
3 jiHcxyBaHHH AflaMa Khccjih

o. K)piu MuijUK

Aa3M KHCijlL (1600-53) BHSnaHHHH nOJliXHHHHH i Aep>KaBHHH

Peni riocnojiHToi— BiflirpaB aK aHnjioMax HaA3BHHaHHO BaacjiHBy noce-

peaHH^bKy pojib B icxopii Hau;ioHajibHO-BH3BOJibHoi bIhhh yKpai'HCbKoro

HapOAy 1648-1658 pp. Xona npo Hboro nocxinno sraflyBanH y CBoix

npauax icxopHKH YnpaiKH xa Ilojibmi, ane ^JyuflaMeHxajibHe ;ioc-

jiiA>KeHHa Horo nojiixuHHOi Oiorpa^ii cxBopHB xijibKH b nam nac npo(j).

OpaHK Chchh'. Bin ace, iHxencHBHO i CHCxeMaxpwHo nonpai^iOBaBiuH b

apxiBocxoBHmax pisHHX Kpa'iH, bhhbhb HH3Ky AOKyMCHxiB xa jiHCxy-

BaHHa A. Khccjib i onyOjiiKyBaB ;^eaKi 3 hhx, npoaoBacHBuiH Kpami

xpa^Huii yKpaiHCbKoi' apxeorpa4)ii^. ^yMaexbca, mo Lteft Aopo6oK <I>.

CHCHHa B no^ajibuiOMy Jiaace b ocHOBy fioro nyOaiKaixii noBHoro 3i-

6paHHa AOKyMenxajibHOi cnaAmHHH A. Kncejia, neoGxi^tHicxb b aKOMy

AaBHO Ha3pijia.

3i CBoro 6oKy Bifl3HaHy, mo ni^ nac nouiyxy aacepea 3 icxopii

Hai^ioHajibHO-BH3BoabHOi BiiiHH MCHi xpanjiaaHca AOKyMCHXH (nepe-

BaacHO aHCXH), mo HaaeacajiH nepy A. Kncena a6o ac 6yaH floMy

aApecoBaHi^ Bapxo HaaecxH xyx aeaxi 3 xhx aHCxia A. Kncejia 3a 1648-
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1651 pp., hkI me He 6yjiH BBefleni y nayKOBHH o6ir, in;o6 npHCKopn™
HHM MaHGyxHK) ny6jiiKau;iK) Horo enicxojiapHoi’ cnaamHHH A. Kncejia.

HHHcne HaBOAaxbca aecaxb jihcxIb A. Kncejia, b x. h. HOXHpH y BHXJWAi

perecxiB. jihcxh KhcIjib a^pecyBaB aBxopHxexHHM Ai^aM Peni

riocnojiHxoi: KopojieBi ^obI KasHMHpy, BejiHKOMy KaniHiepy KopoHHOMy

Gmno OccojiincLKOMy, KOpOHHOMy niaKaHHJiepy GpomMOBi PaasefioB-

cbKOMy, KOpOHHOMy cxpamiHKy KHaseBi AjieKcaHapoBi 3aMOHCbKOMy,

xaKO)K KaM’aHei^bKOMy cxapocxi (ManGyxHbOMy BejiracoMy xexbManoBi

KOpOHHOMy) CxanicjiaBOBi JLiHHKopoHCbKOMy, KHasio .^HymeBi PaAsiBijiy.

JThcxh, aApecoBaHi KnceAio nncajiHca xenepajTbHHM nncapeM BiiicbKa

3anopi3bKoro y 1649-57 pp. (MaH6yxmM xexbMaHOM YKpaiHH) iBanoM Bh-

FOBCbKHM xa CxaHiCJiaBOM JIaHHKOpOHCbKHM, a XaKO^ HeSHaHHM 6jIH5KHe

aApecaxoM. TpH nepmi jihcxh y ashIh ny6jiiKaHii cxocyioxbca hoaIh

1648^9 pp. I^exbca 30KpeMa npo MajiOBipoxiAHi nepcneKXHBH npoAOB-

}KeHHa nepeMHp’a 3 yKpamcbKHMH noBcxaHHaMH, npo Miciio nojibCbKoro

HOCAa-areHxa CMapoBCbKoro, npo nepecHAanna KnceAeM ahcxIb BorAana

XMeAbHHHbKoro, Bpemxi npo 6ynx npoxH XMeAbHHiibKoro, jikhh hIahab

Ha Cini XyAonin. V noAaAbiuHX po3noBiAaexbc« npo AHiuioMaxHHHi

B3acMHHH HnxHpHHa 3 BapmaBOK), CxoKxoAbMOM, Mockbok) xa BaxHH-

capacM, npo nonaxoK BiiicbKOBOi KaMnami' 1651 p. (BnxBa hIa KpacHHM,

hIa Mac AKoi' BincbKa noAbHoro rexbMana KOpOHHoro Mapnina KaAH-

HOBCbKoro po36hah chah GpaHAaBCbKoro noAKOBHHKa Jlamma Henaa i

3axHHyB caM hoakobhhk; hoxIa KaAHHOBCbKoro na BinnHUio; 6oi‘ na

rioAiJiAi). Tyx Micxaxbca BaAuiHBi opHrinaAbHi 3b1cxkh, akI A03BOJiAioxb

AonoBHHXH KapxHHy hoaIh HaHioHaAbHO-BH3BOAbHoi‘ bIhhh.

