoть геI{еPaAЬIlих писapiв Biйськa 3eпo-
Ptзькoгo кaнцAеPaМи.

Нa >кaль, склaд i фщкuioнрaння Генеpaльнoi кaнцедяpii в poки
Нaцioнaдьнo-визBo^ьнoi вiйни i нинi зaAицIaIoтЬся неAoстaтньo
BиBчениМи' I{aсaМпеPеA vеpез фpaгмеrrгapнiсть A)кеpельних свiA-
чень. Мoжнa' oAI{aк' BиIзLI^ЧиIтуI кoдo нeйбли)t(чих спiвpoбiтникiв
Bигoвськoro. Сеpел них бawгпto' нeпPик^aA, зягя Iвaнa Bигoвськoгo -
Михaйлa Гщarшевськoгo. <Cекpетapем Bигoвськoгo> AеЯкi A2ксPе^a
HaзиBaIoть Спnуянa Мyлсидoвськoгo _ ви^aтнoгo AипAoМaтa Укpaiн-
ськo.t a.еplкaBll, який oчoдtoBeB пoсoдьствa Ao Мoскoвськoii Aеpя<aви,
Мoлаaвii, [IIвецii тe iнrцих кpaiн. Мp<идoвський пoхoAиB з бiдo-
pyськoi пPaвoсAaвI{oi пrляхти, бр синoм виAaтI{oгo бopuя пPoти
пoAЬсЬкo-кaтoдицькoi експaнсii пPaвoсAaвнoгo письмеI{никa-пo-
демiстa Aнlpiя Мyл<идoвськoгo, який нaвiть PoзгAяAaBся як oAиI{
з кalrAиAaтiв rla киiЬськoгo МитPoпo^уIт^ пo смеpтi Иoвa @opеuь-
кoф. He пoчaткy 30-х pp. ХVII ст. Сипуян PaзoМ iз бpaтoм (ймoвip-
нo з Гpигopiем, пpoпoвiAникoм тa пoдемiстoм) внився y Кисвo-
Мoгидянськoмy кoлегiyшli i вlке тoдi йг бдизькo пoзнaйoмитися з
Bигoвським [45]. B. М'яскiвський y свoемy rцoAенникy зaнoryвeв'
rцo пiд чaс псPегoвopiв y Пеpеяслaвi (лroтий |6a9 p.) нa 6iк
p<paiнських пoвстaнцiв пеpейIшoв Coбoдь _ ПИсaP A. Киседя <сrе-
мoAoAий' знatoчуlil спPaви Й стaн. Pечi ПoспoлlrтoЬ>, якoгo Хд,lедь.
ницький затPимaB пpи сoбi, бo <сгoй гaPнo пиI'IIе' a Ao тoгo )к нaAе-
)кить Ao йoгo вipи, i яwtЙсь Яpмoлoвиv, 

^vIтBvIH 
(бiлopyс.- Io. M.),

кo'гpий пoiiaв Ao Хrиедьницькoгo i стaв Iya<rкr 
' 

a N|Iа не стеPегAися
йoгo нa пopalaю) [46]. Iншi A)I(еPе^a BкaзyloтЬ' ruo y Генеpaььнiil
кaнuеляpii пPaцtoвaлo |2 шtуяхтичiв, якi тlеpейшли Ao ХМеAЬ-
ницЬкoгo' eAе нaзиBaloть iм'я тiдьки oAtloгo з них (П'ясецький).
Мoя<ливo, B чaси Haцioнaдьнo-визвolьнoi вtЙнц y кaнuеляpii пpe-
rt}oвaB i пiAписoк Bигoвськoгo Феaip ПoгopеЦькиЙ, пvlcap 3aхap
l II lrйкевиv, мaЙ6yтtliЙ генеPaAьниЙ пнcap Аiвo6еpе>кнoi Гетьмaн-

'Гemьмaн lвaн Buеoвcькuй

IциI{и в 60-х тa 8Ь90-х PP. ХVII сг. Trг я(е пPaцroBaли гpск Iвaн
<Мaнyйлoв> тa сеp6 Baсидь фaниnoв> [47], пpиvoмy oстaннiй
сAy)кив Biйськy 3alтopiзькoмy lце 3 1647 p. i нaвiть x{ив пPи Bигoв-
ськoмy [48].

Ao pенi, сaме з ЧPIc^a кaнцеAяPистiв Хrrrедьницький тe Bигoв-
ськиЙ неpiaкo фopмyвaли AипAoмaтичнi мiсii. Taк, Мaнyй,roв i
Aaнидoв 6yли пoслaнi гетьмeнoм тa писaPем з-пia.3бopoвa (пiа вaс
Беpестеuькoi кaмпaнii) Ao МoскBи y тpaвнi 1651 p. 3aлyнeв rIИc^P
AAя викoнaння AипAoМ^Tу1Ч|lИх AoPг{ень свoгo бaтькa,6paтiв, e
тaкo)|( чедяAникiв тa сAy-r.' нalrpик^ад Iвaнa Cтадrrикa' якoгoсЬ Сaййдe

I49|. 20 ЧсPвI{я 1657 p. вiн пoсдaв ,ro lUвеuii рaзoМ з пoсAаI\,tи Ц.*-
tlицькoгo i свoгo пPеAстaBникa - кoзaкa .A.opoIшенкa [50]. Bиruе-
нaвеAенi фaки зaсвia.vyroть, tцo y Генеpaльнiй кaнuеляpii в Poки
Haцioнaдьнo-визвoAЬнoi вiйни пPaЦroвaди висoкooсвiченi дroAи,
цlo Мa,tи знeчний дoсвiд poбoти y ArP'(aвI{}гх yстaнoBaх Pечi Пoспo-
лlггoi; AIoAи' oбiзнaнi 3 пеPoм i мечем.

Iснyroть сеpйoзнi пцстaви вла)к^тvI' Iцo сaме Bигoвський вiдi.
гPaBaB oанy з пpoвiан-их poлей-y фopмрaннi poзвiaки тa. кoнтP-
poзвiаки пpи ypяai Укpaiни. Ще нe пoчaткy 1649 p. двi тисячi
poзвiAникiв дo Пoдьrцi Bucvr^^B з Пеpеяслaвe пoAкoBник Мaксим
Hестеpснкo (зa iнIшими 

^^tlv'N|уI 
- Cтaсенкo), aле пiзнiIше безпo-

сеPеA}r€ кеpiвниuтвo цими спPeвaми пеPехoAитЬ Ao Bигoвськoгo.
Не випaAкoвo' aгеЕттoм сaме Bигoвськoгo бр тaтapський тoвмeч
веAикoгo вiзиpя Сефеp Кaзvl.arут. Цей aгент пiA чaс сепaPaтних
пoльсЬкo-кPиМсЬких пеpегoвopiв пiA Кaм'янцем-Пoдiдьським y
гPyднi 1653 p. пеPеAaB генеPeлЬнoМy писePю вiдoмoстi пpo iхнiй
змiст [51]. Hе випaAкoвo aгеЕтoм сeме Bигoвськoгo бр y Стaмбyлi
сеpб Микona Мapкевиv, пoсьaнпtrl писaPеМ a.o Tретяи|IиI НaПPИ-
кiнцi 1653 P. [52]. Aгентoм Bигoвськoгo бр i Tеoaoсiй Toмкевич,
гPек 3e пoхoA)t(енням, льBiвський кyпеuь i мirцaниll. Biн >ке 6paв
yчaсть y AипAoМeтичних кoнтaктaх yкParl{ськoгo yPяAy з yPяAаМи
Pечi Пoспoдитoi i LШвецii (1658 p.). |ншelЙ гpек, oстaфiй Aстeмaтiй
(Cтaмaтi, Cтoмaтел.,ro), кеpiвник митнoi слр<би y Бoга.arla Хмедь-
ницькoгo' дiяв як aгеrтг BигoвсЬкoгo у 1654_1656 PP. [53]. Hе ви-
п,AкoBo Пpoкiп Bеpеruaкa, кoтpий вpеlштi стeв нa бiк пoвстaнЦiв,
бр 6paтoм aгеI{тa Bacvlля Bеpеrшaки, якпй cпYlкvrв секPrтaPем Янa
Кaзимирa i lyже тiснo бр пoB'Язaнplil з Bигoвським, нaвiть po-
ЬуIlяlнvrtмvr УзaмуI.9,09.1654 p. BигoвськuЙ cпoвiс-п,rв цaPя пPo те' tцo
пoсAaв ((свoегo чеAoBекa A^я пPoBеAьIвaния B 3емAro Мyлтянскyrо,
Bенгеpскyro, Tрскylo A^я Bсяких вестей пoAAин}IЬD) [54]..Д-иплoмaт
Pечi ПoспoдитoiAoпoвiдaв з ЧимPИнaнe сaМorvfy пoчaткy 1651 p.



пPo те' lцo чеPез кaI{це^яPiIo Bигoвськoгo <Хrиедьницький знaс пpo
все' tцo po6rгься y BapIшaвi, i мае тaких, кo.гpi aoпoвЬaють йoмy
пpo нaйменlшi пoдii>> [55]. Пia чaс пеPегoвopiв з MoскoBськиМ
пoсAoМ A. Aoпщiним y Чигиptlнi |7'01 .1656 p. Хмельницький i
Bигoвський кaзa^Lr йoмy пpo IloBI{ни з Пoдьцti: (...пPис^aAи гPa-
мoтки I{aцIи APyзья из Пoдьцrrтl> [56]. Caм Bигoвський чaсoN{ 3гa-
AyBeB пPo свoiх .lpрiв iз Пo,rьшдi, Ivrтъvl, Бiлopyсi, e тaкoж Boдинi й
Пorriсся, кoтpi iнфopЬryBa^и йoгo i ypяl Укpai.lти tтPo пAaни пoдьськoi
,a.иплoмaтii, пpo нaмipи сУ^т^Нa' кPиМсЬкoгo хeнa' МoлAaвськoгo
гoспoAaPя тa iн. [57]. Aгенти пoвстaнцiв aктивнo ыяьlа у Aьвoвi,
Кaм'яшriПoAiльськoмy, ПеpемиIш,ri, Кpaкoвi, Bapшaвi, Biднi, БPнo
тa iнrцих мiстaх, спiвпpeuroвaлu зi IIIвеAсЬкиМи й тpaнсinьвaн-
сЬкlIми poзвiД.никaми нa теPLIтopii Pенi Пoспoдrтгoi, Чехii, Мopaвii,
Ciлезii, Aвсгpii, кpaiЬ Бaлкaнськoгo пiвoстpoвa. Меpежa щpaiнськoi
poзвЬrи пpи кopoлiвськoМy aвopi y Bapшaвi бyлe нaсгiльки мiцнorо,
rцo нaвiть vеpез 25 poкiв лyнaли скePги нa те' tцo кoзaки (вже в нeси
Петpa,A.opolшенкa) знaloть пpo всi зaIу1уIс^И кoPoAя' вIloсиAися пPo-
пoзицii <иoбpе пoцIyкaтr.D) сеPеA тих yкpeiнuiв, кoрi вхoаиAи Ao
oтoченI{я кoPo^я Янa III Co6еськoгo [58].

Яснa piv, rцo без Bигoвськoгo не oбхoAидиcя gafrвaж<ливiцli i
нaйпoтaемнiIшi спpaви Укpei'.нськoi a.еpх<eви. Taк, мoжнa НaBеcтvI
гrPик^aд iз сaмoзвaнцем Tимoфieм Aнкya.iнoвим, кoтpий 3'яBиBся в
Укpаiнi якpaз пiа vaс пoгiprшення poсiйськo-щpaiнських вiднoсин y
1650 p. Caме Bигoвсьrgrй Аaв дoзвiл мoскoвськoМy пoсAy нa зyсгpiv
iз сaмoзвaнuем (1 6.10.1650 p.).  Пoявa чеPгoвoгo сaмoзBaнця в
Укpaiнi Bик^икaAa знaчIтy стpивolкенiсть y Мoсквi, oскiльки Мoскoв-
ський ряа ao6pе пaМ'ягaв пpo <Cмyпroе BPемя>' i тoмy йoмy а.oве-
Aoся вrсти пpихиnьнiIшy лiнiro IцoAo УкPaiни. oднaк Bигoвський
не бр би Bигoвськvtм,як6и вiн нaвiть iз цьoгo (спpaва,i ваясливoгo)
епiзoдy не виlriс якoiЪь кopистi. Biн тaсмнo пoo6iцяв мoскoвсЬкoМy
уPЯ^у BvI^^тeI y мaйбyпrьoмy сaп,roзвa}Iuя i olpaзy )t( в oчaх цePя тa
йoгo oтoченн.я Cr^B бiдьlшим APyгoм' нiх< Хдrедьницький. Цro пaрiю
Bигoвський гPaB a)к ao смеpтi гетьМal{a. Blкe 29.12.1650 p. poсiй.
ський кyпець-aгrеI{т Ф. Гypеев зeIтPoсив пiд чaс яPМaPкy в Кopсрi a.o
себе нa oбiд BигoвсЬкoгo тa пaвoloцЬкoгo вiйтa Iвaнa (Пoпowrчa? -
Io. IvI.). Caме тoдi Bигoвський BисAoвиB гoстPе I{еBAoвoAеI{Ilя з пPи-
BoAy тoгo, tцo секPетI{i пoсдeнrrя Хлrедьrтицькoгo Ao uapя onексiя I
orтИI1я^уIсЯ в Bapuraвi [59]. У пola^ьцIoмy lra^aгoлrсyroться секpетнi
зв'язки мiя< BигoвсЬким тa п)rтивAьськими вo€BoAaми C. Пpoзo-
PoвсЬкиМ' a пoтiм - iз Ф. Хдкoвим. Biдoмi нaвiть iменa poсiйськlтх
аltrrгiв-гiнцiв, кoтpi фopмрanися гoAoBним читIoМ з гrrгиBAьськPrх

тoPriве^ьrrих лroдей, I{aIтPикAaA: К. Tlплютн, С. Кaтiplrотlй, М. 
-Аrrгo-

нoв, B. Брaгo (B. Бypий), П. 3еpкanьникoв, .A'. Alrгвинoв, C. Мa-

сanьськllй, П. Пprrвanoв, P. Феa.opoв, Й. Lllaмиpiн, С. Яцин тa iн.

[60]. 3 lrprми Blrгoвськrlй пеpеAaвaв тaемнi 
^v|стуI, 

yснo й письМoвo
спoвirцaв uapський yPяд пPo AипAoМaтиrlнi й вiйськoвi зaхoди Pечi
Пoспoл.lггoi, пoдii нa фpooi тoruo. Taц збеpегnися Aвa <оiсгoвi AистI.D)'.
нaпуtcagi Bигoвським y веpеснi 1651 p..ao С. ПpoзoPoвсЬкoгo' в
яких спoвiцIaлoся пPo пеPегoBoPи з Piччro Пoспoдprтoro тa пPo
тa€Мне пoсoльстBo кPимсЬкoгo хaнa Ao Янa Кaзимlrpa. Poсil-lським
пoсAaМ B. Ункoвськolvfy тa A. Apаaб'евy нa iiне пPoхaння Bигoв-
ський вiдAaв кoпii дистiв ЯнaКaзи,муtpa аo Мapuiнa КaлинoвсЬкoгo'
д.prстa lсдaм-Гipея III Ao ХмедьrlpIllькoгo i нaвiть opитiнeльне пoсAa}I-
I{я тoМy я< BaсpIдro Ayпy. Bolнoчaс BигoвсьwrЙ yв,Dкнo сте'(РIв 3a

Aiями мoскoвсЬких Aипдoмaтiв та aгенгiв. Koди oAин iз вoевoAських
aгентiв нaпиBся i вибoвкaв а.еякi секpетнi pенi, тo пPo це зPaзy ж
с.гaдo вiAoмo Blrгoвськoмy, i ЕIеBAaхy-eге}rтa тrг )ке зaapeurrуъaпи Й

AoстaBиAи Ao геtIсPaAьнoгo писaPя. oстaннiй, [цoпPaвAa' oбмеrкив.
ся тrг сyвoPlrм пoпеPеA)кенням. Кoди Хtvrедьниl\ъtt.;rтrt y APyпй пo^o.
вerнi 1651 p. вiв пеpегoвoPи 3 нa3aPетським митPoIIoArггoм Гaвpиi.-

^oМ 
як iз пoсеpеl.никoМ y кoЕтaктaх 3 цaPеМ oдексiсм i висдoвив

6aжaнtlя пiти <сriд висoкy Pyкy)) МoнePхa, тo Bигoвський висдoвився
lце пPoМoвистilше. МoскoвськoМy пoс^y Г. Бoгдaнoвy вiн зaявив, rЦo
в paзi згoа'и нa це цaPя вiн oсoбистo пoiде Ao МoсквLI i <стaне Ao.
МoBAя.гися' нa яких стaттях цьoМy бyти>. Пiсдя вiдoмих pirшень
3емськoгo сoбopy 1653 p. y Мoсквi ruoа,o Укpeiни BигoвськvlЙ у
пеPегoвoPeх iз uapськиМи AипAoNtaт^МИ С.гpеIшньoвим тa Бpеа.и-
хirrlrм пoспirшllв poзпиc^т|4ся i зa 6iлopyсiв, зeпевняroчlt' lцo вoни
нiбlтгo Ar)кr хoчrгь пoтPaпPrти в пiAAaнствo цaPя чеPез те, rцo <<iм
вiд дяхiв тiснoтa й пеpес,riарaння ведикЬ [61]. 3в'язки з Bигoвським
Мoскoвський ypяl цiнyвaв Ay)ке висoкo, нeвiть пoсилeв йoмy
Aoдaткoвi пoAaPyнки' якi мaди пеPеAaвaтися пoсAaМи тa€мFIo. Кoли >к
Пpoзopoвськoгo зaйнив нa пoсaдi щ/тиB^ьсЬкoгo Bo€вoди Хiлкoв, тo
oсТaнFlьoмy цaPсЬкoro гPeМoтoro нaкa3yвa^oся пPoAoB)rитИ 

^|4cту-
B^l;;ьIя з Bигoвським _ <стaЙнo и без имеrо>. Ao сaмoi смеpтi Хмедь-
ницЬкoгo y цaPськoгo yPяAy Hе виникa^o с}лvll{lвlв цtoAo пPIтхи^ь-
нoстi Bигoвськoгo Ao Мoскви. У uьoмy ж зaпеBняAи й пoсдaнцi
Bигoвськoгo (I. Мaнyйnoв, B. ,A.aнилoв), зe Aylv!кoю яких гетьмaI{
нi6rгo не вiдaв пPo пoсltлкy писaPем <<вiстoвих дистiв> Ao МoскBи.
Caм х<е Bигoвський, oсoбливo нa зaвеPrцa^Ьнoмy етaпi Haцioнaль-
нo-визBoльнoi вiйни, енеpгiйнo пPaцIoвaв iз гgrъмaнoм нe пoдi зйц-
ЕIення сoroзy Гетьмaнrцини з МoскoBсЬкoro AеPжaBoю. .A,o тoгo x<



. i20-*
,-/ +Ё'* o. ЮpiЙ Muцuк
tt писaP зaпеBняв цaPсЬких пpеaстaвникiв y тoМy' luo y paзi невAачi в

6opoтьбi пPoти Pечi Пoспoдrтгoi вiн PaзoМ з бaтькoм тe (<лyтчиМи
AIoAьМи)) Biйськa 3aпopiзькoгo пеpейa,е )l<vlту! B Мoскoвськy
AеP)кaвy.

Чи й спpaва'i Bигoвський Aйв тaемнo вiд гстьмaнa, vи й спpaвдi
вiн бр бiльцrим lтPlrхи^ьникoм сotoзy з Мoскoвrцинolo' нiлс геть-
мaн? Ha це питaI{I{я тpe6a ьaтu негaтиBtly вiAпoвiAь, нaвiть не бе-

Pгrи Ao yвarи зoвнirшrlьoпoдiтичrry dяльнiсгь Bигoвськoгo r)ке як
гетьмaнa. Baждивим aPгyмеI{тoМ нa кoPисть нaцroi a.yпrки с тoй

фaкг, ruo i ypяа Pечi Пoспoлитoi тpaкгрaв Bигoвськolo як пPи.
xидьнiцтy Ao себе AroAинy' нiя< Хлlедьrlwlъl<лЙ. B aнoнiмнoмy лисгi
oAнoгo 3 пPеAстaBI{икiв пaнiвних кiд Pечi Пoспoдlггoi 6уьa пopaAa
якoМyсь цIAяхтичy tцoAo пoBеP}IеI{ня oстaннЬoмy мaетнoстей нa
визBoAених теplтгopiях УкpaiЬи. Aаpесary PекoМенAyвeAoся зBеP-
TхTу|cЯ не Аo ХмедьнLtцькoгo' e Ao Bигoвськoгo' як 6iльrп пPPD(и^ъ-
нoгo Ao пoдякiв. I-[iкaвo, Iцo PяA ДкrPе^ свiAчprть пPo тr' lцo сaМе
Bигoвський змЪкrшрaв пoзицiro Хлlельницькoгo I{a пеpегoвopaх iз
AипAoМaтaМи Pечi Пoспoдитoi, зaлaгoд>кyвaв кoнфлiкги, oбiuяв
пoAЬсЬкиМ пoсAaм BпAинyП,I нa гетьМaнa i дiйснo BпAивaв... A впдrrв
y геIrеPa^ьнoгo rrисaPя 6ув нee6ияwтй. Hе випeдкoвo пolьськa eге}гry-

Pa AoнoсиAe: <<Bигoвський кеpyе геть yсiм i сaм без Хлlедьницькoгo
вiа,пpaвляе пoсдiв> |62|. Пocиlхенtl}o BпAивy Brrгoвськoгo спpияв i
цrдroб йoгo мoдoArшoгo 6peтe \aнuлa 3 Aoчкolo БoгAaнa Хл,rедь-
I{ицькoгo Кaтеpинoro. 3eзнaчимo' tцo i тpaIrсiльвeнський князь
.A'ьеpaь II Peкoцi ввa)кaв Bигoвськoгo пPихиAьЕIirцим Ao се6е i
IтPoпoнyвaв геI{еPaAЬI{oМy писepевi висoкy пoсaдy в Tpaнсiльвaнii,
oбiцяroчи rцеAPo BинaгoPoAити йoгo i нa^aтуl y вnaснiсть ведикi
йстa [63].

He нarш пoгAяA' не тpе6a ЦIУl<aтИ якихoсь PеаAь}rих PoзхoAя(енЬ
y зoBtIlцIньoIIoAlтичнoмy кyPсl генеPa^ьI{oгo писaPя тa гетЬмeнa.
Tyг мoiкнe пo6aчитvт 

^ишIе 
свo€Piанy пoлiтиннy лiнiro, кoтPa в

зaгaAьI{их pисaх бyлa yзгoA)кена 3 гетьмal{oМ' AипAoМaтичrrий тa-
Aaнт якoгo пеPеBицIyBaB тaлaнт Bигoвськoгo. У хoдi пеpегoвopiв
генеPaлЬнoмy писаPеBi вiдвoдидась Po^Ь 6yфеpa, пpoвiaникa
м'якrшoi i пoсгyпдивiIшoi лiнii, tцo сгIPaвAядo вiдпoвiдне вPDкеI{}Iя
нa iнoземних AипAoМaтiв. Taкиit кiмiд>к> Bигoвськoгo AoзвoAяB
кPaI'це пlзнaти нaмipи пPoтиAе)t(нoi стopoни, нaвiть вtlявптvl Ii
aгентypнi зв'язки, i, rЦo нaйгoлoвнitше, це ствoPIoBaдo AoAaткoвi
мoх(Aивoстl AAя AипAoмaтичI{oгo МaнеBPy. Пpoтягoм гетьмeнary
Хмедьницькoгo Ilе Мo)кнa пo6aчlптl сеpйoзних poзхoа.lкень мiж
I.с,гьмaIIoМ i генеpaльним писaPем. oстeннiй мав peЦiro, кonи

зaяв^ЯB poсiйсьюrм пoсAaМ: <кpымский цaPь' и кo^гa' и нoPaAим' и
мyPзы' и хтo y них есгЬ в^аAетеAи' ме}Iя сA}пшaIoт. BеAoмo }tм' чтo
зa пoМoчЬtо Бoх<иro я в Boйскy 3aпopoxсскoМ в^aAстеAЬ вo BсякPrх
AеAaх' 

^ 
ГerМ^Il Aе' и пoлкoвники' и все 3aпopo)t(скoе Boйскo меня

сAyцIaют и пoчитatoт. A тo Aе вы и c^I,|vI BуI^||те' чтo гетмaн и Arг-
чие ArоAи Boйскa 3aпopolкскoгo Мне веPЯт Bo всем> [64]. Poсiй-
ський пoсoд o. Mискoв писaв пiзнirде (nистoпаa 1656 p.)' Iцo йoгo з
AистoМ Ao ХLrrедьницькoгo не AorтyстиAи, a Bигoвський <<лист pвa-
нyA и3 Pyк сеPAитьlм oбычaем> [65]. Кoли гетьмaн 6yв хвopий,
oсoбдивo в oстarrнiй piк хситгя, тo BигoвськнЙ caм вiв rrеpегoвopи з
нaйпoваrкнi ЦIиII\|уI пoсoльстЗaми' пPo tцo свtAчитЬ' зoкPемe' Aoнесен-
rrя Ф. Бyrypдiнa тa B. Михaйдoвe вiд 14.06.1657 p. [66].

АиIше oAнoгo Paзy МaB мiсuе кoнфлjкт, яl*lil пpи всiй неBизнa-
ченoстi йoгo хapaкгеPy BиPшнo засвiдvив, хTo r A}oAинoro Nb 1 y
Biйськy 3aпopiзькoму. У 1653 P. с^yги й чедядь Bигoвськoгo зaче-
пиnи 6eз йoгo вiдoмa гrтьМaнсЬKих сAyI., а Bигoвський пpo ше не
знaв (зa неAoсyr-дМи свoими)). Пiсдя цьoгo )t( стaвся кoнфлiкг мiх<
.A.arIилoм Еlигoвським i пеpеяслaвським пoлкoвникoм Пaвдoм Tе.
теPеlo. Кoзaцькa PaAa визнaлa Bин}lим ,Цaнvlьa i зacуьплa йoгo Ao
смеpтнoi кapи. AиIше зaстyгrницгвo генеPa^ЬIIoгo писaPя' який щpo-
хaв гетЬМaн^ 3N1:,1^Ув,a-I.I4ся' вPяryBaAo )киття Aaнилy. I в цей чaс сAyгa
Bигoвськoгo Ян )Келayнoвський пoбив гrтьМaнсЬкиx неnядникiв,
чеPе3 Iцo Хмедьницький зведiв cтP^туlтИ t сaМoгo геtIеPaAьнoгo
П?|с^Pя. BЬ цьoгo нaмipy гетьМaнa вrAМoвиAи пoAкoвI{ики тa (все

PaтI{ьIе A}oAи>. Гетъмeнський гнiв 6р, як зaвя(ди' неAoвгим, i на
з^ПLIT^IIIIя poсiйських пoсдiв A. Мaтвеевa тa |. Фoмiнa Мyжиr'oв-
ський вiAпoвiв: <ПисapЬ Aе ИBaн Bыгoвскoй y гетьМaнa пo-пPе)к-
I{емy' и AеA никeких y }Iегo' ПИс^Pя, не oтняA> [67]. Цей е^инпЙ
випaAoк l{епoPo3)лvlltlня гетьМal{a l3 геIrеPaAЬниМ писaPеМ € Bсе я(
тaки МaлoзнaчyЦIиМ нa фoll i тих гoстPих, нaвiть з6poйних кoн.

ф,riкгiв, tцo BиникaAп в piзrrиЙ vaс y Хмельницькoгo з Мaксимoм
Кpивoнoсoм, йoгo сиtloМ (Кpllвoнoсенкoм), Aaнидoм Hеvaем,
Cтефaнoм Пoдoбaйдoм, Мeтвiем Глaдким, Ayк'янoм Мoзиporo,
Фидoнoм .Aаксдлседiсм i нaвiть 3 вAaсниМ синoМ Tимorrrем Kvедь-
ницЬKиМ.

3виvaйнo, Irе Мo)кнa гoвoPити i пpo пoвнy тoтoя<rriстъ пoзицiй
ге.Iъмaнa й генеparr.ьнoгo писaPя y Poки Haцioнaльнo-визвoльнoi
вiilнуt. Toд в ypru.i Укpaiнськoi aеpжaви бiдьlд-менцl чiткo визнe.
чився IIoAlA нe тPlt пo^lтиtlних yгPyгryвaння: центP' paа.икanьний
'гe пoмipкoвaниЙ нaпpями. Гoдoвним пPеAстaвI{икoм uснтpy бр
сaм Бoгдeн Хrr,tедьниrlький; нa нoпi paaикaлiв, якi y свoil-I пpoгpaмi



I{eйпoс^lдoBнlIIIе BисAoBAroвa^и ilггеpеси пoBстeI{ських низiв, стoя-
ди Мaксим Кpивoнiс, пoтiм Aанилo Hенaй, Мaтвiй Глal.кий, Aщ'ян
Мoзиpя, Cтефaн Пoдoбaйдo. Hаpеllггi PепPезеI{тaнтaми пoмipкo-

9М, кoтpi вiдбивanи iнтеpеси нeсaМпеPеA пoвстaнськoi веpхiвки,
бylи пoлкoBники Михaйдo Гpoмикa, Гpигopiй Гyдяницький, Гpи-
гopiй Aiсницький, генеPaAь}IиЙ cуьlя Caмiйлo 3apyаний, гене.
panьний o6oзний Tимilд Нoсaч тa iнцri. B дiядьнoстi цiеi течii
BиPaзIIo пPoсге)кygгься дiнiя кoмпpoйсy з Piччro Пoспoдrтгoro. У чa-
си гетЬМeнary Б. ХмеnьIlицькoгo Bигoвсьюlй гroAi^яв uеlтгpистськi
пoзитtii гетьМa}Iary' цlo' Ao Pечi, Aaвaлo мolкrurвiсгь зйrшrм e^уlgиЙ
фPo* бopoть6и пPoти мarнaтськo-tllляхетськoi Pечi Пoспoлlтгoi,
цеМеЕщrroчи бnoк пpaвих i дiвих сид. Aиrде в oсгaннi Poки яитгя
Хмедьницькoгo (пiсля Пеpеяслeвськoi paаи) Bигoвський збди-
)|(y€ться з пoмipкoвaнvIиу!' Iцo спPия^o йoгo oбpaннto гетьМaнoм'
eAе Bo/\}loчeс звyзиAo сoцiaдьнy бeзy гетьмaнeтy. oстeнн€ Мeлo
фaтaльнi нaслiдlоl, не впoвнi пеPеA6aченi I. BprгoвськиМ I{a вiдмiнy
вiд йoгo пoпеPеAI{икa.

Bйськoвo-дl,гlлo|q^тpPI*^ дядьнiсгь Bprгoвськoro B Po'с. Bизвoль-
нoi в.iйни Pекol{стPyюсться зi 3нaчниМи пPoгaлинaМи. Hе вePтo
су.lvll{tвaтися в тoМy' rцo вiн сyпPoвoДl$ЛBeв гетьМeнe в йoгo пеpе-
Мo)кнoМy пoхoдl 1648 p. пiд Пидявцi, Aьвiв i 3aмoстя. |7.1'!.1648 p.
Б. Хмедьницький BисAaв пoсoльствo а,o тpaнсinьвaнсЬкoгo кIlязя
.A'ьсpaя II Peкoцi тa кaнцAеPe й гoдoвнoкoмal{AyBаva тpeнсi,rь-
вaнськиx вiйськ Янorцa Кеменi в спpaвi сotoзy IтPoти Pечi Пoспo-
дитoi i пiaтpимки кaIIAиAaтyPи .A'ьсpа,я II нe пoдьськiй тpoн. I{е
пoсo^ьстBo ск aдa^oся з Bигoвськoгo i йoгo тoвaPицIa _ ((н2lттoгo
нoтePD)' тoбтo ПИс^Pя' мo)к^ивo Iвaнa Kpехoвеrlькoгo [68]. Haстyп-
нoгo Poкy Bигoвський бpaв рaсть y пеPеМoх(ЕIoмy пoхoAi пoв-
стaнськoi apмii пia 36apaлс тa 3бopiв. Хoч безпoсеpеа.нi пеPегoBoPи
з IIPеAстaвникaМи yPяAy Pечi Пoспoдитoi i сaмиМ кopoлем вiв
Хмедьницький, ovевиAнo, У них бpaв yчaсть i Bигoвський, тим
бiдьцrе IIIo сaме вiн nисryвaвся пoтiм з Киседем i rroпеpеa,rr<aв йoгo
пPo несBo€чaснiсть спpoб пoBеPнеt{ня пoдьськoi IIIAяхти дo свoiх
кoдиrшнiх мeетнoстей [69]. У неpвнi 1650 p. вiн бpaв rraсть y
пеPегoBoPaх з венецial{сЬким пoсAoМ Aльбеpтo Biмiнoro (Мiкеле
Б'янкi). У сеpпнi генеP,rAьI{иЙ пиcap BLIстугTI4B y пеPrмo)кний мoд-
дaвський пoхЬ Хп,rсдьIlицькoгo' пiд чaс якoгo 6yлo Aoсяп{rгo згoAи
мoлAaвськoгo гoспoAaPя Bacgля /\упу нe ш^Ioб йoгo дoчки Poк-
сaнAи з Tимolшем Хмедьницьким. Bхсе 2з.10.t650 p. гетьмaн i
генеPaAьI{иil' пucap зyстpiнanи в Чигиpинi мoдAaвських пoсдiв:
сг{aвськoгo митPotIoAI,rтa i Чoгoдi Спaтapу, бдижньoгo 6oяpинa
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гoспoAaPЯ, i ведpI гIеPегoBoPи lrloAo мaйбyгI{ьoгo lшлro6y гетьМa.

ничa. У жoвтrri_дистoпадi 1650 p. бaчимo Bигoвськoгo тaкo)к y

пеPегoBoPaх з мoскoвсЬкими IIoсAaми тa гoнцями Г. Ункoвським,

Hеpoнoвим, A. Cyхaнoвим [70].
У 1651 p. Bиloвсьюrй беpе г{aстЬ y 6еpестейськoмy пoхoAi. У ви-

piIшaльний мoмеFIт зeтяхснoi 6птви (30.06.1651 p.) xaн Iсдaм-Гi-
pей III зPaAиB щpaiнськlтх пoвстaнцiв i втiк з пoья 6итвvl зi всiсrо
oPAoto' зaзнaBIт:ти пеPеA тим вiavyгних B.гPaт. Пiзнiцrе киiЪський
пolкoBtlик чaсlв гетьмaнaту lвaнa Бproxoвеuькoгo Beсиль Aвo-
pеuький зBин}вaтиB Bигoвськoгo y тoМy' цIo писaP пoItl,rproвaB
сеPеA oPAlIнuiв пpoвoкaцiйнoгo 

^vIст^, 
B якoмy yкpaiнськi кoзaки

3aкAикaALIся Ao спlлЬI{oгo 3 пo^якaМи yAaPy пo oPдi (<сA Bьlгoвский,
сoбaкe, Мнoгo Aис.I.oB Ме)ки opд.ьI BкинyA' мoBячи: ..Биймo тaтaP Из
o6oх стopoн: тепеP чaс мaемo''. Изaero пraлвipствoм мyсiли кoзeки
гaPМaти тeМ пoкинyги' a Aегкo сaмi yгiкaти пiл Бiлyto LIеpкoв>) [71].
tfu iнфopмauiя с вiaвеpпrм накAепoМ пoдiтpтчнoгo пPoтивникa Bpггoв-
сЬкoгo. Пpo тaкoгo Aистa ЕIе згaAy€ )кoA}Iе Aх(еPеAo' i нaвiть сaМ хaн
не пoсиAaBcя нa тaкий зpуниЙ AAя ньoгo пpивin BpIПPaB^^тvlcя' 

^вкaзyвaв нa зoвсiм iнrшi пpинини raнебнoТ втечi: якiсь зaвopyrшення
в opa.i тe мirкyсoбнi кoнф,riкпl [72].

БoгAaн Хл,rедьниrIький нaмaгaвcя зУпvltlplтpl oPAy, a^е й сaм 6р
зaтpимaний хaнoМ. 3aтpимaти втiкaчiв спpoбyвaв Bигoвський,
oAнaк i йoмy це t{е BAaAoся. Toдi ге}IеPaAьниЙ пиcap пPимчaв Ao
кoзaцькOгo тaбopy i пеpеaaв стepIшинi нaкeз гетьМaН^ cуIrI^T|,I ьat'pl i
гoтyвaтися Ao oбoPoни' 

^ 
с^м кинyвся нaвзAoгiн 3a хaнoМ' lцoб

}л!loBити йoгo визвoдити гетьМaнe i пoвеpнyги oPAy нa пoAе 6prтви.
Iслeм-Гipей спoчaткy пoгoAився i нaвiть зaпPoсив Хмедьницькoгo й
Bprгoвськoгo Ao сBoгo l{aМrтy' aде в цей нaс йoмy пPиI{есAи пo-
вiAoмдення (як пiзнiшe BияBиAoся' неа.oстoвipне) пpo нaбAIтlкеHня
кopoлiвськoгo вiйськa. L{е викликaлo пеPепoAoх y opai, i хaн з yсiм
вiйськoм rIPoAoв)киB втечy пPo.гягoм всiе i  нoчi .  Ha свiтeнкy
Bигoвський }лvloвиB хaн^ 

^aтvr 
йoмy хove 6 10 тисяч вiйськa Aдя

,tебr'oкyвaння пoвстallськoгo тaбopy. Хaн пoгt.lAивcя 
^itтPr 

нaвiть yaвivi
бiльIше, пiд кoмaнAoto чoтиPьoх lvfypз' a^е пiсдя пoчaткy звoPoтtlьoгo
мaPЦry (Хл,rельнlтlлькrтй зaдиrдився y хaнa пiA apеllтгoм як зapyтник),
ui opa.и змiнlrди свiй нaмip i пoвеpнyлkI I|^3^^. 3 Bигoвським
зeлиlпиAoся Aиlце тPo€ кoзaкiв тe ABor тeтap. Генеpaльний писaP
бр змylшений вiAмoвитися Biд спpo6и пpoбитися Ao oбAox(енoгo
вiйськa, oAнeк нr BтPaтиB сиAи Ayхy й pyIшив дo Пaвoдoчi.
Пpибnизнo y цей чaс o6дoжснi пiд Беpестечкoм пoBстaнui l"г1oкньo
бopoлися, чекaloчи нa пoвеpнеI{ня гrтъмalla iз пЬмoгoro. oAнoчaснo
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вoни зaв'язanи llеPегoвopи, ruoб BИгP^тLI нaс. ХаpaкгеPнo' IIIo кO_

PO^ь тa ypяа Pеvi Пoспoдитoi'Aoiltaгaпllся неonмiннo вlrAeчi Хмедь-
ниIIькOI'o . la Bигoвськoгo як гoлoвнltх кеpiвникiв пoвс.гaнrl iв (к<r-

Po^ь Irе зIIаB tIPo вiлсyгнiсгь y тaбopi гетьмaнa !-t генеPaльнoгo rти-
c^Pя).

У Пaвo,roчi Bигoвський зiбpeв нoве вiйськo i poзгpt-lмив Aе-
cЯтуIтvIcЯЧLIу oPAу' якa пoвеPтe^ася з УкpaiЬи AO КРplМy, oбтяrкенa
ясиPеМ. BlIaсдiдoк .гPьoх битв (пiд Пeвoдoччro, ЧyАнoвим тa нa
Умar'Iськoмy lшляхv) кoзaки Blrгoвськoгo зIIи:IJ'\II^И пOнaA 8 тис.
opaинuiв i вЬбplди Bесь яс}IP. 3 rroдoненllми-гa-гaPаМи i нoгeйrlями
Bигoвськиpf lloс^ав вiс.гь дo хeнa пPo свiй yспiх, в'IМaгaloчи звl^ь-
IIеIIIIя геTъМalla. У paзi вiAмoви Bигoвськllй rI()IPo/кyвaB пoгPoМOМ
oPAинцiB нa IIеPеIIPaвaх. Ця tloгPoзe вlIк^pIкaAa сrloAiваний ефект.
Мypзи r loЧ^^И IIaPiкar}I r la IIOPyше}IIIя хaIIoМ yгoALI з Хмедь.
ниIIькиМ' тИсI:,YгуI нa lсдaм-llpея III, i 'гсlй мyсlllr lце Paз змirIиr.и
зoвrrirшrlьoIroдi. l . lrчl lий кypс. Ге.гьrvreнe бyлo вiаlryrltенo i з пoче-
стями пPoвеAенo A() Ilaвoд<rчi |13].Tyт х<е вiн PaзoМ iз l.енеpaльrтим
пlIсaPем' Iвalroм Бoгyrloм тa irIrлиrvtи зaхoA}Iвся <|lopмyвa.ги нt-lве
вiйськo ддя вiдсiчi К2p2.t €z\ЯМ, якi lliсдя IIеPеМoгII llia Беpестенкoм
Йтлпи в Flanэ.нiпpянську Укpaiнy. У ltей ск^aA}Iий i тя>ккцЙ чac
Bигoвсьюrй BИяBуIB ссбе енеpгil-rllим, муткrliм i дoсвiдченllм пOAкO-
вo^IIеМ тa oPгal{l3aтoPoМ.

3 визвoдеl l l lяМ гетьМelra Bигoвськиp.t oсoбдprвУ УB^ry пpидiляв
свoiм oсlroвним oбoв'язкaМ як кеPiBIIlIкa AиtIA()Мa.гичl loi слyкби.
Hевдoвзi I.е.IЬМatl i  I.еl lеpaльниi, l  l lиcap y;ке r lpиймaлll y Кopсyl l i
pсlсiйськoгo пoсna Гpигopiя [ioгaaнoB2 Т2 ПOCА2Irцiв Iсдaм-Гipея III.
Хаpaк,геplIo '  Lцo сaме B цсй МoIuеII-г Bltr .<lвський tIaп()^егAивo
пеPекOнyt]ав IIaPсЬкOгO пOсAa у неoбхiдн<-lс.гi 

^<'lп<l,rt<;гrl 
},кPaiнсЬкиNr

гIoвстaнцяМ l BстaнOвAсння сOIoзy УкpaiнlI та jt,Iс>скoвськсl.i леp;жa-
вlI '  вкaзyвaв IIa вlIгlAIIlс-гь тaкoгo сoroзv A^я oс1atIt lЬсri, гrp<rпtlr l),вaв
свс>i Iroс,rylLI y ск^aAallrr i  вi^Il<.lвiднoI.O AoIol}OР1,. Як вiа<r;vo' цaP-
ський уpял 3 Pя^y пРиЧин (пoбсtloвaння спа^aху нol l<ri седянськoi
вiйнlr, тя;кксli вiйнpl з Piччlo Пoсrroдptтсllo пiсдя II()PaзкpI rтoвстaнl1iв,
зoвl l iцl l lь<.rгl<.lдit. l lчltих ),ск^aAненЬ 

. la i lr.) t lе I lс. lсгl iI l laB 
^^|,^.|L7 

oc.|^-
lovнy вiArI<>вlAь IIа 

^истPI 
yкPalIIсЬк()г() yPяA)' l IIавlгЬ IlP}Iгa^ьivtytsaв

Pyх y IIalIPямкy зближеlтl lя з Укрai l lor<r. Bpl l .oвський .гoni вкaзyвaв
tloсAy нa м<.tхtдивi негaтивнi нaсдiAки Aдя Мoск<lвськoi ztеp;кar]и ЕIе-
piтlтрoгсr кypсy ii yPяAy: пiсля trеpемoги нaA Укpaiirolo вiйськa Pечi
Пoспoд.pггoi,la КpимськolO хallсlвa з yсiсro си^oto IiAaPягь rra Мoсквy,
a кOзaкaМ' якIцo не бyле rrиrri AaнO IIiA'lPиМКlt, AOIt €A €].Ься .l-е)к Bзя,I.и

)/чaс.lъ У rъoмy Ir<rх<.lдi [74]. Мaйже у loй caмиvi uac (27.07.1651 p.)
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y Кopсyнi ХмедьrrитIькиЙ .гa Bигoвський пpиймaлll на3aPетськo-
гO митPoпoлиr.a Гaвpи.iьa. 28 AипtIя l'aвpиiл пPoAoB)к}tв свiй lllдях
дo Мсlскви, зaхOIIиBшIи з сoбolo дlrсги Х:raедьниtlькoгO а.o ltapя i лllсг

Blrг<-lвськoгo Ao кеPiвникa Пoсoдьськoгo l lPикaзy дякa М. Boдo-

rшеrlilloвa. I-енеpaльниil llиcap вIIIIaI.OPoAив тoai ми.гpotIoA[ттe' Aав-
rши йoмy кoня i гporшей (50 <ефимкoв Aеl]кOвых>) [75.|. У веpес-

нi 1651 p. BlIгoвськ.vй 3aпевняв poсiйськoгo пPеAстaBIIикa I' К)ден-

кoBa y тoМy' tцo )ivедьниrlький вiдмoвився пеPей.ги y пlAAaIIстBo

cу^т^н^ як пPotlol lytsa^Oся тyPеtIЬким IIoсAOМ Oсмaнoм-чayцIеМ

[76].
У rrей х(е чaс тPиIB^^L| >кopстoкi бoi rliд Бiдoro I-[еpквoro, y хoAl

як!rх пoвстar{цяМ вAaAOся ЗУIlИtlИтIl вoPo)кy нeвeлy. Poзпoчaдllся
лoвгoтpивa,{ миpнi IтеPегoвoPIr, якi неpl.уъa^LIcя з,гя)ккими 6oями.
I] них бpaв yvaсть i Bигoвський як oAнa 3 }IaйAoвiPенirших oсiб
БoгAalle Хлlедьниrlькoгo' Iцo IIе зaI]DкaAO ilм, oAllaк, PoзхoAIгlися B

питaннi IIIoAo PiBIIя IIoс1упoк пoдьськiй с.гopoнi. У св<.lемy <Секpеr -

lroмy i IrPaвALIвoМy rцoAеrIникy...> кopo,riвський секpетaP i Aип^o.
Мaт' гaAиIIький с.гoдьrlик Aндх<ей М'яскiвський вiдзнaчaв 12 веpесl lя

l651 p., lЦo IIiA Чaс пеPегoвсlpiв з rIPеAс.гaI}}Iикoм Pечi П<rспoдlrI.oi

Cебaс.гiяlroм Мaхoвським кaМеIlеМ спo.lикaння BИяBvr 
^^ся 

пpoблемa

сolo3y 3 oPAOIo. Tpи гoaини дебaтiв не AaBaAи Pе3y^Ь.гa.гy' ге'гьМatl

llе xo,liв IIoPивaтlI з КpимськиМ хaнствoМ, МaхoвськlIй пopивaвся

tIOки}r}ти стeвкy Хмедьllиtlькtlг<l, i тiдьки Bигoвськoм} вAaАoся 3e-

тP|1|91^тИ йoгo. Пo.гiм Bигoвський P^^ИBcя llаo^инцi з I.еtъмaнoм, i

спPaBe ьiЙulьa Ao свaPки: к...poзгнiвarlий Bигoвський вllхoлив, aде

зIIoв}, IтoвеPнvвся' вlrpoхaний Хмелем, i вpеlштi A<.rбplвся вiд Хмедя

пpvтЙняття uiсi умoви пIoд<l дiквiAaпii (сoюзy) з \aт^PA|v1Il, i r.aк пaн

Мaхoвськийr зaпporllений зrI()вy Ao IIaМе.Iу дo Хмеля, i .l'<;й зaпевrlив,
rцo rl iсдя кoзaIlЬкoгo в}rIIисy викoнaс IIIO yМoвy) |]7]. 3a i lrrшим

A,кеPеAOМ' пiсля .гplIгo^lllllтoi дискyсiii <вpеIш.гi вipllий Aхaт Хьlедь-
Il!Iцьк()г() ' I lplIв'язaний A() ньoгo як сиII дo бaтькa, Bl lг<.lвськl lй,

A()вiIr Р]oМy не<rбхiднiсть пpийlIяr.l.я yМol}' ITOAaних IIoAякaМlt IцoAo

PoзгPoМy тaтaP)) [78l . Aле з'яl lи. l| lся 
^o 

пO^ьсЬкoI.O тaбopy a.ля
пiAllисaнrtя МIIPнOгO AOгOвoPy oбprдвa вiAмoвllдися пiA пPиI]OAO,\I
.I.oI.o' II lo ЧеPнЬ i пoдк<rвlIикl l  LIьoгo Irе AOпyстять. oскiдьки Мa-
хoвський lIе хoriв }Ia IIе пoг()ApIтLIcя,.гo BиI.oвський yпpoсив йl<-lгt>
пPOвес.ги з' i .з^ Aипдсrмaтiв y Бiлiй l{еpквi. 15 веpесня гrpибyлa дo
Бiлoi [еpкви Aедегaцiя Pечi Пoспoлитoi (A. Кис,iдь, смoденський
вo €вoдa К)piй Глеб<.rвин, дитoвський стo^Ьtlик Biнrtентiй [ 'ol l-
севський i  бpauлaвський r l i^rсyаoк Мlrкoдaй Кoссaкoвськиl-r) y
сyпpoвoni 600 npaгун. Увенеpi Хмедьltицький пpислaB Aис.I.a Ao
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IIoAьсЬкoI'o .гaбopy, y кoтPoМy' зoкPеМe' oбiцяв tIPoBести з кoмi-
сaPaмИ пеPегoBoPи зi свoiми пoAкoBtIикeми i Blrr.oвським. Bpештi
спPaвa дiйшrдa Ao пoPoзумiння нa yМoвaх знeчнo тя)кчих вlA
зб<rpiвських. Biсrъ пPo rtе Bv!t<^L|к^^a гoс.IPе незaAoBo^еI{IIя PяAo-
Boгo кoзalггвa i нaвirъ з6poЙниЙ кolIф,tiкг. 19 веpесrrя a,o бiлouеp.
кiвськoгo зaмкy пprrбy^и A^я oстaтoч}Ioгo зaМиPеt{ня AиIIAoмeти
Pечi Пoспoдитoi Io. l.дебoвич .га B. f'oнсевський. 3a iiнiми сдсl.
BъN|hI' зaI7vIсa,IуII\1|4 пoтiм A. IV['яскlвським' кoPoAtвсЬKим секPетaPем'
пoбaчивlди тaк IIсвчeснo пpибyлllх пoслiB, Bигoвський arк зa
гoloBy схoп}tBся i скeзeв: <Чll вlr oцIaAtAи' пaнoве' rцo y BoltrнЬ Ao
х,,roпстBa пpиiхaлlr, i ми, вeс бoporrяvи, пoIинемoЬ> [79]. A вriм, вiн

Peзoм з Хмедьницьким гiднo rrpийняв п<rслiв, пoкAяBtIIись' Ltlo
oб<rpolrить iх (схiбa Iцo пO .I.PyIIaх нaIЦих чеPнь Ao вaс IтpийAе>, 6сr
й тaтapaм Aylке хor.iлocЯ B3ЯтI4 rlalriв дитoвських' i якиЙсь.|.^т^PИII,
вис.гPI^ивIIIи 3 

^vкa' 
Мaлo IIе зa6wв oAнiсro стpiлoro Кисеzrя, e

APyгoIо - Гoнсевськсrгo). I дiйснo, кoAи чaстиIIa PяAoвих кoзaюв
yвipвaлaся ,ro бiлouеpкiвськoгo зaМкy' пPaгнyчи в6нтvl пoсniв,
oстaннiх piruще oбoporlяли Хмедецький, Bигoвський i деякi illlшi
пoAкoBIIики. 3a свiдченняМи тoгo ж М'яскiвськoгo, пoсли Pеvi
Пoспoдlтгoi виз}IaAи: <...як6и не вilr сaм (Хме,rьrrицький._ Io. IvI.),
не BlrгoвськиЙ, Гпa.zrкиЙ, Бoryн, Гpoмикa, пoлкoвrlики, тo 6yли 6
пoгlrнyли. ХмедьниrIький i Bигoвськи!-r i вся с.гeprшlrнa IIIиPo
пPeгнy^и мPIP)D) [80]. Bисryп PяAoвoгo кoзar(lъa сrтPaBиB' oAIIaк'
знaчниpj BпAlrв нa кoPo^я i ypяа Pечi Пoспozrитoi, й 1шoви миpy
бy,rи змiненi l la к<rpисть пoBстaнцiв. Taк, чиседьнiстЬ Pе €с. 'Py
Biйськa 3aпopiзькoгo пiднiмaдaся ьo 20 тlася.l IIPoти )лvroBAеIILгх спo-
veткy 10 т}rсяч.

28(1 8) веPесrtя 1651 p. бyno пinписallе миPне пopoзyмiння пiа
Бiл<llo I-[еpквoro, ,lке yк^aдa^oся в гipuтих мя Укpaiiп.l yмoвaх' rriiк lliд
нaс 36opiвськoi камлlaнii. Bolтo бyлo виIvry.tлениМ' oскlльки AРIктyва^oся
тяя(киM сl.a}IoвиI'цеМ Укpaiilи пiсля пopазoк пiл Берсlе.rкoм i Piгпсaртer
.гa oкryпаrlii Киевa PaAзprвидoм. Bизrra.пry Po^ь y миPнI{х lIеPеroBoPaх
вiдiгpaв Bигoвськиli' lцo зaсBiAчyIoтЬ A)ксPeAa. Hе випaAкoBo' Iцo
Бiлoltеpкiвсьютй a,oгoвip вirl пiдlIисaв пеPцrим пiсля ХмедьниLIькoгo
[81]. Сeме Bиroвськlй ylке пiсля yк^a^еrIIIя БiлorlеPкiвсЬкoгo миPy
rroбрaв 29 вepeсня y пo^ьськolvfy тaбopi, яrg,тй в)ке пoчинaB вiдсц.пaти
rra зaхiA. Це вiн зpoбив 3a AoPг{еIrtшм Хlиедьниtlькoгo i rroпpoсив
пpoбaнеlпlя 3a вист}цI (с{еPI{Ь) тa пoгpaбрal*rя некr lroсдЬ Pечi Пoспo-
лlггoi, a зaAAя кoМIIеI{сaцii пoAaPyI}aB кaм'яIlецькoгиy стapoсгi П.'Py
ПoтolД'кoмy apaбськoгo кorш.

f f i*.*2rn
йьмaн lвaн BueoвcькUй 
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Нacryrниil 1652 p. пpинiс Укpaiнi спoдiвaний PеBaнш 3a пoPДl- ilЕ

кy пil Беpестенкoм - пеPемory пц Бaтoгoм (2.06.|652 p.). У uiй
бrгвi пopщ iз ХмедьницькиМ бpaв yraсть Bигoвський, який, Ao
pенi, вia.пpaвиB свoгo Aистa Ao цaPя 3 пoвиoмAенtlям tIPo зЕIaчЕry пс-

Pемory. Пiсля пеpемoги стa^o PеaAьним зaвеPlltення спPaви 3 AиЕIа-
стичним шдroбoм гетьмaничa i встaнoвдення yкpaiнсЬкo-мoлдaB.
сЬкoгo сotoзy. Tимoцra Хмедьницькoгo сyпPoвoA'(yBaB тPьoхти-
сячний зaгiн <свaтiв>, нe чoдi яких стoяAи Bигoвський, Tимirш
Hoсeч i Пaвдo Tсгеpя. Фopсрaвrши Пpyг, зaгiн заIrolryBaB y Беnьuях,
a 29 cepmlя 1652 p. в'tхaв Ao Яс. Як з^знeЧaB сгIaсIIик' (<пoAкoвIIики

6уьи нa a.oбpих кotlях' всi в пoльсЬкLfх цIaтaх) [82]. Caме Bигoв-
ськoмy AoBеAoся виt{ести oснoвний тягaP пrPегoвopiв i пoм'якцlи-
ти IIaпPy,(енiстъ, якa BиЕIик a Еra пoчaткy пеpегoвopiв. 6 веpссня
|652 p. Tимilц Хмедьницький i Poксaнla Ayгry BvIPушп^vr y 3Bo-
poтний IцAях. Цьoгo )к A}Iя Bигoвський вiAпPaвив сBoгo AI{стe 3
пoвiAoмден}Iям пPo шдroб гoлoBнoкoмaЕIд.yBaчy тpaнсilьвaнськими
вiйськeми Я. Kеменi [83], зelля зaпAaнoBаtloгo хМеAЬницькиМ
пoт}Dкtloгo сoloзy Укpaiни з пpиаyнaйськими князiвсrъaми. Toгo х<
poкy вiн здiйснюс pяa енеpгiйних зaхoAiв ддя пiдгoтoBки сolo3y з
Poсiеro. Ще нa пoчaткy |652 p. гrтьмaII i генеpaльнvтЙ rwrсap у r^kl-
бoкiй тaемницi вiдпPaвvI^Pl 

^o 
Мoскви l{aкaзнoгo пoдтaвськoгo

пoлкoвtlикa |вaнa lскpy [84t. У 1653 p. Bигoвський пpoвoAить
aктиBIIr AистyвaннЯ з цaPсЬким yPяAoМ' мoскoвським пaтPlaPхoМ
Hиксlнoм, пpиймaс пoсoльстBe Poдioнa CтpеIшньoвa тa Михeйдa
Бpеа,иxiнa, Apтемoнe Матвесвe тa Iвaнa Фoмiнa, Bacнlя Бyrypлiнe.
Bстeнoвдення сoto3y з Мoскoвськoto AеP)кaBoro бyлo надзвичaйнo
ск^aд,Ilolo спPaвolo' кoтPa Bик^ик,rAe не AиIIIе зoвtliцIтIьoпoдiпгчr+i, e
й внyтpiIпнi кoмпдiкaui.i, ruo й пеpеабaнaлoся гстьмaнoм тe
г€неPa^ьним писePем. Hе випадкoвo y Миpropoa,i, ruo стoяв знaчнo
дaдi вiд кopаoнiв з ПoльцIеro, нiя< Чигиpиtl' пoчaли звoAити ABe
бyа.инки Aдя Х-ь,tедьниIlькoгo i Bигoвськoгo' пPи!Ioмy бylинoк a.ля
oстeннЬoгo звoAиBся y пеpса,мiстi. Caме тр пiсля Пеpеясlaвськoi

Pe^и y 1654 p. 1кI4^уI 
^Pу>|<'tнa 

i невiсткa Хмельницькoгo (Гeннe 3o-
Aoтapенкo тa PoксaнAa Ayгry), a тeкo)к 

^PРюIН^ 
Bprгoвськoгo (orrенe

Cтеткевиv) зi свoiми сiм'ями.
oAнoчeснo з пoсиAеIIням AипAoмaтI{чних зв'язкiB з Мoсквoro

Хл,tедьницькуlil зьiЙcнprв чеPгoBy спpoбy PoзгPoмtIти Piч Пoспo-

^Ifry 
з Aoпoмoгolo кPимськoгo хaнa. Haпpикiнцi 1653 p. внaсr'iаoк

pirшрих aiй yкрaiirськoi тe кpимськoi apмiй кopсlдiвське вiйськo
нa чoдi з сaМI.Iм Янoм КeзиМиPoм бyno oтoнене пiд )Квeнцем.
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Bilpiзeнi вiд свoiх 6aз кapa.гелi все l.oстpilше вiднyвaли бpeк lrpo-
вiaнry тa фуpaх<y, 6oсIтplтlraсiв. У iiньoмy вiйськy Poзпoчa^ася tlo-
tuесть. Aде вiд неМинyчoгo PoзгPoмy кopoлiвськy apйro BPятyBa^a
чеPгoвa (вя<е тpетя) зPaAa lс^aМ.Гipея III, який lтopylшив св<ri
сoloзнptцькi  зoбoв'язal l rrя i  poзпOчaв сепaPатнi пеpегoBoPи з
uoAьсьKиМи AипAoltleтaми пiA Кам'янцем-ПoдiдЬсьКptМ. Укpa.rнськa
Aипдoмaтiя спpoбyвana зaпoбiгти цьoМy. Пiд Кaм,янеrlь-Пoдiль-
ський BИPуЦlтlt| Bигoвськprl-t нa чoдi lllест}I.гptсячнoгo кoзeцЬкoгo
зaгolly. Пopy" 3 генеPaAьIIИМ ПИcaPeм зIIaхoA}r^ися генеpaльний
сyдrrя Caмiйлo 3apyaнlrй, Il<.lлкoвник Iвaн tioryн (вirrниl1ький), Гplr-
гopiй Гyлянrrцькlrй (кopсyнський), Гpllгopiй Aiсlrиrъкиli (миpгo_
poaський). Aеякi iнlшi фкеPе^a rIoAaIo.гь y сюraаi пoсoAьс.гBа t пoA-
тeвськoгo пoAкoвнllка Мapтинa Пplrкapя, a'гaкo'к кpoпlrв'яrlськoгo
пoлкoвнllкe ФpIдoнe Аiкедrкедiя. TpивatrиЙ чaс кP}IМськa стOPoнa

УхИ^я^^cя вlA пеPегoвopiв за yчастIo yкpaiiIськllх Alltlлoмa.гiв, aле
rlepеIлтi oс.гaнrri свoгo Aoбиrtllcя. Tpиcтt.lpoltlli пеpегoвopи (I3и.
гoвський _ Cефеp Кaзи-ara _ кopoнний кaIIц/\еP Кopиuинський)
мeдlr нeсдiAкoм вiAIIoвAеIIIIя IтPeAстaвникaмll Pечi Пoспoдитoi.
3бo.piвськoгo М}tPy' eде нeдii пoвстанцiв IIa PoзIPoNr кopoлiвськoi
apмii i I]изBo^еI{IIя з-lria. гlтiтy Pечi Пoсп<lдитсli всiх yкpairIських
зeМеAь 6уьи ocтa.rovlIo poзвiянi. ПеpекolтaвПтись y зpaAi хeнa,
Aiзr'raвrшись rIPo с)пъ IIo^Ьськo-кPLrМських пopoзyмiнь, Bигoвськlrй
пo зaвеPtIIеннi пеpегoвoplв lIегeйrro пoI}еPIIyв свiй зaгiн нeзaA,
oскiдьк.pr iс.ryъa na Pеa^ьнa зaгPoзa тrpoвoкal 1iйнOгO нaпaAу. Пiзl lilше
rria ГyсятиrIOМ LLIz\ЯХИ yкpaii lськoi тa кPиМськoi apмiй oстa.гoчIlo
poзiйIшлися.

Пiсля пoвеpltеIIIIя Ao ЧигиPиIra Хмедьнpll(ьки!-I тa Bигoвськ.prй

Poзпoчина}oть BиPiLцaAьlIий тyp A!tп^oМa.гиЧних знoсин iз po-
сiйським yPяAoМ. 3 Мoсквpl в Укpeф виPyIIIиAo веAике lтoсoльствo
нa чoдi з бoяpинoьl B. B. Бу.гypдiним _ виAaтниМ пOAiтичIIим

дiяvем Мoскoвськoi а.еp>кaви ХVII ст. Borro l loспiIIIaAo 
^\o 

Пеpе-
ясAaBа' Aе ск^икa^aся PaAa lцoAo yкAaAення сOIoзy Укpaiни 3 Poсr€}o.
B Пеpеяслaв з'iiaдoся чltмe^o кoзaцькoi с.гaPцJltlIи i нaвiть Ap)г/кIIни
Хмедьlrицькoгo .гa Bигoвськoгo [85J.

10 с iчI lя 1654 p. t iyтypлiн гrpибyв 
^o 

ПеPеяс^eвe, Aе l ioгo
зyстpivaв пеPеясAaвсЬкий пoдкoвник Tетеpя. Hanвеvip 16 сiчrтя
пpиiiaв Б. Kvедьниr1ький, a нaсryпнoгo Aня _ Bигoвсьprй. Bвеvеpi
17 сiчня а<r бy,rинкy' Aе стoяв Бyryрniн, пpибyли Хмельrlит1ький,
I]игoвський i Tетеpя й poзпoнerrи гIePеI.OtsoPи пPo yкpaiнськ<-l-
1l<lсiйський сoroз. 18 сivlIя вiaбyл^ся-|.^еIу1|1^ сгaPIшинськa PaAe tЦoAo

**i1ffi*'*фФ"jфф..^ a. -... .?9 ъ,
Гemьмaн lвaн BuеoвcькuЙ

ItЬoгo сoloзу, a пicья неi 6yлo ск^икaнO I}еAикy PaAy o Apyгil-I гoAlIнi
AtIя' якa .Iех( AaAa згoAy нa сoroз. Бpуpдill ltе 6р lrpисyгнiм lIa цiй
paai, a вiAolroстi пpo iТ пеpе6iг зeнo.ryвaв y свO€Мy стaтейlloмy спискy
ll iби.гo зi сдiв Bигoвськoгo. Пiсдя Пеpеяслaвськoi pallr Хмедь-
ниtIький, BlIг<.lвськlтй i Tетеpя rrpибynll .ao Бyгypлiнa i oфiuiйrlo
пoвiAoмиди йoг<> пpo pirпення paди. P<rсiйський IIoсoA rrеPеAaв
гетьМaЕry цaPсЬКy гPaМory' я|<У з^Ч'|.ral rrpисyпriм Bигoвський. Toдi
хс i виrrllклa кPизa B IIеPегOвoPaх' Bик^икalla вiAмoвorсr Бyrypлilla
BЧИI1И.rИ вiа uapськoгo iмсrri взасМнy пPисягy' якa 6 rapaнтУ||^^^
(rlplrlral"lмlri фopмaльнtl) збеpеlкеllня <пPeB i вoдьrIoсrей> стaнiв
Укpаiirи, гIo сrп iхrril-I сr.e.ryс-кв<>.

Haвi'гь кonи Бyrypлiн бyв r)кe B цеPквi, йoмy Aoвгo AoBе^oся
чекa'ги pезyль.гaтiв vеpгс.lв<.li стaPIlIинськoi pa.п.и. Bpеlш'гi Ao цеPкB}I
пpибyли Bигoвський i Tетеpя i зrroвy пoстaвpl^и виМory I7PуIсяг^.ILI
вin uapськ<rI'o iмeнi. I-[ей .гривaлиiт дvlсllуl зaкiнчився безpезyль-
.гa.I.tlo' i paaa IIPoAoBя{иAася. I-Iapеrштi y uеpквi з,яBL7^l4cя Хмедь-
ницький, Bprгoвський y сyпPoBoAi пoлкoвникiв. ПеpIшиМ пPисяг-
}ry^и цaP}o ге.гЬмaII .гa геtIеPaAьниЙ писap, з^ IIИ|\1И Tеr.еpя й .A;ке-
джедief тa irrIшi пPисrгнl пoлкoвники.

oанoс, l .opoнt lя IIPltсяI.a цaP}o зa невизI laчеlroс. l i  yМoв AoI.oBo_

pу 6уьa сеPйoзIIиМ пoдiтичним пPoPaхyнкoм ХмедьrIицЬкoг() T.a
Bиr.<.lвськor.o i мaдa rях<кi нaсдiaки. l l{ol lpaвдa, деякi iстopики
(o. oглoблil l  _ Мезькo) ввaiкaroть' It(o кеpiвникaм Укpaiнськoi

AеPх(aви I]AaAoся все >к Aoби.гися вiA Бyгypлiнa взaемнoi ПPL4сяrИ.
Пp<r uе )к rIoсеPеAньo свiAчиr.ь цaPсЬкa гPaМo.гa' якoro I.aPa}I.I.yвa-

^Ися 
IIP^Ba iв<lльнoстi Укpaiни [86j.

Пiсдя tIPисяги в uеpквi пpисyтньoi y Пеpеяслeвi кoзацькoi
с.'^PI1JИ|1И lIPoAoI,)киAися IIеPегoBoPи пPo yМoBи сo}oзy Укpaiilи з
Poсiсrо (1 8, 20, 22 сiзня). Iх пpoвoаиди Bигoвський, Tетеpя, 3a-
pyа.ниl i ,  Aiс l lиrtький . la деякi i I l rл i  п<lдкoB||ИкИ. Саме тoдi Bи-
гoвськ.plй llooбiцяв IIPивеPIryтII Ao цьoгo сoloзy i Бiлopyсь. Зoкpемe,
вirr вкaзрaв IIa rIPPrхlIAьtIy Ao сo}oзy бiлopyськy IIJ^яхry в Мoгиде-
вi  (Кoс.гь ПoкдoIIськиЙ). 22 с ivня y пеPегOвoPaх взяв yчaсть 1
ХмедьниrIькиЙ, який lrooбiцяв в)кит!I зaхoдiв A^я пPивеPнення

AO сoloзy i Кpимськol.o хaIIс.гBa Paзoм з нoгeйськ.prми opAaми. To-
At >к мoвa знoв зap-rlшAa пp<r гaparггii цaPеМ <<пpaв i вoдьrroсгей>, iнaкrле
}Iемa чoгo iхarи дo Мoскви i кдrодей в гopoAaх бyаeт в сyМнeнье).
БyтypлiI l Iце Paз зaпевнив пPеAстaвIIикiв yкpairrськoгo yPяAy y
ruиpoстi нaмipiв тtapя. Кoли тIеPеIoвoPи tцoАo гo^oв}Ioгo питaIIIIя в
зeI.a^ЬI{их Pисaх зaвеPlIIиAися, Bиг<lвськиЙ нe пPoмII}ryв нaгo^и
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пoк^OIIOl.a.l.LIся IIPo п1AгвеPA,кеIIIIя сBOI.() tIPat}a IIа вOAONн}Iя PяAoМ
Мae.III()с.Iеpf. Пiзrr irше Ao МoскB}r BLIPyш!II] .A'al lилt. l  I3игoвськиl*I,
кoтpий пpивiз rtapськi )кaлуъaнl гpaмOтll нa PяA мaсrrIoс.l.еli l}сЬOi\,ty

PoA}' BLIгOвсЬких. 3oкpемa, 3i ГeHep2АЬI{иМ писaPеМ зaкPtIIAIoI]aI]ся
oсr.еp, Кt>зе,tець, Poмlrlr, Tpипiл,rя, (\aйкуl i P"д сi,'', зe ,A,alllrлoм
Bигoвськltlt't _ I-Ipll,ryки i т. n. [8]. 2З сiчня ft5a p, I.е,r.ьМaII' гIpIсaP

yPoчlIсlO tIPoвеAи IIoсoAЬсT.вo l iyl .ypлi l la з Чигrтрина. Llaс.ryl l lI lI l i
МlсяцЬ Irpoйrлoв y I l lAгo.t .oвцl IIr  

^ицIе 
дo вiйни з Piччlo Пс>-

спoлитolo' a it 
^o 

спoPя^х(ення yкPalнськoгo пoсoлЬсlъa Ao Мoсквpт.

Це вiдoме пoсoльств() OЧoAIoBa^и гснеpалr,lrий сyлля (.. Зapулrтlll.l
t  пepCЯCl\aBськt,тl '-т пo^кoвн!Iк П. Tетеpя. Aсrцo rl iз l l iцlе бyno вln-
пPaв^еI{е IIIс O^не пoсOAьс-гв()' кO-гPr oчoл}oвaв IIOAкOI}нlIк Фи,roн
['аpкyrпa. €  всi lт iдс. l .a||И ||||^х<a.rI,I '  IIIO l]игoвський взяв aкl.иBIIy
yчaс.гь y poзpoбlr i пaке'гa пpoпoзl l l l iй yкPatIIськOI'o yPяAy IIIO^o
сoloзy з Poсiсl<-l. ПеpеI'oвopи IIPеAстaBII}Iкtв мirцallсr,кoгo й кoзalIь-
кoгo стaнiв вiлбулися y беpезrri_квir. lI i  1654 p., 2 ПpaBoCАiвнoгo

^yхoвенстr]a 
_ y веpеснi 1654 p.

Aoгoвip 16.54 p., rlа oсIroвi якoгсr вiAf>yл<.lся oб'с^нaння УкpeiЬlr
i  Poсi i  y свoсpiлнv кoнс|>еа.еpaцiro, [r1'в )I цl^oМy PtвнoпPaвI{pIМ'
BзaсМoвltгtAIIlIМ l It lAкPивaв (зa yмol}и AOтPLIмaння!) вa;кливi l lсp-
спеКгpIBи AAя POзBи.I.кy oбoх кpaiil, anе l}oAнOчaс _ незaвеPIIIеIIиМ'
IIеA()скoItaAим l кoPo.I.кO1.PиI}a^им (ле-{laктс-l вiн бyв гpyбo rlo-
pylr lенl lй Nloсквoro пiAI lисalrr lям Biдеl lськol 'o l lеpемиp'я з Piн_
чrо Пt>сrloд!t.I.o}o l]oсеIrи 1656 p., фopмaльнo бyв Aен<>Ilсoвal lprй
yкPalIIсЬкиМ yPяAoМ tl iAписaнням I.aлятlьксrгO АOгoвoPy y I]еPесIIl
1658 p. ' a t l iсдя lr i^писaння К)piсм )Lrtедьrrицьюlм ПеpеясAaBськo-
гo AoгoвoPy 1(l59 p. Мoск()BськLIй ypял t]иAaс сaме oстaнlr iй AoкyМеIIl
зe нiбlrтo opигi l laл AoIol}()Py 165a p.).

1654 p. пpсrl iшroв II1A зlIaкOМ ltaAзвичaйllс- l iнтенсprвнlrх Po-
с i l -Iськo-укpalIIсЬк}Iх з l l 'я3кi l l ,  B хOAi якlIх l IOст)IпoвO I}икPис1 a-
лiзyвaлись tpсlpмlr кol lфеаеpauii . Aкr.ивну pou\Ь t IIьoМy' а .гaкo)к

у зах()Aaх зt с.rвoPеIIIIя lro.г1,х<нoi кoaдi lt i . i  IIPoти Pечi Пt>сIк>диroi
6еpе lвaн Blrгoвськ.plй. Taк, вlке y беpезlli 1654 p, пiA чaс IIеPегOв()PiB

3 IIaPськиМ l1oс^oМ Ф. Пoдтсвим вiн вiдзнaчив Мo)к^иBlс.I.Ь зaМt-
ни Янa Кaзllмиpa pfol'o м<rд<rлтlrим бpaтoм Каpoлем-ФеPAиIIaIIAoМ
aбo rpallсiльI]aнсЬкllм князем Aрсpа.см II Paкoцi [88] i мoхсливiсть
зlгPaти IIa цьoМy Aдя oсдaбдення сyпPo.гиBIIикa. Пiсля вiйськ<rвoi

кaмtraнi i  1 '654 p. PoзгoPнyвся IIo 'гy)книЙ нac'rуп poсiйськo.
yкpaiнськllх вiйськ y Бiлopусi тe в Укpaiili, зoкpемa в УкpaiЪi шялa
yкpa.iнськa apмiя liогaaI'Ia ХмедьниIIькoгo тe pсrсiйський кopIlyс llia.

.si.*1ffiiЕ#;яlн*мl+a1iarn'', ..'l'а'
Гemьмaн lвaн BuеoвcькuЙ 
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кoМaнAyвaнням Aнлpiя Бyтypлiнa тa Baсpтья [lIеpеметьевa. 3ви-
uaЙнo, y тtiй випpaвi взяв yчaсть i Bигoвський. 3eвеprлyы^^acя
IliAгo.loвкa Ao сrriдьlroгO Bис,rytly IIPo.ги Pечi Псrспoлитoi. ['oлoвнy
poль вiairpeвeди .гoAi IIеPегoвoPи Хмедьницькoгo 1a Bигoвськoгo
(за yнeстlo Гpигopiя Aiсницькoгo, .A,aнилa Bигoвськoгo, Сaмiйдa
3apya'rloгo r.a iн.) в Чигlrpиrri з poсiйськиМи пoсAaМpl Пoл.гсвим (4-
7.0з.1654 P.),  T. ПеpфiльсвиIrr (1 5_17 vеpвrrя),  П. Пpo.гeсьсвим
(5 сеpпня), y Мех<еpivaх пiд Poсaв<-lт<.l з Г. С.гapкoвим (20_21 неpвня),
a 1aкoж III.геIIсиBrIе 

^lrс.IyBaIIIIя 
мi;к ЧигиpинoМ .гa Мoсквсrr<r. Певне

зaгoсl.Pення y lrеPегotsoР}t tsI{есAo yкAa/\ення нoвoгo PесстPy Biйська
3allopiзькoI.o. Псrссrд П. Пpor.aсь €в нaпo^ягeв нa якoМoгa цIвиA-
IIIoМ), yк^aAеllтli pеес,гpy в 60 r.ис. ХмедьнLIЦЬкI4й я<е i Bигoвський,
чvAoвo poзyмirони, яке пoл1'д.a'g пPи цьoМy спaлaхне' eфке кiдькiсrъ
Iloвсl.allсЬкoгo вiйськa cяI.^^^ 2О0 тлc., вiAмoвдядися uе зpсrбlrги.
К<rди х< 3apуьlrий сIrpoбрaв пt,rи нa пoстутIк}r i anя пovaткy пPий-
нят.и rpсrlттi A^я Pе€сIPoвцiв iз цaPськOгo скаpбy, .гoдi Aiсllиrъкий з
гll iвoм зaIIеPечиB: <Blr хoчете тoгo' Iцoб нeс' пo^кoвникiв, кoзaки
пoвбивaдrI? Tи ;к знaеrл, якi y Itaс AtoAи свaвizrьlri, IloAyМaro.r.Ь' lцo
Ми l]зяA!r гporлi сoбЬ [89].

У 1654 p. щpaiнськvlЙ уpяь гIoвиI{еII 6уъ узя.гvх rta себе весь тягaP
rrтскy Кpимськ()гO хallс.tъa' кorpе вiавеp.гo BoPo)ке зyс.гpiлo звiс.гкy
пpo piтrтеllня IIеpеяслaвськoi' Pa.Aи. .A,o Чигlrpинa пpибр хaнський
пoсoд Aдкaс Кегiтo, який скap>кИBcя I1^ те' шlo кoзaкaМ <зoдoтo i
сpiблсl <lчi зaдiгrид<l> i вoни yк^a^и сoroз iз Мoскoвськoto AеP)кaвoto'
гIoгPo)кyвав вiйнolo i т. a. (19 тpaвня). Хlrедьнlrцький i Bигoвський
вiдкиl lyли yлЬтl lМативнi вимoги Кpимy i  в св<rr<r чеPгy зaгIPo-
пoнyвaли хaнс'гt}y пPи €ArIa.Iися аo poсiйськo-yкpaiнськoгo сolозy
пPoти Pечi Iloсп<lдpтr.oi. 3a це вoнpr oбiця^!r с.гPимyв^тИ зaПo-
po;кr l iв,  п iлr.pимarи хat la y йoгo вiйнi нe Пiвнiчнoмy Кaвкaзl ,
Aoзвoлlr.гl l oP^aМ кoЧyl]a.ги rto Пiвденнiй Укpaiнi. Якruo ж нi,
скaзa^и Хмедьlт lIцький i  Bигoвський, тo (I{е бy,rете хoAити в
AoбPих сyкнaх' a 6уьeтe хOA.ити в кo,кyхaх пo-стePoм}D) [90]. Не
зa6уьи I'етЬМaн i lэllеpaльllий писap н^r^^^тИ пoс^y пPO сAaI,етtIoгo
Михaiтt'a.A'op<rluенкa, який з 40 тис. кoзaкiв у 1628 p. <весь Кpим
вихoAив' i  ви нiчoг<r не Мoг^и йoмy зaпoдiяти> [91], виPaзнo
Ilal.якaroчи rra мorкливiсть нoвOгO спyс.гollIливoгo пoхoAy rre Кpим.
Пеpегoвopи з Aдкeс Кегiт<-l, пoсoлЬствo Cеменa Сaвизa, e пoтiм
Михaйлa Бoгачеrrкa .гe Ayкarшa Пщanьськoгo Ao Бaхчисaparo хoн i
не пPиBеРЕryAи кPимськoгo хaнa нa бiк сoroзникiв, зaте AoзвoAи^и
BI4ГPaтЦ чeс. КeмIrauiя 1654 p. фaктиvнo зaвеPIIIиAaся .A.pихси-
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пiдьськoкr бlггвorо (мiх< oхмaтoвим i Cтaвиrшaми) 19_22.01.1655 p.
Tр.vкpal'нськa apмiя пirt кoмarIa.рallняМ Хмедьницькoгo тa poсiй-
сЬк!t!.t кoPпyс пiA кoмalrAyвaнняМ Бyтyprriнa т.a LLIеpеметьrBa 3
BеAltкLtмlt тP}'AЕloшtaМlt в3я^и гoPy нeд oб'сAшarllrми вiйськaми Pечi
Пoспoдpггoi.i Кpишrськoгo хaнствe. Нa чoдi 1кpaiнськoi apмii пopyv
iз Хмедьницьк!Iм стoяB I.  Bигoвський. Сaме вiн кoмaнAyвaв
aBaнгaPд.oм yкpaiнськoi apмii i пpийняв нa себе пеpший yAaP Bе-
дичезнoi'oparт. Як свiAчllть tIoAьськa <Biprшoвaнa хpoнiкa>, йoгo
чaстиIlll пpo6lInися Ao oхМeтoвa i ьaаj yспiruнo бopoнилися вia
пoдякiв тa opаllнuiв, к<rтpi 6езyl.lиннo нacтуп^^уI. I-[с aaлo змoгy
Бoгдarloвi ХмедьнrrцькoМу PoзгoPtI}гг'Д свoi гoдoвнi сиди в пoдi i
пplliltlяттl бiri y кpaшiЙ сиryaui. Biйськa хс Bигoвськoгo PIе 

^^Ba^vrспoкolo BoPoЦl' зoкPемa aктltBнo a'iялe yкpeiтrськa apтиAеpiя. Хмель-
rlllцький зyмiв вистoятll пiA пoтy,кIIиМи yAaPaМи сyпpoтивникa i
нaвiть пеpейпroв y кoнтPнaстyп та зняв бдoкaAy oхМaтoBa зa
актlrвнoi пirrтpимки Bигoвськoгo' с}IA!I якoгo здiйс НPI 

^vI 
BvI^aзку.