CnoAiaaiocb, mo naBeAcm HHAcne MaxepiaAH 6yAyxb kophchhmh ne

xiAbKH HpH niAXOXOBm BHAaHHA CHaAmHHH A. KhCOJIA, aAe H BCbOXO

Kopnycy A>KepeA 3 icxopii HaHioHaAbHo-BH3BOAbHOi bIhhh yKpaiHCbKoro

HapoAy 1648-58 pp.

flOKyMCHTH

JV« 1

1648, depeseub. — Petecm jiucma OpaifjiaecbKoao eoeeodu A. Kucem do

Kopojm Bnaducjiaea IV
“... ripo xe, mo AiexbCA b YnpaiHi, ne cyMHiBaiocb, mo Bama KopoAiBCbKa

Mocxb, mIh mocxhbhh nan, sboahui MaxH nacxi bIaomocxI bIa nana

apxiey y KpaKoei (O.
“
3 i6paHiw IliHOHi”. — JVs 363 .

— C. 262-63 ): Muhuk K). A. Tpn

aHCTH ao icTopii XMCJibHHBHHHH 3 apxiBOCxoBHui Ilojibmi // Ao^a BorAana

XMCJibKHUbKoro. — K., 1995 .
— C. 265-72 . A™- TaKO>K idem. Aea ny6AmicTHHHi

TpaKTaxH npo npanann Hanionajibno-BHSBOJibnoi Binnn yKpaincbKoro napoay cepeannH

XVII CT. // yKpaincbKHH icTopnnnHH x<ypnaji. -1999 .
— X2 6 . — C. 122-35 .
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KpaKiBCbKoro [M. rioTOu,BKoro. — K). M.]. Ajie mo e y Mene, HaHMCHiiioro

cjiyrH Baiuoi KOpojiiBCBKOi Mocxi, Moro mocthbofo nana, noBmoMJiaio ...”

rioBmoMJieHHa npo neperoBopH 3 mockobcbkhm ypmiOM. “/],ajiH Meni

BmnoBmb, mo ixHiH qap, ay>Ke CBoro 6paxa, BejiHKoro Bamoro

rocnoj^apfl” [Bjia^HCJiaBa IV. — TO. M], sa^JM yxBepA>KeHHB: coiosy npHSHanae

KHBsa BopHCOBCbKoro [?] [6opHciBCBKoro BoeBo;;y (?). — TO. M] i

noASejibCBKoro [?], KOTpi Maioxb 3 yciM BiHCbKOM ixH BaM Ha .AonoMory npoxH

cnijibHoro Bopora. IloxiM npH6yB KHA3b Bophcobcbkhh [?], xexbMaH

MOCKOBCbKHH, 3 KpHMy HOBOFO BeJIHKOFO FOpO^a, HpHKOp.AOHHOFO

FexbMaHa, o6i3BaBca .ao mchc i ycHO nepe3 npHcnaHHX 6oap CKa3aB, mo Mae 12

XHCHH paxHHX iHOAOH uapcbKHX ^BopaH i noHa;; 16 XHcan .ApaFyniB. 111,0^0 u;iei

BmoMOCxi, xo nocHjiaio opHFiHaji xpaMOXH. Taxapn, B3aBinH BmoMicxb npo

FoxoBHicxb BmcbK 3 o6ox 6oKiB i npo namy cnijibny 3xo.ay n nnjibnicxb, ne

nocMijiH BHKonaxH CBoix 3aMHCJiiB. O^naK BincbKO Bamoi KOpojiiBCbKOi MOCxi,

MOFO MOCXHBOFO nana, 3ajiHuiaexbca b yKpaiHi, ;;HBjiaHHCb na no^ajibuii ixni

3aMHCJiH, mo6 HaM ABBajIH 3HaXH.

Ha/^inniJia CKapxa am noxHpbox bogboa [?]: oxxnpcbKoxo, ojibuiancbRoxo,

6o6pHii;bKOFO i neApHxanjiiBCbKOFO, mo 3 namoFO 6oxy ne JiiKBmyioxbca naciicH

3a MeacaMH KopAonia, na u,apcbKiH 3eMjii. amnncaa im, AUByionncb xoMy,

i;e MajTO 6 6yxn, 3xmH0 3 i'xHiMH jincxaMH, a^^xe mh nnjibHyeMO, mo6 ne 6yjiH

nopyrneni riojianoBCbRi naxxn.

^ 3H0CHBca noxiM 3 nanoM KpaKiacbKHM mo^o aGepeacenna Mnpy.

Bnopa am xnx ace mockobhxIb, am ciacbROFO bocbo^h, Meni 6yjia npHcnana

amoMicxb npo xe, mo RajiMnqbRa op^a npHHUuia 3-3a Jlony jio KpnMy y
RijibRocxi 30 XHcan. IxmIm Boac^eM e BafinnH-xanma. 111,0 hobofo 6y;i,e,

HanHuiCMo: hh 3 KpnMOM nimjia BOioaaxH pa Bippajiena oppa, hh na ponoMOxy

RpHMCbRHM, xopi BOHH nipyxb a6o Ha MoimaacbROFO Focnopapa a6o na nac. R
HCFaHHO paa 3HaxH npo pe MOCxnaoMy nany RpaRiacbROMy, a pK) xpaMOxy

nocHaaio Baniiii RopojiiacbRiH Mocxi, MoeMy MOCXHBOMy nany.