Bpсштi o6eтдвi чaстIrни yкpailIськoгo вiйськa знoвv oб'еAнaлися i
aaлi зyмiли схиAи'ги пеPемoгy нa свiй бiк.  Гoлoвнi х< пoдi i

PoзгoPнy^lIся пiсдя Bесняtloгo безa,opixtхtя. Bиpylшивlшlr y пoхizr з-
пiд Бiдoi  L{еpквlr ,  yкpaiнськe apмiя Хмеnьницькoгo PaзoМ з
кoPпyсoм poсiйськoi apмi i  Бyтypдiнa пiдiйшAa Ao Кaм,янець-
Пoдiдьськoгo пaпpикiнrri сеpпня 1655 p. Пiсля нсгpивaдoi oбдoги
мiстa бyлo виpiruенo йти tlь Аьвiв. ABaнгaPA щpaillськoi apмii, якrтм
зIIoвy кoмalrAyвaв Bиr'oвськиp.t, пiaiйruoв Ao ЧoPткoвa' в зaмкy якoгo
зaсiв сидьниr-t гapнiзoн на чoдi з сиIIoМ бpauлaвськoгo вo €BoAPI
Павдoм Пoтotlьким i чимaдo мiсцевoi IIIAяхт}I. Aoсить скoPo
Bprгoвськlтй зAмaв otrip вopогa i взяв мiстo, сaм Пoтoцький пo-
тPaпив Ao нЬoгo в пoAoII [92]. Укpaiнськa apмiя, Paзoм з якoro Aiяв
кoPtryс мoскoвplтiв B. Бyrypлilla, oблoхсилa Aьвiв 25 BеPесня 1655 p.
Coroзнlrкlr PoзгPoМи^lt вiйrськa Pечi Пoсrroдитoi пiд Гopoа.кoм, rЦo
зaбезгrечlrдo ви3Boленrrя 3aхiднoi Укpaiни. oбдoгa Aьвoвa тягAaся з
25 веpесня пo 10 AистoпaAa 1655 p. Хмедьrrицький щилявся вiд
кPoBOIrPo^итнoгo IIJl.yPМy мiстa, uJo зaвAaлo 6 тях<кlrх втpaт як i
йoгo вirfськУ, тaк i yкpeirlськiй дroAнoстi Aьвoвe i встyпив з мa.
riстpaтoм y тpивaлi IIерегoвoPи [93]. Ao нalцoгo vaсy аiйrплo 14
дистiв гетЬМal{a' 9 дистiв Bигoвськoгo i 3 nvтcти генеPaAьIloгo
oбoзнoгo T. Hoсava, нaписaнl пiA чaс oбдoги Aьвoвa, якi мiс.гять
гoлoвtlиМ чиIIoм пpoпoзиuiro кaпiryляlriii [94]. Caме тoai y стaвrli
Хмедьllицькoгo зa йoгo oсo6истoto yчaстto' а тaкo)|( Iвaнa тa
flaниzra Bигoвських, 3apyа,rroгo, Aiсницькoгo, Tетеpi, Hoсaнa пpo-

ffi***J3ь.'
iйьмaн lвaн BuеoвcьКuЙ 

.-.*4,

BoAиAися пеPегoBoPи 3 пPеAстaBнvIк^N|vI AьвlвсЬкoгo мaгlстPaтy'
сеPrA яких бyв i вiдoмий МемyaPист Сaмyiл Кyшrевин. 3i сдiв
oстeнI{Ьoгo дьвiвський стyAент Бorкецький вiAзнeчrтв y сBo€Мy
lцoAенtlикy BDк^иBy poль BигoвсЬкoгo-AипAoмaтa' вказaвrши i нa
а.еякi pиси хaPa'сгеPy Bигoвськoгo. Кoди 7 жoвтня нa вiAмoвy пoсдiв
кeпiтynroвaти Хмедьницькиli вiapеaгyвaв Aoсить спoкiйнo, тo
Bигoвський BигoAoсив uiлy пpoмoвy ((з веAикoю фypiсro' lцoPaзy
б'roчи Pyкolо пo стoлy>' i нa пpимиP^ивy вiдпoвiдь Кyшевиva
сеРAитo скaзaв: .Aoки кoзaцькa шaбдя зaсягAa' тaм i кoзarlькa вAaдa
lиyситЬ 6утu. Tу не жapти!>> Aoсить актиBним нa псPегoвopaх бр i
Tетсpя, кoтpий нA з^куr^ пoдЬськoгo пoсAe Я. ХoменцЬкoгo
вiдпoвiв: кBiйськo 3aпopiзьке rlе пiAAaвaдoся цaPю в pa6ствo!
Йrшдoся зa н^ЦIУ свoбoAy, зa вiйнy пPoти дяхiвЬ> [95]. 

-Bpеrшii 
BзявllIи

ведикий викyп зi Aьвoвe, Х:иедьницький пpипинив oблory. Иoгo
apмiя, oAнaк' I{е втPaчaлa AaPМa Чaсу' 

^ 
звiдьнилe мiя< тим Бeлз,

Яpoслaв, взя.,ra Aенчнo, Пapvев, Toмаtшiв, дiйrддa Ao беPегiв Cякy i
Biсди. Biйськa нaкaзнoгo гетЬмa}Ia Aaнидa Bигoвськoгo нaвiтъ взяди
Aroблiн, зa виняткoМ мiськoгo зaМкy.

19_22 )кoвтня 1655 p. yкpaiнськo.poсiйськi вiйськe poзгPoми-
ли opаинltiв пiа oзсpнoro, внaслiдoк чoгo кpимський хa}I не нa-
BalкyBaBся втPr{aтllся в щpaiнськi спPaBи arк Ao 1656 p. Aле в пе-
pion нaйбiльrших yспiхiв poсiйських тa yкpeiнських вiйськ пPoти
Pечi Пoспonитoi (вlrзвolення Бiлopyсii, 3aхiднoi Укpeiни, взяття
Biльнroсa, oбдoга Pиги) uapський ypяa. здiйснив злovинний пpo-

Paхyrroк y зoвнiurнiй пoлiтиui, цto надaдi тя)ккo вAaPиAo пo Poсii, не
кa)кг{и пpo Укpeiнy тe Бiлopyсь. Бyли пpипиненi вiйськoвi дii
пPoти ПoдьlIli тa l\уrтвvl i oгoдorшенa вiйнa ШIвсцii, a uе AaAo зМory
Pечi Пoспoдитiй змiltнИтPrся i згoAoм пеpейти y кoЕIтPнaсryп нa
схoAi, rЦo зведo нarliвець Pезy^ьтaги poсiйськo-yкpaiilськoгo пoxoAy
1654_1655 pp. УкpaiЬськi пpеaстaBники y Biльнo нe 6уtrи нaвiть
Aoпyutенi Аo нaметiв, Aе Bе^ися пеPегoBoPи poсiйських тe пoAь.
ських Aипдoмaтiв, iх нaвiть не пoв, iдoмиAи пPo yМoBи встe-
нoвAенoгo пеpемиp'я. I-[е бyлo пеPIIIиМ глибoюrм пopylllеннЯМ Ao-
гoвoPy 1654 p. i  викдикaдo зaкoнoмipнy тpиBoгy й гoстpе не-
вAoвoAення ypяay Укpaiни. Poсiйсъкий пoсoд в Укpaiнi А. B. Бy-
rypлiн писaв зi сдiв oстaпa Bигoвськoгo пPo т.'Dкке BPФкення' яке
спPaвиAa в Чигиpинi вiсткa пpo Biденське пеpемиp'я. У Чигиpинi
roai бyлo ск^икal{o paьу (2.10.1656 p.), якe oAнoстaйнo пpийrrялa
pilшення, скPiпAене пPисягoIo: <...бya.ет ктo нa I{их нaстyпaтЬ vI vrN|
всем зaoAIIo пPoтивy тoгo стoять) [96]. Гpyrггoвнiшry iнфopмauiro
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I} aoбyли Ф. Бyryp,riн тa B. Мrxaйдoв пiд vaс o6iа.y з oстaпoм, Ae-

ниAoМ i Koсгяrгптнoм BигoвсьwrlnЦ У Гoгoдевi Q.06.1657 P)' Пp,'-
брши ao Чигиpинa, pgaiнськi пoсAи BпeAи дo нiг Хмедьницькoгo
i зi сдьoзeми нa oчaх пoвЬoмиди пpo iнuидеrrг y Binьнo' пPo те'
Iцo цaPсЬt(ий ypяl нiбитo миPиться з пoAЬським нa yмoвaх Пo-
AяIloвсЬкoгo AoгoвoPy |634 p., тoбтo зaAиIIIaIoчи У*p^i,.y пiд Пoдь-
rцеro. Toдi гетьмaн схoпиBся <<як бorкевiдьнuЙ' щo PoзyМ стPa-
тиB' зeкPичaв тaкi сAoBa: ..B>ке, Aiти, тим rrе жypiться! Я вже знaro,
ruo poбrги: тpебe вiасryпипa вiа pyки uapськoi, a пЬемo тУAи, кУ-
ди Бoг пoвеAитЬ: не тolцo хPистиянськoгo пaнa' aде хoч i пiA
6уcуpмaнa''" |97l.Toдi сaмс Bигoвський' тaк пPинeймнi свiдчив
йoгo бaтькo 

' 
H^cvI^у BтPиМaB гетЬмa}Ia вiд цьoгo нaмipy, }4!!oвивIIIи

йoгo пoчек^тI4 tI^ пеpевipенy iнфopмauiгo пPo yN{oBи Biденськoгo
пеpемиp'я. .A,o вia.кpитoгo PoзPиBy сoto3y з Poсiеto спPaBe не
ьiillдьa, aлr гетьмaI{' BиPaзнo вЬчyвIrли спpaвlr<нi нaмipи цePськoгo
yPяAy, пoси^иB Aип^oмaтиvнy Aiяльнiсть зi змiцнення кoaдiцii
lтPoти Pечi Пoспoдrтгoi. Taкe кoeдiцitя 

^aлe 
б мoхсливiсть пPискo-

Pити BизBo^rння зaхiaнoщpaiнських земеAь' зaкpiпrгпl мiiкrrapoa-
ний aвтopитет Укpaiни як сyвеPеI{нoii a.еp>кaви. I дiйснo, невAoвзi
бyлo yкzra.о.снo вiйськoвo-пoдiтичнi сoroзи Укpaiнськoi а.еpxсaви з
Tpaнсiльвaнiеro (loгoвip y PaAнoт 7.09.|656 p.), poзвивaroться irгген-
сивнi кoнтeкги з Бpaнденбypгoм, який тея< вiакpивeв фpoнт пPoти
Pечi Пoспoлитoi, з Aитoвськими сaмoстiЙнvrкaмн в oсoбi князя
Бoryслaвe Pадзивилa, яшrй oAнoчaснo бр нaAзвичaйнo впAивoвoк)
AIoAинoto y Схiанiй Пpyсii.

Чигиpин стaв oAI{иМ iз нaЙaктvtвнiIдих ItеtттPiB свpoпейськoi
пo,riтики, де безпеpеpвнo пpиймanvпcЬ т^ вiапpaвляzrись пoсoпьстBa
з piзниx кpaiн (МoскoBськa AсP)кaBa' Piч Пoспonитa, IIlвеЦiя,
Aвстpiйськa iмпеpiя, oсмeнськa iмпеpiя, Kpимське хaнствo'
Мoла.aвiя, BaлaхЬ, Tpaнсiльвaнiя, Бpaнденбypг r.a iн.), звiдки ви-
pyIIJa^и нoвi й нoвi yкpaiнськi пoсoдьствa. Чи слiд кaзaти, якy Po^Ь
вiдгPaв тр Iвaн Bиroвський? Бiдьrце тoгo' в oстaнrriй piк х<lгггя
гетьМaнa' кoди тoй бyв тлrскo хвopий, сaме Bигoвський tтеpе6paв нa
себе мap]x<е всi нитки AеP)кaв}Ioгo yпpaвлirrня. ПPo це виPaзнo
свiдvить, нaпPикAaA' пoсoд IIIBеAськoгo кoPo^я Кapлa Х Гyстeвa
Г. Aiльенкpoнa, кoтpий вiв пеpегoвopи з Bигoвським 12.06.1657 p.

[98]. У свoiй Aипдoмaти.rrriй дiядьнoсгi Bигoвський спиPaBся нa цiде
гPoнo BLI 

^^тнvIх 
yкpaiнськlтх Aипдoм aтiв (Си ьу яtх М yrкилoвський,

Iвaн ГpyIшa, Iвaн Кoвaлевський, .A.arтилo oniвеp6еpг тa iн.). 3 пo-
чeткoм 1657 p. нa слylкбy Укpaiнi стaB' пoкинyBцIи кopoдя Pечi

ry.95"
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пPaBa Pyкa Bигoвськoгo [99]. B pезyльтaтi aкпaвнoi Aипдoмaтичнoi
дiядьнoстi бyлa сгвopеIla al{типonьськa кoaдiцi я У l<paiнvl з Tpaнсi,rь-
вeнiсro, ШIвецiеro тa Бpaна.енбypгом, пPРrчoмy бyлo Aoсягнrгo згo-
Aи пaPтнеPiв пo кoaдiцii.нe вхoA)кенt{я ao Укpaiни всiх зaхiAнo-
yкpaiнських зеМеAь нaвiть пo Biслy, a тaкo)l( Пiвденнoi Бiлopyсi.
B тoй чaс як uapсьrо,rй }РЯA oronoсив вiйкy ШIвецii (2|27.10.|656 P.),
гетЬмa}I нaпPaBив пPoти Pечi Пoспoлlггoi кopпyс тriа кoмaнАрaн-
ням Arттoнa Ждaнoвичa' якoМy Aoпoмaгeли пoAкoBIIики Iвaн Кpе-
хoвецький, Феpенu Cеp6ин (Pаu) i, oчевРIA}Io' Iвaн Бoryн тa Iвarr
Iскpa. Укpaiнськi кoзaки 6patlи г{aстЬ y взяrтi Bapшaви, Кpaкoвa,
3aмoстя, Aaньuyгa, Бpсстa т^ PЯ^У iнlдих мiст, пpинoмy бiлopyськa
tIIAяхтa Typoвo-ПiнII\уIHуl (пpaвoсnaвнa й кeтoлиrlькa) пoгoAилaся
ПPkI^YЧуrrИся <сra вiчнi чaсI,D) Ao Укpaiни. Укpeiнський tloсoд Геpман
Гaпoненкo виPяДкa€ться 

^o 
Янa Кaзимиpa, rцo6 вести пеPегoвoPи

гrPo встaнoвAення кoPAoнy чeсiв Киiвськoi Pyсi (пo <вoлoAiння
князiв pyських>). Caме з цьoгo мoментy цapський yPЯA втPaчa €
aoвipy Ao Bигoвськoгo. Ao тoгo )к пoтекAи й пеpIшi AoI{oси тa
(сигIlaAи)) з Укpaiни Ao МoскBи' спPяМoвaнi пpoти гетьМaна тa
генеPaлЬнoгo писaPя. oAним iз тaкrтх <иo6poхoтiв> бр, нaпpиклa.A,
BчитеAь дeтlrнськoТ мoви lopiя Хмедьницькoгo' чеPI{ець Кисвo-
Пенеpськ<ri AaвPи l,,rapioн .A'o6poa'iяrшкo, кoтpий скaзaв цaPськoмy
пoсAy o' Мискoвy y nистoпaдi 1656 p., rцo Хмедьницький i Bи-
гoвськиp] vеpез Biленське пеPемиp'я зaмислиAи (I{епPaBA}D) гIPoти
uapя (<oт гoсyаapевoй миAoсти oтсryпиAись гетмaн la гrисapьф i
нiбpIтo хoчyть зAiйснити пoхia пpoти Poсii Paзoм iз вiйськaми
LUвеuii, Tpaнсiльвaнii, Мonleвii тa Кpимськoгo хaнстBa [100]. Cy-
пеpеннoстi йlк poсiйським тa щpaiнським yPяAeМи пoсиAиAися' lцo
яскPaвo вияBиAoся пiд чaс пеpегoвopiв Хмедьницькoгo тa Bи.
гoBсЬкoгo з poсiйськlrми пoсAaМи Ф. Бyrypлiним тa B. Михaйnoвим,
y яких BпеPшIе Bзяв yчaстЬ i гетьмaнич topiй Хмедьницький.
Гетьмaн вiдмoвився I|PvII7уltlwT|4 lra BиМory пoсдiв 3нoсини зi rцвед-
ськиМ кoPoAем Кapлoм Х Гyсr.aвoм' IIoсеAити дoAaткoвi зaloги
цaPсЬких сгpiльцiв y Киевi. B цей чaс зaгoс]Pvr^vIcя вiAнoсини мiж
poсiйськими та yкpaiнськими вiйськaми в Бiлopyсi. oднaк пoки )кив
БoгАaн Хмедьницький, йoмy бiдьrц-менrц вAaвaloся втPимeти в
силi aoгoвip 1654 p. сaМе як piвlrorlpaвrlцЙ. Алe aonя вiа,пyстилa
гетьмaнy IIе Arл<е Aoвгий вiк. Tяжкo хвopий, вiн дiстaв сМеpте^ьtloгo
yAaPy пiсдя звiстки пPo сaмoвiдьний вiдхiд з Пoдьrцi кoPпyсy
)КAaнoвичa тe IIPo тя)ккy пoPa3кy тpaнсiльвaнських вiйськ пiд
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& Мешlo16olкем. 6 сеpпня (27 лtlлня) 1657 p, Бoгдaн Хмедьницький -

нaцioнaдьний геpoй Укpaiни - дoкiнчив <9 Чигиpинi, тaк i не AoкPy-
тиBцIи вiйськoвoi мeцIини вiйни з пoлякaми' свoс BеAикoтpylне i
BеAикoпечa^Ь}Iе )китTD) [10l]. Cмеpть гетьМa}Ia' якoгo навiть BoPoги
пopiвнroвaли з oa'oeкpoм, Cпapтaкoм i CкeнAеPбегoМ, 6улe нaь-
звичaйнo тяlккo}o втPaтoю aля yкpaiнськoгo нaPoAy. Boнa неyхиAЬ-
нo тягAa зa сoбoro дестaбiдiзaцiro, пoсилення бopoть6и piзrгих пo-
дiтrдчних yгPyпyBa}rЬ' чиМ не без yспiхy нaМaI?Aися скoPистaтися
схiднi ArP)кaBи. Гoстpo пoстaдa пpoблемa спaAкo€мця BеAикoгo
БoгAaнa...

Ще зa )KIгття стaPЩoro синa Tимilцa Хмедьrтицьlий пpaптр зpo-
6wтa впaьу гетЬмaI{a спaAкoBoIo й не змiнив свoгo нeмipy i пiсnя
йoro зaгибелi. У пеpеlaзi 6уьaьн мoAoAцIoмy синy lopiтo вiн в6e-
чав i стaбiдiэeцiЙнuЙ фaкгop, який певнolo мipolo зa6езпечив би
УкpaiЬy вia кpивaвих мbкyсoбиrlь. B oстaннiй piк )K|411.я LioгAeнa
йoгo сиrr }Ioсив 6улaву, гoтyBeв пiA нaгдяAoм I. Бoг}ryla вiйськa нa
Tarпликy Д^я пoхoAy, i все чaстirце iнoземнi AипAoмaти нaзиBaroть
йoгo гgгьмaнoм без пPикМстнprкa <<нaкaзнуlio>. Aде <цo бyлaви тpсбa
гonoвlD)' i непoвнoдiтнiй, мaлoAoсвЬчений i сдaбoвoдьний topiй
Хrr,lедьниrlький зoвсiм нс пiд.хoдив ao poлi гетЬМeна. Bдeсllе вiн i
сaм B oAнoМy з листiв зeзllaчaв: <<Я мoдoAIшиil пiтaми i слaбIшиri po.
зyl\,toм' нiж пaн Bигoвський>. Якpaз Bигoвський з вoлi Бoгдана
Хмедьницькoгo фaкпrvнo кеPyвaв Укрaiнськoro AеPх(aвoIo B oстaн-
lliй piк жLtття гетьМaна' a crapvliт БoгAaн вбaчaв y нЬoltfy oпiкyнa .rи

PегеЕтa IIPи свo€мy мaдoдiтньoмy синoвi. БoгAaI.r Хл,rедьниrlькlй не
мiг не 6aчуrтvl }IегaтивIIих нaсдiдкiв спpo6 Уз^кoНPIтP| спaAкoвiсть
гетьмal{ськoi влaAи, rrе мiг нe 6^ЧуIтуI сyIIеPечнoстей мiя< гетЬмal{oм
Aе-roPе i гетьмaнoм Aе-фaКгo, aAе все x( зaAиIIIиBся пPи свo€мy нe-
йpi. Tим сaмllм i вiн несе свolo чaсткy вiдпoвЬeльlroсгi зa кPизy в^a-

^у1' 
з^ не6сзпечrrий зapoa.oк кoнф,riкry, tцo 3'явився y веPхoвнoМy

еlшедoнi вAaAи tце зa йoгo Я<vrття.
Укpaillськa нaPoAна Ayмa пPo сМеPть Хмедьницькoгo нaзиBa€ в

oAtloмy вapiaнтi ймoвipним спaAкo €мцем бyлaви Bигoвськoгo, a
пo.l.iм TетеptО, 

^ У APyгoМy _ )Кдaнoвинa, AiсrrиЦькoгo, фкеArкс,tiя
тa Пyrшкapя' хoчa 3aпсвItя€' [цo кoзаки нaпo^ягаAи нa oбpaннi сeме
lopiя Хлlельницькoгo [102]. Illoземнi aжеpелa вкaз}пoтЬ нa те' IIto y
сеpеa.oвиlцi кoзaцькoi cт^P'J]v|t|k| скAa^oся тPи yгPylloвaтlня, кoтpi
xoтiди 6aчуrтуr гетЬМaнoМ Укpaiни Iвaнa BигoвсЬкoгo' lopiя Хvель-
I{иlькoгo тa (с€I{еPaл-дейгенarrгa УAoвиченкаr)' oчrBиAнo пoAкoBtIи-
кa Aiсrrrлrькoгo [103]. Мiж rипrи yгPyпoBaI*Iями Iце 3a хgтггя Б. Хмедь-
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I{IIIIЬкoIo т|oЧ^^^cя бopo.гьбa. oaне а2кеpеAo' I.цoпPaBAa BoPo)ке Ao 'а

Bигoвськoгol зaзtlaчa€' rцo BигoBськvlЙ тa Aiсlrицький вiдмoвидися
с^ухaти Б. Хл,rедьrгицькoгo' зa lцo БoгAarr нaкaзaв СIP^т'rтИ Миpгo-

PoAськono пoлкoвникa (aле не Bчинив шьoгo), a Bигoвськoгo пPo-
тPиМaB цiлy a.oбy зeкyгим у кaЙьaни' ovевиднo, не бр Aaлеким вiд
lстуtни i rшвеAськrrй пoсoд Г. Bелдiнг. кoAи писaB: <Bигoвський
y!!иснo зaтимy€ piurення спPaB' чекaloчи смеpтi ге.Iъмeнa' кoтPa
Мaс стel.ися oсь-oсь' rцoб пoтiм 

^егlIIе 
зaAoBoAьнити свo€ честo-

лro6ствo, зeдoBoAьtIити свoi зaмислlo> [l 04].
oapaзy хt Ilo смеpтi Хмельlrиrlькoгo' 3a AaIrими AеякIтх A)кеPеA'

вiaбyлaся секPет}Ia нaPala y Сy6oтoвi 3e гIaстro Bигoвськoгo, Aiс-
I{ицЬкoгo' Пylшкapя, Гyдяницькoгo та <ipклiiЬськoгo IIo^кoB}Iикa))'
oчеBиAнo Мaтвiя Пaпкевlrчe. Boнe нiбигo пplйняtв piurекня пPo те'
rцo Bигoвсьмil мae бyги гсгьмaнoМ .гитvf!laсoвo (зa 

^eяKr4l$уr ̂aнvIМуI,нa .I?и 
Poки), пoки [o. Хл,rедьrrицький Aoсятне пoвrroдiття. Aекiдькa

пoAьськ!D( шrляхlrтviв, якI.гх виIтyстив нa BoAIo пo смеpтi Б. Хмедь-
}Iиl1Ькoгo I. Bигoвський, пpинесли BDк иBе пoвЬoмдення, зriaнсl з
яким <d(медьницьlg,Iй пoмеP... пiсля вЬЪдy 

^yl{ькoгo 
BAaAики. Toгo lк

дня з"tхaдися Ao Киевa Ao мLггPoпoдrгa всi пoлкoвники' тaм тихo

Pa^vI^уIсЯ 3 мPIтPoпo^I{тoм кiлькa Aнiв, a пoтiм пoiхади в Чиrтlpин ao
Bиroвськoгo, кo]pий, спoAiBa^ися' стeне гgтЬмaнoN,D) [1 05]. Мoх<ливo,
вiабyлaся Iце oAнe спoчaткy стaPцIинськe PaAa (в Чигиринi' нa гетЬ.
мaнськoгvry aвop), Aе гетьмaнoм бyлo oбpaнo Bигoвськoгo. CдЬ вiд-
зtl^ЧИтvl, lцo митPoпoлит .A.ioнiсiЙ Бaлa6aн бyв цtиPим сaМo-
сIiйникoм i Ao тoro )к пPaп{yB не Aoгryстити пiапopяa.крaння КиiЬ-
ськoi митpoпoдii МoскoBськoмy пaтpiapхaтoвi, ulo вiaвеpтo сyпе-

PечиAo б rtеpкoвним кalloнaм i мaдo б негaтивнi нaсAiдки a.ля Укpaiн-
ськoi aеpхсaви. Hе Bипaдкoвo' oтlке, симпaтii мlггpoпoлlггa 6упи нa
бoцi Bиювськoгo' i йoгo пoзиrliя y ггrггarтнi пPo сIrадкoсмця БoгAa.
нa Х.п,tедьниЦькoгo сyгтrBo впA.pII{yAа нa кoзацькy pалy. Певний нaс
Bигoвсьюй дiйснo тPгry^yвaвся riльrg.t як (сqитrтPинсьюй гсгьмero>, пр
Iцo свiдчиrъ знaЙдerтуril нaми йoгo щiвеpсaл вiа 8.09.(29.08.)1657 p.'

^aниЙ 
l\ъзapу Бapaнoвlттy, vеpнiгiвськoмy apхiепискoгry [106], aле з

кoхсlиМ AIlеМ AеAaN бiдьlше кoзaкiв yсвiаoмлrовaли ненoPМaльнiсть
тaкoгo стalloвиlцa i вoдiди 6a'*rти Bprгoвськoгo пoвнoпPaвниМ пPa-
витеAеМ. Biн y свoro vсpry вiavр себе впсвненiIше i, пPoAoв)кyIoчи
пoлiтикy Бoгдaнe Хмедьницькoгo, пiдписaв 16(6) )I(oBтня 1657 p. у
Кopсyнi а'oгoвip пpo. вiйськoвo-пoдiтичний сoroз Укpaiни зi LШвe-
Цiеro, rЦo зМiI{Hи^o мЬ<rrapol,нi пoзицii Укpairrськoi AеPжaBи.

Toгo >к мiсяця бyna скликarla генеPa^Ьнa кoзaцькa P^^^у Кopсy-
li (21.10.1657 p.), якa oбpa,ra Bигoвськoгo IIoBнoIIPaвним гетЬМaнoМ.



&

'4 
3 8-,"..' - - ф4 # I + ?jв4 *%'

l ъ-. o. Юpiй Muцuк

I I loпpaвa.a, нa тriй paлi не бyлo rrpеа.стaвrrикiв 3arlopiзькoi Сiнi, i тlе
laлo Irpивia' oпoзиIlii пoс'гaBLгr.I.I Iтiа. сyr'uliв пpaвoнинlliс.гь o6paння
Bигoвськoгo гетьмaнoМ. Пoriм AoBе^oся ск^икa.I.и tце oAlty PaAy'
кoтPa oстaтOчнo пOстaI]иAa кPaгIки I{aд ((D)' aAе вся tUI lсгoPlя I{егa-
.гивIIO впAlIнyAa l le aвтoPитет нoвoгo гетьМaнa' якoмy AoвеAoся
rтo)|<pfiIaтI4 пAoAи ЕIевAaAoгo виpilлеIrlrя Ii. Х-т',rедьllицЬкиМ Пvff^tlllя
пPo свoгo спaAкoсМIIя. oAllaк i сaм BигoвсьwтЙ IIе виявиts Aoсpгть
тaКry y цiй нa^звичaйнo склaAнiй спpaвi. Taк, вiн tsикoпal] y Гaлянi
скapб Б. Хмедьнитtькoгo' (Glим Bик^икaI, Ao себе ше бiльптy BoPoя(-
ненy lopiя Хмедr,ниrlькoгo> [107]. L[ю вopolкнечy зpг{нo викo.

Pulcт^!\'l BoPoгPI Bигoвськoгк.r' пoстaBиBцIи aмбiтн<rгtr topЬ в пoтpiб_
нlrй мoмент як вoя(^я <rпoзиIlii. I все х< сдi^ визнaти' IтIo пo смеpтi
Бoг^aнa Хltедьницькoгo сеplioзнoi aльтеpнaтиви BигoвськoМy не
бyлo. FIe нoлi Укpаiirськoi a.еpх<aBи стeв AoсвiAчений пoдiтик i aдмi-
нiс'гpaтop, мya.pиli .Д'РItlz\oМ2.Г, AroAиIIa oсoбдивo хopoбpa, IIе llo-
збaвденa .Гafiaт\ пoAкoBoAIIя. Ao тoгo х< Bигoвський вже фaкпlннo
кеPyBaв AеP)кaBoIo нa illoМеЕгг ф<rpмaльн<rгo сI]oгo oбpaнlтя.

Bигoвський сгeв гетьмaнoМ y тoй чaс, кoди мirкнapoа-не i внy.
тPiп,Iнс стeнoBllrце Укpaiни пoгiplлyвeлoсь нa oчeх. BrraсдiAoк
невAeч влiгкy 1657 p. PoзtIaAaAaся к<raдiцiя IIPOI и Pечi Пoсrloдиr.<ri
(тpaнсiльвaнський кI{я3Ь зaзнeв тяrккot пoPaзки вiд пoльськo-тe-
1aPсЬких вiйськ пiд Медх<ибoх<ем i змyтlтениli бр пpoситИ IуII4PУ,
Iipaнaенбypг Aoбився зaAoвOAенI{я свoiх вимoг i пiA впдивoм Ме_

дя<ибiзькoi пoPaзКи Tpalrсiльвarrii схидprвся Ao зeмиPeIIllя з Piччr<r
Пoспoдитoro, l[Iвеltiя МyсиAa BOк)Baти I])t(е IIе r.iдьки Irpсr.ги Pеvi
Пoспoдrлгoi, a й пp<>тvl Мoскoвськoi Aеp>кeви i Aaнii' тoмy iТ PеaAЬIIa

^oпoМoгa 
Укрaiili знaчIlo зМеIItIIи^aся), Piн Пoсrloдигa i Кpимське

хaIIс.I.Bo I.o.l.yI}aAися 
^o 

PевaнUrу зa пoPaзки мllfryAlгх дiт. Poсiйський
ypяa' llеpеliпIoв v нaсryп пPoтII сyвеpенiтery Укpаiни, UIo виAнo в)ке
з I}иМoг, якi пoвiз Ao Чигиplrнa uapський IIoсoA rlo смеpт.i Бol^alla
Хмедьницькoгo [108]. l .[apськi вoсBo^ll poзгAяAa^и Укpaiнy й Бi-
nopyсiro як rrp<rвiнIliro Мoскoвськoli Aеpiкeвlr' шto виAнo' нeпPик^eA'
з i  скapги lвaнa Flечeя I{ePIo oдексiro Михaйдoвlrнy (лис. l  в la
22.08.|657 p., llисaниЙ з Чayс, збеpех<ениl"l у poсiйськoмy пеpеклal.i):
ttaPськi BoсBoA}I <с>биAы чиIIя.г' !I3 Aoмoв tlaси^ьствoМ вьIl.oняto.г'
пoAaтей oт иIIЬIх кaк O.г кРес1ъян хoтят' к тOму )к хoхAьI Pе)к,1.г }I кнy_
тeми бьro.г, lpaбятl. oсoбдивo нePiкaв Hечaй нa ts. Б. ITlgpgl,tе.166g2,

ксrтpий AoзвoAив ЦaII^^^.rуI IIa кoзallькi в<-lдoAillIrя, lpaбyвar.и iх,
ЧvIНvrтИ нaсиAЬсп}a [109l. ПoсилИ^vIся небезпi^стaвнi чrгки пpo oб-
Ме)кенfIя цePем вoдьнoсrей Biйськa 3aгropiзьксrI.o. Fla BнyгPiIДIIк)
си.ryauiro в кpaiнi t1^к^^^^^v| cвiЙ тяlккуlй' вiдбитoк кPивaвa вiйlla,

., ::,:эудffi#sl' ;lэ.+'' .:.' | 1 i| ) +2ф @,ф@Фф- *.7 9,,.
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lIoсиAеIIIIя llсrзlrтIiй vкPai.нськO.. феoлaльII<ri веpxiвкlт, ltlo oсoбдшro
I()с,IPO сttpиймaлoсЯ C€AЯHCTI]ONr тa Pя^oвим к()зar(rl}OМ. Cтaprшиlla,
oс<>Сrдlrв<r з 1654 P.' rlPaгнv^a зaйнятlt в Геrъьtalrrциlri мiсltе III^ях.IPI'
IIltзи y сBoЮ чеPIу rIPaI.IryAи не Aoпyс.I.и.tи цьoг(). Хapaкгернo, rЦс>
Пeвдo Tе.геpя l l iA чaс свOI.() IIOсOAЬс.Iвa Ao Мoскви y сеplr lr i  1657 p.
lIPOсив Ц^pя ||^^^1И йoмy тa IJигoвськprм в<rд<>Ail l lтя y Бiлopyсi i .
Ксrмl y вiдlтсrвЬь Сryл<r скaзaнO' IтlO BoIIи й raк всrдс>Ail<-lть знeчrllrми
Мarl tI()с.IяМи, Tеrеpя мусplr] I 'Из:н^-ГИ, rцO BoIIII ( 'геI\{ нlIчеМ rIе
I]AaAек)1 

' 
oIIaсaясь <.r. l  Bсl l- lскa .3aгlopoiкскol 'o> [110J. l} хсlдi цiсi

бopoтъбi 3а вyзьк()стaнсlвi iн-гсpсси IIoс,l .) 'IIoвO It}t l lyскa^aся з IIo^я
зoPy Iro1 Pебa беpеl-r. lт як 3lниIIIo oкa гoA()I]IIy Цi l l tr iс-гь, злoбyr.y
нaPOAoМ у тя,ккiЙ бopнi _ не3aAс,*(II)I УкpaiiIськ1, AеP)кaBy. 3poсr.alrlIя
кAaсoliplх сYпеPечнoсте[-t пPиз.BoA}I^o AO lr<>Aaдьrдoi дестaбiдiзaIrii, rцo
в свOIo чсPry зIlOву веAo AO зaI.oсl.PеIIIIя сyгrеPечI{oс.гей. B yкpa-
l i lськoмy сyсIl iлr,с, l-вi сyIIrРечIIOсI. i lтoсlr,tилися t в сеPеAиrIr OкPеtl lих
юraсiв .la сс-ltliaдьних гPyп. 3eпopiзькa Сiч, rцo palrirле rIPOтIIстoяAe
мaI'Ira.IсЬкO-Iцz\яxе] ськiй Pечi lloсп<)пvхтiЙ, a в пoAaAьцIoмy i P<;сii в
tIей ltoмент cт^^a в oп<-lзиl l i t<) Ao ГетЬмarIlцlIIILr. Bсе г<.lс 'гplI l lе
ПoЧ^^И вl lявAя1.!Iся с},пеPечIIOс.I] Nl l)к IIPихи^ЬII lIкaМ!I Pl3них зoв-

l l i rшlrr ,oIro,r i , lLrчII}Iх opiсн.гal1 iй, AaA}r IIPo себе зrтaттt i  ptrзхoA>кеlt l lя

мiiк lтpaвoСrсPе,кЕrиМи i лiвoбеpе;книМи пoлкaми. Bс,i ui фaк.гopи
ll iAвa>rtyвa,rrr I loзицii BиI.<.lвськol.O' зIIaЧнO пoсдaбдroвeди lroзицii

УРя^y УкPar.нськ<-ri AеP;*(aви у зoвнilIlнiх знOсIIIraх. З пеprлих же Alriв
сBoгo гс.гьМaнaт.у Bl lгoвський вi l .vyв знaчIIе зP()с. laIttIя 1ягaPя ((IIIaп-

кl l  Мorloмaхar>, i хoнa йoгo сolt iaдьtra пoдiтlrкa 6уna lrсl сyгi пpсl-

^ol])кrнняI!{ 
с<-lтIiaдьнoi пoдiтикpr Б. Хмедьнllцькoгo (Ilaвiть м'як-

III()Io' як AOве^a T. Яксlвдевa), а йoгсl зoвrIirul. lьol loлi lиvlIий кypс
.lr>^i uIе IIе \lal] IIPlIкмr. l IIPиIII.IиIlol}их змiн [1 11], сlпoзиl1iя, OAнeк,
l})ке вpIстyпlt^a IIPo.lи ньOгo. Aiлерalrи <rп<>зlтl l i i  стaди кorшoвий
o.IаМaII Якiв БapaбaIJI та пOл.гaвськllй пoAкOtsIIик Мaprиll Путлкap.
l ivли вl lс1, l lyr i  a l l . l l lс . lаprлl l I lськi  гaс^a' oIroзr lЦiя l lе сtrpиl iнялa i
сI lpсrб Bиl.oвськ<>l.O IIaAat.oApIrи вiйськoви!.r  с()Ioз iз Кpимським
хaнствolt{' IIIO, як i зa чaсiв ХмельнpттIькoгO' стa^o б нa пеpеlлкoati
М()Pських I}pIrтPaв зatropo>кЦiв. Ha жeль, AoI]oA!r1.ься кOнстaryвaти
нсIциPiс.lъ' Aемaгс>гilo r'iа,еpiв oпoзитtii, пoalбlly ao тiсi, lцo BиявиB
l. [ ipr<lх<lвецький у 166З p. У poки BизвoдьlIoi вi l i l lи ПyшкaP }rе
}IaAех(ав Ao Pa^ptкa^ьI{o-AеМoкPa.l ичlIoгo yI.Pyпyвaння' oсяянoгo
iьtенaми Мaксимa Кривoнoсa тa .\aниt'a FIеvaя, пpo БepeбeIшa
взamдi rriчor.o Ilе вЬoмo як пPo Yl^ctlv:,К^ HaцiorlaдьlIo-визвoдьrIoi
вipflrи. Blrpaзrro tlPoст.е)кy}olъся IгPaгнення Бapaбaшa .гa ПyIлкapя ас>
гетьМaнськoi бyлaви. Хapaкr.еprlo, lцo й iншri niaеpи ott<rзиrl i i

ii
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& виявAяroть rrезд<rp<rвi ам6iцii. Teк, спaдкoсМеIIь Бapa6aтua Iвaн
Безпaлий бр з вoлi цaPя визнa}rий гетьмaнoМ' пPичoмy нeлilо нe
ге.tъМeнствo вiн пoAaв й Iвaнy Iскpi. IвarI Сидкa вже ймеIrрaв се6е
нaкeзним гетЬМaнoм. 3a всiеi зoвlriшlrьoi пpивeбливoстi aля rpy-
AятIIих Мaс гaсеA olr<;зиltii з^ |1v7муI не стoяAo нiчoгo. )Кoдне вЬoме
на сьoгoлнi Aя(еPе^o IIе пoAa€ AaIIi гIPo yчaсть Бape6arпa y Bllз-
в<.lдьlliй вiйlli 1(148_1(>58 pp. Якrцo tк зBa>кaтИ нe тoчкy зoPy Pя^y
вчених' згiAl.Io з якo}o Я. Бapelaтtт бр синoм Pенегaтa I. Бapaбe.
ura, кopoлiвськoi МaPioнgтки' тO пoстalъ з^Ч|4I|^Тe^я oIroзlrцiйrroгo

Pyхy пoстa €  y Iце бiдьIrr rreпpиваблlrBoМy вplг^ядi. Haвiть якrцo
пoвipипr y luиpiсть нaмipiв лizrеpiв <rIroзицii, iхIriх arr.гис.I.aPIIIиII-
сЬких гасе^' тo 3Еroвy не Мoжнa Нe зaУIrФ|<Ити тPaгlчIloIo lraPaAoксy.
Ailеpи orroзицii IJJyкa}o.гЬ IIiA.гPиМки (i зrIахoдя.гь ф y uapськoгo
ypя^y, в кpaiЬi якoгo пaЕryllaдo r.oAi tце l.яrкЧе кpitlau.гвo, tце .гя)сla

експлyaтaт1iя тPy^яIIIpгх мaс, нiх< в Укpailli rriA tr<rдьськlrМ IIa}r}'BarI-
няМ' не кa>кг{и грo ГетьмaнIтIиtгy. Кyли зaвiв 6и тrcй пlлях, якби <lп<l-
зит1iя tlзяьa г<lpy 1658 P.' яскPaвo сBiAчиlъ IIPик^aA ге.гьМaIIa I. Бpкl-
хoвеIlькoгo' якpIй тoчнo пoI]тoPpIв IIIAях,I Я. Бapa6aшa. Иoro o6i-
IIя}Iки l||7я|\vl^уIcя звичaйнoro сoтIiaлъr.roro демal.oliст<l, a йoгo гgгьМa-
нaт пPPIнIс тя)кч1 сTPa)кAeнtIя тPyAяlциМ мaсaМ' нl)к пPавAlння
пoпеPе^нlх гетьМaнlв.

orт<е, на BигoвськoМy як IIe кеPiвI{LIкy Укpai i lrськo.i AеP)кави
Aе' ' I(ить тях(кa пPoвинe 3a те'  IIIO вlн не 3Мtt lp lв y нa^е'кнoМy
нeпPяМкy свoсi сoцiaдьlroi пoдiги|<И, як^ ве^a Ao пoгiplrlення стa.
нoBиIцa тPyAяlцих мaс. Aде lra orroзицii Aе)ки.I.ь пPoвинa бiдьшa,
oскiдьки вoIIa poзв'язaлa безltеpсI lек. l .иBlry I .PoмaAяIrськy вiйl ly,
пoк^aьa пOчaтOк Pуiili, вiькpиAа IIIAIoзи Aдя безп<lсеPеAньoгo збpoй_
нoгo втPyчeння Мoскви в yкpaiнськi сr lpaви. Пoпplr зoвнirлrIiй

AеМoкPa.гизм, i i  с<.rr<-rз iз iмпеpськolo Мoсквolo oб'сктиtlнo вiв д<-l
пoгiprпення стaнoBиtцa Укpaii,lи, .гих TPyAяIцIIх Мaс' вiд iмеrri яких
BoI{a неPlAкo ||Иcту|7^ 

^^.
oпoзицiя не визIraвaь^ B^^^И Bигoвськoгo il ьiяьa i збpoйrro, i

B)к!Iвa}oч!I AигIAoМeт}Iчнlrх зeхoдiв. БapeбaIlr спOPя^ив 
^o 

Мoскви
св()с пoсoльствo' якс I{a пoчaгкy фyallя 1657 p, звltнyвaт?Iлo Bигoв.
ськoгo y непPaвoмipl loмy oбperl l l i ,  y AипAoМa.гlIчIIIIх зlroсиltaх iз
сyсiдlr iми AеP)кaвaМи (!), y зaбopoнi rтoхoлiв зal lopo>кuil i  IIPo.I.и
Кpимськoгo хaIIсIBa. Нa цiй Aoси.гЬ хl,l.гкiй lriдс.laвi lIoсAи Бapa1aтлa
пPoси^и змiсlтпr-r Bигoвськoг<r i oбpaти нoвoгO ге1ъМaIIa [1 12]. B Irей
чaс Bигoвський rllе пoкAa.AaсIъся нa МиPне poзв'язaння к<rнфлiкrу,
спoAiвaто.тисЬ' lцo uapський yPяA I{е бyAе нea,aвeтpl AoпOМory oпo-

. z:' !:ji{ 
- 
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зerцi i . У свoi i пеplлих кOII.IaКIaх з poсiйськиМ yPяAOМ Bиl.oвсьplй-
r.е.IЬМaII пlIтIOt} Ila Aеякl IIOс.t.yпки в питaннl пPo цaPсЬких BOсвoA I]
Укpaiiтi, oбiцяв poзipвaти с<-rl<-lз iз IIII]еAськиМ к()POAеМ' l]llс.ryпpl].ll
пРO. l .}t Кpl lмy, вивести кoзaкiв з t lихoвa r.a Чayс, rте l lpиймaти
кpiIraкiв_втiкaчiв з Poсi i ,  хoн i з зeстеpе>кeнняМ' lцo oстaтoчtlo цt
пpсrС>nеми бynyть вlтpi l lтеl l i  l l iA чaс йoг<l oсoбl lс1.oI.() I lpl l iз ly atl
N,Ioсквpr. ГIPer цьoмy вilr сrIoдiвaвся вi^ rIaPськOгO yPя^)r нa пPpIпи_
IrсIIt lя пiдтPимки oIIoзиlI i i i  -r^ 

^РeII|.|.у 
iТ tt<rс<rдьсr.вa AO Мсlсквlт.

ГIoсдallцi Blrгoвськ<lгсr дo Мt>сюlи (мiсii К). Миllькiвськoгo, С. Пo-
чaIIOBськoI.o, пoтiм Г. Aiсlrpl l lьк<lI.o, I. Бorylrа . la I. l iеpеiкеIIькoI.o)'
сlссrСrl lсr i  rIеРегOI}OPII ге.IьмaIrA в Чигl lpинi з цaPськими пoсAaмpt
(O y.3roзiн тa iн.) Aa^и 

^иrrlе 
чaст.кoвий сфект. I-(apський ypяzr

хoч i пi^твеpлив леякi зi свoiх IIIсAPих <-rбir1янсlк, ви3нaI} I}lтt'oвськoгo
як I.е.I.ьМatIa i звеplryвся з вiдпoвiAниМи IPaМoтaмlI 

^O 
oп<-lзlI l l t i  .гa

lrIпJltх пOлкiв, a^е I} IIPrrrIциlri свoсi такгИ|<И нe' змilllrв i пРсlAсlвiкиlaв
3II()сиl.LIся l з гетI,мarIONt' l з oIIOзицlсIo' пOсryпoвo схиAяIOчIIсь нa
Сriк oстaнньo.i. У свoiй IIсAaAскoгAяднili IтсrлiтlIlIi Itapськllй уРя^ lIе
3aA()l}oAьII!Iв нaI]l.I.Ь Aеяких с^еМентаpнplх кA()пoтaнI) I.етI)Мa}Ia'
IIaIIPIIкAaA пPo IrOвеPIIеIIIIя p-I()гo APГя(иIIi iТ мaс.l.нoсr.ей в liirropyсi.
I}'гсlй же.raс Мoсквa vерез св<>i.х lrpеAстaвlrикiв.гA ки.iвсt,кIIх вOсвo^
lI()си^}IAa втРг{aнI{я в укpaiilськi спPaвrt (спpoбlт зaб<;porlи.tll зll<r-
сltнIt I'еl.Ьмalla :r iн<tземIlIIМII AеP)кавами, пiдг<rг()вкa AO п<r^ar.к<rв<-li
pе<poprnlи, I][IМOI'и I}исAaIIIIя I()piя FIемиPичa 3 Укpai iтl l  i  . l  .  д.).
АсrI. iчl l lrм lIaсдi^кoм raкl lх дi i i  Мсlскви бyл<r'гс, t l lс l  l}pII<-lвськиl-r ( i  lrс
тiдьки вi lr!) l lovинaс ruvкal!t l l iAмoги з б<rкy кo^иIIIньOг(r вoptlra, i
в>ке l l  беpезl l i  1(l.58 Р. пOсo^ Укpat)Iи 

^o 
ЯН^ Кaзl lмl lpa Пaвдo.Ге.lеpя

IIеPсAас пolanкallпя Bиг<>вськсlгtэ у.|<^^с''И сtliдьllий соroз. Чllп,l бiдь-
цlе Мoсквa тlIс}IyAa lIа Укpaiнy,.г lrм енеpгiйl l iше BиI.<lвськlr l i  rпyкaв
сoltlзнpткiв y мaйбr1,1цip-1 б<rpor.ьбi IIP().Iи rrсi. Свtri II()г^я^и ге.гьмaII
зlteP.гal] I laсai\ lIIеPеA l la I) iч Пoспoли.l.y, Кpимськe хaIIс.гвo i Бpан_
aеlrбypг...

IIсвдсlвзi сrtr<rзицiя пеPехoArIl ь AO ак1.ивIIих дiй, якi paзorvl з
вoPo)к}rМи irr .I .сII l I iямl l  М<rсквlr  IIPизве^и л<l в lIбyхy p<rсiйськo-
yкpaiнськ<li вi l- l lIи 165t]-1(l59 РP., rIPимх^ивo пoсAllalr<ri. з l .poмa-
AяIIськolo вip]l lorо в yкpaiнськoмy сyспiльствi [.етьмaнlтtини. Хiд
вiйськoвих дiй y цей чaс i з<lвнiтIlrтя Iloдiгикa BlrгoвськoгO AOсиlь
IIoвI{O висвiтдеlt i  lцс y пРаIIях М. I 'pyuтевськoгo' 

^ 
B I1^П| Ч^c 1|^-

сaмIIrPсA А. БyльвilIськoгo' ts. Г<;p<iбця, B. См<r,iя, B. Степaнкoвa i
T. Яксlвлeв<li [1 13], тoмy <rбмея<иМoся riдьpr c|Ис^И|l| в!Iк^а^OМ IIO-
дiй, кolIцеlrTPyIoчи У|,^Iу |I^ дiях сeмoг<l BигoвськoIo.

..ё
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oтже, пPIIхиAьник Пyшкapя Iвaн doнеuь, з iбpaвrши зaгiн,
BAaPиB нa зсмдi Чигиpинськoгo пonкy i вчинив спyс'r.oIUенI{я.
Пеpейшroв Ao aктиBних дй i сaм Пyrшкap з Бapa6erшем. У вiдпoвiдь
Bигoвський гo.гy€ BiйсЬкa дo IrOхoAy. У Гaдячi вiн с.гpaтив кiдькoх
пpихи,rьникiв Пyruкapя, a пoтiм пoсAaв Ao ПoAтaBи гa^яrlькoгo rla-
мiсникa T. ПpoкoпoBичa' кoтPoгo пoAтaBський пoдкoвник вiдмo-
вltBся сAyхaтLI i зaepешщвaв. Пiсдя tlЬoгo Bигoвський вiапpaвив нa
Пoлr.aвy зariн (2,5 пtс.), rЦo ск^aAaBся пеPеBarкнo iз сеpбiв, I{a чoдi
з Iвaнoм Бoгyнoм тa Iвaнoм Сеp6инoм. 3iткнрIшись пiд Aикaнь-
кoro 3 AесятиIт|4сяЧII|4|у| вiйськoм Гlyrшкapя, БoгрI тa Cеpбин з^зI1^^И
пopaзки. Укрaiнський iстopик Сaмiйдo Bелинкo, xoн i дyrке не
rтpuxиtrьниЙ.Ao Bигoвськoгo' ви3нaвaв' шIo ((чеPез тaкi дii пpийшлo
Aиxo 3 тoгo бoкy .A.нiпpa I{a цсй 6iк i зaпaьaB BoгotlЬ vвapнoi. кo-
зeцькoi незгoALD) [1 14]. tliсля пеPеМoги Пyrшкap з'сAнeвся з Бapa-
бarцем i змyсив Аiснllцькoг<r вiAсryItиr.и з Миpгopoаa, спpoбрaв
BуI6:rffvI Гyляниuькoгo з Ayбен i вpеrштi пoBеPнyвся Ao Пoлтaви.
Biaкрши пoсдa6дення гетьМaнсЬкoi влaди, пoчaди вибщaти rroв.
стaнI{я кoзaкiв i седян B Piз}rиx мiсцях Aiвoбеpежнoi Укpaiни.
.A,iзнaвurись пPo пoРaзкy Бoryнe i Cеp6инa, Bиг<rвський paзoм iз
oPAoIo Кapav.6ея BpIPyIцPtв з Чигиpинa 14.05.1658 P. нe пPиAy-
lIIеI{I{я oпo3иIIii. Пеpеа- тим вiн нaписaв uapевi Aис'г-скaPгy I{a
ПyIшкapя (2.05.1658 p.), в якoмy rrpoсить пPo I{евTPyчaнI{я цaPсьKI.гх
вiйськ i висдoвдroс свiй IIPoтест пPoти дiй кlriвськoгo Bo €вoAи
LLIеpеметьсвa, кoтpий rIoPяAкyBeв y Кисвi як у се6е BAoМa' не пи-
'гаroчи Aoзвo^y гетьМal{a [1 15]. Нa цIAяхy z\o Пoдтави Bигoвський
BиAaB ABa yнiвеpсaли, в яких зaкAикaB миPнo пoкiнчитlr 3 yсo-
6ицямlц i poзiйтися' tцo впAинyAo нe чeстинy пyruкapiвцiв. Ha-
пPplкiнцi тPaBrrя 1658 p. гетЬМaн сТaB пiA Пoдтaвoю i poзпovaв
тplrвaлi пеPегoBoPи з Пyrшкapем, спoAiвarоvИсЬ Нa йoгo кaпiтy-
дяцiro. oднaк пеPегoвoPи rriяк не AoпoMoгAи' IraBilъ бynи poзuiненi
як oзнaкa слa6кoстi. oднiеi нovi, кoли rla вapтi стoяв пoлк .A,т<е-
A)кrAiя, з вiAoМa oстal{I{ьoгo 6yлo вниllенo зaкoлoт: бyл<r виpirшенo
з^^PaЦгтуB^тI4 гетЬмaнe i пеpеaaти йoгo Пщrкapевi. oa,нaк oхopoнui
гетьмaнa з1пriлrr зaпoбilтtl цьoМy. Poзбyдкений сеpеa. нoчi Bигoв-
ський вpятр",." вaеv€to, a rloтiм пPиA}пIIив зaкoлoт [116]. Hеваoвзi
вiн Poзпoчaв шrгyPм Пoьтeвvl, пPo пIo писaв цaPсЬкoМy пoс^y A'r*-
т iнy 6.06.1658 p.: ( . . .мyцIy (uе poбити), oпip iх виnяvи> [117].
Пцшкep, який бopoнився зi сBoi'М ABaАцятwтуrcяЧI1уIм гepнiзoнoм,
вpеrштi rтoпPoсиB пoIцaAи. Кoди lк Bигoвський дAЯ пPoBеденI{я
<rсoбистих пеpегoвopiв IIoсAав У з^ст^BУ СaмiЙьa 3apya.нoгo тa Ми-
хil}-tna 3еденськoгo, тo ПyIшкap пia. тискoм <vсpнi> нaкaзaв iх
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зaaPецIтyвaти' сaМ r{a сBlтeнкy Цall^B нa тaбip Bигoвськoгo, Aвiчi
зaBAaвцIи вia.vyтних yAaPiв. oгoвтaвrдись, Bиг<lвський пеpейrшoв y
кoнTPaтaкy l' зAaМaвцIи 3 AoпoМoгoro opаи oпip Пyrшкapя, вигIиIIIиB
бiльlшy чaстинy йoгo вiйськa 75 тис. з 20 тиc. Пyrшкap бився Ao
oстaнI{ьoгo пoAихy' aле вpеrштi 6ув зa6wтиЙ oAI{иМ кoзaкoМ' кoфий
пpинiс йoгo вizцpyбaнy гo^oвy Bигoвськoму. Я. Бapa1arп yгiк з пoAя
6oro пiд зaxИст МoскoBсЬких вiйськ. Biн пoтpaпитЬ B пoдoн Ao
гетьмaнцiв y сеpпнi 1658 p. i бyае сгpavеяиЙ зa l{aкaзoМ Bигtrвськoгo.
Bзявtши Пoлтaвy, Bигoвський )кoPстoкo сrтyстoцIиB мiстo. Мiж 11 тa
14 vеpвня гетъМaI{ BиPyIIIиB Ao ЧигиPиIra' пoBеPI{yBcя 25 uиcлa, a
30-гo дaв ayа,iенuiro poсiйськoмy пoсAy Aпщтiнy, ъla яюЙ AoМoBився
пPo пoсиAкy свoiх пPеAсr.aвникiв (Ге.геpi i )Кдaнoвичa) нa неpгoвий

ryP пеPегoвopiв y Biдьlli. Toдi я< вiн зaсвЬчив свiй нaмip iти вiйнoro
нa Piч Пoспonrry i дiстaвaти Bepшaвy. Biн зaспoкoiЬ пoсдa rцoAo
oPAи' скaзавtIIи tIPo вiдхiд КaPaч-бея, кo.гpий з Oснoв}IимvI сИ'^aIv.уI
пilшoв Ao ПrPекoпy, a Bигoвськoмy з^^vIЦIkIB нсвеAикий зeгiн
Мaметшri, tцo стoяB кoпo Чигиpинa. Бyno гraIтуIcaНo дистa Poмo-
AaнoвськoМy пPo пеPеМoгy нaA Пцшкapем, y зв'язкy з чим вiAпaAaдa
пo.гpебa PP(aтися з цaPсЬкими вiйськaми вiа Пpилyк yглиб Укpaiни.
oацoчaснo 6yлo спopяатсене веAике пoсoлЬствo (близькo 300 oсi6)
rro Пonьrui, нa чoдi якoгo стoяB Tетеpя. Bедикa yвaгa пpид,i 

^я^aсЯpеaлiзauii бaдкaнських пдaнiв Б. Х.медьницЬкoгo' oсoбAивo з oг^я-
Ay нa те' lцo Мo^AaвськvtЙ i вaдaський гoсIтoAaPi бyли yкpaiнui зa
пoхoAжеHrIям: .A.lrвeн (Iвaн) Бит тe topiй .A.икa. B Чигиpинi з'я.
BvI^у|cя ITPеAстaвники oстaнЕIьoгo' кoтPt зaпPoпoI{yв^^L7 ПoнoBуIтvI
щpaiнськo-мoлдaвський сotоз' як це бy^o B Ч^суI Б. Хмедьницькoгo
тa B. Аyпy.

Poзгpoм Пyrшкapя не oзнaчaB' oAнaк' пoвнoгo PoзгPoМy oпoзи-
цii. Hевдoвзi y тili же Пoдтaвi син Пyшrкapя Kиpик Пyrшкapенкo
пPoгonoсив се6е Iтoдкoвtlикoм i знoвy пoчaB з6иpaтн вiйськa rтPoти
гетьМeнa. У пеprпiй пoдoвиrIi чеPBня сoтник 3еденськийl 3 якимсЬ
AякoМ BAaPив нa Г,ryхiв, anе бyв вlь6итуlЙ гетЬМaнцяМи. Мaйх<е
oAнoчaснo якийсь AyкaIш Кдименкo нa чoлl Aвoхтисячнoгo зaгoнy
стeв y с. Пiдгaйцях пiд Poмнalv.И, M^|oЧ:l4 нaмip взяти мiстo. .A.ii
oпoзицii знaхoAи^LI Aедaдi бiльlшy пiaтpимкy цaPськoгO }лpяay. Toй
>ке Клименкo писaв y свoiх вiдoзвaх, ц(o вoни ЙьYrъ нa Bигoвськoгo
(шo пPикaзy цaPсЬкoМ},D) [118]. PoзnмrхFoчи yсoбиui, Мoсквa пpe-
гнyлa пoсAa6ити Укpаiнськy AеPжaBУ, цroб пPискoPити il пoгди-
tнalllяя. Bигoвський 6р пoстaвлений пеpеA тяrккolo дилсмoкr: aбo
3Iv1|1PPIт|4cя з пoстyтIoвим пеPетвoPеI{tIям Укpaiни з piвнoпpaвнoгo
сoтoзникa PoсiТ нe пpoвiнuiro iмпеpii, абo хс бopoнlгп,l среpенiтет

.S
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Укpairrи. Rиl<>вськlr l" l  вl lбpaв oстаннс... /Lrе в .rсlг<rчaсIl lrх yi\toвaх rtс
O3нaЧaA() IIеPеI.^яA вiдlroсин iз Кpl lмськlINt хaIIс-гв()iv i  oс()б/\I,tвo з
Piччт<l Пoсtt<rди,Ioкl. Хoч vкpaiнський yPяA IIa чoдi з IJигOвськl l;v
vсвiA<>м,troвaв це' oAIIaк не вPах\' l}aI] 1'сix с|laкloрiв.

A},;ке l lтвlr^кo I}игс. lвськуlЙ la I()plй FIемIIPич lr()P()з\,пriдися з
IIPеAсIaBIIlIкoi\,r КopoАЯ Янa КaзимplPa tsO^LIIIсЬкLIi\,t кaIII'ге^янсlм (-тa-

l l iсдавoм Кaзиl lиpoir l  Беневськиl1 tц()A() сoloз\l Укparнrт з Ptччl<' l
Пс>сl lo,rи.гolo' aAс на нOвих зaсаAах. Bжс 31.()tJ.1(l58 p. бyлa пl^п,I-
сal la <сyбlI iс iя> кOзal lьк<.l i  стapтtt l lIItI lцoAo l lopoз1'мiння з Ptччlo
IIoсI loдигoro. a t l iз l l l rше з вiдrtс>вiдlroк) Aск,\aPацiс l<l t]ист}'пtrв
Bигoвськиp"t [1 19]. 1[3 веpесl lя 1658 p. v кoзal lЬк()Мy тaбсlpi пiд Гaдя-
чсм бYдсr rlt^гIисаrl<l л<,lгсlвip Укpaiirll з l)iччto Пoсп<>,rlггсlttl'-гaк звaнltй
I.aьяцький тPак.t.a-г (I.aдяltькa кс. lпl iс iя, l 'aдяцькlr l] пaк.г) [120,|, яким

Q>opмaльl lo AсtIorIсyвaвся poсi l"rськ<r-t,кpaiItськlrй лсlгoвip 1654 p.
Беl lевськrrl.t дoItoвiв vpя,rv Pс.r i П<lсп<lдrr.гt>i lrР() yк^a^сllI lя I 'zr,\яltr,
кoгo .гPaкта-ry, <с.пrеР^)кенOr O I lись}l()i!l .l a IIPIIсягсrl<r> [1 21 j. FIевдсlвзi
лo l}apl lraвl l  l iLIp\,1IlItА(l yкpai i lськс IIoсo^ьстI]O IIIoAO Oсla.IOЧIIOIO
пop<rзyir l iння тa 

^Oт1()j l lOI.pI 
I.е.I.ьМalrу. () l l lovaснO ]JигOt]сl,киl i  стaв

Ixук^.ГИ мilIних к<llI.Iак.гiв з Aвс.гpiйськo}o.la ()сltal lськ<llсl i iv lпсpiяrr l l

1122!.
Гадятtькplй тPaKIa.I ' IIPLI 1oМy Iц() IIP() I lЬoгO пРIсa^O ЧИМ2AO ;\O-

с,r i ,\ lтикiв Укpai i l l l ,  Irr €  I laAr)кIIlIМ ч!IIIOi\t ItIтItЧеIl}I]\, l '  i  .rсlмy oс.ra-
тoЧнa йoгo <.rтIiнкa _ сIIPaвa IrraliГryгlIьoгo. Ксlprэтк<> li<.lt.o с1,1ь 336_
AlI^aся Ao тaкoгO: Украiнa (пi,t l laзвoю Bедllкс кl lязiвс.гв<l Pуськс)

[123j лiс lаваAa q)акl!IчI l tr .r i ;к l IPаBа' l I l l l  iBс,r l Iке кttязiвс. lвс l  z\и-
. lOI}сЬке' t l}х()AИu\1l IIa цих зaсaAaх дo Pсчi Пoспсtдlттoi. or-х<е, вoнa

фopмaльrтс-l IIеPесl altа^a Сlyrlт кoл<llr iсro Псrдьuti i  -гв<rplт,ra 3 неIo тa
Bедики:rt кIIязiвс.гвo:\| AlrгOвськи;rr кoнсpелеpal1i l<l t lже IIе ABoх, як
pal l irшс, a (( l .PЬOх l lацiй> (<Piн Псlсrlо^,rгa .гPьOх l lal1iй>). Нa . lерlI-

тopi i  Укpairrи 
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<-lкpемrrй УPяA' iс l l ) ,вaAII ()кPсr,tа aprr iя.  скаРС)'
Мoнетe' Al^OIiOАCТl]() I]е/\Oся yкpaiнськ<rlсl ]vtol}ol(). I.адяцькprй'гPaКгa.г
лiквiлyвaв yнi lo нa .гсpl lтсlpi i  Укpаiни. 3rraчна чaс.lиIta кoзaЦькoi
стaPIшиIIPI вiA кo'кIloгo IIOAкy м^^^ ()YтL1 pсaбiлiтorlarloю. Ba)к^ltrt i
статтi ГaдяllькOгo тPaКгaт\, с.гOс}rlta^ися РO3l}rr!кv oсвiгlr в Укpailli,
зOкPеМa 3aсIIyвal lIIя nвсrх уIl iвеpс}I.Iеl. iв (aкanемiй), l] , l . .  Ч. Кpтсв<-l-
М<.rrидянськoi, Poзl]pIткy нaвiгaltii нa Чс>plloirr1, Мopl' свOбoAи сAoвa
r.a iн. ,A.уэке вa)к^ptвo' Iцo ГeAяIIькиli тpaкr.ar. не Мaв фopмaльlloг<>
спPямyвaIrIrя пPo.ги Мoсквrr, бiдьцlе тoгo' вiII зa^иIrlaв мiсце i ддя
tlеi' як PiвII()пPaI]IIOI.O чAеrIa. кOll(t)еaеpauii. |124|. ts rtiл<rму I'a^ятIькlтй
TPaкl.a.r.' щO tsиPiс rтa lp1тlr.i 36opiвськ<lr.o AOI()BOPу, спpaвляс зсrвнi
Ayже IIPивaбдиве BPaх{е}Iня'  с Iтpиlraймrl i  б iдьrrr в lrвa>кенlrм i
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стPyнкиМ' нiх< aoгoвip Укpaiни з Poсiсro 1654 p., вIIяI]Aяс ьиpaзllиil
вIIAиB зaхiArloсвpoпейськoi пoдiтllчнoi AyмкРt' в чoМy зaслyгa К)piя
FIемиpинa. Ha сейм 1659 p.,  Aе Мa^a вiaбyтися paтифiкаuiя ao-
гOI}OPy' yкpaiilське гroсoльсп]o Пaвдa Tетеpi IIoвезAo Aеякi Ba}к^ивi
A()IIoвнеIlня' нaпPик^eд пpo зaмiruеllllя tloсaAи гетьмaнe в paзi смеpтi
Iвaнa Bигoвськoгo йoгo бpaтoм .A.aнилoм. Алe cvх.rуalriя в УкPaiiIi
пoгipшrт,raся, i Це вtь6иьocя B PiтIIеннях сеймy. Уpяa Pеvi Пoспo-
литoi вizlvyв нa сoбi tт<;ryжний тиск PиМськoi кypii в pелiгiйнoмy
питaннi. Чеpез IIе текст 

^OгoвoPy' 
peтифiкoвaлиil нa сеймi, бyв

гiplшllм для Укpeiни, нi>к тoй, який 6уьo vзгo^rкенO в Гaдячi. I-(е
стoсy €ться змiни пyнктy пPO дiквiдarli lo Беpест.ейськoi yнii, бyлo
зМенIIIенo Pесс,гp Biйськa 3aпopiзькoгo нa 20.I.ис. .гoцIo.

Гaдятtький лoгoвip пPaктичнo .гак i lrе рiйш<.lв У )|<I4тrя' lraвiгь
бynyни ратифiкoвaнprp-l сеймoм Pечi Пoсгloлитoi. Укpa.lнський ypяl.
rla чoдi з I.е.гьМaIIoм Bигoвським пPиtryстився сеpйoзнoгo IIPoPa-
хyнкy' не в3явIIIи 

^o 
yвaги пOтy)кних a}IT.иIIoAьських нaстPolв в

1,кpaiнськ<-lмy сyспiльс.rвi. B пaм'ятi нaPo^y 6упи i.гяrкке й<rгo сl.aнo-
виrllе пi^ чaс панyвaння Pечi Пoспoдитoi, кpoвollp<.lди,гrтi rtсrвстaн-
llя l вiЙпи, яю )кoPстoкo пPиAyIIlyBaAися кapa.гe^яМИ' неpiлкtr пoпPlr
IItсAPi o6ir1янкll, гotriння ЕIa IтPaвoсAaвнy вipy. Tя>кким 6у11 6и i
вi l]ськoвиl- l  сoIoз 3 Кpимськl lм хaнс.гвoМ' кo. lp l tй l  ruе paнiт l lе

вiднoвив Bигoвський. Bсе lIе зaмiс. l .ь т<lгo, l l loб зня.I.}I I .()с1.Po1y

сor l iaдьнlrх сyпеPечнoстей, r l1е бiдьlтте iх пoсидидo' чиМ скoPи-

с.гаAaся olloзицlя' дo якoi пoчиrIа}о.гь пoстylloвo IIPихиAятIIся t Aеякi

сIlo^ви)кникll Bигoвськoгo. oсo6дltвo неI.aтивнo Сlyлo спpиliнятo

PяAoвим и кoзaкeми щпrкт Гaляrlькoгo тPaKгery пpo lloбiлi.l.aцir<r, .гaк

самo як t IIoвlAoмAення пPo Ila^^нIIя кoPo^еМ Bигoвським пlaст-
нoстей. Сaм Bpтг<.lвський oтpимaв тoAi мiстa Aисянкy, Aroбoмzrь,
Смiлy (vеpез oстaннIo piзкo зaгoстpИ^Ися вiAнoсиlrи з К). Хмедь-
lIllЦьким), a йoгo poaинi Cтебдiв (Фелip Bигoвськиr]), B'язiвoк 0\а_
rlrlл<.r Bиr.сlвський) .ra м. |125|.

Мoскoвський ypяэ. бp аyя<е с.rypбoвaний ГaAяlIьким тpaкгer.oм i
пltlIoв нeвtтЬ нe сеpйoзнi пoсryпки ге,гьМa}Iу' напPик^aA IIoгoAиl]ся
IIa вивеAе}lня св<.l i .х вiйськ iз Кисвa, a^е Ao poсiйськo_yкpa.iнських
IIеPrгoвoPiB з цЬoгo пPивoAy не дiйlттд<-l. Гpoмalяltськa вiйlra пеpе-

POс.I.a€ y вiйrly з Poсiсro, якa вilкpи.гo сгa^a lla 6iк oпoзитtii. Пiсдя
невAaдoi спpo6и Дaниna Bип>вськoI'o тa lвaнa Бoryнa ви6ити uap-
ськi вiйськe з Кисвe IIИт^I1I1я пPo пoсryпки бyлo зIIя.гo з IIoPяAкy

AенIIoIo.
3iбpaвIши PaAy, BигoBський yзгoa.ив з IIеto II^aн кaМпaнii з poз-

гPoМy oпoзиIlii тa цaPсЬк!тх вiйськ IIa пPикopAollнi. Гoд<.lвний уьap
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lltyсllв зaвAa.ltI I'е'гьМaн oб'сAlralllrмrll сИ^^|\1И кOзaIIьких i ,laтapських

вiйськ lliA кo;rlalтAрaнняМ муpз Кarr;vlaме'гa, Уpaкa i Бyлara. ГетьмalI

N{aв Bзя,ги Пyl.ивль, Сiвськ, Сyми, Hелригaйлiв, I_[apев<rбoPисlB'

Кall'яtlське r.a itlllli <п<lpфЬкlri мiсr.о>. I} Бiлсlpyсii, чaсгк()I]O нa Сiвсp-

rцинi вip-IськOI]иi\{}t a'iями кеpyв2l} IIOAК()IIHик IвalI Hеvari, бpа'l /'a-
нидe I-Iечaя, a l la Сiвеpl ltенi _ I ' .  [.yляrтитtькlтp-t. I3игсlвськplй IттвpIAкo

пеpсйIшoв rс>Aiтlтrli кOPAoI{pt' aлr IIaAoI}гO зeгт)yз' oб^ягaк)Чpl Каrt,яll-

ське (28.08._29.09.1(l58 p.). ()pl.иlIr l i  вчpтнpl,r lr I lаIIaA Ila FIелpl lгай,t iв

la l[apевoбOpисiв, aде пiсдя l lьor.o i i lI i  I '<>д<rвrri сиAи п()BеPIIyAи Ao
Кpltlt1,. I. Hечap-l poз6>lтв uapськi вiйсI,кa lтa (-таpолyбlltrrнi (Мглllll),

a гд\,хiвськptй ссlтник Пll ,tиlt Умaнеllь сrбдo>кив зaгiн тIepськl lх

вiliськ пizr l{oвг<lpon<rм_Сiвеpським [,I 26|. htte пP()т!tAс'кIa стOPoIIe

не сrrAiдa ск/\aI}III!I pyки. FIа кoPAOtIaх lI()Ч2A() збllpar.lIся I}еALIке IIaP-

ськс вir-rськ<l, яке зAil-lсrllоBa^o pейди вглllб Укpaillи, a пoтiпl IIrPr-

!-IIЦ.^o v вinкprгrтr-r пaс:lуП. 10 дpтст<-lпадa (31 >кoвrrrя) 1658 p. rlакaзllllй

гс.Iъ:!|aII I'plтгсlpil-l Гvдяllllтtький пlrсaв з BapвlI rтiiкинськoltу llaказ_

IIoМv пO^кoвlrlrк1, ['ppr..,pilo КoбилеtlЬкOМy i зaкдикaв йolк> г<-lryва.
.гися AO oбopс;lrll rtеPе/\ мoскoвитaМи' бo <;rt<lсквa нaст}'IIaс С>езб<;;к-

l la зi свaвiдьIl lrкaМ!I (пyтткapiвuями тa (lapa6aшIiвцями._ IО. ?vI.)..

Bсr мечеivt .la в()гIIе]\l PoзoPяIо]I,' IIеPквLI [io;кi ra МOнaстlrPi tI2z\Я'lЬ,

святlденикiв, i l l r>кiв тa itroкиlrь, всiх пiд мсч бсз ] 'I(OAIIOгO миAoссPAя

(лarorь), a кpirr тOгo IlaA l laннaМи' AoбPими 
^iвиlIями 

.га l l() l la^яivtи

PoзoPi[Iня чIIIIя1.Ь' lpyли iм вiа,piзaкrrъ, I{е IIтк()AyIoть lIaвil.ь М2u\IТХ

дi.гсli, вllкoлylтyl()T.ь сlчi свяlт,тм нe oбpaзaх. ..'> |127|. Oпoзllrliя, llo-

cИ^eн^ AoII()l\,t()г()I() з Poсii, pс>зв'язaлa aкгlrвlti дii rla Aiв<rбеpсlкlIiй

Укpeiнi. Taк, I. floнетtь i ксrl.ельвaнськll!*t с(),r.ItPIк (].lепaненкo PoзI{)P-
IIyAи IIaст}'п lla Пoл,laвy, Aе зIIaхoAився гapнiзoIr IIoAКoI]tIИК2 Ф. Гap-

кцIli. Oлн<.lнaсII() P)пII}IAИ B Цaс.,у1| I. Iскpa, Oг()^oсPII]LIIи себе llaказ.

ниi\,t с()-гIIикoпl, С. .A,сrвгarlь _ oI'oA()сlIвLtIll себе МIIPI'oPOAськРIМ IIo^-

кol}никOllt' сo1IIlIк oстalr Bopolтaй. I-Ia мiсце с'IPaченOгo Бapaб,aпa

бyлo oбpalr() кOIII()вРIN{ O.t.aМaнoМ Iвalla ljезпa^Oгo' кo.гPиpf <rтa6o-

Pився y Poмнaх. 12.1'2.1658 P. oст.alIIIьOМv нa AoпOМolу trpийтl l<-lв з

вiйськoм юlязь I-. Г. PoмoAall<ltзський, a l l iз l l i l l lе (22.01,'1659 p.) rIoве

вiйськo пilt кoмallAрaнняМ кrIязiв с. М. I lсrrкapськor.o, C. М. Aьвo-

вe, Ф. Ф. Куpaкi lIa. Taким чинoм B.|тI^у y Bигoвськoгo скOнIIеI{тPy-

B^^^cя Blлlrкa apмiя, i гетьМaII мyсив вiдс.ryrlи.l.и. Сaме тoдi Ao PoмrII

з l'aдячa пoспirшaв I. Iскpe. Ha rлляхy дo Aoхвицi y с. Пiски йoI.o

зyстpiв зaгiн r.е.гьмансЬких вiйтськ пiA кoмalтA)л}all}lяМ I. Скopoбo-
гaтъка. 22 сiчlтя Iскpe rprrмaв сrбopoнy, a 2З-гo й<rгo зeгiн 6уt'o зни-

lцeI{O' сaпr Iскpa зi сr.apтrrинolo Oбoдoм з^ГиIIIУB.

Biйga стaвa^a все мaсIштaбнirrroю, oбиAвi сгoPoIIи киAaAи в olи
все rтoвi й lroвi PезеPBи. Aле в тoй чaс як Piч Пoспoди.гa н^^aB^^^
Bигoвськoмy цIвиAIIIе симвoлivнy AOпOмory' a Kpимське хa}rствo
oбм ех<yвaлoся кoPo.r кoЧ 

^ckIvII\lvI 
пOхOAaМ и' IIaPсь кa Poсiя пoсryпoвo

нагPoМaA)кyB^^^ ga кoPAoнeх МoryгII€ вiйськo, яке Bсе aктивнiцrе
tIPoBoAиAo oгrеpaцii lIa Укpaiili, не спиняtoчись пеPеA тю|<кvIМ|I
pеrrpесiяшlи. 0сo6дивo <вiAзrraчився)) князь IO. Бopятинський'
Пiсдя невAaлoi сrrpoби.A,. Bиг<rвськoгo взяти КиiЬ (сеpuень 1658 p.)
вtIl' хOAячPI нa AOI]и 3a (изМеннИ|<^tчIvI>>, сп^IoнAPyв^B | |зvIПa^LIB

oк<rлицi Киевa, вlрyбaв i п<-lвiсив чиМeлo миPних жrтгедiв. LIебез-
пiAсr.aвrr<r Гyляlrиrlький г<rс'тpo AoPiкaв цaPсЬкoМy пoсAy зa те' rцo
<беспpестaнние вoйскa свOlI нe нaс с сBoeBoAЬIIикaми II^IиI^^еT kI
Мнoгие Местa вьI)кгA!I и вьIсекApI' в3яв 3e пPисягoro и пoPyгaте^ьствo
нeA хPистияньI чLIнят' пyле бyсрМalloв тyPкoB и )киAoв; 

^rг!Iи 
Aе

бьrгь y ryPкe, e lIФке^И y мoскaлей> [128j. Пoсли Bигoвськoгo, якi
виiltaгaли y IIaPя не втPг{aтися в щpaiнськt сtIPaви i пoвеpнyпт нaзaл
свoi вipf ськa, 6у ttvl зaaPеIIттOвaнi. oпoзиltiя, вiдбивeroчll в yPяAoI}их
вiйськ Мlстa l сеAa' х(oPстoкo МстиAeся зe PепPесii, rrе сrrиня}oчись
пеPеA вМoвAя}IняМи тe зaбopoнeМи Aеяких цaPськРIх BO €нaчaAь.
ltplкiв. 3i свoгo бoкy Bигoвський все lкopстoкiIше нaМaгaвся пPиAу-
rIIpIти Oпo3lIIIlIo.

Ha пova.гкy 
^Iо.Iol.o 

1659 p. Bигoвський poзбив вopoхсi вiйськa
пiд ПеPеясAaвOi\,t '  пPO IIIo спoвiсти^и €вpoпv PяA APyкoBalrих
((Aет}oчих дprс.гiвoю> (гeзе.г) 1129]. 14 Aroтoгo в,ill Iliдiйшoв lo Миp-
I.oPo^a' 

^е 
зaсiв o^prlr iз дiдеPiв orloзиllii C. .\oвr'arrь, i зaпpoпoнyвeв

й<lгo iкитед я|\1 з 
^^т'Icя. 