Ko3apbRi 6yHXH, Roxpi 3paBajiocb 3acnoRoiaHCb, naneOxo 3Hoay

noHHHaioxbca, npo mo aama RopojiiacbRa Mocxb, mIh mocxhbhh nan, 3bojihui

3po3yMixH 3 jiHCxa HOFO Mocxi nana RpaRiacbROFO, xaRoac i npo xe, aR 3papHHR

XMeabHHpbRHH noHHHae hhhhxh aRiea ROHcnipapii 3 oppoio.

Moaa Hpe xaRoac npo nana BopoHHna.

Bippiji pyRonHcia .HFemiOHebRoi' 6i6jiioxeRH y KpaRoai. — JVo 49. — C. 435.

Konia pp. noa. XVII ex.

JV«2

1648, HepeHR 18. — FycRmuH. — Jlucm A. Kuccjir do neeidoMoeo 3

euKjiadeHHRM nymoK npo eduecmeo mypeifbKoao cynmana Wpaaima I i

nosuifii ufodo yKpamcbKux nodiii eejiuKoao eisupa OcMancbKoi imnepii

Nie mog^c si? nie pewnego z Ukrainy doczekac, to, eo mam, przesylam.

Twierdz^ za rzecz pewnq, ze eesarza tureckiego janezarowie zabili, zaezym
wezyr nie wie, co z sob^ ma czynic, poslal do ehana, aby zaraz nazad powracal.
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Nie pomale dziwuj^ si? temu, ze na hetmanow, ktorzy na wskromienie kozakow
poszli, nastqpili, koniecznie tedy, aby te strate im nagradzat i rozkazal, aby

kozakow wszystkich powi^zawszy, do Forty przywiodt, jako rebelizantow kro-

lowi swemu, dokladaj^c tego, jeslibys tego nie uczynii, hardtem zapiacisz. Daj

ze Panie Boze, aby w skutku samym to bylo. Spodziewam si? co godzina z

Ukrainy, gdyzem tarn swoich postal, cokolwiek wiadomosci miec b?d?, nie

omieszkam oznajmic.

^ y KpaKOBi. — O. “3i6paHHa PycepbKHx”. — JV2 41. — C. 19. Konm ^p.

noji. XVII CT. TeKcxy AOKyMeHxa nepe^ye sarojiOBOK, apodjieHHH KoniicxoM:

“Copia listu jeo m. p. starosty braelawskiego z Husiatyna d. 18 czerwea 1648

pisanego”.

JV«3

1649 [?], depesHR 23. — Kuw. — Perecm jiucma A. Kuccjir Kopojieei Huy
Ka3UMupy

1 6epe3HJi a npnbyB ^o KnoBa. BejiHKe BiiicbKO iyje na Ynpainy. Bca

cxapumna sGixjiacb zto KncBa. “Ha Sanopoacad 6yB obisBaBca ;^pyxHH rexbMan,

aKHHCb Xy^^onin [Hudoli], i ni^HaB 6ynx, nepea mo ni^ynaB aBxopnxex

XMejibHHiibKoro y nepni”. HaHxojioBHima ixna BHMora — jiiKBmapia ynii na

yKpaiHi. Byjia pa^^a nepni. Hepej^ iihm XMejibHnqbKHH i3;tHB j^o HepeacjiaBa i

KncBa. CKopo by^e noaa pa^ia, rexbMan by^e ix yMOBJiaxn; nepnb BHMarajia,

mob Bin npHHHaB ix pa^. Koaaicn oxohhjih 3aMOK [y KnoBi]. PexbMaH,

nocxepiruiH aaBOpyuienna, aaMiexb xoro, mob icxn y Mene obm, naKaaaB

ocaByjiaM, nojiKOBHHKaM i xaxapaM, Koxpnx Bin mbb npn cobi, poairnaxH i;e

3aBopyiueHHa. CaM ace, xijibKH BmamaBum Mene, BHpyuiHB Haaaa. Ha ^tpyrnfi

^enb xexbMaH bannaca 3i mhok) cexpexHO i npHcaraBca, mo ni npo mo noae ne

byzte 3i mhok) aecxH neperoBopn. Bin 3ajiHniHB npn cobi 10 xncan BincbKa na

BH^a;^OK, aicmo nojiaicH nana^xb. Byjia Bicxb rexhiviany npo xoro Xy/^ojiia,

KoxpHH nmnaB bynx i BHHHHBca j^pyrnM rexbManoM. Hepea u,e XMejibHHu;bKHH

He xoxiB cynepcHHXH nepni. Ti jiio^h, Koxpux bIh nocjiaB na 3anopoacaca,

xanajiH bynxiBHHKiB i npHBOflHJin ix ;^o BHXHpHHa. KoMicapaM KoaaKH ne

xoxijiH ;i;aBaxH npoaianxy.