I\иcти гетьмeнa' ariтeцiя миPгoPoAськoгo
IIPoтoпoIIa Пиtуилa схиA}I^и ]\,lиPгoPoд.цiв Ao згoди. C. Aoвгaнь
Мyсprв кaпiry,rloвaтpl PaзOм зi свoilvи вiйськaми. Pсlсiйський загiн, rЦo
бyв пpи ньoМy' p<-lззбpoiли, пoгpaбрaли i вЬпyстили нe всi voтllpи
с.гoPoн}I. Гетьмaн PyIIIив пiсдя цьoг<r нa Гaдяv, Хopoл i Copovиlrui,
I'Py**, poзбlпlar<rvи IIa IIIAяхy зaгotlи olloзитIii. К). Hемиpин y l1еli
час вiв б<rpoтьбy зa Аoхвиrti. T<rдi >к r.ят<кi бoi PoзгoPнy^ися i пiд
Мс.гисдaвoм' Aе в настyп пеpейlтlли вil-lськa Iванe LIечaя тa СaмiЙna
l}иг<.rвськoгo. Pсrсдaвськиpf сor. lтик o. Бoлик тех( пoчaв настyп'

Aiсгaвrши пiа'мory вiд (.. tsиювськOгO. Гgтьмarr в цсй час IIaцIтoвхIIyвся
пiл l.'pyннт<.l нa зlraчlrpхil olrip otr<rзиЦii, п,iсля чoгo вilr I}зяI] I] oблory
3iнькiв, Aе yкPprвся з 2 тиc. зaпopoя<lIiв тa IIaPськиМи вiйськeми Iвaн
Силкa, tцo пPoгoлoсив себе н^кaзнvI|v1 ге.гЬМeнoМ. Пiдняв I.oAoBy
lвaн БезгlaдиЙ, якvтЙ IIpoI.oAoсиB се6е гетьмa}Ioм (3 Boйскoм егo
IraPскoгo tsе^llчес.гвa 3aгlopoх<ским> [130l. oбдoгa м'cтa зaтяrnaся.
LIе дoпoмiг i пpихin з_пiд А<rхвицi [o. L|емиpнзa. Пiсля pядy
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невAaAих шrypмiв Bигoвський вlAстyпиB l PyIJJив }Ia зaхtA' BзявIIIи
нa Iц^яхy Bепpик, Paшiвкy, Мoulенки, a пoтiМ rIoBеpЕтyB a.o Чигиpи_
нe. КoмaнAyвalr[Iя rraA гgгьМa}IськиМll вip]ськaпlи нa Aiвoбеpеrкнip]
Укpaiнi бyno lтoклeAеtIO }ra Г. Гyляниrrькoгo. Tим чaсoм зi сxoа'y
lla КиiЪ cу|1у^^ пoт}Dкнa 

^^BуII1^ 
цePсЬких вiйськ (rroнaa 100 тис.),

бyлo взятo Ayбlrи, Пиpятин, Чopнри, I.oл.гвy тa iн. Цими вiй_
ськaми кoМaIrAyBaAи князi o. М. Tpyбецькoй i с. М. Пoхсapський,
Г. Г. Poмoдalroвський, С. М. Aьвoв, Ф. Ф. Kypaкiн. Ao них пPисA.
нaBся t3 зaгo}Iaми сLtA otloзиItl i  I. Безпar'уlй. 3,явtхястЬся нa гo.
pизoнтi i topiй ХмельниtIький, якoгo y rpaвнi 1659 p. oпoзицiя
poбить свoiм фopмaдьниМ вo)I(^еМ' пPaгIIг{и скoPистa'I.ися Aoб-
polo сAaвoro йol.o бaтъкa. К)piй ХмедьrrlrrlькиЙ тут )ке с.I.aв Poз-
c|l^^тИ з Чvlrvlpннa 

^уrcтуI 
iз зaкдикoм нe p.iти нe AoIIoМory Bи-

гoBськoМy [1 31], небезпiAс.гaвнo PoзPахoByloчи в}rкoPисT^туI c^^B-
ниli iмiдlк Bедикoгo Бoгдalla.

Ha шrляхy p<rсiйських вiйськ c.roЯ^уI гrтьмallцl }IlжlIHсЬкoгo
llo^кOвникa Г. ГyляllишькOгo' I{a якoгo бylo troклaAенo кoМaнAy-
вaнI{я I{a Aiвoбеpе>кнiй Укpaiнi, a тaкo)к tlPllлyцькoгo rloлкoвникa
Петpa.Д.opoIшенкa. Гетьмaнцi ст.oяAи вiдпoвiднo rrЬ КoнoтoпoМ тa
Сpiбним. PoмoAarroвськlrй i Безпaдий взя^и Aoхвlrrl lo, rroтiм
Cpiбне, пPlIlIoмy oстaнн€ мiстo бy,ro виpyбaнo в пеIlЬ i спaленo, e
.A'opoшrенкo Н^с|4^у втiк. Мaйх<е oAнoчaсtro oбдo>киди в Кoнoт<rпi
Гynяниuькoгo iз 4,5 тис. кoзaкiв вiйськa Tpy6еuькoгo (30 квiтня).
Hевдoвзi сIoAи стягI{y^ися Bсi uapськi вiйськa, якi вийrпди зi Сдo-
6oя<eнrцини. Гyляниuький вх<e не впеPIIIе гlpиймaв o6opoнy фop-.геIIь' тo i цьoгo paзy вiн зi свoiми rIDкLIнськиMLI тe чеPtItгlBсЬкиМи
кoзaкaМи хopoбpo пPoтистoяB вoPoх(иМ вiйськaм, зaвAeroчи iм
BеAиких втpaт. Hе пoМагeли eнi uлrypми, aнi пiдкoпи з йlraми, eнi
пoстiйнi бoмбapayвaнI{я aPти^еpii. Haвiть Сeмoвидець, якvliт нe.
Iaтивнo стaв.Ив'ся Ao Bltгoвськol.o тa йoгo спoAви>кttикiв, i тoй вiд-
знaчиD хopсlбpiсть i вrIpaвнiсть oбдoх<еtrих. Konи poсiйськi вiйсь-
кa пoгнaли пеPеA сOбoIo земдяний вaд, пto6 з^cИП^.|.уI piв псpеа,
мiсгoм, тo ry 3емAIo o6дorкеllцi гIiд чaс BиAaзoк .|.ЯI2'^И в Кoнoтoп i
збinьшрaли сBiй Be^ [132]. Цepськi вiйськe зaAoBoAЬ}IяAися тим' lIIo
Ч|4|1уI^у1 PейAи' внeсдiдoк чoгo 6y^,l спaлеrri Бopзнa й пеpеaмiстя
Hiя<инa.

Успiшнa oбopoнa Кoнoтoпa (2.05.-9.07.1659 p.) Air^a змory Bи-
гoBськoмy B|IIPттI4 зac i з16paти вrAике вiйськo, яке paзoМ 3 нечисAеII-
ними вiAд.iдeМи сеPбiB' нiмuiв, пoдякiв тa МoAAaBaI{ нaPaхoByвa^o
бдизькo 60 тнс., a тoAi пPивoAцi Aа^и Bзe€мнy ПPуIсяry tla BrPнlсlъ y
6oto. 24 чеPвrIя пiд ШIeпoвeдiвкoro Bиг<rвський PoзбиB' як пиIlIе

Bеnинкo, (€нaчI{y пapтiтo мoскoвсЬкoгo вiйськD), oчеBиAI{o poзЪl

[133]. Пoтiм Bигoвський нa6дизився Ao кoнoтolla' Ky^у' Ao ньoгo
пPибyB Kepaн-бей tз 20 тцc*laми oPAи}Iцiв i пpивiв iз сoбoro взя-
тoгo в пo^oн Aесять Aнiв тoМy пiд Гoдтвoro (цейнецЬкoгo гетЬмaIID)
Cилкy, oAнoго з aктI{вних Aiячiв oпoзиii. 4 лппня нa Кpyпи.лпo,ri
Ao гетьманe пpи6р i сaм хaн Мyхaмеа.-Гipей IV 3 APyгоto пoлo-
винolo opaи. BигoвсЬtg!й 3 yсiмe rronкoвtlикaми yPoчистo пPиBiтaB
хa|la' a тoй y свoro чеPry tцеAPo oбAaPyBaв гетьМaнa й сгepIшиrтy

[134]. oбиaвe сoloзники AeA}t пPисяry на вipнiсгь oAиrr oAнoМy y
6oю. ПiдiйшoBIIrи lroтiм Ao кoнoтoгIa Bигoвський зeлиrшив opAy,
якa пoAiдид^cя |1^ Aвi чaстини, 3a P. Сoснiвкoro i пonoвинy щpaiн-
ськoгo вiйськa. Caм rrсе нa чoлi Pеtцти вiйськa вдaPиB нa цaPськi
cиьYl 6ir'я IIеPеIтPaвI{ чеPез Piчкy. Пoбaчивlши нrчисAенне вiйськo
гстЬмal{a' князь Cемен Пolrсapський pyшив зa ниМ' a кoAи вoнo
сгалo тiкaти (як виявилoся пoтiм, ylvtисне)' ш,IIтyвся нaвздoгiн. Кoди
Пox<apський пеpейшoв зa втiкeчaми Piчкy' тo oпи}lився в пeстцi
бiдя с. Coснiвки. Iз зaсiAки з Aвoх бoкiв нa йoгo вiйськo вAaPиAи
pезеpвнi кoзaки Bигoвськoго i opaa. oднovaснo tциPoкo PoзAIrAaсЯ
pivкa, якy встигAи з^r^туITPI AtoAи Bигoвськoгo' кoтpi нa AoAaчy
зpуitнувaьи мiст, yнемo)к^ививI,ци вiaсryп стePиМ I'IrAяхoм. Taким
чинoм' Кorroтoпськ^ 6уIтB^ вia.бynaся зa сценaPi€М, гIoAi6ниМ Ao
Бaтoзькoi 6vlтъll, alr мaспIтaби втpaт 6ynи знavнo бiдьIдими.
Bнaсдiдoк Кoнoтoпськoi кaтaстpoфи нa пo^i 6oro пoдягдo 40 тис.
цaPськoгO вiйськe, a 75 тпc., в т. ч. 50 вoевoA, бyzro взятo в пoAoI{.
Cеpеа них 6yли, IraпPикAаA, i  тaкi  вo €}IaчaлЬнvIкуI, як князь
C. П. Aьвoв, A. с. Мaтвеев, A. B. Бyгypдiн тa iн. Caм Пox<apський
пoтPaIIив y IтoAoI{' aAе тrг матipнo BиAa,rB хa|1^, з^ ruo i бр сцpa-
чений. Хoдиди чУМ, ЦIo PoМoAaнoBсЬкoгo бyлo пopeненo i нaBiтЬ
вбrrтo, tцo Безпaлoгo гетЬмaн в3яB y пoлoн i зведiв стpaтгги [135].
Haсlrpaв,ri я< PoмoAaнoвськoмy вAaAoся втекти Ao свoiх. У Кo-
нoтoпськiй битвi Bигoвсьrий втpaтив 4 тиc. кoзaкiв, a хaн _ 6 ттl,c.
opaинuiв. C. Bедичкo з^ПуIсaB iз цьoгo пPивoAy тaкi сдoвa y свorМy
твopi: <oтaк зa Bигoвськoгo 6yлo, Бoг тaк звoAив' PoзoPoМ i кpoв'ro
вiйськa i йoгo (Пoя<apськoгo) влaснoro' неBинне пpoлиття кpoвi
Сpiблянських меIдкaнцiв i poзop йсr.a, ulo iх ринив Пo>кapський,
бo з тoi пoPaзки зМiг yгrКги Ao свoгo o6oзy пiа Кoнoтoп хiбa тoй,
хтo Мaв кpилaтi кoнЬ> [136]. 9 ьrапня 1659 p. сoro3l{ики вAaPиAи IIa
Мoскoвське вiйськo, яке цIе стoяAo пiд стiнами Кoнoтoгra, i вoнo
МyсиAo BiAсryпrги Ao Пrгив^я <oбopoннoro PУкoю>, тo6тo тaбo-
PoМ, вiAбиBaroчисЬ вiд llaсiдаroчих кoзaкiв t тaтap. Tyг y пoгoнi вiл-
знaчився бiлopyський IцAяхтI,FI Мстисдавськoгo Bo€вoAства, який

Гemьмaн lвaн BueoвcькuЙ
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IIеPесеAився в Укpaiнy, БoгAaн Ayбягa (Ayмбягa). 3a цi тa iншli
з^с^yru (rrpиa.утшення 6унту [ишropи, пiA чaс кoтPoгo зaгинр й<rгo
бar.ькo _ Iвarl Ayбягa, тoruo) кoPoAЬ Ян Кaзимvlp IraAaB йoмy y
1'662p. oсoбдивий геpб [137].

Кoнoтoпськa 6итвa мaлa нaAзвичaЙнo lr l l tpoкий PезoIIaнс' y
€вpolri 6уttи нaвi.rь lle.о.pyкoвarli pеляuii 3 цьoгo tIPивoAy. У Мoсквi
ця звiсr.кa BикAикaAa BеAикy тPивoIу' aAже lliсдя <Смутнoгo вpе-
МеrI}D) rце нiх.гo .I.aк IIе зaгPo)l{yвaв iй. C. М. Сoдoвй<rв т^K rIИc^B з
цЬoгo пPиBoAy: <Цвir. мoскoвськoi кirt l lo. l . l l ,  ruo вiaбyв rr leсдивi
r loхo^и 1654 i l655 poкiв,зat.иrDrв y oA}tII деtlь i  нiкoди вiке пiсдя
тor\Э цaP МoскoBсЬк}tй lrе бр y силi Bltlloсlrги tIoAе тaкoгo блискy-
чoгo Biйськa. B хсeдoбнiй oдехсi вийtrtoв uap oлексiй л,o нepoAy, li
)кax нaпaв нa МoскB}D) [138]. Цap звеniв l.сrnв^туIcя 

^o 
o6opoни, нa-

вiтъ сaм нaгAяAaI} 3a 3ем^яниМи poбoтaми. Ao Мoскви пoчaли IIP,I-
6увaти бiх<енцi, poзiйшлися чyтк!I ' lцo цaP виihе нa Boдгv в
Яpoслaвль. Bигoвськprй i спpaвai гoryBaв нaсryп нa Мoсквy, 

^T^т^PLгпoчaли ЧуIн^:zr|.И нaскoки зa кoPдoн' aAе нrвд.ol}зi бyв зМyIIIениР-t
вцмoвlrrися BiA сBoгo нaмipy. Пoчaдoся 3 тoгo' lIto Сipкo вAaPив нa
Кpим i нoгaйськi у^Уcvl Й зaв^eв тaм BеAикoi tдкoAи. (е сr.aлo
пPивoAoм AAя пoвеPIIеIIIIя хalra l la бaтькiвIIt}tIIy. Biн зaдицlив
Bигoвськoмy AиIIIе неBеAикy чaстинy сBoгo BiйсЬкa. B тилy LLIе-

PеМеть€B тa LiopятиrlcъкuЙ пoсуlдиди свoi pейrrи з Klrевa, i Bигoв-
ський мyсив l7с,c^trИ свсlгo бpaтa ,A.aнилa, шto6 вiн взяв КиiЪ, enе й
цьoгo Paзy тoгo спiткaдe невAeча. Caм гeтьмatl BзяB Миpгopoa,
Bепpик. тa irl., PyIIIРlв нe |'aЬлч, Aе зaсiв t1oлкoвник Aпoстoд. Aдс
oпoзицiя Нe IIPИПИнpтлa бopoтьби. Кoди князь Tpy6ецькoй згiдrlo з
вo^еIo rlaPя вx(е хoтiв зaпpoПolgут,^тu Bигoвськoмy миpl }Ia )лv!oвaх
poсiйськo-yкpai.нськoгo AoгoвoPy |654 p., Ao ньoгo пpи6yв пpеa-
стaBЕIик oпoзlIlliТ нi>к.plнський пPo.гoпoп Мефoliй Фидlrмorroвич i
зaяBLгB пpo пiaгсlт<>Bкy пoвс.t.aн Ня B .|.И^у BиroвськoI'o. Ha чoдi AoбPе
зeкoнспipoвerloi змoви стoяAa гPyпa кoзal.ъкoТ стapurин9I, як^ BLIIУ-
нyлa свoiти лiа.еpoм fopiя ХмельI{ицЬкoгO. Фaкгичнo кеpiвниuтвo
IIaAеD(aAo Якиму Сoмrry, AяAькy [o. Хмедьницькoгo' rтiя<инськoмy
пoAкoвIIикy Baсидro 3oлoтapенкy, бpaтoвi сAaBетнoгo Iвeна 3oдoтa-

PеIrкa' Iцo пoдiг y 1655 p., .гa .rpетiй аppкинi Б. Х.п,rедьниI.(Ькoгo _
Гeннi, пеPеясAaBськoМy пolкoвникy Trтмiury Циuropi, lвeнoвi Бory-
нy, Iвarry Cipкy тa iнцrим. FIа Ciч бyuro пoслeнo вЬ iменi [o. Хмедь-
ницькoгo Iвaнa Бproхoвецькoгo. L{i лiаеpи бyzrи знavнo сидьнirшi й
aвтopитетrliшi, rlirк тi, rЦ<r,а.iяли y 1658 - пеpшriй пoдoвинi 1659 pp.
Iхнiй висryп якpaз пiсля Koнoтoпськoi бrггви пoяснlorться,t|^ tIaIII
IIoгAяA' oстPaхoNr пеPеA фeкптнним зaпPoвaфl(rl{ням y rкиття Гa-

.. 'т-тFr. ,. - *g' h
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Aяцькoгlo .гpaктaтt, пoсдaбденrrям Poсii як мo)tииBoгo сoroзникa y
бopoть6i пPoти Пoдьrцi i, звизetrlнo' мo)кAиBoro вiйнoro з Poсiсro,
кoтpa пpoтiкe^a 6 пеpеBaэкнo нa Aiвo6еpех<я<i (oснoвy oпoзиuii i
tlьoгo Peзy стeнoвиAe стaPIIIинe rriвoбеpежних пoлкiв).

Пoвсraння гIPoти Bигoвськoгo пoчaлoся y Пеpеяслeвi, Aе Atяли
T. [ицюpa тa сoтник Bacиnь l\tlхиЙ.3a свiдченнями сaмoвиAця'
Цlшropa вик^икaB Ao себе (в eAкIтP)) пooAиtlцi пPихи^ьIrикiв Bигoв-
сЬкoгo' тaм нaкaзyвaв iх в'я3aти a пoтiм стPaчyвaти. oвoдoAiвrци
Пеpеяслaвoм, I{иuюpa пoс^aв пo Aoпoмory Ao цaPськIтх вo€вoA y
КиiЪ i oтPимaB iТ. Пiсдя цьoгo зaкozroтникvI Bзя^vI Hiх<ин. Cкo-

PистaBIцись тим' lцo Гyляницький вЬ"rxaв Ao КoPсylrя' вoI{и тихo

увlЙшлvt Ao мiстa й пoAeди cvItтп^^И A^я Bистyпy. 3a oAнУ гoAинy
пPихиAьники Bигoвськoгo тe п'ять пoAЬсЬких хoPyгoв, зeхoпленi
зIIе}IaцЬкa' 6yли знипlенi. Tpетiм 3нaчним мiстoм, яке вистyпиAo
пPoти Bигoвськoгo, стaв Чеpнiriв. Пoriм пoвстaIIЕIя oxoпиAo зЕIaчrry
чaсгиrry Aiвoбеpеxоrсli тa Ciвеpськoi Укpaiни. Cаме тoа,i бyлo в6итo
Hемиpинa (<зa Кoбюrсvеro>), який iхaв дo Чигиpинa.

Пpo пovar.oк пoвстaннЯ 
^^^vr 

зI{aт!I мoскoвським вiйськaм, i
невAoвзi PoмoAaнoвсьмЙ виcryтtив y пoхЬ нa Пoлтeвy й Пиpягин,
a Tpфеrькoй нa Hiх<lтн. У Пеpеяс,raвi нa Tpфешькoгo }г)ке чекaв Без-
ПalwrГ7' a нa пЬдrri dяв Gpкo. Гgгьмarroм бyno пргonolценo [o. Хмедь-
нPtцькol.o' хov oбpaли йoгo пiзнilшe, 

^ 
н^кaзIlули гетЬмaнoМ стaB

Я. Coмкo. Пoвсгarrня пеPекиl{y^ocя i нa Пpaвoбеpехснy Укpaiнy, .lе
йoгo oчoдив I. Бoгrн. Cам Bигoвський вpяryвaвся вип,^кoвo. oAин
зl зМoв}rикlв POзпoBlв пPo пl^гoтoBlry вис.l.}пy пPoти IIьoгo нa спo-
вiдi. Cвяцtеник вiAмoвився вia.пyстити Йoму lpiхи, i тoAi змoвник
виAaв нaмip olroзиrtii Bигoвськoмy,i вiн всгиг yгекти [139]. Гетьмaн
вiддaв pilшрi Нaк^lуI IIPo стPaтy lioryнa й Cipкa, aде oстarrнi ви-
пеPеAиAи йoгo i Irеpебили тPtм чaсoм вrке кiдькa Aесяткiв визнaчнI,D(
Iрихильникiв Bигoвськ<.rгo. Iвarт [.pyIшa, кoтpий 6yв пoслaний геть-
мeнoМ Ao кoPoAя' зi сдьoзaми I{e oчaх poзвiа.aв y Aьвoвi пPo те' lцo

^иlllе 
3 йoгo пoлкy бyлo виниruеIlo зМoBHикaми 72 хoPyгoв Paзoм 3

ii apylкинaми.ra Ьjlъми..\aнилo BиIовсьютй у ueit зac 6naleв А.lrджея
Пoтorlькoгo' кoМaнAyвaчa пoлЬсЬкoгo вiйськa, rцoб вiн дaв вiйськa
A^я пoхoAy lla ЧrIIr-rpин i Cйлy. У стoдицi тPимaв oбoporтy неBеAи-
кий гapнiзoн Г. ГyляницЬкoгo' пiA oxopollolo якoгo 6yлa o. Cтетке-
вич. У Cмiдi знaхo^И^^cя Кaтеpинa Хмедьницькa - APr)rиI{a Aaни-
дa Brтгoвськoгo [140].

3a кopor.кий чaс Bигoвський oпинився y нaAзвичaйнo тюr<кoмy
стaнoвиrцi. Иoгo вiйськo тaнyлo fla Oчaх' псPехoAиAo дo Io. Хл,rедь-
IIицькoгo. Cдiд вiддaти гетьманy нaAе)кrIе' кoли вirr, бaчaчи свoro
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пOPaзку' вiAмoвився з^.rяraтИ нa 
^OпOМOгy 

тyPкlB l тa.гeP' як йo;vry

^ехтo 
IIP()rIoIryBaв. li},дa .гaкo>к A)пlкa йтpт у Бiл<lp1'сilo дo I. Hечaя i

PaзOМ пPoAoв)кlITlr бopoтьбv. Aде ]Jигсrвськltp] бvв pеaлiсroм i
p<-lз1..viв, l.llo raкi a,ii прllзвел1ть ALIIIIе 

^o 
пo^aAЬтIтOг() сгIусгoIIIеIIIIя

Укpair lи. Biн виpi lтrиB l}lIкoPPIс.tarи с>сr.alt l l ipf LцaIIс: aIIеAIoвa.ги A()
кoзaцькoi PaAII' 

.I.им бiдьl l lе IIIO чl lМaдo кoзaкiв пpaвoбсpеlкl lих
тroдкiв вiAAaли lioм1. пеpевary пеРrA нaбaгaтo нII;,I(чIIt,trl зa PiBIIеМ
гro^i.г!IкaМи в сrсoбi l()piя Krrе,rьI'IиIII)кoгO' С<rмкa, 3oлo.гаpсlIкa.ra м,
f 'prм чaсoм A() IIЬoгo lIpиС;yлlI пPе^стaвники oпoзиrl i i : кal l iвськиl i
пOAкOвник Iвatl .Aизoг1'б .гa irrиpгopoAськlrй пoAкOвI{IIк l 'pиI.opiй
Aiсницький. Brlaсдiдoк lтеpсгoвopiв Blrгoвськl lp-I BиPirПив вiAмoви-
rlrся вiA булaвl l зa ) 'м()ви' rцtl rroвprй l.е.Iъi\taн l lс poзipве IaAяIIькoIo

AoгoI]oPy i вllпyс'гrlъ йol.o apy,кlll.ly з Чиl'llpиllа. Bill IIеPе^aI] IтPе^-
стaBникai\,t бyпaвy r.a iнцli кAе!-IIIoA!I. Кoзaцьке вiйськo, дiстaвrrти i.х,
oбдprrrr lrдo в сп<-lк<-ri Bиl 'oвськol 'o i  пp<-rве,ro 20 вересI{я PаAy в
ypovl lrui NIaсдiв Сraв l la p. Poсaвi (бiля l 'сpмartiвкpr l la Кl l . l i l l l lинi)

[1a1l. I_[е Сryлa <нopllо> PaAe, Aе г()Aoвtly poль вia, iгpaвади кoзaцькi
t lизи. Пpl lхprдьtlикiв Blr loвськoт.o r lе хor. iди с^yхa,lи i l laвiгь вбlIди

Aеяких з них (бpa.гiв Сулим тa I1poкoпa Bеpешaкv). 3lraчнa ч^cтИH^
вil-Iськe BlIгoвськoгo пеpейllтлa тoдi нa бiк К). ХмедьнитIькoгo' a сaм
I.е.I.ЬМaII Мyс[Iв r iкal.и. I-{iкaвo, rцo tr iсдя . loI.() '  IIa l loчa.lкy )кoI].гня
1(l59 p., Bprгoвськиp] зyс.гpiвся з IIPеAс.гaвIIrrкort Яllа Кaзиivtиpa, й<>l.o
(сIOкo €виIи AвoPяIIиIIoМ))' якиМ бр lвel l  Мaзеl la. 3 oсral l l l iм BиI.oв-
съки|l пеPеAaI] кoPOAIo йт кop<-lнн<-lмy кaнlI^еPy АLIC1.!I, I] кo.гPих
пPoсpIB AoпoМ()гти в!I3вoAит}I з Чигиpинa св()Iо AP}Dкикy i зaoпiк1'-
Beтиcя y paзi rlorpеби мaлoд,irrliм сиlloм oсtaltoм, якlll-l llеpеб1пlaв y
С>a.lъкiв l e.rcмaлa |1' 42!,

FIa пoнa.гкy )кoв.гIIя 1(l59 p. y )Кеpa'евili Ao^lIIIi lIеllo.l.a,riк Tpaх-
тем}IPoвa вiaбyлaся II()вa кOзaцькa PaAa' якa лpиlit lя,\a PiIIIення
Aoбllвat.ися вiлlIoвдеrIl,rя poсiйськo-yкpaiнськot O 

^OI.Ot}oPy 
1 (l54 p.

T<rдi lla МOAOAoГO гетьNlaнe спPaвиALI знaчний BII^IIв p"Ioгo AяAЬк()
Iтo мaтерi _ пеPеяс^aвський IloдкoвIl l lк Якиlt Сoмкo i l .еl lеpaльlтlтl i
oсaвyл iвa,, КЬвa,",евськиp]. A^е l l i  сrroA,iвal ltIя бv,rи 

'apнitмl l , 
бo

пiсля гl<;paзкll Укpaiни y вil-Illi з МoскoвrцlrlIoIо AOI]еAoся tlia.llисyla-
ти IlсpiвrroпpaвпиЙ ПсpеяслaвськpIpf Aol.сrвiP 27(11) )кoв,l.ня 1659 p.'
lIa I l iдстaвi якoг<r Гетьм 

^IIIЦLIII^ 
IIеPеI.вoPIoB^^^ся на aв.r oIIoМIlу

oAин}IцIo пlA вAeAoю Мoскoвськoi Aеp>кaви. Сеpед yМol} I{OвOгo

AoгoвoPy 6уttvr Й l.aкi, tllo зaбopoняли o6иpaти стePIIIlIЕy з пPихиAь.
l Iикiв Bи гoвськOгo пц зeгPoзolо смep.гrloi. |<^PИ, 

^ 
сaМих Bигoвських

}loви!"I геT.ьМa}I Мyсив B|I^^тИ М<>сквi. ( iпt>нaткy бyлс> схoпленo

Дaнилa Bигoвськoгo, a lloLiм lце .IpЬoх poa,инiв кoлиlllllЬol'o I.еть_

мaIIe _ .lPoIoPiAнoгo бpaтa oвPyIIькoгo пoлкol}н}rкa Baсиля, 
^вolo.

рi.о.Iloгo бpaтa К)piя тa lrдемiнникa lллt<l, якi lroчaди сдyхtlтгll Iвaнv

Bигсrвськoмy 
^иIIIе 

lliсдя [-aдяltькoгo lpaкт^ту.У тя)кких кайAaнaх iх

B'|с^^^|7 з Киевa Ao МoскBlI, a звiArРI y Toбoльськ. Taм iх нa кoPOт.

киp:i час звiдьlrидlr з кaйAelliв, a^е зa IIе бyл<r бlrгo 6aтoгaми i зняr.o з

IIOсaAII МtсIIеI]Oгo )кРITеAя yкpaiнськoI.() lIIAяхlичa Г. КoстедецЬкOгo.

К)pili тa Iддя Bигoвськпй 6уtхll зaсдaнi пo,гiм 
^o 

Якyгськa, Aе вO-

IIи' OчеI}и^нo, й зaкi lтvи^и свoс )кИ.rтя. B l l iч нa 3 гpyлня 1659p.

Мoскol]ським вiйськaм BAaAoся з^хotwттИ Бlrхiв, якlIй бopoнив Iвaн

Нeяavl, пoAкoвIIlIк яaуcький i сr.apoбrхiвський i oAIloчaснo бoбpyй-

сьюrй стap<-lста. I.lечaй paзoм зi свo€Io 
^'P}DкиIIoю 

(С.гефaни.о.a Хмедь_

tIltlIькa' Aoчкa БolAarra Хмедьllиrrьксlг<l), AiIъми !-r TяrккoпoParlенlrМ

бpaт<rм К)piем |Io.|P^rlИ^И y IIoAOн i 6упи зacr'aнi в Сибip. 3вiдтll iм

3 AIт.ЬМLI вAaс.lъся пoвеPIIyrися i 19.03.1668 p. ЯlI Кaзиr'rllp пO^eсть

Ilечaro зaмiстъ Бoбpyйськ<rгO стePoс,tъa 3aгaльське [1 a3]. Гiplr loкl

бy,ra лo,rя irlrлих кеpiвникiв oб<rpoнll Бихoвa, в .г. ч. il СaмiЙьa Bи-

I.ol}ськoгo' к()тPoг() МoскOвитlI lloвiсили [144].
Кoдиlлlliй I'е.гьМaн неpез Хмiльнllк i П<;дoнlrе вiAсryпив y кiнlti

1(l59 p. дo (]теrтaнi Й \у6нa.3вiдти вi l l  15 сiчI'rя 1660 P. ltoвiAoмив

кoPo^я IIP() те' ш1o Бoгyн, Сipкo, 3еденськlrй, Г<lгoль i Бaгнo зi

св<-l.iмlI IIoAкaМи ъI^П^^уI lra Liap, Ar 3нaхoAиA^cя з^^or^ пPихи^ьHикa

Bllгoвськсlг<; Пpoскyplт. Мiс,l.o бyл<r взятe, aAе зaМoк l]}IстoяB' хoч

[lpoскypa tIPLI цЬoмy зaгиIlyl]. BтpaтивrшlI бдизькo 4 тис. вi l-Iськa

Iioгyll i Сipкo вi^сryпplди. BlrгoвськpIй iз вipнимll йolly ,rroAь;vtИ c.raв

lIa зиivtoвi кBaPтиPLI в ме)кllPiччi Гopинi r.a С,ryнi. 3вiдси y 
^t().г()lvty

1660 p. вill сllpoбиla|| Iз3ятИ Pевa}IIII i ви6уtrи пс.lAi,rьськ<.rгO IIo,\кoв-

нprкa ()с,гаlla l'oг<.lдя з М<rr.lrдевa-П<rдiдьськoгo, aAс, Oчевptд.IIO' б)ез

yсrl iхy. l}иг<-lвськиl] вiв urиpoке AиrrAOМaтичIIе AистyвalIIIя' Itе в-гРa-

чalt кOн.гак.гiв з кoзaкaмlr, якi все 6i^ьIIIe IIaPiкa^II I{a i\ loскOвсЬке

пa}IYвaIIIlя i  сlroдiвaвся IIa I lot}еPнrння сoбi ге.IъМaIIсЬкoi 6улaви. Яп

Казlrмl lp, l1i l .tyт<lvl l  Blrr.oвськoгO як BII^иt]oвy в Укpaiнi oсoбу тa

i lI iшia. lсlpa ГaАяrlькoгo .t.Paктaту'. ltaAaв йloмy rIOчес}Iy пoсaдy кrl. iв-

сt,кOIO B()сBO^!I' l в .raкOМy с.гa.ryсl BIII OеPе yчaс.гь у вlиськoвlpl нaPaАl

y.Aьвoвi ( l lova.l<.lк сеPrIIIя 1660 p.), нa якi l] 6ули пpиcуl.нi кopoль Яrr

Кaзимlrp, oбиAвa кaI{IIAеPa' IIOAьIlllp-t гетьМaII кoрt-lннlIli €>кi Altlб<l.

миpськl lй, сal lлOivtltРський вoсвo^a Яп 3aмoilcькиЙ la iн. [145|.
ПoсaAa ки.iвськOгo вoсвo^и бyлa ефемеPнoIO y.гoli vaс, ()AlIaк al}.IO-

мa.IpIчFIo 
^^B^^^ 

вllсoке ЗB^I7I1я сеIIa.l.Opa Pсчi Пoспoлlrтoi. з yсt;rta

йoгсl пpaвaми й Ilpивiлсями. 17 сеPпня 16(10 p. (oневилlro, зa нoвиМ

стlIлсм) I]иr.oвський н^rШIсa|| зi Aьвсrва Alrсгa Ao князя Бolуслaвa Paд-

зИRLl^^ i пoсдaв йoгo зi свoiМ пDеAсTaвIIIIкoМ Toмaшlем l-.aplrr<>lloм'
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<кaпiтaнoм йoгo кopoлiвськoi мoстi>, змiцнroroчи стaPi 38'язки.
Tyг пoвiaoмAя^oся: <...нa Гoнчapисi пia oстpoпonем мlt збиpас-
мoся iз вiйськaми i нypaаин-сo^тa}r 3 нeМи)) [146J. цi зaхoли бyли
}lеI}ипaAкoвнми, 6o Мoсквa PoзгoPI{y^a пrAгoтoвкy Ao пoтy)кнoгo
Н^cryI7У пPoти Pечi Пoсrroлrгoi, вiйськa пiд кoМaнAyвetlням бoяpи-
нa Baсидя ll[6pgп,lg.гЬg3a (<I.IIсpеметl) пPoсy'a^ися аo Aю6apa (з ни-
ми бyв i кopпyс кoзaкiв пia кoмarra.рarlням зeкAятoгo вopoгa Bи-
гoBськoгo Tимirпa Циuкlpи), a з lriвAеrrнoгo схoAy Ao }Iих itшди на
збдrокення yкpaiнськi сиAи геTьмaнa К)piя Х.lraедьниrlькoгo. Biйсь-
кoве кoMaнAув,^|ПIя Pечi Пoспoлитoi pазoм 3 хeнoМ аiялo piuryне i
пia Aroбapoм зyпиЕIи^o [Шеpеметa, котpий з бoями стaв пpoби-
BaтvIся нa Чy,rнiв. У бoях пia AroбepoМ вiAзЕraчився BигoвсЬкий,
який кoмaнAyBaB oкPеМим кoзaIIЬкlIМ зaгortoм. Кoди [[Iеpеметe
B3яAи B пoтy)кI{е кtAьI(е' Ч^стp|IIУ вiйськ бyлo Iтеpекltнyтo пtA
Cдoбoдиrцel КtAи нa6лvtlкascя К)piй Хмельнlrrlький. Сaме кiнlrt>тa
Bигoвськoгo i <rpаинui зyпинrr,tи Pyх llot,oгo гетьМaЕIa' 

^ 
пPLпсут-

нiстъ сaмoгo Bигoвськoгo y вiйсЬкy Pенi Пoспoдrттoi стar'a BA.t'<^И-
виМ AеМoPaлrзytoчим чи}ItlикoМ. Aеrцo пiзнiIllе пiд CдoбoдиI'цaМи

PoзгoPHy^aся )кoPстoкa 6нтъa. Хoчa вorra зaкiнчидaся 6езpезyльтaт-
нo' aAе пoтягAa за сoбoro знaчнi )I(еpтBи. B тaбopi lopiя Хмель-
ниI{ькoгo ПoсуI^уI^plcя гoстpl сyпеPечнoстi: чимeдo кoзaKiв не хoтi-
Ao вoloвaти a.eлi y 'гя>ккiй cицaцli зaAAя пoPят)п{кy ненaвиснoгo
ШIеpеметa, кo.гpий IIеРеA пoхoAoм тraвiть пoгPo)кyвaв Бory (<не бyay
Tебе мaти зa Бoгa й Cпaситедя' якIцo Tvт нe пoAaси менi Ao мoii pyк
Кopor'iвствa Aяськoгo i кopoля, пloб я BиAaв ii веAикoМy ruсyaeprо!>)

[14l. Пoнaлися пеPегoвoPи, якi зaвrPI'llиAися rriAписaнням Cдoбo-
AиIllенськoгo AoгoвoPy 27(17) жoBтня 1660 p. Biн нагaдрав ГaAяrtь-
кий дoгoвip, a^е 6yв тяяoqvrЙ A^я УкPaiни. Bx<е rrе згeдyвa^oся пPo
кBедике князiвствo PyсЬке>, a гетьМaнIцИ|l^ oПI4llя^aся lIiA B^aдoro
Pечi Пoспoди.l.oi як aвтoнoмнe oAиtIРIця. Бyлo пpийЕIятo кaпiтy.
дяцiro LLIеpеметьсвa, кoтpий вiA tМеtll IIaPсЬкoгo yPяAy вlAМoвAявся
вia пpетензiй Мoскви нa Укpaiнy i oбiцяв виBести всi мoскoвськi
гapнiзoни з yкPeiнсЬких мiст (ui пyнкги цep oлексiй вiAмoвився
викoнyвaти).

Aле гgгьмaнoМ зaAиIIIився К)piй Хмедьlптцький. .Д.eтпдoмeтiя Pе.ri
Пoспoдrтгol poбилa Bсе мoж^иве, rЦo6 нa цiй пoс,^i 6уъ не тaкиЙ
cиtуьниil пoliтик, як Bигoвський, a Хмельничеtlкo' y кoтPoгo 6уt'aвa
вивa^IoBaAaся 3 Pyк. Ha лiвoмy х< бoцi.Aдiпpe Aе-фa'сгo B^aAa бyдa B
pщaх йoгo piа.нoгo Aядькa пo мar.еPi Яммe Coмкe, кoтpий AoтPи-
I\fyBaBся пPoМoскoBськoi opiеrгauii.
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Bltroвсьюrй тoдi oсiв y пoAi,'rьськoмy йсri tiapi, кorpе мaв y свoiй
вnaснoс.гi, як i Aloбoмль (кopoль }Ia^aB йoМy i Бapське стapoствo),
не зa^иIIIиB llaмipiв пoBеPнеIrня lra [-slъмaнlцинy. 18 Aloтoгo 1661 p.
вiн нaписaв 

^уrcr^ 
3 Aюбoмдя Ao кtIязя Бoryслaвe PeАзwьиьa, якиЙ

сBiAчиTъ пp<r якiсь кol{тaю-и <rб<rх з Кpимoм чеPез I'ц^яхтичiв Яце-
BWЧa т^ Гнoirtськoгo. 10 неpвня тolo )к poкy вiн зI{oвy звеPIryBся 3
Arобoмдя AO тoгo )к кня3я в сеймoвих спpaвaх [148].