Bm^iJi pyKonHciB bibaioxcKH HapxopHiicbKHX y KpaxoBi (^aJii — BP BH). —
X2 378. — C. 640-42. Konia XVIII ex. 3 pyKonHcy bibjiioxeKH T. Hai^bKoro. He
BHKJiioHeHO, mo AaTyBaHHa JiHcxa y Konii e homhjikobhm, ocKijibKH AOCjimHHKH

BiOTOcaxb noBCxaHHa Xyj^ojiia ;;o bepe3Ha 1650 p.

JV«4

1649, KeimHR 15. — roma[?]. — Petecm jiucma A. KucejiR do eejiuK020

KopoHHoeo Kamfjiepa Cchcur OccojiincbKoeo

14 KBixna ;;o mchc npnbyB nan HepniriBCbKHH ni^cxoaiH i BHixaB jio

XMejibHHqbKoro. 5[ ne MaK) Konii JiHcxa i ne 3Haio 3 hhm Bin ide ai^i Kopoaa.
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Bin Mae noBepHyraca nepe^ CBaxaMH, “6o XMCJibHHpBKHH b BurMpHRi, bijx

Koxporo BHopa mchI npHneceno JiHcxa”. Tenep 3 Foipi jio HnxHpHHa AopoxH Ha

niBxopa XHmifl, a “xaM sa xh^chb, Aafl Bo^e, iu,o6 b3bb Kpamy eKcne^Hpiio,

BKiij;o ixaxH na3aA BKHaHiuBH^^me, xo 3 BuxHpHHa BapmaBH 6yAe ;;Ba

XH5KHi”.

/^ani H^e p03noBiAi> npo njian BcxanoBjiCHHa MHpy ni^ nac neperoBopiB. ^
3HaK), mo XMejiBHHpBKHH “pc oGepemiHH nxax”. nocHJiaio Konii jihcxIb

XMeJlBHHPbKOXO AO BaiUOl MOCxi, AO XOXO yK “i XOH JIHCX, KOXpHH MCHi BHOpa

bIa Hboro npHHeceHo”. ^Kipo XMejibHHpbKHH 6yAe xpoMaAHXH BiiiCbKO y
nojiax, xo xpe6a, ipo6 KOpojiiBCbKC BificbKO niuuio ao IlaBOJiOHi.

^ y KpaKOBi. — <t>. “3i6paHH» ninoHi”. — 363. — C. 287-93. Konia aP-

nojT. XVII cx.

JV«5

1649, KeimuR 24. — Fonja. - JIucm A. KuceiiR do eenuKoeo KopoHHoao

KQHifjiepa CotcucR OccojimcbKoao npo Mupni nepeaoeopu s yKpamcbKUMU

noecmamiRMU.
Jasnie wielmomy mci panic kanclerzu wielki koronny, wielce mci panic,

panic i bracic.

Juz tylko cztcry nicdziclc do swi^tck mamy, anizcli na ten list moj respons

mice b?d? od w. m., m. m. pana, za te dnie zostaje dwie niedzieli, o ktorym

czasie juz albo na commisi^ wiezdzac, albo wojska w pola wywodzic potrzeba,

przetoz niz de summa rerum (po wielu listach moich) ten list moj do w. m., m.

m. pana, pisze i na ostatnie rezolucye oczekiwac b?d?, tarn bowiem juz czas

nast^pi agendi non consultandi. Zaezynam st^d pisanie moje, albo odprawiony

b^dzie pan Smiarowski, albo zatrzymany, czego si? obawiam, gdy znowu z

jakiejkolwiek okaziej nast^pila w Podolu klotnia, jezeli zatrzymany b?dzie, nic

wiedziec nic b?dziemy. Chmielnicki wpadszy w fury4 hostilia molietur, jezeli

tez tak discretny b?dzie Chmielnicki i czerh jego (od ktorej on dependet), ze i

extra periculorum zostaje pan Smiarowski i odprawiony b?dzie, ze trojga

przyniesie jedno albo (co daj Panic Boze) chwyci si? tego sposobu, ktory mu
onym conceptem moim (ktdry poslalem w. m., m. m. panu) intimowalem, ze

wojsko w polach za wlosci^ wlasnych kozakow oddaliwszy si? od pospolstwa

nie naleznego sporzgdzac b?dzie i zeby wojsko j. k. m. zbli^lo si? ku
Pawoloezy, przeciez nie b?dzie, albo tez swoj^ zwykiq subtelnosci^ przydzie,

odpisze, ze nie mogl dufac ani si? tedy oddalic za wlosci i gniazda [...]* zechce,

ani od siebie amovere multitudinem plebis armatae, ani permittet wojska j. k. m.