Haвесlri 1662 p. вiн пpoвaаrтв якiсь секpетlri llеpегoвopи з [o. Хvедь-
ниtгЬким' Мo)к^ивo' сaМе з пPPIBoAy сl}oгO пoBеPIIеrI}Iя нa Гетъмaн-
IциЕry. У 1'662 p. Bигoвський зlloвy псrбрaв y Aьвoвi paзoм з €>кi
Аroбoмиpським' кoPoнниМ ге1.ьМaIIOм' пеPемo)I(цем [lIеpеметa.
Пpo uto пoдiro сBi^чить дьвiвський мемyaPист Мapuiн Гoлиlrський,
кoтpий нaвiв тaкoя< стplсдий oпис зoвrrir'rrнoстl кoAиIIIньoгo гетЬ-
мaнa: ((^toAиI{a Bисoка' нiс ведикий, бopozra )I(oвтD). 3 iнпrих ДкеPе^
вiдoмo, rцo Bигoвськи!-t I}писeвся тoгo )l( Poкy дo Аьвiвськoгo пPaBo-
сAaвнoгo бpaтствa. Biн пpoвoа.итЬ aктивне AипAoМaтичне Aисry-
B^III|я з Кpимським xaнствoМ та oсмarrськolo iмпеpiеto тolцo. Biн
бyв ayл<е IIевAoвoAеI{ий oбмежеI{rIям пPaв <Bедикoгo князiвствa
Pyськoгo> lla сеймi 1659 p. i пoвнoкl йoгo дiквiдaцiеro Cдoбoди-
rцеrlськиМ lPaктaтoм 1660 p. Як сдyrшнo вiAзнaчrтв Biкгop Гopo6еuь,
пoдiтичrra дiяльнiсть екс - гетЬМaI{ 

^ 
з^B 

^aB^ ̂̂  
(сoдoвI{oгo бoдro пoль -

ськoМy iстебдiIrrментyl> [149]. Bllгoвський все 6iдьrпе викAикaB
йoгo невAol}oAе}ItIя' бo в гдpl6иIli дyIцi пPaгнyв 

^o6ИтvIcя 
piвнo-

пPaвI.Iих вiAнoсин мiж Укpaiirськoro AеP)кaвoro-f.е.гьмal{цIиI{oro .гe

Piччro Пoспoдитoto' oтя(е' вiapoaiкення пoвнoi незaде>кrroстi
Укpaiни. Bсi pioгo зaхoAlr 3 мoментy пiAlrисaння Cдo6oдиrцен-
сЬкoгo тPa|<тary пiатвеpa.x<рaли пiaoзpи пaнiвнoi елiти Pсчi Пo-
спoпи'I.oi, якa oсoбдивo бoядaся Мo)к.rrивoгo yкpaiнськo.ryPецькoгo
сoIo3y.

Ha тoй чaс гетЬмatrськa Укpaiнa PoзкoAoA^ся lla Aвi чaстини
(Пpaвoбеpе)кнy тa Aiвo6еpе;кlIy), кoжнa 3 яких бyлa вiапoвiа.нo
aвTolloМнoto oбдaстlo y склaai Poсii тa Pечi Пoспoдитoi i Мaлa свoгo
гетЬМaIIa. Ha Пpaвoбеpет<нiй Укpaiнi геlъМaнoМ у 1662_1'665 PP. 6}в
П. Tетеpя, (IIIBaгеP) Bигoвськoгo, який oAPr)киBся з yAoвolo йoгo
6paтa .\aнидa. FIезвarкaIoЧИ нa poдиннi 3в'язки, lla те, tцo oбиAвa
6yли визнavl{ими спoAви)кI{икaМи Бoг.,\aнa Хмельниrдькoгo, вiднo-
сини мiхс Bигoвським i Tетеpеro y цей пеPioA знaч[Io зaгoстpиAися.
Bигoвський, як i 6iльrшiсть кoзaцЬкoi стePшиtIи' не кarкг{и в)|(е пPo
IlvIзvl' Нe спpиймeв вia.веpтo пPoпo^ьськoi пoдiтики Tетеpi. Tепеp
пoгAяAи i дii Bигoвськoгo B oнaх Tетеpi i йoгo oтoчення пa6упи
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вiд.l.iнкt' IIOAilIтчIIOI.O кPltйIIa^y. FIе виrlaAкoвo 26.(\2.1'664 p. псlnь.

cький BoсIIaчaAьIIIIк кyМ Tетеpi С. МaхoвськItl-r пеPеAaв свoс]\{y

aAPесary пPo неoбхi^нiсть стеPегГися BигOвсЬкoгO [150]. Caьlс в uей
чaс' кo^и ч^cтИ|1^ кO3aIIькol сTaРцIиItlI I]иPltц}IAa BpIc.'уПИтvI IIPO.I}I

КopoAЯ, вiабyвaс.r.ься IIеI}AaAий пoхiд Яllа Кaзимllpa нa Aiвoбеpе;кlry

Укpaiнy (166a p.). Сaме vеpез uе бyлo POзс.гPi^яtI(r Iвaнe Бol.уlra.

Пiсдя 3aкi l lчс l l l lя tIoхoAу нa ГIpaвoбсpе;кrr iй Укpei l I i  виСryхнyлo

пo'г}DкIIе llotsс].allltя IIPo.rи Pечi Псlспoдlr.I<ri' .гa ге.гь\4atla Tеrеpi, яке

oчo^Iotsaв !мllтpo Cyлиl'lкe. У uьoмy п<lвстallrIi (lpaпи Yiи.cтЬ Семеrl

Bиссrvaн, Iван Сipк<l, Ски^аlr ra iн. .]в'язoк iз Ir<rвс.l.aнrlяМи IIi,ц'гP!т-

мрaв i Blrгoвськlrl.I' чеPез ЦIo йOгo бvдс; звrrlrvвaчеЕIo y леp>кaвlriй
зpaai. КoлитIItIьoгo гс-гьi\,talla зaIIPoсptAи v Кopс1лlь, Aе TетеPя, Мaхсlв-

cькиЙ -ra Aекi^ькa пoAьських вO€tIaчa^ьIIикtI] прoвoAилll llapaлy [ 1 5 1 |.
Taм Bplг<rвськOгO зaaPеrIIryBaAи' a 26(16) беpсзl lя 1664 p. pозсrpi-
ляr'и 6eз сyлy, слi,tс.гвa, rlaвiть без кoponiвсЬкoгo вiAoмa, х<rч }Jll-

гoвсьюlй бvв сенaтopoм i без в<rni к<-lpoля P-r()Io lIе Мo)кнa Сryzro с.l.pa-

ЧуB^.rИ. Tет.еpя, IrlIпPаBAoвytoчись y свoсМу Bчltllкy' тtисaв пo.liм y

дl lс.г i Ao BelЬнoгo сеймy: Bигс.lвський, <BийIl lot l l l lи з Бapу, AoI]гo
бyвaв y rr inp<rзniлaх ;uiстa, мiст.еЧкaх' в yкpai i lськoмy нapoФ> [152j.
Ha6araтo ваrкдивirдим € I}изнaння Cyлимкll, B3я1oгo в пoлoн' кoAlI

пoвс'Ia}Iня 6yлo пpи.ь'yrшеllе. Нa Aсlпplтi вlII IIисьМO1]O пoкaзali' IIIO
(ФoтOPoм всiх rllrllirrrtliх бyнтiв в Укpaiiri бр небi;кvllк lтall Bигoв-

ськl lй>> [153l. I3игoвсьюlй I.Ьl l<-l зyстpiв смeprъ. 3l. iднo з Чеpнiгiв-

сЬким лiтoпlrсoivt, кoли гrpийrIIAlI )кoвIIiPи, rlloб Poзс.гPiAя'ги гетЬ-

Мa!Ia' вlн нитaв aкaфiс.г Пpесвятoi Бoгop<rлиl.ti i дoс-гoйтl<.l пiш<rв

IraзyстPiЧ смсp.li. К<;ди йoгo APy,киIIa. oденa С.ге.гкевич Aiзнaдaся
rIPo с.l.Pary ЧOAOвiкa' .I() IIoМеP^a нa lriсцi вiл p<.lзpивy сеpuя. ,A,еякi
aBT.oPLr BI}ФкаIoть, lцo oленa пoмеPAа lliзrriтllе i ltlе вс.гrlr'дa гIoхO-

Bати свol.o нonoвiка, a rlевAoвзi зaкiнчrIдa сB()e 
''к}rl-гя 

в МollaсlиPl.

Сиll Й<;сllп 
^plflIltвся 

lriбитo пi^. <rпiкoк> Кoстянтинa BlrI.oвськoгo,

ге-гЬМaIIoBoI'o бpaтa [154|. oанaк дiтoпlrсцi бдlr>кчi 
^o 

iс.r.иIIи, IIIO

пiыlъеpa,iкyс й illс.гpyкltiя укpaiнським IIoс/\аМ гетьNlaнe П. Tе.геpi нa

вaдьrrprй сейlм 1664 p., в якiй мiстився IIуIIкT rIPo збеpеlкеl lня зa

с}IIIoМ tl<rкiйн<-lгo геTъМaнa oстaпoм Бpairroвa т.a Pyлнi @ynи), <aби

х.гo I, I{ьoгo' сиPol.и' не вiniбpeв йor.o AiAplr lтвo> [155]. Bсе;к пpи

хоlвiй МaтеPi з}IaЧнOгo PoAy в тi чacут не стaAlI 6 нaзvlвaти 
^ИтИ|IУсРIPoT oro.

КoдprrrrrrьoгO гетьмаIIa i йoгo APPкL'нy IIoхoBaAи' як свiAчи.lь

Чеpнiгiвський дir.oпис тa дiтoпис Caмiйдe Bелиvка, y Bеликoмy

Cкl lтi [156]. Пoльський хpoнiст €мйoдoвський ввaя<aв, tцO йoгo
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IIoхoвaAи в Py,ri, Мaroчи нa '1вaзi, як }тoчrrк)Ioть Aеякr AoсAlAники'
сaМе те с. Pyаa, яке зI{aхoAи.гься бiля С.lpvlя [1 57l. Спpoби PoзIrIy-
кaти Мoпr^y Bигoвськllх' пoчllнa}oчlr вiA визнaчIl()г() yкpaiнськoгo
aPхеoлoгa Яpoслaвa Пaстеpнaкa (y 1935 p.), бyли 6езyсrriшlrими.
Пpипyскaloть' Lц() пiсдя .гимчасoвoгo зaкPиття Скlrry y 1785 p. йoгo
Мoгlrna бyлa пеpенесенa [1 58]. Aле AoсдiAя<ення теpитopii Ски.Iy
AaAекo не зeвеpIIIене, i po6итll якiсь виснoвки' тиМ бiдьulе B|'^)к^т'7,
lцo тlдo гетьМaнa взeгaдl lloхoвaнo не в Cкиr.i' a непoAaлiк мiсrtя
p<-lзстpiлy, y Кopсyнi, абo в iнlтloмy мiсцi [159] пеpелvaснo.

.A.onя aiтей Bигoвськoгo - мeлoвiдoмa. Пpинaймнi <Пoменнию>
пoсеPеA}Iьo свiAчить пPo те' lцo.1667 P.дт, Bигoвськoгo, тaк як i
тPlr l-rOгO piatlli бpa.ги i нaвiть мaти,6ули )кивиМlI. Син ге.гьмaнa вiд
Iшnroбy з Oденoro С.геткевич _ oстeп (oсгeфiй) бр'гpllvi oAP}Dt(е.
нlIпl вiArroвiднo з Гaннoro Чoдгarrськoro, Tеpезolо АyAиlIянкolо
I'ензiнськoro i Уpсyлolo-TеPезoto 3aвaAськoro. Biд пеplшoгo шлroбy
нePoAився сиrl Кoстянтиrr, вiд APyгoгo _ С.гепall, вiA .гPетьoгo _

^Oчкa 
oлеlra-Аrrедя. oнyк гетЬМaIIa Кoстянтин мав вoсЬМеPo си.

нiв (oлексatIAP, Aeни^o, К)piй, Яlr, Пе.гpo, Гaвpилo, Стефaн i ruе
<-lдиlt, iм,я l lевiAoме). У Аaнидa IIaPoAи^oся двoе дiтей вiA Гaнни
Aедсlхiвськ<-li (Йoсип тa AпoдiнaPiя), y сBo}o чеPгy вiь Йocипa пi-
Iшди TaAей (lloмеp у 1767 p.), oленa (виЙшtta зaмirк за Peдецькoгo,
lroтiм _ зa Мlrхaйдa Пoдяlloвськoгo) тa Мap'янa (вийrшлa зaмiж зa
Boйнapoвськoгo) [160]..A'oсlггь вцoмrrми бyли Bигoвськi i y ХVIII ст.,
зoкPеМa зЕIaн}IМ с Иoсиф Bигoвський' гpекo-кal.oдицький €пискoп
лyЦькlrй тa oстPoзьктаil у 171З_1730 pp.' PoAич ге.I.ьМeна пo дiнii
йoгo бpaтiв чи AяAькiв. У rloдьськoмoвнiй бp<-lп:ypi кPеляuiя кopo-
наr1ii vyл<;'пroplroi iкoни Пpесвятoi Aiви Мapii на гopi Pylкaнськiй
(ПovaiЬськiй ._ IО, IVI.)... 7727 , мicяття сеPпIIя AlIя 15) (Aьвiв, 1727) вiн
згaAyстъся як oAин з г{aсн}IкlB лalloi ypovистoстi [161]. У 20-х pp.
ХХ сг. oAlIн з Bигoвських спPияв y Пoльlui виAa}lIIк) книг пPo сBoгO
пPеAкa. BaнAa Blrгoвськa, якa ЕraPoAи 

^^cя у Кpeкoвi у 7906 p., a
AитинствO IIPoве^a y Ялaнrti нa Пoa.inлi, I|^I|I7с^^^ пoвiсть <ШIдях
тaтaPtB>' IIPисвяченy свOсМy IIPеAкy гетьМeнy Bигoвськoму |162].
L{я кrlиm пoбaчlrдa свiт в Iтaдii, Aе Bигoвськa IIPoве^a зi свoi'м чo-
дoвiкoм Едх<iсro nе Аlrа.pеiсoМ oстaIIII! Poки х(Lrггя' t € нa^tя' IIIO
llевAoвзi uей твip 6ynе виlaнo yкpeiнськolо. )Кивyгь Bигoвськi й
IIиII l . . .

Tpal.iннa AoAя гетьМa нa |вaнa Bигoвськoгo пP}п}еP.гaAe oсoбливy
yвary пllсЬМенникiв тa пoетiв. .A.сrсить зГa^aт!I твoPи Iвalra Hеvyй-
Aевиr'Iькoгo (<Iвaн Bигoвськийф, Бoгдaнe Aепкoгo (<Кpyliяo), К)piя

&
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ь Tисe (<<I(oнoтom), Iopiя Мylшксгикa (<Gla бpaтa брaт), Poмaнa Iвa-

}tl{чyкa (<opао>), Яpa Cлaвyпrva (<Кoнoтoпськa сzraвar), oлеся Ayпiя
(<<Poзпnaто) тa iн.

Гетьмaн Укрaiни Iвaн Bигoвсьюrй пpoжrтв скAaдне й тpaгiнне
)киття. Пaтpioт Укpaiни, вiн 6yв oA}Iим з кеpiвникiв Bизвoдьнoi
вiйни, нaйбшrдсчим пoмiчникoм БoгAeнa Хмедьницькoгo y бya'iв-
ниrггвi Укpeiнськoi AеP)rвви. Airoчи в)ке як гетьмaн y нaAзвинaйнo
тя)ккI{x }4!roBД(' вiн, пoпpи всro свo}o енеpгilо, дoсвiд i тaлaнт, не
змiг втpимaти AеP)кzlвlloгo кеPмa y свoiх pщeх. Biн пoбaчиB пoчaтoк
кpивaвoi Pyiтrи, спpoбyвaв Iце Paз IIPис^yяситися Укpaiнi, a^е 3aгI{-
Iтyв Еa сalиoмy lloчaткy tloвoгo стaгry сBoгo )киття.

Пpимiтlсr

1. Пaм'ятки iсгopii. Схiднoi €вpoпи._ Oстpoг-Bapшавa_Мoсква, 1 999.-
T. V._ с. 150; .A.еpжapхiв y Кpaкoвi (leлi _ AА).- Ф. <3iбpaння ПiнoчЬ>
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2. Якoвеttкo 11. М. Уt<paiнсЬкa IIIAяxтa з кiнця ХIV дo сеPеAини ХVlI сг.

@oлинь i (ентpальнa Укpaiнa)'- к., 1993._ С. 226, ,Цнъ. тaкozк: фuвo.
шея B. B. Haцioнадьнa едiтa Гетьмaнrцини._ к., 1998.- ч. 1._ с. 88_91.

3..Бiбдioтекa Пoдьськoii aкадемii.нaщ y Кpaкoвi (a.a,ri - БПAH).- Biддi^
pyкoписiв (д*i _ BP).- N, 1275._ Apк. 84 зв.

4. Пaм'яп<и..._ T. v.- Ng 42._ с. 152_153' Геф Bигoвськltх, вмiruений нa
o6клaдинцi, взятo з RPI^aнн.яi HеrЬy Szlaсhty Polsky._ rJflarszave, 1999.- S. 35.

5. 3a iнrшими 
^^I|иIМуI 

- Гнатa.
6. Гpafloaецькal B. 3 iсгopii некPoпoAя Укpaiни / / Скpunнuк 1. Aегендa

пPo гетьманa._ Iвaнo.Фpaнкiвськ, 1997.- С. |62.
7. Гp1шеoaкun M. С. Iстopiя Укpaiни-Pyси.- К., |997._ T. Ix.- Ч. 2'_

С. 1з61.
8. Пaм'ятки.'._ T. V._ N9 45.- C. 15&:160; Мuцuк IO. HевiдoмиЙ лprcт

Tимoфй Х.ме,rьниr.ъкoro / / Укpitlський iстopиvний жrднaл (laлi - УI)К).-
1984.- N9 1.- С. 128_1З0.

9. Boспoкoв А. Суьь6e Bыговских н Иьaнa Нeчaя // Киевская Ct^Pуl-
нa._ 1 890._ T. 24._ С. зу6. Пiд чaс пеpсгoвopiв Бoгдaнa Хмедьницькoгo з
пPeAстaвникeми львiвськoгo мaгiсгpary (1655 p.) в них бpав г{aсть i якийсь
пoAкoвI{ик' пoсoл кoPoAя Яна Кaзимиpe' PoAич Iвaнa Bигoвськoгo' мoж^и-
вo, lopiй eбo Caмiйдo Bигoвський. ({еrгцpanьний lеpжавний icтopизниЙ
apхiв Укpаiни y Аьвoвi (д*i _ I"ЦIА^).- ф. 52.- oп.2._ N9 50._ Apк. 45.

10. Пaм'ггки...- T. V'_ Nq 49.- C. 165_168; AA._ 3п.- N9 375.- с. 6.
77, Мuцuк Io. А. 3 Укpaiнськoгo Аиплoмaтapiя а.pyгoi пoдoвини ХVII

сгoдiття / / 3I[т|JJ._ Aьвiв, 1 997._ T. ссxххII|.- С. 360_з97 .
72' фlzooaЙ o. oленa Bигoвськa / / Скpuпнaк.I. Аегенда пPo гетьмaнe._

с. 151.
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13. Пaм'ятхи...- T. v.- N9 ,14._ с. 157-158.
14. Пaм'ятки...-T. v.- N9 35._ С. 127.
15. Hayкoва 6i6дioтекa iм. Bеpнааськoгo y Киевi (aaлi - HБ).- Iнстlггр

pyкoписЬ (д*i _ IP)._ N9 |I.5з8/1744 C.- Apк. 101.
76, Аuпuttськui B, Укpaiна нa пrPeloмi. 1657_1659.- BЬень, 1920._

C. 157-158; Aкгъl, oтнoся|ЦуIеся к истoPии }oжнoй и 3aпадпoй Poссии
(дaдi - Aкгы to3P)._ СП6.'1812.- т. VlI._ С.2|8.

|7. Ааtltкевuч Я. Пaвлo Tетеpя / / Boлoьapi гeтьмaнськoi 6yлави'- К.,
|994._С.257.У uьoму ж збipникy gцilllенo iнarц сгrrсдиЙ нepис 6ioгpaфii
Iвaнe Bигoвськoгo (с. |91_234).

18. HБ._ Iнстlггyг кIlигoзнавствa.- Ns 739.-Apк. 16 зв. (сгaтгя 9).
79. Bелaчкo С. Aiтoпис._ к., 1991.- T. I._ с. 27З. Tу циry€ться Bиrце-

зra^aнпЙ aoгoвip i пoданo кoментaP B. ШIевvyкa, Aе йAeться пPo Aoдlo
Bигoвських.

20, Сoфoнoвau Ф. Хpoнiкa з дiтoписцЬ сгapoa.aвнiх.- к.' 1 992._ с. 1 1 .
2l. Boссoединеl.lис Укpаины с Poссией. Aorсyмеrггы и матepиaлы (Aa-

^i 
- BУP).- м.' 1954.- т. 3.- N9 165._ с. 287. 

^уIB. 
тaкoж Aист Bигoвськoгo
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wa, 1999.- S. 141, 164.

23. Пaм'яткуl...- т. v._ N9 49.- с. 165-168.
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к.' 1961.- N9 460.
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тe БoAеньки 6iля )Кyкинa Киевo-Cвятotllинськoгo P-try' oпини^у'cя У B^Aс-
нoстi гетьмaнa I. Скopoпaдськoгo' кoтpий у 1712 P. пoAаPyвав iх Святo-
Михайдiвськoмy 3oлoтoвеPхoмy мoнaстиPro y Кисвi. !'ув.: Мuцuк IО. А.
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дГУ, 1978.- C. 47; Poсiйський aеpжaвrIий apхiв давнix aкгiв y Мoсквi (aа-

^i 
-PAддA).- Ф. 369._ oп. I.- Ne 220.
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y Кpaкoвi.- Ф. <3i6paння Pyсeuьких> (aaлi - 3P).- N9 41.-
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кPичaAа тoдi: <<I(oди 6 ляхуl сaмi 6ynи кoпriсaPи, тo не вийrпди 6 звiAсиl> а

(БПАн._ BP._ N9 2253.- Apк. 89).
80. Rеlaсiе..._ S. 289.
81.Iснyе нiмецькa APyкoвeнe 6poшypa, якa мiсти.гь текст Бi,rouеp-

кiвськoгo AoгoвoPy paзoм iз пiдписaми. Cам Bигoвський цlе paз (29 вe-
pесня) пpибyв y вopoжий стaн 3 нaгoAи пiдписaння AoгoвoPy. Biн же ви-
6a'мъcя пеpеа Я. Pадзrвилoм зa гoсгpi сAoвa нa йoro a.APесy, сказaнi Б. Хлrедь-
tlицЬкI{м.

82. Бiбдioтекa ЧаpтopийсЬкI,гх y Кpaкoвi (аa,ti _ Ч.)._ BP.- N9 3923._
c.81-85.

83. I [^rА'r\.- Ф. 5z._ Оп.2.- Ns 366.
84. BУP._ T. 3.- с. 199.
85. BУP.- т. З._ С. 446. Г. 3onoтapeнкo та o. Стеткевич мlttlт ьнiхaтlа з

Чvlrvrpннa нe 17,12.1653 p. Aив. тeкo)к: Litteraе nцntiorum apostoliсorum
Historiam Uсreinaе illustrаntсs (1550-1 850)._ Romaе, 196З.- У. 8. (1652_
16s6).- S. 1s.

86. Мoвe мoже йги Aиruе пPo визвoденi земni Укpaiни - Гетьмaнrциrтy,
якa oхoпAloвaлa Аiвoбеpежнy i насгинy Пpeвoбepежнoi Укpaiни. Пpeк-
тичнo пoвнoi згoAи Aoсяг^и мirцaни, з}Iaчнoro мiporo кoзaки тe щpeiнськa
пPeBoсAaвнa цIAяхтa. Укpeiнськa пPeвoсAeвIra цеPквa вiAмoвидaся ви-
зНaв^тtА звеpхнiсть над киiЪським мllтPoпoлlттoм мoскoвсЬкoгo пa.тpiapхa, r
пеPегoвoPи мiя< дyхoвенствoм бynи пpипиненi. Cедянствo взaгaдi не

PoзгAяAe^oся як пPaвoмoчний сyб'скг.
87. Акгьl Io3P._ T. Х.- с. 606.
88. Гopo6ець B. Едiтa. ..-С.79.
89. Aкгы Io3P._т. Х.- с. 593.
90. Aкгы to3P._ T. х.- с. 594.
91. Aкгьl to3P._ T. x._ с. 595.
92. БПAI.I._ BP._ N, 1215,- Ьpк.51-52,56.
93. Supplеmеntum ad historiaе Russiaе monumеnta' 1848.- N9 75.-

S. 193_210. Пiзнilше uаpський yP,Ц AoPiкeв Хмедьницькoмy' lцo вiн не
IIгryPмyвaв Аьвiв тa Аro6дiнський зaмoк (Aкгы ro3P._ T. III.- с. 576).

94. AБХ._ No 32&-341; I (ATAA._ Ф.52._ oп. 2._ Ns 65.
95. l I^IАA'_ Ф. 52._ Оп.2.- N9 65.- C. 750.
96. Aкгы to3P.- т. Х._ с. 351.
97. Aкгьl к)3P'_ T' Х._ C. 556; Гp1шeвnкaЙ М. С. Iстoptя..._ T. IХ._

Ч.2._ С. 1251.
98. Aкгьl to3P._ к.' 1908._ ч. 4._ T. 6._ NЬ 102. Aiльенкpoнa ж зaзнa-

чив пPo веAення Ar,IпAoматI.r!II{oгo epхЬy пPи г€неPa^ьнiй кaнuеzrяpir.
99. УкpаiнськуlЙ lll.t'яхтwч [o. Hемиpиv 6yв зем,rякoм Bигoвськoгo. Biн

а.iсI-ав 6r'rтскyтy oсвф в Гozrлeнa,ii, Aнгдii (oксфopl, Кембpишt), Фpaнuii
(fl"P*), 6yв iсгopикoм i теoдoгoм, вйськoвим. Бyв певний чaс пPихиAЬ-
никoм apiaнсгвa, 3aсrryвав aPiaнськy aкадемiro нa Boлинi, eAе з пеPeхoAoм
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t9 дo пoвсгднцЬ знoвy стаB пPавoсAeвним. Pазoм з }o. Hемиplтvем Ao пoвстaн-

цiв пеpейшroв йoгo бpaт Cтефaн.
100. Aкгы к)3P._T. x.- с. 549
101. Aiтoпис Самiйдa Bедичка // К._798.7.- N9 5.- с. l45.
102. Укpaинские нaPoAные AyI!tьI.- М.: Haщa, 1972,_ С. 291,295, Сaмo-

виAець Aaкoнlчнo зазнaчив: (..еlцс за rt<l{вoта crapнЙ Х.[rедьницю.rЙ нъзнa-
чиA петмaнoм си}Ia свoегo lopа>> (Aiтoпис Caп,roвидця ._ К., 197 2.- С. 7 5.)

103. Hацioнaльнa бiбдioтeкa y Bаpшaвi.- Biддiд мiкpoфiльмЬ (д^,*i _
Bф.- Nl 44723.

l04. Aкгьl к)3P.- Ч. III.- T.vI.- С' з16. B iншoмy лvlсi,нaписeнoмy Ao
Кapлa Х на аpyгий aень пo смеpтi Б. Хмедьницькoгo (6.08.1657 p.), BсnлЬг
н^П|,1с^B: <...бyayгь великi пеpемiни, бo нaPoA т}т неспoкйний i Ao тoгo ж
кaнцAсPa (Bигoвськoгo._ Io. M.) пiаoзproroть y тoмy, Iцo вlн хoче пoвстaти
пPoти tloвoгo гtетьмaнa r пrPеAaтися нa 6iк вopoгa> (Aкгы to3P.- Ч. III._
т. VI.-  С.з21).

l05' Aив.: Мыцык IО. А. 3aпнcкtl и}loстPaнцев кaк истoчник пo истo-
pvlп Укpaины (втopaя пoloвина xvl _ сеPеAинa ХVII в.).- .Д.непpo-
петPoвск: AГУ' 1981.- С.57.Tу нaвoAяться такoж Aaнl з t}loземнкх (Aетto-
чих дистсЬ>, згiа,нo 3 якими Бoгдaн Хмедьницький пеpеa смеPтю нiбггo
пеPеAaв бyлaвy свo€мy синoвi topiro.

106. БПAн._ BP._ Ns 270._ Аpк.22.
107. Памггники' изAaвeемне Киевскoй кoмиссией A^я Paз6oPa APев-

них aктoв (да,r.i _ Пкк)'_ к.' l898.- т' 3.- С.224.
108. ч.- BP.- Ng 1656.- с. 546.
109. Aкгы Io3P.- T. vII.- Nq 62._ С. |79.
710. Якoвлeва Т. Гетьмaнrцинa в ьpуiil пoдoвинi 50-х poкiв ХVII сгo-

лiтгя. Пpиvини i пoчaтoк Pyiтlи.- К., 1998.- с. 61.
1 11. Taм сaмo.
112. Aкгы to3P.- T. vII.- N9 66' 70.
113. Aив.: Гp1ulеoськui М. С. |croplя...- к.' l999.- T. X; Б1львittсъкai А.

УкpaiЬськo-poсiйськa вiйнa 1658-1659 pp. Aвтopеф. Aис. ... кaнa. iстop.
нayк.- К., 1998; Гopoбець B. Елiта...- К., 2001; С.мoлii B., Сtzeпaнкoв B.
Укpeiнська нацioнa,rьнa pевoлrouiя ХVII сг. (1648-16.76 pp.).- К., 1999;
Якoвltевa Т. ГgгьмaнrцИНa,.,- к.' 1998.

1 14. Aiтoпис ... / / Кliв,_ 1987._ Ns 7 '- С. 1з5.
1 15. Aкгы to3P.- T. 7 .- С, 195'
1l6. Haцioнальнa 6i6дioтскa y Baprшaвi._ BМ._ Ns 24610. Пpo пoдii пiд

Пoдтавoro йдетъся i в iнцrих ((^етtoчих Aисткaю) (Nэ 29611; З52|1)'
117. Aкгьl Iо3P._ T. vII.- с. 2з6'С.2з9'2ц' 250. Пiзнilце Bигoвський

звеPта€тЬся i дo IIIвецii. Йoгo пoсли.A.. oniвебеpг i lo. Hемиpич y AJlстаx
Ao кaP^a Х Гyсгaвa вiд 19.10.1658 p. пpoсиzr.и т'4сЯЧ IIIвеAськ}гх сo^дат A^Я
nетьмaна (Aкгы to3P.- Ч. III.- T. VI.- Ns 125' 126.).

1 1 8. Aкгы Io3P._ T. vII._ С. 244' 246.
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119. opигiнали цих Aoк}пt{еI{ть збеpiгаroться y BP Бi6,rioтеки Чаpтo- J

pийських y Кpaкoвi (Ne 402.- Apк. 245' 2з.7-2з9).
120. Tекст Гeдяцькoгo тPaIсгaтy надPyкoвaнo: Aкгы to3P.- T. VII.-

Nq 85. Biн aiсrав poзгoлoсy rцe y 165&-1659 PP.Aдв.. Hацioнeльнa бiбдio.
текa y Baprшaвi.- BМ._ N9 19817, 19818'31741;Ч._ Bм.- N9 58435.

121.ч.- BP.- N9 367.- Аpк.2|1.
122. Гopo6ець 8. Едiтa...- с.25|.
123. Tеprггopiя Bелrrкoгo князЬсгва фськoгo oхoIIl*Iовe a зa тPzrктaтoМ

земдi КиiЪськoгo, БpaЦлaвськoгlo та Чеpнiгiвськoгo вo€вoAств' аAе пoсAи
o6гoвoproвали ПrrTaнHя пPo вк^Ioчення y мaй6yптьoмy Ao rrьoгo всix y'PaiЬ-
ськl{х земе^ь, кoтpi rше пеpе6yвали y склалi Pечi Пoспoли.тoi. Aнaлoгiчнo
стoя^o ПуrтАгrНя пpo пiавиruення кiлькoсгi рссгpoвuЬ з ф тис. дo 60 тис.

724. tив., нaпPик,rаA: Гсpасtt,+lук B. Bигoвrцинe i Гaдяцький тpaктeт / /
3нTIII._ 1909.- Кн. I.- С. |ЗЗ; Кн. 2._ С,23-165; Геpaсtt.t'lu1к B. Cтaтгi
Iвaнa Bигoвськoro / / }oвiлейний збipник нa пorЦarry aкадемiкa МwхaЙtуa
Cеpгiйoвиva Гpylшевськoгo._ к., 1928.- т. 1.- с. 205-226. T. Якoвлевa, y
свo€мy Aoс^iдх(еннi Гaдяцькoгo AoгoвoPy схиAЬнa lo кprrпlvнirцoi йoгo
oцiнки, ввDt(a€' rцo вiя 6yв yгoпivним i випepеая<eв свiй чaс. ,Ь5в.: Якoвлс-
вa T. Г eтъмatlцIинa..._ с. 320.

1 25. Пaм'ятки iсгopii Cxiднo.i €вpoпи.- oстpoг-Beptпaвa-Мoсква,
1999.-T. V - Ng с. 149-155 (Унiвеpсaл-пpивiлей кopo^я Янa Kaзtlмvlpa
вЬ 4.06.1659 P., 

^^t|Llit 
I. Bигoвськoмy нe вoлoAiння м. Аrо6oмoдь i на нoвi

геp6и). .A,ив. : Pyськa (Bozrинська) Метpика._ К,, 2002'- С. 7 68.
126. Акгьl Мoскoвскoгo гoсyAaPствa.- сПБ., 1898.- T.2'- С.6|9 тaiн.
127. Акты Iо3P._ T. tv.- N9 205._ С' |97 ' Tексг пoAанl.lйt на;мlа у пe-

pеклaаi сгraснoro yкPeiнськoro мoвoto. .A.ив. тaкoж: Якoвлева Т. Гетьман-
rшинa в apyгй пoдoвинi 50-х poкЬ ХVII сroдiття . Пptrяvlнu i пoчaтoк фiЬи.-
к. '  1998._ С.280'

128. Aкгьl Io3P.- т. vII.- с. 263.
129. Hацioнaльнa бiбдioтекa y Bаpшaвi.- Bм.- N9 29627 , |9816, 27з40,

27341.
130. Aив. нauлy гryб,r'iкeuiю yнЬеpсeлy Безпaлoгo вЬ 23(13).09.1659 p.'

Aанoг1o Гyспlнськoмy мo}raстиP}o.. Мuцuк Io. А.3 УкpаiЬськoгo Aипдoмa-
тapiя apyгoiпoлoвини ХИI сгoдiтгя / / 3|fT|x._ Ilьвiв, 1997.-т. ссxхХIil.-
С. З71.

|37. Савu1к H. o. Aiядьнiсть ряly [o. Хмедьницькoгo в ylttoв,rх зaгo-
стPeння сyспiльнo.пoдiтичнoi ситyauii в Укpaiнськiй aеpжавi (1659_
пoчaтoк 1663 pp.).- Кaм'янець-ПoAiльський, 2001.- С. |2З.

7З2' Ajтoпнс CaмoвиAця... - С. 79.
l33. Aiтoпис ... / / Кniь'- 1987._ Nb 9.- с. 1 35.
134. ApxЬ гoлoвний дaвнiх aкгЬ y Bapшавi (д,,'i - AГАд).- Ф. <сApхiв

PадзивидЬ>.- BiАдi^ II._ Cyплеr'lеlггyr'r.- N9 567.
135. Ягеллoнськe 6i6дioтека y Кpaкoвi.- BP.- N9 5.- с. 89,r-895.
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,\rт<lгrl;с . / / Киiв.- 1987._ N9 9._ (.. l36.
137 [laпl 'яIкl l . . ._.t ' .  V._ N9 128. Пpивiлей вiл 30.04.1(l(>2 p.
l 38 l Iаl r iс l l lа,rьl la бiб,r io гекa y l}aprшaвr._ i]] l[.- N9 27346, 

, l9813' 
1 9820'

43091; ;\. З87; Со-'lовьев С. NI. L|a.<эpt,rя 1>oссийскaя с лрсвllсйrших l.}PсNrсlI._
]\ l . ,  195( l ._ Кl l  VI.

139 z\iт<lrI l lс Сarl<rвидr(я..._ с. 8l; Яl 'елл<rltськa Гl iбдit lтскa._ BP._ Ns 5._
С. t]85 .r\lrв raкo>к: Пеп|loвськuЙ 1УI. H. Укpaiнськi дiячi ХVlI вiкy._ К., 1929.-
tsип I. Tlrпriш l-{l luкlpа._ С. 10.

l40. I lКк._ T. 3._ с. 337; ] IКК.- T. 3._ С. 360'231' 232.
|41 . Саo' l .1к l/. Aiядьнiсl ь ..._ С,. |24.
1.|2. ГItrф'шевuч А. С. Сl loдl laя гаAt4IIкo-P)'сская ,\еlotlисЬ с 1(l00 l l<l

l700 кlд._ Аьtloв, l874._ с. 134.
14.]. z\Г;\A.- Ф. .сAPшв l)а^зlrвl,rдiв>._ BLrдiд Х._ N9 290._ С. 3,20 тa w.

Tаlr Hе.la. i , зOкPеIIa К)piй l Iснaй, бpа-г Iванe Hечая абo йol o син' o.I)кс BIrук
БoгAaна Хltс,rьlrиl lькol.o' aктItIJII(I Aiяв l lапpикrнцi 70-х pp. ХVII с.r.. 3a
AсЛкlI i\ tI ,I  Aаl l r j ,\|и (1.с l lа гpалиlt iя),  ви ]вal lа l lс .raя .гa (Jтефаl lи,r l ;  Хлlе,rь-

нll l tькoi Itirrroв piл, якиl] Aаu tlt^o;rt<.lгt.l }IаPo^Ol]o^ьця 7\'еСlar tlpiя.i\,l<lкpiсвlтнa,

а l lOтO.!|ки Oсl.анньoto li l lиlri )+(I{l]}'тЬ y Кисвi.

144. l ,opoбець lJ. Е,дi le..._ С.220.
745. Klaс1еtu.сki ||7. Jеr7,\- SеЬastian l-uЬomirski.- Wr<lсlаw_Wаrsz^w^_

Krak6rч 2002.- С. 166.
14(l. At)\A.- Ф. <сApюв Pа^зl,tвl lдiв>._ вL\^. V.- N9 18111. У uiй спpавi

збеpiгаlorr,сlr 15 
^}tс.I iB 

IJигoвськt. lг<.l зa 1653_1664 pp., якi r l iд.гtrr.<rв,rсl l i
нai\rlt 
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|41 . hIuцuкIО. l\tсrбap' t lудl l iв, Сдoбoдl; lrtа... / / Укpaiнa кpiзь вiки._ К.,
2000.- С. 144-145.

l48. u\I ' l\А._ 4r. <APхiв Paдзивl lдЬ>._ Biдд. V._ N, l81 l1.
149 Гopo6ець l]. Едiта..._ С.320,зз1.
150 7Ьioт paпriqtnikow do dziеj6rv Polski _ \Yhrszawa, 1859._ l.. V._ S. 154
151.IIе9' i--4евuцькui 1. Укpаiнськi rеIьI\|аlIи l ipI<;хtlвсrlькиl i таТстсpя_

АьвiI l '  1899.- С. 21.
152 Ч.- I}Р.- N.r 402._ l\pк.546.
l53. Ll.- BP.- NЪ 402.- Apк. 533.
154 .l\кl ьl Ю3P - T 3._ (;. 551;' I,pittuеltкo Jj. IвaIt Bиtoвський: йсrг<l ;кlrгтя

i 
^ri,ra._ 

l lсpкaсrr, 1917.- Btlь. 2._ С. з1; Ауaooui o. Oдена Bигoьськa f f
(,кpuпttttк 1. l\еt.ен,\a IrP() гстЬtrraIIa.- С. 155; Аив. 1aк())t{: Гpа6овецькui B.
3 iс r<lpii IIскP()пo/\я Укрaiни l / Скpunпuк 1. Асгсrlда пpO Г€ТIrltt?I{2._ С. 16з.

155. I|lpo6ець B. Ii,riтe..._ с. 438.
15(l. Та:rr сaмo. ()чевиднo, .liлo l.glьмaIIа б1'no п<.lхoвatlс пpи хpaпli Boз.

^l]l4)+(енI{я 
Чесlloг<r Хpес.га frpесroвoзлвиlкеllськtll'ly) Скиry Маllявськoro.

157. СEuпttuк.I. Аеrcrтда пPo гcтЬМeнa..._ С. 13; Гpa6oвецькaЙ 8.3 iсгt.lpii
}Iскp{)пoАя Укpaiни // С'Фunшк 1. Aсгсl lда пPo tеlъмaнa._С. 1(t2_163.

158. Мopоз l}. (.тpavений зe АoнoсOМ / / Скpunнuк 1. Aегенда IIРo Гет.ь-
Мat la.-  ( . .  136.
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159. Кpiм (.кlлry Мaнявськoгo piзнr aвтopи, IlеPевa)кнo кPа€знaвIIl' нe-
зиBак)тЬ ьtiсцем пoхOBaння l.g]ъмaнa Кopсщь, Pуау нa Стpийruинi, loсип-
птчi (Йсlсиlloвинi) lle Стрийrrlинi, Спаський М()настиP 6iдя Скrry i!{eняв-
сЬк()гo' Cкит (але rrе Мaнявський).

760. фuвotltея B. Hацioнaдьнa едir.a..._ Ч. 1.- с. 88-89.
16l. Hацiol lадьна бi6,r ioтекe y Beprлeвi._ BМ.- N9 29121 (<Rе|acia

koroneсyi...>). opигiнan збеpiгaеться y вiадiлi стapoapyкiв Бiбr'ioтеки Чapтo-
pийських y Кpaк<.lвi пiд Ns 5091/II.

162. Tp1at 1. [Ioвiсгь rrPo lrтьмaнa Bиг<rвськoгo / / hrrepaтуpнa Укpa.iнa,
30 x<oвтня 2003 p._ N9 37-38 (5030_5031)._ с. 12.
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Aoдaтки
(з aoкyментiв пpo КoнoтoпсьКy битвy 1659 p.)

Ne1

|659, ьнпня 11.- Taбip пiд Кoнoтoпoм.- Aист гетьмaна Iванe
Bигoвськoгo Ao кoPoннoгo oбoзнoгo Алrд2кея Пoтoцькoгo.

.l<Я зar.pимaв пOс^aнця в. м. м. пaнa нaсaNtlrеPеA чеPrз те, rцoб йoгo
вiAiсAaти нaзaд 3 чимoсь певним i пpиемним. !3в Haйвиruий Гoспoдь, rцo
за йoг<.l сBятoIo мидiстro Bopoг на багaтьoх мiсцяx не мiг тopх<сСтBУт,aтИ.
Cп<rvaткy lк вiн llpийшсlв з п'ягнaAцятьN{e тИcЯ\1^м|4 пЦ Гoвтвy, пPo tцo'

^yМaю, 
B. м. М. гlaнoвi вхtе вiдoмo, Aе зP,By Iriсля пpибу'ття Aiстaв такoгo

lIPoч)гхаrIe вЬ йoгo I\|. пeнa Каpан-бся; ма^o хтo виAoстaBся звiдти, i вся
Мoсквe Aяг,\a нa пoлi бoro, a стаprшi взят дo невo.ri, мirк якими е Й Силкa,
кеpiвник сlбсlpoни 3illькoвa, якиЙ бyь схoпдений i пpивеlеllий Ao Мене' а
тепеp i At>сi зaдиrлaеться lrpикутий Ao mPмaти. Я Йus<lь, rцo6 звiдьнlтги з
сrбдol и rlaнa Гуnяниtlькoгo rrеспirшнo' чекак)чи нe хaнa йoгo м., а як тiдьки
roй пPиб)ъ, тo мlr псrспirrrипи,i Аtlя 29 vеpвня 3a стаPим сти^еМ' у вiгiлil<.l
свв. Пеrpe й Пaвдa, с.гавlIIи бiдя Coснiвськ<>i пеpеl lp^B|4' 3aст^^|4 тAN|
п'ятнaдця.lъ .гисяч мoскви, IцO бoPoни^a oAIIy пеPеIlPавy. Ap1'га vастиlla
[м<rскви] сl.oяAa rraпсrгoтoвi. Ii [нaшlil 

^P^ryIIу: 
ьiьбиnи вiл пеpепpави, а

rroriм [нaшal кirrнoтa псPеIrPaвиAaся Й зalpимana 
.iх 

геpЦями. oplr.e ж,
пPимчaBIIIи 3 .l.и^y' тaк iх змtrua^a' tцo мaй;ке не стaвIIIи Ao AeAy' BOни
гIOчa^и в.riкaти, 

^ 
МИ нe iiнiх пдечaх гнaди ii пiыгopи милi aжAo кOrl()тoпa,

всl.е^яtoчи ryстиМ тPyпoм пoля; i маAO х.Io з }Iих rпк аo [мoскoвськихl
тa6opiв, як ствеPAиAи взятi нaми <<язИкI4'>' Taм iке IIol.PaI!и^и Ao lrсвсrдi
князь ПoжаpcькtrЙ, князь Aев Пpoкoф'евиv Аяпyнoв, два Бyrypдiнlа; всi

a
4g
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t lo^кoвники' pсlт l ' l iстpи, кalт iтани абo t loдягди нa l loлl  6oкl ,  aбo пi l t rди в

la'гapськy rIсl}O^к)' oAнaк ]aм неAoBl() в<rни прo61',rи, бo вlll.,Itrloв хaнський

нaкaз, rЦ<rСr yсrх iх, вiл ст.aplIlor.o A<l нaйltенlлoгo, б1'лсl стPaчеllo; llе нllrli

Сr\ 'дo вик<;нaнo, i  жсrднoг() IIс 3а,\иtUеt lo iкиtsиМ. Пpo Paлаl l<l l]сЬкOгo

[Porvonaнoвськс-lп.r Г. Г._ fo.,LI l llo-piзнoмy кaж}.lЬ: oаlli ка;к1.п', lllo гloдil

}Ix llol\i бolo, п<lpyбaлиЙ, ttlllltаГа r.oлoс laкий, ltlo йoгo lloгaйськa opлa

[v нaаirl IIa Bс^иче3нlаЙ ьику,ll, якиЙ ьiн сlСliцяс Aaти' хOlta € у себе i не вiдAас

пia piзниrrи IIPиtsoAaМи й сart<,lмy хаrl<.lвi l.,roгo мoс.li. Aде тсl звiAти сгaс
()чсtJиAl lи l t i  е,  l r to й PoпtoAalrсrвський lrс впк. Пpo це свi^чи. lь i rс,  ruo пiсля

r. iс. i  в iк,гopir  r{aA rIспPиятеi\е^r'  зPa3) '  l r iсдя зaхoAY сolrця l ioгo [Poмo,ra.
lloвськ<ll.ol .гaбip, ruсl вiд rIаlttoгo lIРI,rхo^}t сl.aв' 

^() 
тaСl<lp1' Tpу6еltьк<rlt.l

PуtUt,rB i з llим 3'сAнaвся, ЧеPез .l.е' зrlaти' lц()' l}тPатl,lBltltl вo;.t(Aя, нс мaB

мlrкнoсli C'^.I.|4 
^o 

сrбсlpt.lllи С)скiльки йoгo reбip вiасn'пив, тс'l пан I.уля-

нуlЦькутЙ став пoвнiс.ll<> вi,rьний вiд oбд<lги l tslAl}aiкнo llaпeв нa в<rptrгiв,

кoтPr вlAхOAI,lАИ IIoB3 l\ilс.Io' l.lall' IIсr\taAy частиIry r]O3lв Bl^lPвавlIlи' пOк^аR

багalo |вopoхtoгс; l  тPyп}' ,  захoI lиD lPи I\{oP. l .иPи' ссPс^ яких oArtа с. lPа-

llтеннo ве^икa' ч/oтIiPI1 гaPj\laти' 
^.|^кo.,1< ̂O ^вaнaAцятI,l 

t]O3lli вoгнI,lс.lих

кTAь тa пpoвiaнr1', нI,rrt а<lСlpс псlмiг вiйськy. TpyбеIrькoй, вpe;кеlrий таксllo

I loPaзкoк) '  3аPa3 ;ке r loнав рoбити пеPспPаl.} l l  на ptvrt i  КorIoт<rпi й

псPепPaв^я.I.уI ьolvt i, п<;ки lrlи з тaбopoМ в Aень св. llстpa пpибyли Irи

Кoнoт.oI l ,  ) ' )ке псPепРal}ив 3наЧнy Ч^с.|уII1у , l .eбopiв i  гаprveт. ()днaк я

Alзнaвся вlA (язиt( lIJ)) пpo йoгo 3aМисAи: вiн хсlтtв, пpoйuloвl l rи r . t

IIеPепPaBи, вiAсryтIа.ги.raСltrp<rм. Tсlд я спirr.rив тrсi>к нoчi всс м<rс вiйськo i

IIaказeв йoмy oкoпатися rтo6пизу, щo й 6yлo зpoбnеlro внoчi.  l [е Сlyл<l

вчиIIенO A^я тoIo' ruoСl вllpс.lг, Aiзнaвlllись пPo ttе [нarл пЬхrаl, tIе B^ePив'

вЬсryпaloни' I]^ н^с з 1'сiеro сl]O€lO пo.rytoю. Як6уr я цЬoгO rlс зpoбив, .l.o

нaпсBt lo iхнс вiйськo ()tз()^()Ai^o б [нal l rим| r .a6op<rr ' l ,  бo вхtе 6улo Й

вAo:ltиAoся Ao IIЬ()гO. Tам [у битъi], кo^и я ксPyBaв [вiйськoпr.| lIеPеA сaмиltt

oкOпoм' менl .гPoхи Alсгa^Oся: пеpшlий Paз гaPмa.гниl{ яAPoм BlAlPвa^o нoIу

кoIIс lJ l '  I l   якoi\tY я си^lB, a ьpугlай Paз гaPмalнoI() jк кyAск) POзlPвa^o

[.y''д"p.| на rtoясi 
^o 

сaI{()п) тrда. Oднaк всеМotylня p1хa ГIpсlвишrlня Мене

BP,гпrвa^а вiд заrибсдi, 3a шto хBaAа Мapii. Тyг зatsNж}| Гtlспсlдoвi Бolу пpи-

fшlr'a б [oсlarrня| п<rгибедь вopoloвi, кoди 6 пpиiлtsлa нa пl^Мory Чу?+(()3емIIа

гrrхoт.а, яrс1' oбiuяв меlli йoгo кop<-lпiвськa МOсть' пaII lшй мoсп,rвий. Te llсrцас-

ний я син матсpi мсlеt вiтзизни, rцrr ;rrеrri випaAO 6уи в тaких сlPa[rtrигх пPи-

сг}тIаХ' пpoтиьiкти Aoсlтrъ rlol}*ilк)i\ry в<rpс.lг<.lвi, a якби я з ниьr [в<lp<rгtl:rtl llе

зiйtшсlвся вtаDa*tнo, ro аoвсAOся б сrплaцъa.lи в.lpату не тi,rькr,r всь<.lгt.l кpeIo, a й

нсrвi, м<.l;же й неllер6сrplIi 'тpyaнollti tхля Biтчизни. To;к вчиlrro те, rЦo меrIi

сaмa piv i дloбoв дo Biтчизни кa.i*ylъ BЧII||WтИ' тс' rцo 3мO)+(у' пoк^eAatoчи

мшtнy налil<l rle Гсrспoаa lioгe i llpенисч Иoгo Мaтip, яю зliднo зi свoсrсl

вoдеI<l сalri Poзчal]^ять вoPora; Цей llспpияге.,rь i тепеp Ilерб1ъас y а,сrсrгь мil.t-

lrй oблс-lзi, Й нe знato, як iз неi зМO)ке в,,rAoсгaтиcь,6o й псрlrpaви, зpoблеlri

II^I\|LI Н^ piнlri Сейм y TPЬOх мидях вiд Кoнстгoпа, в;+iс пс.rпa,rсlli' a OPAa нatsкo^o

. f f i***.****09ь.
iйьмaн lвaн Bueoвcьк.Jй ----&r

геrъ усi цI^lD(и iпr перpЬa,ra,.la Й tм, яснa piv, у тт|^у т^ llа <pnшlгaх не бyаемсl
6ездiяrьнсl C|oЯтуr. !3вши rIе Ao вцOМa, в. ;ч. м. пaнoвi еtс.

Aalrсl як Bиtце скaзal{o.
П<lкipний 6paт i слyга Iваll Bигoвський, гегьпlан.
11 дипня 1659 p. Tабip пrа Кoнoтoпoм>>.
(<<Griindliche und wahrhifftige RcIation...> (<Гpyнтoвнa й

aoc'тoвipнa pel.пtiя tlpo пepeмory кopolЬcьt<oi. вclпчtloc-тi Irolьцrj пЙ
лticтoм Koнoтott ot+t llaА M o cI<oB I! тa мн.. . >). - Гд a нь cь к, тtttтoгp a фiя

Pеzе, 1659. Пеpек,raа з нitrlеrтькoi. lo. Nfиrtикa .га H. Пilгopнoi.
3aпис кoпii.стa: <<Кoпiя 

^исTа 
BЬ йtrг<l м. паrra Bигoвськoгo. I.етьмaнa вйськ

PyськI{х' дo йсrгo М. пaнa кoPo}rнOгo o6oзrroгo Iliд дaloro IlеPIIJoгo 
^ИП|1я 

3
.га6opу пiд КoнoтoпoМ Poкy 165s>. 3aпис: <Ксrпiя z\ИCT2 П. Bигoвськoгo Ao
п. кoPo}IIIoгo oСloзнol 'o tt loдo PoзгP<-lьty вiйськ пiд Кoнo.гoпoм>. l(ей

^oкyМеIтт 
B)|(е AP\Tgвaвcя 11^|6|4. ,Ьnв.: Мuцlк Io. Кoнсrтсlпськa 6итъa oчнмa

гrтьмaна Bигtrвськсrгo / / Стapo.'кlrтlroсгi._ 1994._ N9 5/6.- С.24; Muцuк IО,
Кoнoтoпська бrттlrа oчимe гетъмeIIe Bигoвськoгo / / Сяpunшк 1. Aегенда
пPo гетьмaна._ Iвaнo-Фparlквськ, 1997.- С. 125-|28. У виrцсзгaдarlй збipui
дистiв Iвaнa Bиl.oвськoгo (AГ^A.- Ф. <сApхiв Pадзивидiв>.- Riдд. V._
Ns l8111) знaх<rnи.l.ься пoльськoм(rвнa кoпй ЦЬoI0 АИCTi гетьмaнa' якa булa
виAPyкyвallа y призaбyгoму аpхеoгpat|liчIloN0' виAаннi: ApхеoгpaфwчecкиЙ
с6opник AOкуМсIIтoB' o].нoсяIllихся к уrстoPvrИ Ссвеp<r-3aIla^HoЙ PуcуI.-
Bиlьнa, 1 870._ T. 7._ Ns 87 _ с. 1 14_1 l 5.).

Ns2

1659, ссpпrrя 5.- Baprпaвe.- Уpивoк 3 aнoнiмнoгo Aиста' вмirценo-
гo на стopiнкаx нiмецькoмoвrroi а.pyкoванoi бpourypи <Griindlichc
uлd wahrhiifftigc Rclation... l>

<3 Bapll laви вtа 5 сеpпlrя.
Я не пro;+l1, пPихOBaти вiA llанa, tцO t\tи rц<rйrr<r o.IТ)иnlаAи з Укpaiни

pааiснy вiсгь, зпalltl з якOIo pуський гетЬМall Bигсlвський кiлькa pазiв yrцеtrт

PoзгPoNrив ;r l<>сксlви.гiв, пPиЧOrtly захotIив AoбP)' 3AoС)ич i взяв y пoAOн
Сrагaт<r зtIaчних князiв. Гстьtt,tан Bигoвський б1'в пpи цЬoМv y в €z\r,rкiй
небезl lеrt i , бo пtд l lиtч бyлo lapмaтl lи\{ яAPOМ yбитo кoня. Як тLrьки дiйшдa
аoстoвipнa зBlсткa' Bor{a Bик^икаAa т}т tsе^икy paаiс,Iь, l в i-сlх xPaмaх спll]a.
r'и.,T е6c, Бtr;ке, хвe,rимo...,}>

(<Griindlichc und wahrhifftige Re!ation...> (<Гpунтoвнa Й
дocтoв ip нa pelяцi.я IIP o ПeP eDroIy t<opoi в cьt<oi. в e,lн'ltlocтi Ilolъllli
tтj4 мiaoм l(oнoтottoм IIaА Mo ..,).- Пeньcьц ттлтorpaфiя
Фptиpнxa Peтe, 1659. [Iсpсклaд з нЬtеrlьксlt [o. Мицика ra H. Пiлгopнoi.
[{ей дtrкyмеl,Iт B)ке 

^Pyкy|]А|'с'| 
|I^Му1. \wв,: Мuцuк ^Ёo. Кoнoтollcькa 6и.rъa

oчимa ге.гьмaнa Bигt>вськol.o // Стapoжtитнoсl i .- 1994._ N,5/6._ С,24;
Мaцuк |О. Кoнoт<.lпськe бwrъa oчимa гетьМaнa Bигoвськoгo / / Ск1>uппuк I.
Aеl ендa пPo гетьI\|aнa._Iвaнсl-Фpан кiвськ, 1 997._ С 1 20_1 28).
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1659, липня 23,- Ta6ip гетьмaна Bигoвськoгo пiд ПyтивAсм.-
Biстoвий лист (<<aвiзиo) .,Po пеpсмory пiA Кoнoтoпoм.

<о\wisr z taЬtrru nа graniсv moslосwskiеj na Samariс, Bi lусh l3iсrсhсlч sp<lсl
Put1rr, lа dаtа msса july d. 23.

29 \uni1. KаrасzЬеi przуszcd| ц'е <]rvudziсstu tуsiqсy <lrdv kr1'mskiеi, tсn2c
Si lkq przvprowadzi l , hеtmana dсnссlосgt' l ,  kt6rеgtl zniosl pod (1[1211.q d. l6
tсgсl2 msсa, z ktorуm Ьyl<l 16 tvs iqсi , ;  a zt4d tyсh ЬaraЬaszсt. lu 'dеnikаrnr
prz,х,zуwa1ц zc Ьez' )-adnсgo orQza' z- kijсrr-r opalonуm alЬo Ьulаrv1 сhtldzq" ссl na

Ukrainiс dсnеk4 slуniс.
4 iul1,. l Ian prz.i'szсdl do taЬoru d<l Krupiсzр<rla, tсgс.l dлia iеgtl miё p.

hеtmаn л^sz z^Porozki  wita l  zс wsz}'stk imi pulkownikami, с ld kt<irеgсl
wdzrgсzniе przvjqt1' Ьуl i  pt lсlarki 7. l lапl lсnltс t ld harlа iсo m56i panu hеtmanсlwi
danе t wszystkin-r pulkownikсlm, to iеst dсl iс tсl i tolr,е ЬiaIi pulkownikorn, a
sаmеmu jс<l m6ii panu lrсtmarrorvi altсmllаsowц a drugi1 tak2е tсlrк;wa tе2
podarki t аssаъ'цlom wтljskсlwym podawаrr<r, сIlorщwiе polskrе rv'szvstklс
prсlwa<lzrlr,, tаk2е i szwаdron draganv niеmrесkiсj, a stаrsz}'na kt>zaсka po

Prа\)'m i po lсu'1.m lloku pana hеtmana jaсhа[

8 jul1'. Utarсzkа Ьуla pod Wiszniсq z m<rskrr,l nad przерrarvц kt6r1,сh p.
kаpiwn Zakrzс',v'ski, rсgimеnru iеgo пl56i p. Т,gсzуIiskiсg<r, сlЬсrstеra kсlrtlnпеgo, z
jсgo m6Ci4 pаrrсm Jаnсm Kosаkowskim, kаpitаnеm zaсixчtlw1'm z rvoiskа lltt , od
tеi przсprаrvv odЬrli. А Prawym skrzуdlеm i tсrц'm orсla рrzсprawiwszу siq, tсj

PrzсPrаwу tуl wziqla m<lskйс, сo tе! przсprarvу Ьronila сltl Konсltopu mаjqс
v'o|nц wojsko prarr,'iс rv oсzу m<lskrviе udеrzvli, kqdу ze Ьlogсlslaйqristwеm
Btlskiпr ws7.уstkq mсrskwq do jеdnеgo zniсsli, ktсirусh Ьyl<l ktlmmunika i piссhoty

rysiqсу 40, starsz)'nа пroskiсwske, сo nаiссlniеjszа nа tсn сzas Ь1'lа, piеrsz1, kлiаz.
Wasilеwiсz l]utr'rrl.rn, tоwarzysz TruЬссkiеg<-l' dгugr - kniaz Siеmitln Romаnowiсz
Ptl2аrski, ok<llruсz1', trzссi _ Grеgory (irеgorowiсz R<lmadапorvski, сzu,аrtv _

kniaz Siеmiсln Piotrowiсz Lwoч pr1tу - .Artomon Siсrhiсц' iсz, pulkownik
strzеlесki, pr1'kаzu сarskiеgo, szostl l  _ raitarski pu}kou'nik Wссlсn ,Andrеlorv
Zmуoui sioсlmу - pulkownrk HruЬoц strz-сlесki, tусh i noga tаk stаrsz1,n1', i2|46 i
rvoiska iсlr niе uszlа; to siq stalo w miI dwiс od Konotopa.

9 iu|у.Z tаЬorеm do Konotсrpu Przyszlism!' i сrdsiесz dano iсgt.l msёi pаnu
I.Iulaniсkiеmu, hеtmanowi siеwiеrskiсmu' tеgФ' сzasu p<lЬaсz1'wszy url isko

р<ltqzruс, mсlskwа z,е trzcch tаЬor6ч w jеdеn siq okсlp zgromaсJzl,|a, сlсlЬiсgszy
w tyсhiе rlkopeсh su1,сh m<lzсlzicrz'a Ьarzсl potq2nеgсr i inng аrmаtq, kt6ra na
ziemi |е2ala, tak2е tc2 potq2na, kul samyсh szе6ёsеt, а stсl grаnattiw.

10, 11 july 7. okopu, kt6ry Ьyl na tеi stroniе сrd Konotopa PrzсPrawy'
szturmсm z onсgo na drugi Ьok przеprаrмy ku Putywlowi samеmu TruЬесlосgo
z wo|skiеm сarskim w}Parto' w tymiе szturmiс' gdy wojsko przуrvodzil jеo m5i

pаn hеtman, konia pod ntmz dztc|a uЬito, na drugiеgo, gdy рrzеsiad, skoсzvl na
oсlwrot ku niеprzyjасioloи, znowu 7- dzia|a zadni lqk urwalo, a samеmu jеtr

m56i za lask1 Boi1 niс niе szkodzilo i пaszсgo ludu ma}o ссr ra2ono.

ffi-="71 ы
IБffьмaн lвaн BueoвcьКUй -"' "*# "

l2 jut1r OdstqPit TruЬесki z taЬсlrеm od Koпotopu, za kt<irym tеgoz dлie
wojsko w pogoli poszlo, doszсdszy onеgo w mili сld Kon<.ltopu w polu, сhс4с
go tam pogromid zе wszystkiсh stron' nа taЬor sprawiony moskiewski wtlisko
naszе udсrzylo, w kt6rеj utarсzсе z pu}ku samеgo |еo m6ёi panа hеtmana,
kt<irz1' iеo mSё p. Krzуsztoph l-аskа '*'odzi, poruсznik hеtmаiski, z oweiie
сhсlrщwi panа Bеnесkiеgt. l  postrzеlono, p. Trzсinowskiсgсr postrzсlono,
сze|adzi dwoсh zaЬito, koru o6m zaЬito,z podсhorщwi p. NaЬorowskiеgo pod
pсlruсzit istrvеm jеo mri i  Ьqd1сy hеtmаiskiе| p. Jana Zal iwskiеgo zaЬito,
сzсladnikа р. сhor42еgo postrzеlono, p. Dawida Skсlryniсza zaЬito, pod samуm
panеm NaЬorowskim kсlruа zaЬiкl z dziala pod towаrzystwеm zaЬito koni 5 z
podсhorщviе р. Poniаtowskiсgо, p. Szymonoйсzсlwt z dzia|a rqki urwаlo, p.
l_Iеstorowskiсg<r pсlstrzсlono, p. Tworskiеgo postrzеlono, koni zaЬito 1О z
podсhorqgwi jесl miii p. Мagdelеiskiеgo, samеgo P. rotmistrza postrzеlono, p.
Piasесkiеmu z сJztala kuJа nogс urwala, p. Pawlсrwskiеgo koni zaЬito 7 z pulku
p. Jеrzеgсl Wvhсlwskiеgo p. Jana Isa|еwiсza zaЬit<l, p. JekuЬe Pohorskiеgo
postrzс lonсl  pаna Stсphana SoЬolеwskiеgo postrzеlono, p. Biе laсkiеgсl
p<rsiесzсln<l, р. laszkrеwiсza posiесzono, p. FIеliasza Wуhowskiеgo postrzеlono,
p. l{rapinskiсg<.l postrzсlonсl, koni zaЬito 76, z podсhorq.15vi p. Szodorowskiеg<-l
tеgoi pulku towаrzystwa ptrstrzеlonеgo 7, koni zaЬito 13; z podсhorцуi p.
Wtllynslосgtl t()warz),stwа zaЬito trz,есh, koni 5; z skwаdronu dragoriskiеgtl
maiсlrа Wrlhсlma lludсllfа, kt6ry Ьyl przсd trm na Bусhowiс z sluсkq piссhсltц
zаЬito, p. Janа Kosаkowskiеg<-l, kapitana, zaЬiкl i innyсh фfrеitеr6w i siеr2antow
pozаЬrjano i drag<>nv niеmаlo lеglo, piесhory kсlzaсkiсj pulkownik<1w piеszvсh i
sсtnikс.;rv szmаt niеmaly utraсOno' ktсiryсh liсzЬy dle wiеlko:jёi woiska trudnсl
wiсdziсi; mсrrzordyп sluсh i samсj ordy utraсono сzqSi, kt6ra arс1'doЬrzе
stawalа, pospolu z kommunik, iеm polskim r kozaсkim, nа wszytеk og-rеri i  na
armetе pt>tqin1 odwа2ruс nastqpowali.

13 juii. 7'a oimi szlсl w<risko inГеstui4с onусh dziеIi i noс, tlrdа sprzodu, a
Woisko Zapсlroslос z t\,|u zе wsz-ystkq аrmate i с<lmmurukiеm pс;lskim.

l4' 1 5 iulу, wt1z 1 6 )rrlуl ()sadzili Ьуli w К<lzaсkiеi D1Ьrowiе od poranku а2
d<; n<>су samсj tеgoi. dniа z сlЬu strtrn mqzniе, halasuj1с tak z armat, iako z
rgсznеj strzеIЬy, сzqsс taЬoru moskiеwskiеgo urwalt ,  a lс dla wiс lkoSi i
rucprzуiaсic|a porz4сlkiеm drlЬrym sprau,ionеgo, taЬoru 2adn4 2yw4 miara aru
kqdу okopa6, аni tсz w рolu rozегwaё niс mс;gli, а do tеgсr, 2е niе tak z rqcznej
strzеlЬу, jako z ptltq2ni 'сh dzial ogniа Ьсz przсstаnku dawa.l i ,  kкiryсh mial i  w
taЬt;rzс z sс;Ь4, jako ptrrviаdaiqicz\'сУ,80 sztuk, а 10 гozеrrvalo, prесhotа
wszystka w рut [ .. l  

* Ьylа, kк, lryсh klad1 l iсzЬ1 20 t1'sigсy, сwiсzonеj trуЬсm
сudzozrеmsktm' teЬсlr niсprzуjaсiеlski oklспr oic przc1rzanу, tcчoz dnia za

Przсpraw € Sаmаrki, kкir1 nazуrvaia Bi lviе Bеrеhа, ku rzесzсе Sеimu oЬronп4
rqk4 przсz ordg przсЬirvszу siq, poszli ku Puq,wlowi, wсljskсl wtroP\' za nimi
postqpuiс. ordа w 7.^8on\, w ziеmiе iVloskiеwsk4 gtqЬOko poszla, wtljska
wszуstkiеgo z TruЬссlum рod Konotop przуsz|o 180 rysiqс1i kt6rеgo uЬylo,
szrurmu!1с do K<ln<ltсlpu i ro2ni podiazdу odprawuiqс, jak<l i tсraz z nami siё

t oArlс с.,roв<l абсr l lезrtaчltий фpaгlrеlп IIе пр()чит)'IoтI,ся
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ъ 5ёiеra|4с 724 tysiqce. Chorщwi wziqlo niеprzyjaсiеlskiсh r<i2nеmi сzasу 206.

Naszе tе2 woisko ukraiпnе doЬrе i potginе, z hаnеm iсo m5ёi4 wszystkiе a

wszystkiе Ьеiou,iе, soltаnoйе, iagowiе nа glowg wyszli i iсdno niеsposoЬnyсh

do wojny i сhlopi1t melyсh w domaсh swyсh pozostайaly, w polасh okiеm niе

sam wodz, drugi - Fiеdorow Кurakin kniаz, oЬеrsztorow Dman [?]>.
(AГAA.- Ф. <Apxiв Paдзивtt,liв>.- Biддi,l rr.- Cylтtт,teDleыт.-

J\rg567.- C. 1-2.- opигiнaл [)].3aпис iнrшoro Pyкo}o к. ХVII _ пoч.

ХVIII сг.: .o.fe 27, fasс.4, listеw siuсkiсЬ, тoбтo <Ng 27, фaсuiкyл 4, лиciв

сAyцькию). Укpаiнський пеPек^aд цЬoгo Aoкyментa APyкyвaвся II.LVи Pа.
нiulе. .Д.ив.: Мaцuк Io. Iстopiя свiAчrлть. Кiдька a<rкyментiв з кoзaцькoi.

стePoвини i кiлькa заyвФкень з цьoгo пPивoAy / / КуP'еP Кpивбасy._ 1995._

Ns 43/44,- С' 3уЗ4.).

<сAвiзи з .гaбopy }Iа мoскoвськoмy кoPAot{i rlа Carnrapi, Бiлих liеpегaх,

з-пiд Пyпавля ъiь23 лlалня мiсяця.
29 vepвня. Кapav-6ей rlpийrшoв з 20 тнcпlaми кpимськoi. op.lrи. Biн хсе

пpивiв Cилкy, Aейrrецькolо гетьмaI{а' кoтoгo PoзгPoмив пЬ Гoдтвoю 16

чис^a цьoгo )t( мlсяrur. 3 ним [Cилкoю] бyno |6 тцсяч вiйськa. A lц.rх бa-

рбauлuЬ Aейнеками пPoзивatoтЬ тoмy, цlo вotlи хoAять бeз >кoднoi збpoi' а

тiльки з oIIa^еI{им кисм абo 6yлaвoro, кorlPy B Укpаiнi уr^зvIBaroть a.е[йlнекoro'
4 лнпня. Хaн llpийrшoв ao тa6opy, а.o Кpyпинпoдя. У цей Aеrrь iх мoсгь

пaн гетьмa}I наIII 3aпoPoзький вiтав йoгo з yсirvra пoлкoвникaми. Biн бр

ним [хaнoмl вAячнo пpиЙнятнЙ i бyлo a.aнo ханoм йoгo мoстto rtaнy г€ть-

мaнy i всiм пoлкoвникам .ryаoвi пoAaPy}Iки' а сaме: дедii'тедiтoвi 6iдi -

пo^кoвникaм' a сaмoмy пaнy гетьмaнy йoгo мoстi - aдтеlrбaсoвi i apyгy

тс^етoвy. Бyлo такox< Aaнo пoAaPyнки i вiйськoвим oсaвy^aм. Bнcгупvltla

всi пoльськi хoPyгви' тaкorк i ескaAPoI{ нiмецькoi aparyнii. A кoзaltькa

стaPIIJинa iхалa пpaвopyv i,tiвopyv вЬ гстьмaнa.
8 липня. Пiд Bиrдницею нaд пеPеIrPeвoro бyла сyгинкa з Мoскoвитaми.

iх вiд6иди вiа пеpепpaви лaн кaпiтaн 3aюlсевський з пoлкoм йoгo мoсгt

пшla Aенчинськoг1o' кoPoннoгo пo^кoBtrикa' з йoпr мoспo rlaнoм Янoм Кo-

сaкoBсЬким' нaймaним кeпiтaнoм з Aи.IoBськoпo вйськa. [Ia пpaвoмy кpилi

й на ,r'iвoмy пеPепPави^aся oPAa i зaхoпида тил lriс.i пеPепPaBи y мoскo-

витiв, якi 6opoниnи тy пePепPaBy. Мaroни вЬьний IIIAях Ao Кoнoтoпа,

вйськo BAaPиAo ьвalкaЙ в oчi мoскoвrп-ам i зa Бoiким бnагoсд<lвеннЯм Poз-
гPoмиAo всix Ao €Aинoгo мoскoвитiв, кoтPих 6yлo кiннoти й пixoти

fr,23r\
Гemьмaн lвaн BueoвcькuЙ 

=ъ-. \

40 тисяч. Мoскoвськa стaPrшинa нaйпrлoвнirцa, якa тoAi 6уt'a пpн вiйськy, a
сaме: пеPrций _ кяязь Baсильoвич Бyгypлirr, тoваPиIIl Tpфeuькoгo; apy-
гий _ юrязь Сeмен Poмaнoвиv Пoхсepський, oкoльнwянЙ;тpеrlЙ - Гpиrcpй
Гpигopoвиv PoмoAeнoвський; vегвеpтий _ князь Семен Петpoвин Аьвoв;
п,ятнЙ _ Apzroмoн Cеpгйoвиv [Apтемoн Cеpfiйoвиv Мaтвеев.- Io' M,|,
сгPi,rrеrrький пo^кoвник цaPськoгo пPикaзy; lлocтtlЙ _ pейгаpський пoл-
кoBrIик Beaен Aнapiйoвrтч 3мiйoв; сьoмий - пoлt(oвник сгpiлеuький Гpy-
6oв. oсь шiсi стepIшини, як i if вйська, i нoгa не Bтек^a. Bсе це тPапи^oся y
Aвoх миAях вЬ Кoнmoпa.

9 шrпня. Ми пpийrшnи з тa6opoм Ao Кoнoтolla i 6yлo a.аrro aoпoмory йoгo
мoстi паrry Гyляrrиuькoмy, сiвеpськoмy гgтъмaнoвi. B uей veс, пo6eчивll.lи
пoт}Dкне вiйськo, мoскoBити з тьoх тa6opЬ Bчуrн.И^уI oAиtl' oкoпавIцисЬ' а^е
пoкиt{yьи в цI,rх oкoпaх свolo A}Dке пoт),)|о{y мoPтиpy й iнlшi гаPмaти' ксrгpi нa
земдi дerкали, теж пoтpкrri . 3atlуttllилlц й яlеp сaмих 600 i 100 гPaнaт.

10_11 дипня.3 oкoгry, кoтpий 6ув нa uьoмy бoui пеPепPeви бiдя Кo-
rroтопа' виIнeI{o дo rlyмвдя самoгo Tpy6ецЬкoro з цаPськIл\,i вйськoм. Пiд чaс
llьoгo цЦPlvfy, кoли вйськo вЬ йoro мoсть паI{ гегьмaн; тo пЬ ним бyлo в6rггo
кoня з гаPмaти. Кoди вiн персЬ на irпrroro i юдтyвся нe вiдсiч вopoгoвi, тoa.i

["дpo'l з гaPмaти BиPва^o зад}пo 
^Fry 

сiдла, але сzlмoмy йoro мoсгi з Бoжoi
даски нiц не зe.lrrкoдrалo, i сеpсA нirllrтх ruoдей 6yли невеликi втPaти.

72 лнпня. Tpфсшькoй вiдсгyпив з тa6opoм вЬ Кoнoтoпa,3a кoтPим y
цей же aень [нerше| вйськo пirпдo в пoг1oнto. Aoгнaвrди йoгo y мидi вiд
Кorroтoпa в пoлi, [нarшil пpaгнyли йoгo там PoзгPoмити i, вiдпoвiAнo
виtIIикyвaвIIIись' вAaPи^и з yсiх 6oкiв нa тaбip. У 6rrгвi бyлo пopaненo з
пonкy самoгo йoгo мoсгi пeна гетьмa}Ia' кoтpий вoAI{ть йoгo мoсть пaн
Кpипrтoф Aaска, гетьмaнськoгo пoPyчникa' a 3 цiеi lк хopyгви Янa
Беrrецькoгo, панa Trrлчинoвськoгo, в6rтгo Aвoх чедядникiв i вiсiv кiнних
з-пi.о, хopyгву1 I|^нa Ha6opoвськoгo' lцo 6yли пЬ пoPyченствoм геть-
маIIським' вбитo пaнa Яна 3aливськoпo; чеAяAtIll|<^ I7^t|А хopyrгжoгo бyno
пoPa}rенo' a в6итo пaнa ,Цeвпьe Cкopиниva. Пiд сaмим панoм Ha6o.

Poвським бyлo з гapмaтп ъ6wro кoня' a пЬ тoваpисгвoм вбrггo пЬ 5 кiнниx
з-пi.о, хopyгви пaнa ПorrятoвсЬкoгo' пaнy LПимoнoвиvy [яa.poм.| з гаpмaти
вiaipвeлo Pyкy' пoPaненo пaна Hестеpoвськoгo, гiopaнeнo пaна Явop-
ськoг1o' вбrгo 10 кiннкx з-пia. хopyгви йoro мoстi пaнa MaгAалеt{ськoгo'
пoPаI{енo й сeмoгo пaнe poтмiсгpa' гaPматI{им яаpoм вЫpвe^o нory пaнoвi
Пясецькoмy, y IIAI|^ Павдoвськoгo вбитo 7 кjннuх,3 пoлкy пarla lopiя
Bигoвськoгo пaнa Янalсaеьуtчa вбrтгo, пoPeненo пaнa Яку6a Пoгopськor.o,
пoParrенo пaнa Cтефaнa Co6oдевськoгo' пaяa Бедацькoгo пoPy6aнo, пaна
Гaцrкевrтча Iropyбaнo, пaнa lд,rro Bигoвськoгo пoPaненo' пaнe Гpaпин-
сЬкoгo пoPeненo' вби.гo 16 кiяних з-пЬ хopyгви пaна LШoаopoвськoгo' a
тoваPиствa з цьoгo rloлкy пoPанснo 7, в6и.гo 13 кЬних з-пiа хopyrви тIaна
Boдинськoгo з тoвaPиствa вбrгo тpьoх i 5 кiяних 3 AParyнсЬкoгo ескаАPoнy
майopа Biдьгедьмa Py.aonьфa, кo,тpий 6р пеpсa тим y Бкхoвi зi слyuькolo

)

t
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Ь lI iхoтoкr, вбитo пана Яlra Кoсeкoвськoгo' кaпiтalra, вбиr.o й i lrrдих

сфpейгopЬ i сеpжaнтiв, вeirгo й немаAo lparyнiв, втPeчсIIo пoдкoвlrикiв
кoзaцькoi пixoти i чимадo сoтникiв, пpсr кrлькiс.гь яких чеPез Bе,\икy
чиседьнiсть вiйськa вaя<кo AoвiAaтися. € чrп(at цIo й нypааин-ссlnr.eн [?l
|загиrryвl i сaмoi oPAи вlPaчеrlo чaстинy' кoтe Ar)ке аoбpе билася,6paлa
yчaсть y битвi Pa:roм 3 пoльськolo Tа кoзaцькoro кiннoтoro i на вoрoжий
вol]cнь l пoтr,lс{y aPти^еPlю вlдBa)кнo веAe нaсlyll.