zbli:mi si?, a to juz b?dzie pewna conjectura wojny nie traktatow albo tez jezeli

mu si? nie pomieszalo, co w ludzie z ord^ smierci^ Tohajbejow^ ima premedi-

tatis hostilitatem arripiet occasionem duplici congressu naszyeh, w Podolu vio-

lati armistici i nie tylko odprawi z furi^, ale j^ zaraz wywrze, bo juz przy tak

mokrym maju w polach trawy dawno pelno i konie ordzie wypasaj^ si?. Nic
czwartego sobie obiecowac nie mozemy, tylko ex his tribus praemissis, jedno

jezeli Pan Bog wst^pi w serce Chmielnickiego, ze si? owego pierwszego
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sposobu chwyci, juz czas b^dzie zaraz i komissarzow od j. k. m. naznaczonym

najdali przed swiqtkami puttora niedziel ruszyc si? i wojska, jezeli zas hostilitas

wynurzy si? albo jawna, albo skrzyta, ze choc tagodnie odpisze, a to tarn multi-

tudinem tratiet [?] (co b?dzie nieomylnym wojny argumentem) juz trzeba tejze

godziny tak, jak^ pisal, maj^c tu wojska praesto hetmanowi czuiemu prevenire i

zamieszac pierwy, anizeli si? to mnostwo skupi, te pollissz^ plebem i dissipare

vires nieprzyjacielskie, raez ze w. m., m. m. pan, uwa^c te krotkosc ezasu, juz

kiedy Chmielnieki czekac swi^tek b?dzie, tedy my te dwie z gotowosei^ wystar-

ezyc juz b?dziemy mogli, kiedy jeszeze eommissarzow naznaczonyeh pares

negotio bacze, ani wojska, ktore jest na papierze w eomputach, widze, ani tego

komu by summa rerum poleeona byla widze, tu mamy ktoremu by tu juz bye

potrzeba byio, praeparanda praeparare et facienda faeere, a jezeli jeszeze lac-

essiti b?d^c temu utarezkami wywr^ furi^ i nast^pi^ pot?mie (o eo nie trudno).

Ma je° mci pana kamienieekiego pierwej, nizeli pana Smiarowskiego od-

prawi^, w jakiej nas gotowosci zastan^, sam w. m., m. m. pan, raez uwazyc, aby

i ja teraz tu na lasce Bozej zostaw^ ktoremu albo wojsko przed sob^ miec po-

trzeba, albo samemu do wojska za Horyh retirowac si?, leez ze to zaraz byloby

znakiem, ze albo eo myslimy hostile przeciw kozakom, albo si? ieh boimy,

zostawam cum summo periculo na kozdy dzieh, obawiaj^c si?, strzez Boze, im-

petu jakiego od hultajstwa, ktorem zewsz^d circumspectus jestem. To tedy

wszystko przeto^wszy w. m., m. m. panu, o jak^ najpr?tsz^ j. k. m. resoluti^ i

declarati^ prosze raz [?], eo mam sam czynic, czy z teo tu stramice zjeehac i

umkn^c si?, ezy spodziewac si? wojska przed si?, dmgi raz prosze, niech w. m.

ezego si? mamy wszystcy my, ktorzysmy potraeili substantie nasze i ojezyzny,

spodziewac, gdyz nie mozemy wiedziec tego, zeby o nas ojczyzna radzic

cheiata, gdy tak szczuple widziemy wojsko i niespore posilki, obiecywano

wojsko cudzoziemskie, tego nie slychac, computowano wojska polsk.

dwadziescia kilka tysi?cy i to, gdzie jest, nie wiemy, ledwo go tu narachowac

mozemy, pospolite ruszenie propter terrorum przynamniej mialo by juz i

zblizenie si? j. k. m., pana naszego milosciwego, teraz zadne z tej consolaty nie

mamy, a juz czas to wiedziec in effectu, bo nie tylko dimensio temporis do

swi^tek tak kaze, ale co dzieh, co godzina przybiesie od pot?mego i fortelnego

nieprzyjaciela, wyg4dac musiemy, obawiam si? tedy, gdy tak szczuple wojsko

slyszemy, ze ich me naszy milosciwi panowie i bracia defensive stawaj^c, siebie

tylko chc^ fueri, a my, nieboz?ta, cum nostris patrimonys, nie widz^c sposobu

recuperowania excludimur slaby, to jest fundament zalozony, zeby ich me bez

nas zatrzymac mieli, nunc moestram, a nigdy stawn^ na wszystek swiat Rzecz-

pospolita juz to nie Inflanty, niedobrze i bez tych ojczyznie, ale bez nas i

ojczyzna nie ojczyzna b?dzie, wszak juz za ten rok jeden jest proba jaka in ner-

vo belli, a zatym i wojewodztwo medyetatem podatkow rozumialem, ja tedy, ze

gdym dal znac na conclusy^ sejmu do kozakow, o tak wielkim i naglym

niebezpieczehstwie, iz ojczyzna wszystkie sity swoje poruszyc miala, extrema

pericula, extremis nivibus chc^c superare alys, jakoby ordynarum jakie malum
vox ordinarius curat remidys. Co to, strzez Boze, rebelles stan^ napotym, te

nasze zagam?li kraje i hudoby pewnem, jezli mi za ospalosci^ ojezyzny dopusci

Pan Bog procedent, ale ja zalem wzniedzione comprimo pioro moje, a k^cze
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tym pisanie moje, opto non spero, zeby nam mialo przysc do tractatow, wojny

spodziewac si? potrzeba, a zatym exoro supplex majestat j. k. m., m. m. pana,

gdy mnie niedostojnego shige swego utrapionej Ukrainy panstw swoich chcial

mice pierwszym senatorem imieniem wszytkich utrapionych braci moich, aby

cokolwiek jest wojska pieni^mego, dniem i noc^ pospieszyto i one juz temu,

komu summa rerum powierzyc chce j. k. m., dac w dispozyey^ raezyi, commis-

sarze naznaezye i juz ich miec expeditos a tak bym rozumiat conjungere func-

tionem i rz^dow wojskowych i traktatu z nieprzyjacietem, gdy bowiem rzecz

jest niepodobna, commissarzom juz jechac na takie nie tylko connitia i despecty,

ale tez victae pericula, w jakich ja bylem, ani tez to rzecz podobna, aby i wojna

inaezej si? mogia sk^ezye, tylko tractatam nihil aequiur, jako Chmielnicki mul-

titudine wszystkq kupiqc, na Rozawe ze commissiq chce kqczyc i wojsko

sporzqdzac, ze tez j. k. m., pan moj milosciwy, da takq deslaratiq, iz poszle

commissarzow dwoch, a ci commissare oraz protunc i wojskiem rzqdzic b?dq i

na te commissiq z wojskiem poidom et cantare pares et respondere poiati;

zeeheq paccatus consilis miec kozacy commissiq deputowawszy z tegoz wojska

szirac [starac (?)] si? b?dq i moderowac rzeezy, a potem sami concludujq, jezeli

tez tumultuose nast?powac zeeheq, Panu Bogu porzuciwszy krzywde ojczyzny

w. m. repellere. Jakiego zas wodza i commissarza unicum w. m., m. m. pana,

wszystka ojczyzny i wszytko wojsko bye upatruje, jezeli w. m., m. m. pan, nie

zechcesz ramion poto:^c swoich, pod ten ci?zar dla utrapionej ojczyzny quis est

ille, qui temu podotac moze? Juro sacrosancte, zem to slyszal z ust Chmielnic-

kiego i wszystkiej starszyny, gdym ksiqz?cia je° mitosci wojewody ruskiego

regimentowi resisticio takze do ostatniej krwie chcecie certare kogobyscie radzi

widzieli, a zebyscie juz arma ponere chcieli wszyscy clara voce protulerunt je“

mci pana kanclerza, gdy b?dzie commissarzem, a ty drugiem b?dzie zgoda tegoz

i hetmanem bye rozumiemy, a ze niezmyslany ich me pp. collegowie dabunt

testimonium, lecz ze ja nie mam, o ezym Bog Sam widzi i zdrowie skaleczone,

gdyby j. me., pan nasz milosciwy, w. m., m. m. panom, zyezye raezyl i w. m.,

m. m. pan, nie cheial excusowac dla ojczyzny i nas utrapionych slug swoich je°

mci pan belzki z w. m., m. m. panem, odprawilby, da Pan Bog, szcz?sliwie t?

occazyq jak wojna ta jezli Pan Bog dopusci, nie moze si? tylo tractatom kqczyc,

tak szcz?scie jej zawislo in summa prudentio, wodza rozumu, nie furyej potrze-

ba, wyglqdamy tedy gratum nuntium, ze j. k. m., pan nasz milosciwy, desideriis

et votis nostris satisfaciet, a ja czegom juz w przeszlych listach moich nie wyra-

zil, tym terazniejszym jak do znoszenia si? wedlug czasu rozmierzonego, juz

ostatnim wyrazic osmieliwszy si?, jezeli mie w ezym zelus patriae uniosl impet-

ro veniam, a siebie lasce w. m., m. m. panu, oddaje.

W Huszczy die 24 aprilis 1649.

/]|A y KpaKOBi. — O. “3i6paHHa ninoHi”. — JV2 363. — C. 305-309. Konk ^P-
noji. XVII CT.
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JV26

1649, nepeHR 10. — c. Hpocnaeuni e KijibKox mujirx eid p. Fopunb. —
Jlucm A. KucejiR do kqm ’RHeifbKoao KammejiRHa Cmanicjiaea

JTRHifKopoHCbKoao njodo MupHux nepeao6opie 3 yKpaiHCbKUMU noecman-

IjRMU

Dobrej speculatiej i zdrowej rady, to jest fortissimum argumentum, gdy exi-

tus acta probat lubo w krotkim czasie maturescere nie mogli i sam czas

pomiejszy ich felicitatem comprobat, dobrze za task^ Boz^ res succedunt, choc

pozno zacz^te, a st^d ktokolwiek w. m., m. m. panu, et meo obstitit voto, niech

bierze miare jako bezpiecznejsze i szcz^sliwej poszli by rzeczy byly, gdyby w t?

por?, ktora nam obiema jeszcze pogodnijsz^ et insta ([?]) zdala si? bydz to

:miwo zacz^c si? mogio. Ale podoba mi si? w. m., m. m. pana, wysoka confi-

dentia w Boskim milosierdziu, nie mniej ochot^ prudentia et dexteritate dobrze

opatrzona przy odwadze zacnych i mitych braciej to wszystko, co czas przeszly

uniosl wszechmocn^ dextera domini et fortis ojczyznie naszej recumpensabit.