73 rtппtlя 3A l|ИlnИ йцrдo вiйськo, rypбyюvи вAень i вllovi сllеpеay
oP^oro' 

^ 
з т|4^у _ Biйськoм 3aпopiзьким' тaк сaмo з yсiеro apтилеpiсю тe

пoAЬськoк) кllIIloтoIo.
14_|5, a тaкoж 16 дипня iх o.|oчуI^Lt y КoзaItькiй diбpoвi вiа palrкy ao

сeмoi.нoчi. ЦьoI.o AIIя мr'(ньo б'loчи з oбoх 6oкiв як з гаPмат' тaк i з

Pylllниць' PoзгPoми^и Ч^стt|||у мoскoBськoгo тaбopy, a^е чеPез ведикi
вopolкi сvtьи, якit стoяAи y aoбpoмy пoPяAкy' не 3l\{oгAи iх зyпинrгпl, oтo-
Чу,B|JJI,I [вopoжий| 

.гaбip, aбopoзipвaти йoгo в пoлi. Ao.1oго ж не..гaк з PylIJ-
rIиць' як lз lтoт}Dкtlих гaPмaт oезнeстaннo oу'^!l, 

^ 
мa^и ж y .IаooPt' як ка)|(rгь

,,язикн,',80 шгryх' a 10 _ poзipвaлoся. Бyлa тaм i вся пiхoтa в пonкaх [?l,
кoтPих }IaPaхoByroтЬ 20 .tz,сяч i кo.тpa бy,tа rraвvенa на iнoземlrий лаа. Бyв
вopoжий тa6ip тaкvlЙ всликий, rцo не мo)кtla бyлo йoгo oхoпI,гги oкoм.
У цей жс AсtIь нe lrеpепpaвi Caмаpui, кoтPy нaзивarorъ Бi,ti Беpепl, а.o piнки
Cейм, вopoжий тaбip пpoбився oбopoннoкl Pyкoю чеPез oPAy' пirдoв дo
Путивля, a вiйськс.l йде всдЬ зa ним. opAa зaгolraми гли6oкo зaйrшлa y мoс-
кoвськy земAк). Bсьoгo вiйськa пpийш.r,to rliд Кolroтoп з Tpy6еuьким l80 rи-
сяч. Bogo втPaти^o lliA чaс цгryPМy Кoнoтoпa та piзних poзЪaiв, як i нинi
пPoти нaс б'кlчися, 124 тYrся,lt' У piзнпil vaс бyлo зaхoпAенo 206 вopolких
пpalropЬ. llalrlе yкPaiцrнс вйськo aoбр й пoт}Dкне' a з [хalroмl йotо мoспо
всi-всi беil сo^тeни' ar:и вvtЙtut'и, тiльки rrезAатнrа< Ao вйськoвoi слyк6и тa
мaдих хдoIl',rг зe^ицIиAи y свoiх Aoмaх. [Cилa такa], rцo ii oкoм tlс tvo)кнa
oхoпити' бo неpез сBOIo веAикy кiдькiсrъ вoнa стoi.ть, Poзтяг}ryвrЦись нa
кiдькa мидь вi^ кoзацькoгo табopy. Хшl зaбоpoнwь6paта ясиp, шroб oPAa не
зaлaльм}ъaлa свй pyх чсPез ясиP. Як 6avимo, вiн хovе, взяBIIIи Бoгa lla псlйv,
з Biйськoм 3arropiзьким RЧ?|н.LгтуI пpollесiro бi,rя [мoскoвськoi] сгoлиrti i
ск^з^тY| свo€ сAoBo Микoдi Мoжaйськoмy. Мoскoвськa стaPIIIинa' кoтPe
з^^LIIЦу|^^cя )|(ивoк) i lroвеpнyлaся AoAoмy' така: oдексiй Миvгroвиv Tpy-
6еrркoй, сaм вoжAь; APУr:иЙ _ u,tlязь Фeaopов Кypакiн, пo^кOвник [] Aдшl [?.|>>.

Ns3
Уpивoк з aнoнiмнoi <Biprшoвaнoi хpoнirи> (1682 p.)

<Tеn Wyhowski ЬadZ пiе z pen<iч |ecz z utodzenia,
Wiary graесkiсi Wygа Ь1di Wyszynkа sterеo imiеnia,
Ii ruska koSё, Ь4di polskiе miqso przylaё do laski Chmiеle
Pod Кorsuriskqz^t^z, Ьo mu Ьyl potrzеЬпy z wiele,
Zwусzaie polskie йеdzial, leude, sеim6w сonstiшсiе

Progrеssy sеimikсiщ posсlskiеi izЬy konfеrеnсyе,
W kiiowskrеi kаnсеlIary laсin1 soЬiе Prawеm
GсmЬg naszmarowal i za IеЬ poszеdl niеzaЬawеm,
Woiеw6dztw ruskiсh praktyk musi Ьydi dе omni sсiЬili,
B1d2 сzаsсm niе rad i niе zwiе uzna,a2 go uzyЬili;
St1d musi o^z^wsze oganieё doЬrzе swеj gеmЬц
JеSli iqzykiеm doЬr, lесz z rgkq" Ьy niе lесiеli zеmЬ5
А do tеgo, ie okkazуе сzlstе z niеprzylaсio}y,
Gdy сhсe Ьydi pr<lЬаntеm, zaiуё mo2е ryсerskiеi szkody'
Niе owеi, сo sPrytJvс roЬiе, sztyсh zmierzуё ku P(anu) paпdipindyfoniе [{,
l,ecz tam, gdziе B<ig, сnota wskаzцiе ku pogariskiеi stroniе,
St4d niе zrzk4ё mial do lyst6w m4drе pisaё wskazen1 drogе,
Alе ехpеrimспt wzi4l i do'.voiny w rеЬеlli1 srogе,
osoЬliйе, gdy Chmiсlпiсхki пa polaki wojowаl,
Byl mu wе wszеm 2усz|tw i do iеgo sig woli stosowа}...
R. 1659 Wyhorvski сale hetmаnеm zapotowskim.
Tak, iak prgtko Wyhowski z woli Chmiеla woiskа wszеgo'
Zostaic hеtmаnеm zaporсrwskim, Ьedz drudzy Sirke swеgo
Сhсiеli miс6, lесz 6w na to niе dаl' jak zywo, namoйё,
Zalеdwiе koszowym hеtmanеm dal siе miеniё i slowiё.
Tak prgtko za protеktora wzi4l soЬie kr<ila polskiеgo,
Сhс1с odеЬraёZadnieprze u Мoskrvy i kozakа Ьuntowпеgo;
Gdzie tez i krol z panу wdzieczпiе to przy|1wszy, !еdпo lygq
Zhetmanу polskiеmi, zlесil onеmu miе6 na !еdng migg,
Wt42 i hana sсiщn4t z ordami ku Wyсhowskiеmu,
Bo na tеn сzаs hаn z lесhi i lOИyhowski przесiw moskiеwskiеmu
W iеdng ligс siе zniеsli, e 2е Ulaniсki za Dпiеprсm
Z Wyhowskiеo str()ny' w Кonotopaсh oЬleion rozеPrеm'
Broпil siq z swеmi kozakami Мoskwiе z lriiku tysiqсy,
Niе сzеkаiqс Wyhowski [?] sii i posilk6w сiцn4сyсh йqсе!,
Szеdl z swym kozaсtwеm i z hanеm ord strasznyсh sroр Potrgfu
Pulk rylko z Сhl<lpiсkim lесhriw mаi4с, aЬy mitrqgа
odp6r dal srogiсi wzaicm moskiеwskiеi potgdziе Prеtko,
Dniеm i noс4 Ьiе21с z ordami, z kozaсtwеm z SmieQ сhqсia
A woisktr poIskiе w tеn raz diwyzyi dйе pod Krylowеm
Hеtmana йсlkiеgo i polnеgo kupili sig swym lowеm,
Chс1с i5ё ku Ukrainiе, iakoz z oЬozu neporym
Z-pod Кrylowа poszlir6my woj<rwaё, ko2dy wiе o t1m,
7' dуizуa hеtmana wiеlkiеgo koronnego Potoсkiеgo,
A marszalka zas polnеo ku szwedom z mlеlsсe swеgo.
Zaсnуm iak prqtko strasznе woiskа przесiw siеЬiе skupiali,
Tak prсtko Мosk*у kommunik srogi zaszеdl drogе w mili
Przy iсdnej sig wszеrz pl dаlеkiе! niеprzеЬytеi Ьloсk4 przеprawiе.
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Ь Zasedz'I| z Реwn1 armete przу szaocaсЬ z drаgаni4 w slawiе,

Gdyz pсl stu rysiqс1'dсlЬrzе u oЬu stron przесhodzilo,
Lссlwiс niс pсl trz1'kroс tysi1с ztqd i zowqd сzyпilo;
А tak tаtarskа i kozeсkа do przеЬусiа oсhote
Niс moglа nаlсSё, Ь1d2 d}ugo grуz|i z soЬ1 tеgo kotа
B1dz kozaсv z 

^rm^t 
Wyhowskiеgo przеz up6r sig miеli,

Alе сllа wstr€tu mсrskiеrvskiеgo radziё niе сhсiеli
Ploty rozniе klad1с, dylowаnia, wtqz i r6ine сhrusty,
Rzцсali traw)t' siаnа' slomy, trzсinу; szmaty i сhrusty,
Aszсi kozаk, przеdawszу sig z zаdniеprzаn do Wyhowskiеgo,
Ьсl zadniеprskiсh Nloskwа mia|a przу soЬiе mnсrstwasz tеgo.
Dla lаski nalеzion1 skrytn1 gaё ukаzal w Ьloсiе
W miti, ktorсj m<rskwa пiе wiеdziаla przy swo!еi oсhoёiе.
St4d han niеspodziеweпе z ordаmi siе przеprawu!с,
Po сzеsсi i kommunik kozaсki tam2е siq |<lcruiе / /
R. 1659 wojsko polskiе idziе rr'Ukraiлie
Hеtman tеdy wiеlki koronny Ьqdqс zlеgo zdrсrw,ia
Nat1'сhmiast szlе Jеndzеiа Potoсkiеgo [...l.
Niе poniсrsl od kr6la pena, takiе \Oflyhowskiеgo
7. d7,wizvqw<>iska swеgo w kilku w tеп raz tysi4сznеgo,
Ьo iuz wprzod SzеmЬеrk Ьyl z pulkiсm k niеmu ordinowany
I tаm z prz;ldanеmi сhorщuriami tаrg krwarvy sporewiаny
Pod Kiiowеm, а2 siq iarmarkеm zаkonсzyl w Browаraсh.
Sk1d рсlspoliсiс Piwo z Dymiru Ьywal w ryсh zaЬewaсh,
o kt6rym ni2е! Ьqdziе, a tеraz wo|sko w Ukrainiе
Сhсiаlo siq sprawiё, сo SzеmЬеrk sprаwil' сhсqс iui zaczцёinniе.
z\ti6ii iako przyszеdl pod Ky6ч zapadl w Ьliskim lсsiс,
A gdziе [?] N{oskrva wszсzqla soЬiе r<jiniе siq Ьra6, ei szсzq56iе niеsiе
okrzyk wiеlki uсzyniwszy, wziеli Ьra6, ёiaё pod K1'owеm,
Zalеdrviе niс wpadli w sam Kyow lссhi sw1'm polowеm.
NaЬаwili strасhu i szkody, poniеk1d moskelсiч
i\lе gdy moskwa pryszlа do sprawy, koni, piszсzd6w
Z oсhotnikiсm kуowskim, kt6ryсh nа kilka tysiqсу',
Szli w pogon zа lесhi i doszli w sileсh, 

^ 
cor^z wigсеi,

Badi siq oppаrli lссhi, rеsistеrе !u2 niе mogli,
Wsсzеli uсhodzqсусh Ьi6, strzyiаё, Ьior4ё, pеwnyсh przсЬodli
Ь2 za г-:^i] siсdm prz.ypеdzili pod samс Browаry,
Dopirz uсzуnili sig przy Piwiе йqkszе z^w^rу,
Bo niе tуlko, iе Wyhowski przеd tym z k<rzaсtwеm dokuki,
Nawеt stoj4с pod Kyowеm, przуtarl moskiеwskiе kгuki;
Alе iwoisko polskiе infеstuiaс (u)staйсznrе,

Jermark sprаwiwszy Маrsowy, oddawali ёwiсzеniе [?]'
Bo i Wyhowskiеg<r zа wу'lvarсiеm z Kiiowа

f f iY:T7: =-.TIg' .
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Przy potqdziе i silасh йqkszyсh spеdzilа moskwу glowа;
W tсn сzas to, gdy pod Ki|owсm lеZal z swoimi kozaki,

Jeszсze do tеgo, arlti to nadсiEрqli polaki
Stqd Мtlskwa, ptzуdawszу siq w urirkszс sily, maiqс kalmuki,
(]hсiеli lесh6w po2yс, przuйodszy na to kruki,
Gdy2 to ordа kalmuсke, od moskwy Sёiegnionа zЬyt wojеnла
I ju2 Ьyta tгwoga u wyhowсzykr5w i lесhow сodziеnna,
Alс <rrdinowan JaЬlonowski z wo|skiеm tаk siq stаrl mg2niе,
Zе niе rylko w oсzу zaitza|e Ьil siq, Ьyli zneсzti wiglniе,
Alе tаk stanal i kalmukom, 2е nа dlugi сzаs slawа
Brzmiеd Ьqdziс w Мoskwiе i kаlmuсkiеj ziеmi niе Ьyla kara
Сi kalmuсy nad krymska i inszе сlrdy grrrg Ьiorq,
Zawsz'e w woinасh iz Ьrudu, gdziе sig zwtoс^' lЬy, grzЬiеry piora.
Kroi luЬiа srogiеgo lukсm a2 diуda zЬуt nltАIczуwу'
l.Ьа srogiсgo, uszy' oсzy mаlе, nos pleski, sem m:iёiwy;
!И miаsz gruЬy, stroiеm niеzwyklym, jаkсl iakiс strаszydlo.
Dziwkа idziе ne wojnq, па hаr(d)lo, wуpada zа Ьiеlidlo,
Slonесzny upal, wiatr przуkrу i ziеmno, mr<lz сiqiki, srogr.
Konia umlе zaiуё t na onym siq sprаwiC rogi,
Warkoсz wlosсiч kсrssy w jсdеn zmut dlugi, nаzad zplесionу

[...] szkаrletniс torЬa skrasi<rnс, luk w moс сiщniony panna / /
R. 1659 z moskw1 i z kаlmuki tесhi siq bii1
Taka panne za takj'm Progrеssеm zama2 idzie,
Gdy sproЬu!е szсzgiёia i пiеszсzg6ёiе przy slowaсi [?.! Ьidziе;
Мiqdzy iлпеmi trupy taka od lесhow nalеziona,
Tаk doЬrzе stаwelа, 2е az z razem 2olniеrzskim z,g|adziona
W mqskim stroju mqskiе i sеrсе doЬrс(ф<r kawalеra,
Zapnwdе i mqska slаwа, gdy tak wiеk sw6i сzyst z^w|сta.
Oto iеdnak ta potrzеЬа, z tеj i owеi sur()wy wszсz1t^'
Niс mogla z plaсu zegnae niеj ryсh, niе! onyсh zdjqta
f;ortunа oЬom str<lnс;m, lесz w mniеlszе! silс lссh6w przуjц|a.
I z slawq tak t1'сh, jаko owусh fautorуzowe|a,
Alе iе Сhmiе|ikzaraz <rd kozaсtwa spraktykowany
tsqdz nczej kozасtwtr сrd onеg<.l, Ьy kloЬuk zIzuс^nу'
Z monasIуra wyszеdszy, odеЬrа.l Wyhowskiеmu Ьulаwq
I inszе insygnia zaporowsk4 w tym slаwе
P<lniсk1d i z instynktu [...l kozak6ч lесz moskаl6ч
Uсzynila czern,Ьqdz kozeсtw<.t, swе kolo, w tym do piszсza|6w,
Gdy Wyhowski oсiщal siq skledeё Ьulawy, skoсz1'li,
I-еdwiс z swеmi koпie dopedl, malo go niе po2yli,
I-uЬo i on tсmu niе Ьyl sPrzесznУ, tylko sam Сhmiеlykoй
Сhсiаl oddaё, Ь1dz tеmu, kt6ry Ьy holdowаl lесh6m, kr6loй;
Z teQ)сl kola, Ь1di rаdy, i lесh drugr lсdйе uskroЬel

s
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I sam Wyhowski, gdy go o wlos lud zdradziссlо niе z(d)zoЬal.
I)oрamiqta drugi radq kozaсka gdy siq nurzаl w Ьloсiе,
Сo сhсial slvszеё vote madrе, poniosl w Ьokaсh wsparсiе kloсiе,
Gdy t lmaсhеm, sаmopalеm, nadzakiеm' kyсm Ьral po skurzе
Wlаsniс tаk, |аkoЬy Ьyl nа Piйе, Ьqdz gorzei' w zl1m пurzе
Przуsluсhal siq tе2 pеorсlm сlrat<rrskim, gd1,wdzigсznе slowa
Zagna|i drugrеgo,2с lсdwrе trapil w sw6j oЬ6z do s}ov'a.
Bo wЬliz \^,' tеn fez stalo wojsko polslсс, tylk<l йqс przеz Ьloto'
Przсt<r mu lесhi w ten r^z,Ьqdz z szczuplym wojskiеm, sta|i za z|ot<>
I dla tеgo lесhi pеwnym rrsPссtеm n^ rzeсzpatrza|i
I w 7aс|niеprz z Wyhorvskim ku Polszсzе ustqpowаl.r
А' iu2 tеz Ьr'l Stссkiсwiс z<\wne z сiomu 2onе swg rеkupсrowal
Z oЬIq2еrua w (-zсhryniс tld i!{oskwy kozaсгwa, przyprawowal
Z сltlЬr1'm miеniеm swym ku l,ukсrmlu, ktсiry od kr6lа dаnц
Zс wszystk4 wlo6ёi1 i wojеwodzkim stoikom <>Ьdarzany.
Gdyz tс Stсtlосйсztiwnе r<ldowita wпq| z gladkoSёi'
Bqd1с lrеtmаnеm 7,aPorowskim, zask<lсzywszy z skryto5ёi
Przсz swусh w domu w kilka tysigсy ludzi na to zеslаn1,сh,
Kкirq uсzсiwе w karaсy prz,уwiozszу przсz osсlЬ sрorz1dzenyсh,
osoЬliwiе Przеz mеtroPolytе kytlwskiеgo traktowаl,
AЬv z doЬrеi woli szla z^ niego'kt6rqprzе2 mus аkсеptowat
W takowym tеrmiruс p<lzwolilа pu6ё jui 7^ onego'
Bqdz siq кl oЬligowel odwiеSё, gdy пiс zесhсiе iSi za niеgo
Wiеlkiе dary iwiсlkiе upсlm.rnki otrzуmАIz.
Od postronnyсh narodow przez,pos|у tсn hon<rr swoi mia|a / / .
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I-{сй Bигoвський, хoн u,u ,," l 
"j*, 

;^. IIJ^ях-гич 3 нaPOA'кеII'Iя'
I}ipи гpеuькoi, Bигa чи Bиltwlrкa сl.ePoI.o ймення,
Pyськa кiсгь, хoн IIo^Ьське l'l'яссr; за це BitI 6}ъ ltpиiанятиЙ Х.медсм

T1т;ке, пЬ чaс Кopсyнськoi [бrгвиl, Сlo йolly il Ёili,Ъ'u,,"o
з 6are.гьox пPичиtI'

Бo [I}иг<rвськиЙ| знaв lIoдьськi звllvai, ляyAa, сейьtoвi кoнвoкauii,
Кд сеймик.rв, :г,aP^^kl пoсoльськo.i iзби;
Biн 1' киiЪськiй кalruеляpii Aaтинolo та пPaBoм
Bигt-lс.тpив яз и ка' стaB BBaн<AтvIс я [poзyм нo ro] гonoBoк)' rrевAoвзi
N[yсив з11^.|-91 PУськI4х вo€BoAстIJ ilлpиги,3нaloчим пPo Bсе

(dе omni sсiЬШ),
Хoч чaсoм IIс Pад i не клиvе, але дiзнaеться' кO^и йoгo вlке ъибw,хи
Тoьry вiн t\|усI,Iть зaB)кAи Ao6Pе oхoPoIIяти сBOгo Poтe'

..lgxffiФ#эi:*.*+:;:{i+аt*:t":..,rtтa-. 7-g
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I якlrto 
^oбPИЙ 

я3ик()м' гo й pyкolo [ьl1'сить а.oбpе вoлoniги|,
Iц()б lIс видстt,rи зt,би.

d<r тсlг<r rк мaв час.l.i с)тички 3 вOPoгart{и;

Кo,rи хoче 6ylи llсlслylшIIик()м' М()',l{с BикoPис.l.а.ги PиllаPсЬI\T шIк()^)I'

Hе rу, lrro Poби.гЬ спPaB)t, a tцo [Bе^и.Гь] й.lи лo I.oсIloда

pandipindyfoniс,
A .laм, а.е Бot., неснoтa п()кaзy€ AO rr()гaнсЬкoi сгopoни,
orтiе, вiн slaв )' ̂ истах 

мyAPo IIисaти IlPo вкa3aний лlлях,
Aде здiйснив скспсPименl, i [сгaвl лo вiйни, Ao )кoPстoкoi pебелil,
()сoб,rlrвt-l, кс;ди Хltедьн иl|t,киЙ вotoвaB IIP()ти пOi\якl8,
To вill Сl1в йolly в yсьol\tу зич,хпьиЙ i кopився йolo вoi / / ...

oPo*y 1659 Bигoвський цiдкoм [ylкеl запopoзьким гетьпtalloм +.

Як тi,lьки IJигoвський з вoдi )iче,rя [il всь<lгt-l Biйськa

с.l.aв зaIloPo3Ьким гстьI\'allotrt, т<l iнtпi [кoзeки| свol'o Сipкa
хo. l iд l l  l tа. lи [гетъмerтoм], алс вi l l  [Сipкo| кa. lегoPичнo вiд;voвився,

^еAве ^ав 
себе IIa3иBaтуl i cлaвwrи кoIJIoBим l.е.гьNiaнoм.

Tак ltIвl,t^кo |Bигс.lвський] взяв сo6i rIPo.IеlffoPo,\l IIoAЬсЬкoIo кoPo^я'

Пpаl.нyни вiлiбpати 3aаl l iпря у Мoскзи i  y бyнтiвнoгo кo3eкa;

Taк<rж t к()P()AЬ з l IaнeNtи BAячнo uе пpийl lяв, т i^ьки

A()P)п{I{B й<;пl1' y2.,., мiltний сolo3 l3 пo^ьськими гстьмaIIaми;

такo;к i ханa 3 ()PAaМи стяI.н}в дo Bиioвськoгo,
Сlсr в цсй чaс хaн з Aяхaми i Bигoвський пPo.ги l\'oскoвськoгo [uapя]
AOМ()l}I,t.\ися ltpo сtхиниit сoЮ3; a <;скLrьки Гyляl.lиЦькIlй зa !нiпpoм,
гrPихI,I.\ЬIIик Bиl сlвськoгсr, бyв oбл<.l;ксlIий y К<rlloтoпaх
i бopoнlrвся зt свt.liми кiдькoмa 1ИcяЧ^I|у1 кoзaкiв пpoтlr мсlскoвlгпв,
тo Bигt lвський, не vекакrvи бiдьrшс сид i l l iд,rto lи, якi  нaдхoдили,

йllt<lв зt свolМ кo3aцтв()М l 3 хetl()t!t стPaцIних oP^ ве^икoto rloт)'гoro;

дяхiв вilI пtaв тiдьки oAин rlo^к Kl<.tпицьксlгсl, rЦoб

lIItsиAк() дaти вiдсiч cильlllЙ мoскtlвськiй пoт.vзi.

У uьtlпrу сN'li^ивoi\ty пpапlсlпIi вirI Aсrгь i нiч lrчaв з oP^aМи ,lа кoзаI(lвol\l'

а тим часol\,l двi дllвiзii вiйська tlo^Ьськoto пiа, Кpилoвим,
l.егьI\laнlB BеAикoг() тa пo/\ьI{oгo' збиpaпиcя свoi.rt ,roвot't,
пPаt.нгiи йти дtl Укpaiни; 

^ 
Як |iИ tloтiм з табopy

з.пи Кpилсlвa йпr,wа вototsaти, пPO це зtla € кO)кеI{'

з Aивiзtекr Bе^икoгo гетьмаIIa кOPOIItI()п) Пoтorlькoгo,
iмaplllа,rкa пс.l^ьII()гo [€. Аloбoмирькoro._iO. М.,| Ao цtr]сAiв зi свс-lгo мiсr{я.

Taк швиAкo сrpalrrнi вiйськa oAне пPoти o^нoгo сl.яryвa^ися'
тaк цIвиAкO пo.l.)и{нa мoскOBськa кilrrroта з^cгу17|4^^ rшлях [Bигoвськoмy,

сгaвrпиl в милi,
llpи <raнiй дадекlй [?l неllpoхiанiй бoдoтисгiй rlеpеrrpaвi.

€2'

rl

* Bидi,rеll i x{иPtlиIt| lшpифтoм с^oва tIаписeIIl пo BеPхy стoPll lки
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бo не тiдьки Bиr.oвський IIеPеA rlим маB 3 кo3at,ггвoм AohTкT'
i  нaвi .гь, с l .oяЧи r lЦ Киевoм, псrбив мoскoвсЬКих кpyкiв;

a й вiйськt; пoAьсЬке пoстiйнo.rуp6yrovи,

вiн вчинив яPмaPoк Мapсoвий, вiдAaвaди нayку [?],
бo й Bиг<lвськOгo зa BихoAoМ [?l з Кисва

пpи пoryзi й бйьшкх си^aх пPOгIla^a lriOскOBськa гo^oвa;
.гoдi. кoди вiн сгoяв зi свoi,vи кo3aкaNtи rliд Киевoм

lI(е 
^o 

1or.o' якпpwбулvr пoAяки.

Toму шtoскoви.ги, здo6}ъltIися в сиAy' |4^|oЧИ кalrМикits,

хt lт iди nяхiв з ' iсги, l rpивiвr l lи нa l tе кpyкiв (кeлмикiв).

l [я л1'хlе вoйoвrlича каAlllицькa opаa бyлa пPивеAенa мoскotsитaми'

i в;ке бyлa tцoAсIIIIa [vеpез uс] тPиBoга y виг<-lвникiв ra ляхiв;

Адс пtrc,rаний пPoти нIтх з вiйськ<lьl Я6дoнoвськrтй М}'+trIьO lJAаPиs IrA нИх'

rцtr rrе.г iдьки вAaPив у лoб [ i  l loниruив],6ули Й значнi п()^OIlсI l l ;

вirl так стаl} пPoти кaл,vикrв' rцo rrа A<.rвгий чaс с^aвa [пpo ньol.o]

буьe лунatи y Мoсквi .гa кадмицькiй земдi.

L(i кa,rмики бсpу'ть гOP)'IIаA кPимськ()к) тaiпtlуlмуt oPAами'

l]oIIи зaBжAи y бpyа.lllтх вiйllaх, кya,и пЬyгь, piк1ть t:sиiтa сII|4I7И'

tlalуpи [?l вoйoвнинoi, з лyкoм .гa сrlисoм вигAяAa€ нaAт() aгPссивrlo'

Bс^икa I()АoBx, мani вyхa. l .a oнi ,  l lдaский нiс,  сeм мcгиьvtЙ'

Li,rolt .l сrвсгий, o,tяl. нeзвизний' нiби якесь olItАal\o.

.A.iвкa йле нa вiйнy, нa смеP.lъ' йде як зa IIy^Polo'

[пеpеlloсlггь,| с()IIячIry спскy' пPикPий вiтеp i х<.lд<.lA, тllэккиЙ i си,rьний

мOPo3'

Boнa ltсl;кс l]икOPистot]}'IJaти к()lIя' пpибopкaти йoгo;
ii вoдoсся _ в кoси' кoси _ B oAин Aoвгий ж^lrl.' зarl^rl.eниЙ ззa^\,,

[ . . .|  
* l lуprrуpoм пoфapбoваний к<.rдчан, л1'к iз сиAo|o нe, lяЦ, €1ъся

ьiвчинoto / /.
Poкy 1659 дяхи б'lотъся 3 мoсквoк) та кeAмиками.

Taка дiвчина з 1aкИN'И сIIPaвaми йде зeмiж,

к<l,u,r сIlptlбyе lЦactяй неrцас.lя у,laкiЙ [?j бiAi.

Cеpе,,l. iнlIllrх тpyпiв бу-лa oAIIа тaкa ыlaЙ^eнa,

вoна 1ак lroбpе билася' rцo a)к 6уt'a зa6vrтa yAaPol\t ;кoвltipськиlr;

в<rrra Сry,ra }' Чo^()BiчoN{y oAязi' ма,ra й чoдoвiче сеPtIе, як y A()бPOгO PиI.IаPя'
дйснo й сnaвy vonoвivy мaла, 6o. l .aк l iднo вiк свiй скiнчида.

У ;кopсгoкrй битвi, якv PoзпOчa^и oбидвi стOPOни'

{х>p.rylla не 
^tor.Aa 

Iloкин}ти нa пoдi бolo нi .l.их, нi iнlllиx.

eAе схиAи^ася Ao 
^яхiB, 

кoтPi бy^и в меllшiй силi,

a сAaвolо як цих, тaк l тих BкPиAa.

Aле n.т Хмелик, спсrнyкeний кoзal(lвoм'

a IIII]и^IIrс BOнo tlим' бo вiн скиIlуъ [vеplrеvий.| юr<rбyк

i вийш<rв з мoнeстиPя' зa6paв y Bигoв'ькoгo 6yл'eвy

#ъ
IBиr.oвськийl зaсiв 3 lIевнoк) аpтилеpiсro lIPи IIIаIIцях 3 APaI 'yнaМи

y с^eвl;

кoAи ;*( п() AoбPих стo 1исяч з oбoх стoPiн пP()хOAи^O'
.гo /\е^Ь не тPистa тисяч вiйсЬкa бу^o.
-Гar.apськс й кoзацьке rjрагIIrI{ня Ao IrPoхOAy [псpспpaвиl
tIC М()Гl\И зн^trл.|4 [нaлс;хrloгo мiсuя псpспpaвиl, .гoNty 

^oвI 
O

гDизAи ць()гo l(oтa.

Ксlзaки ж Bигoвськoгo з гaPМaтaп{и |у|^^|4 
^.r^KУB^1'I4'

a,\е чеPе3 мoсксlвський oпiP I{с xoтr^и [непoтpiбll<ll ПaPао|<^туIся'
.гol\ly Bo}rи к^a^и Pi3нl IlAoти' пoмoсти' тaкo)к l plзllий хмиз,

киAaAи ]PaBy' сlнo, oчеPет' ttlМаття Й хуc.tхvт,

a)к тrг кo3aк' пеpебiгIши вiд зeднiпPяrr дo Bиr.oвськoro,

a зaа.нiпpськиx [кoзaкiв] м()скtsa мa^a tlPи сoбi AР(е бaгaтo,

зaA^я lroМи^yвaння A^я себе п<.rкaзaв секPеr.нy гpеблк; y бoлoтi,

у мI,I^.l 3Bl^си' пPO кoтPy i\{oсквa не знaAа, l пo сBoiй вo/\i.

3вцси хeн rrсспoAiвaнo пеРепPaB^я€ться з OPAaМи'

чaстl(Oвo йде тyди ],к l кoзацькa кiннoтa.

Poкy 1659 вiйськo пolьсЬкe йа'е в Укpeirтy.
Toдi ведикий гетьмaн к<lpolIlIий i\|aв lloгаrlе за,op<.lв'я,
.гol.lу негaйнo пoсAeB Allд;кея Пoтoltькoгo [...l 

+

не troнiс [?l вiа кopoля.t]анa' тaкo)t( I}иlювськoгrr,

3 Aивlз i € к)  свoгo кi^ЬкaTисячIloгo вtйськa'

Сю вже pанirле ШIcvбсpк б}'" дo 
"".,. [аo Bиroвськolol з пo^кoм псrcnaниЙ

l тaм 3 
^oAeткoBI{ми 

хoPугваNrи BчиIIиIJ кPивeвии .IoPt.

пiд Киевol't, a ltе закiнчидOся яPмaPкoNr y Бptlвapах,

звЦки пoстiйнсr Пивсl з,A*имсpy буъaь нa танIlях,

пpo якi iчoвa пtде ни)кЧе; a тепеP вiйськo в Укpаilli

хo,гiдo Bч|lЛ|rrL1те' tllo вчиI{иl} LI-IембеPк, пPaгIr)пrи вжс пoча,ги irrrпс

Aдс як пpийrI.roв Iriа КиLв, тo с.lаB y близьк<.lмy лtсt,

i кtrди ьroсквa rloчa^a с<rГli pt.lзпopot-rIенo BIтхoAити, tIе вilrl}ъa^O щaсгя [4,
,ro' BЧL4|1|4B|]1у1 cи льниЙ кpик, [llalлi] ПoЧ^^I7 6vлacя, p1бaтиcя пtд' Кисвсrм,

.AеAь ,rяхи IIr вAеPAися в сaмий КиiЪ y свoiй п<rг<rrIi.

3aвдaди сIPaхy й шкoAи мoскa^яI\'.

Але кo,rи мoскtsа OтяМи^aся' l.o кiннсr, з гIиUta^яNlи

i з киiвськими AoбPoвo^ьцями' кOтPих бyлo кinькa тисяv,

llirдди в пoгOнro 3a AяхaМи' тo нaзAoгнаAи iх бiдьluol<-l си^ot().

Aяхи хoч i впеpлися, a^е вiдсiчi Aати не 3МoгAи'

ro iх yгiкакlvlтх пoЧaпи 6vrтu,cтpi,хяти. хаrleти' Aеl(()гO й пPoби^и [списсlмl
i a;к сiм i\,tиAь гнa^и пlд самi Бpoвapи.

Toдi вчинидуIся ПPуl Пивi 6iдьlшi свaPки'

ц

+ oAlrе сд<.rвo aбo незнaчrlий фpaгмellт rIе пPoчr,гryк)тъся.



,/ - 
o. ЮpiЙ Muцuк

L
тa lнцIl зaпoPoзькl l'{сt{гнl! y цrи сAавl

Бo з iнстинкry [...| * кoзакЬ, aле мoска,tЬ,
вчиtlиAа чеPIlь' чи тo кoзarггвo свo€ кo^o' e y нъoi(y'
кoди Bигoвський тягнр зi скдaAенням 6yлaви, кинyAися

Ao пиrцa^в'
дедве вiя зi свoiйи пPихиAьникeми дiсгaвся дo кoней,

6o йoгo мeлo не зЪи,
хoч вiн не 6р пpoти [пoкласта бyлaвy], тi.rrьки хoтЬ ii сaм

Хдrедикoвi
вi/r.^aти, aбo х< тorrry, хтo пPисягrryв би дяхaм i кoporrевi;
з rlьoгo кoдa a6o )к Pади t|^cиI^У Й trмуl втек^и'
i сaм Bигoвський, кoли йoгo мaдo не вбив зpaа,ливий

nroa, [вйськoвий];
зaпaм,лга€ it ttlшerЙ кoзaцькy PaAy, кoл'r зe}ryPrовaвся в бoлoтo,
a тoй, xтo хoтЬ пoчyги г.ryAPy Paдy' aiсгaв y 6iк списoм,
a кoAи й дoв6неro p], сaмoпeлoм' чекaнoм' lqеrrr Aiсгaв пo lшкipi,
вAaсне так, нiбrлгo бyв нe Пивi aбo rце гiprше, y зnoмy rryрi,
пPисAР(1lвся тeкoя( Ao oPeтoPськ'{х mсень' кoAи вдЯчнl сAoвe
тeк Aeкoro зaгна^и' цlo AеAве пoтPaпив y свiй тeбip Ao сAoва'
6o цьoгo pазy пo6,rизy ста^o пo^Ьське вйськo, тiльюr rшo vеpез

oo^oтo.
oднaк йoмy zrяхи, хoч i з мадим вiйськoм, сгaли тoдi як 3oлoтo.
Toмy ллхи 3 певним Pеспекгoм 

^IIBуl^'lcя 
нe те' lцo вЬ6рaсгься,

i в 3aанiпpя з Bиroвським дo Пoдьrцi вiдсгyпали.
A вiн yл<е тaкoж свolo APPкиtIy, з Aoмy CтеткевичЬ, визвoAив
з o6дoги в Чигиpинi вiд кoзeхЬ, пoс^al{!rх МoсIоoro,
i з а,o6pим свoiм мaйнoм пirпoв a.o Aщoмzrя, кoтpий бр йoмy

дшrий кopoлем,

Paзoм з yсl€lo вo^oспo l вo€вoAським кPlс^oм.
A uro poaoвrгry Cтетr<евинЬнy вiн взв як pЬнro [],
бyвrши зaлoPoзьким nетьмaнoм' захoпив i{ вдoмe тe€мнo
свoiми кiлькoма тися.Iaми AIoAy' пoсAaнoпo A^я цьoгo.
i[i.з пoчесгями пPивеr^и y кapетi aoвipенi лroaи,
a вiн oсoбдивo чеP€:t киiЪськoгo мrrтPoпoAI{та вЬ з неro

пePenoвoPи'
rЦoб вoнe, якy вiн зaхoпив сиAoto' loбрвiльнo пirцдa за rтьoгo.
У такoмy paзi вoнa вже AoзBoAиAа сoбi пiти за ньoгo'
Хoчa в Paзi, якIцo вoнa вi^мoвrггься пiти 3а ньo.пo' вiн oбiцяв

rr вlАDезти нeзaA;
вoна oтPима^а ведикi aepи i веirикi пoAаPyнки
i вЬ iяoземнrтх rreцй чеPез ['.хнiх] пoсrrЬ бy,re вшraнoвarre...D

1659, вepeсня 16.- Baprпaва.- Pегест 
^истa 

кPиIIrтoфа пeцa'
вe^икoгo кaнrl^ePa JrПтoвськoпo' Ao кoвк)Iцoгo кoPoнIIoгo, нalriсrтикa
Пpyссii' rспязя Бoгyс.raвe PoA.rвпда.

<.. Jako йdzе Konotopska gdziе iсh 130 000 pedlo i Potym Przez niеdzielе
w ziеmiе iсh han i. m6ёi hospitаlitаs шeсtaЬiliosеs>.

Aалi мoвa йn.е пpo кpaкiвськoгo вo€вoAy (веrrикoгo гетьмaнa кoPoнrroгo
Cтaнiслeвa <Pевеppl Пoтouькoф, який ovo,tro€ кoPoннr вiйськo з пiхoтoro
тa apти,\еpiеto' зaгa^ьнa чиседьнiсгь вйська.* 20 тuc. Boнo пiдe кoзeцькo-
мy вiйськy нa пia,мoгy. ILIвеAи пPaпгrгь муIPУ| 

^ 
пoтiм 6yaе yк^alенo миP

Pечi Пoспoдrггoi з Мoсквoro.
(AГAA.- Ф. <lApxiв Paдзпlt,tiэ>.- BiАА. V.- J{9 11208.-,фк. 185.-

Оpuriнal).

(

t



Hayкoве R|1^^l*I|я

o. topiй Мицик

гЕтЬмAI{ IBAн BигoBсЬкиЙ

Pеаeкгop o. B. Аaнсouч
Хyлoхorс oфopмaення ,4. Г. Яpocoeo
Tсхrriчrrий PеAакгoP T. M, Hoaiкooa
Кoмп'roтеpнa веPспи H. B. €p'vaк

Кopекгop o. А. P1dь

Пiаписанo ao lpукy 20.02.2004. Фopмeт 60х 84l/,..
Гepнiтype <<Gamond>. Пeпip фсстний Ne 1.

фщ фсспrнй. Умoвн. apyк. epк. 4,88. oбд.-вrrд. apк' 5)5.

3ы.4-З7.

Brrдeвнlпrнй дiм r<I(М AхaдемЬ>.
Cвiдorггъo пpo pессгpeuiю Nc 770 вЬ 15.01.2002 p.

АPy*"Po HаУКМA.

Aарса ви,lшнпггвa та apщepнi:
04070, КиiЬ, вyл. Cкoвopolи,2.

Tеl./факс: (044) 4|6.60-92' (u4) 2з8-28-26.
Е-meil: phousе@ukme.kiev.uа

Мицlцс Iо. A. (oтець)
М70 Гетьмaн Iвaн BигoвсЬwrЙ.- К.: Bид. дiм <KМ AкaAемiяl>,

2004.- 84 с._ БiбдioгP.: с. 58-66.

ISBN 966-5t8-254-4
Cпсцiaдьнс AoсдiAження 6ioгpафii виAeтнoгo yкpeiнськoгo 

^еPжeвнoгo 
т1

пoдiг}lчнom дiяz' rtтъмшa Укpaiян Ьaнe Bигoвськoгo (1616-1664) rPyнтyсться н1
цrPoкoму кo,ri лr<ер,ч y тoмy нисli ья's^rж в epхirшoвяrшах Укрiяя' Пoьuц,
Poсii.тд iш ryeiй, ruo Ae^o змory зндчнo пoвнiше внсзiтдrтпl юrгтвrй ц.Iдп I. Bи-
гoвсЬкoгo' йoгo вiйськoвo-пo,riтнннy тe AнпAoмaтжнy aiяlьнiсть, пеPег^'нrти
засгаpili oцiнки цtoAo важдтвlтx мoмсrrгiя пoniтиннoi бioгpeфii гсrьмeна.

ББк 63.3(4yкP)46-8



у., , i , :]a.]1т:]: i\  : l l j :1,:: . , , . , : i .a.: . , :^::t j : l j :] l : ;: !: i : i l rк. i l r , : i l r5 i: l , i , r .

*,1,,:r, lt:,:;:j j , i t ,::j:,].,, i l- . .].].;, i ,]-:j.:;. i::r,... . ,]],.]::j i].. j::т.r.:,,|].,.] i i ,:., ,

,':ji j,liLj ,' . ,':1''li:ii', . iir.r: 
j.j 

;.: 
:i:i 

I i 
::r : ::l:j:li i :i:jl ;j: .rii{j r :irlfit r;i... l:,1 : : ': :tнiijiflJЁffi ffi illil+:i.:.lli'Tlgtiffi

ЁfiflЁЁЁfr#$.#*l$i iuii,*.*.;.'...l.i.:iili*liliфi.
't.',i'..i l{