Jakoz juz za lask^ Boz^ miedzy Horyniem a Shicz^ sentim swawolenstwa tego

zda si? bydz cate uprz^tniona ulteriora n[ost]ro est meum w. m., m. m. pp.,

ktorym salutem swoje i slawe ojczyzna oddata do r^k intimare consilia, bo przy

wysokiej functiej na w. m., m. m. pana, wtozonej przydal Pan Bog jako fortitu-

dinis tak supremi consily assistentem angelum, ^cze jednak jakosmy obadwaj i

zrazu ^czyli przypi^c do Stucza castra, a tarn juz czekajqc na dalsze positki,

ufortificowawszy oboz ustawicznemi czatami, obcinac skrzydta nieprzy-

jacielowi. W Bogu mam nadzieje, ze jakosmy najdowali rebellem ci?zkie zale

nasze polykaj^, ultro offerendo pacem, a on nie znal si? na szcz?sciu swoim, tak

wejrzawszy P. Bog na pokor? nasz?, da to, ze on jeszcze nas z pokojem szukac

b?dzie, bo kiedy tak si? unizyla Rzeplta, ze wszystko mimo si? pusciwszy, aby

tylko do dalszego krwie rozlania i zniszczenia nie przychodzito, wszytko

czynita, co rebellis z^dat. A przecie nie mogto przyjsc (o com si? ja, maj^c to

sobie concreditum et commissum od krola j. mci, pana mego, wszystkiemi

sposobami, ktore jeno mogt rozum subministrare) starat do uspokojenia liquet

silentibus nobis, a to, a nie insza Boskich wyrokow ratio, iz nie chcial Pan Bog,

aby oltarzow jego swi?tych, zmazanie hrobow ojcow i braciej naszej poruszenie

i krwie szlacheckiej nie tylko przelanie, ale tez zelzywosc, absq ulla vindicta

pojsc mialy, ze tedy juz si? krew leje, sprawiedliwosc Boska administrat justiti-

um, a skoro expiata crimina b?dq, z jakiejkolwiek cz?sci usmierzy Pan Bog
gniew swoj swiqty, da nam znowu melius et honestius valescere. Tem-

peramentum zwtaszcza, gdy to b?dzie zachowano ze subiectis parcere et inno-

centibus a superbos et rebellos karac w. m., m. m. pp., b?dziecie, summum u

mnie tej imprezy exioma, ze jako nas nie kozacy, ani tatarowie tlumili, ale crim-

ina n[ost]ra i przed majestatem Boskim delicta, za ktore ta plaga przepuszczona

byla na nas tak, gdy teraz in calamitate positi upokarzami si?, a servi n[ost]ra

insultant wiemi, ale Sam Pan Bog ich hardosc, zdrad? i zlosc wyuzdane karac

b?dzie, Jemu to tylko tak Samemu oddac w r?ce, Ktory dal obietnice mihi vin-

dictam, jego retribuam illis, ze jednak in hoc bello intestino nikt nie ginie cudzy,

tylko swoi sine victus wszystko szkoda nasza, ojcom pogahskim lubo i pozqdane
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spectaculum, kaze rozum, kaze summinie zawsze, a zawsze zyczyc i szukac

pokoju. Posylam ja w. m., m. m. panu i bratu, do r^k list moj, do Chmielnickie-

go pisany, smiem prosic wi^znia sprawnego, racz z nim wypuscic ta bezecna i

zapami^tala plebs, widzi to, ze n[ost]ro sequimurrabilem, ale zawsze :^czymy,

zeby si? krew chrzescianska nie lala, ja zas w tak zniszczonym zdrowiu moim,

ze penitus boses medefecerunt i nullum usum, iz mam a to lubo lecto effixus, ani

do popielisk moich, oddalam si?, ale tu czekajqc na szcz?sliwe progressus ku

Shiczy w. m., m. m. panu, zostawam w kilku milach od Horynia, lubo nie w
swoim, ale w przyjacielskim domu, zyczQ jako najpr?dziej do Hoszczy

powrocic, a bydz mtentus z collegami memi, na refleksiq i recollectiq

Chmielnickiego, jesli mu jq da Pan Bog, a za to in mistico, co bywa in fisico,

corpore rozerwie si? gorqczka, a ten czlowiek, ktory teraz freneso careptus ad

saniorem redibit mentem, znowu brat moj, j. m. pan chorqzy, aby przy functiej

commissarskiej nie opuscil i tej powolnosci, ktorq tarn jest obowiqzany. Jesli

tarn notitia prior upami?tanie przydzie, aby mi dawal znac, properat pod

szcz?sliwy regiment w. m., m. m. pana, chorqgiew swoje i moje chorqgiew do

ushigi ojczyzny z wlasnej ochoty consecratam prowadzi. Przy tej ze chorqgwi

mojej ordinowatem poczt?, abym w kazdym tygodniu mogl miec dwuch

poslancow de felici progressu w. m., m. m. pana, ktora consecrasti ojczyznie,

wywyszy i blogoslawi Pan Bog victorys i tryumphami, ktorychjuz i ja czqstkq

b?d?, gdy i rodzony moj i ta garstka ludzi moich, w snopie regimentu szcz?sli-

wego w. m., m. m. pana, zostawac b?dzie. Mnie zas, ze z woli Swej swi?tej Pan

Bog skaleczonym mice chcial, pos ten czas prosequar votis, a juz do zgody jesli

jq P. Bog mice zechce, prowadzic si? kaze, tym tedy teraz pisaniem moim
kohcz?, siecz, bys moj zacny kasztellanic i kochany bracie, a zawsze chciej

pokoju, sic bone cedet opus. Bqdz za tym w. m., m. m. panem i bratem, a ja tez

w. m., m. m. panu, zyczliwym zostaje bratem.

10 juny z Jaroslawicz.

/lA y KpaKOfii. — O. “3i6paHHfl niHoui”. — JVfo 363. — C. 369-70. Konk ^p.

non. XVII CT. TeKcxy jincxa nepe^tye aarojiOBOK, 3po6jieHHH KoniicxoM: “Copia

listu j. m. pana wojewody kijowskiego do je“ mci pana kamienieckiego, pisane-

go de data 10 juny”.

JVo7

1650, Kineifb KeimuH. — Petecm Jiucma A. Kucem do Kopom Mua
KasuMupa

y Ksixny He^^imo npHiimoB jihcx. G BkoMocxi npo shochhh mockobhxIb si

mBCflaMH i KoaaKaMH, mo e HcGesnenHO fljia Peni IIocnojiHxoi. Y MOCKOBHxiB i

KosaxiB o^na Bipa, xoMy “a aaB^mn boHBca piei jiirn 6ijibme, nine xaxapcbKoi"”,

ajie cno;;iBaK)Cb, mo Bor qboxo ne /^onycxnxb. “/],o xoxo nc KOsaicH, Koxpi

AHpnryioxb phm naxoBnoM, ;^o6pe cnijiKyioxbca 3 MocKOBHxaMH, a mockobhxh 3

HHMH. O/^naK He ^yMaio, mo XjviejibHHiibKHH, KoxpHH BHKOHaB npHcaxy Ha

nm^^aHcxBO, j^icxaBmH Bcaxi 6eHe(J)ii;ii, SHHHBmn 6yxH [BipHHM] Bamiii
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KOpojiiBCbKiH Mocxi, MoeMy MHjiocTHBOMy naHy, xoh bIh 6yB Bi;^ Ihuipix

THTyjIOBaHHH, MaB 6h KHHyTHCB HB pc”.

MoBa H^e npo neperoBopn 3 Xmcjibkhlibkhm, hb bkhx x ^^o6HBaK)Cb, mo6
Bin He B3BB ropy. ^ ^icxaB Bi^OMicxb, nj,o mockobcbkhh roHeu;B BHpyuiHB flo

HBoro. Min KOJiera, nan khibcbkhh, b3bbuih noHa.a 10 moix bojioxIb, i^e bI^

MCHe uyroM a>K ao MHFHpHHa. Mobb ii;ie i npo uapcBKe hocojibcxbo hb nojii 3

nyuiKiHHM AO riojiBmi: “nacaMnepeA Ae cy6xejiBHHH hojiobIk nymKin”, xpe6a

3 HHM o6epexcHO noBOAHXHCB, npHHHHXH BKHaHJiimne, ajie 3axpHMaxH ao xoro

nacy, kojih XMejiBHHiiBKHH npHHMe pimcHHa. SaxpHiviaxH hk hIa xhm npHBOAOM,

mo “nana KHiBCBKoro BOCBOAy, nepea axoro Bci xpaxxaxH i kopaohh yxBajieni”,

3BOJIHB Bama KopojiiBCBKa mocxb nocjiaxH [b hocojibcxbo]. xIjibkh ach jihcx

Aiime AO Bamoi KopojiiBCBKOi Mocxi, xo CBiacoio houixok) 3bojib nanncaxH ao

MCHC i AO XMCJIBHHABKOrO y XOH CCHC, mO B^CC BaHIB KOpOJliBCBKB MOCXB

3BOJIHUI HOKJiaCXH HB MCHC 1 HB XMCJlBHHABKOrO aIJIKOBHXC 3acnOKO€HHa

yxpaiHH.

BP m. — Xo 402.— C. 5-1 1.— OpHTinaji (?)

JV«8

1651, ciHHH 23. — roufa. — Petecm Jiucma A. Kuce/m do KopoHHoeo

cmpaofCHUKa AjieKcandpa SaMOUCbKoao

BiAHOBiAi 3 HnrHpHHa HCMae. R HCKaio iHCxpyxAiH bIa Kopojia. 3 MojiAaBii

npHHUijia bIaomIcxb, mo Bccijuia Thmohib XMCJiBHHABKoro BiAKJiaACHO,

MOJIAaBCBKHH TOCHOAap AaB y 3aKJlBA CBOrO HJieMiHHHKB xa aokIjibkox 6oap

rexBMBHy i bohh Bace b ^nrapHni. Mene hchokobxb abI peni: (1) rinpHni-ara

[Fieri Aga] bhkohbb npncary XMejiBHHABKOMy BiA iMeni xana, a

XjviejiBHHABKHH HOMy HB HenopyuiHy Apy>K6y; (2) xypeABKoro nayma BiA-

npaBjieno BiAxpnxo, a yropcBKoro nocjia cexpexHO. A He 3Haio, ax ao

BHXJiyMBHHXH.

BP BH. — Xo 1657.— C. 299. Konia Ap. noji. XVII cx.

JV«9

1651, depesHR 17. — Foufa. — JIucm A. Kuceim do KopoHHoao

mdKQHifJiepa Cponma PadseuoecbKoao 3 noeidoMJieuHRM npo dumey nid

KpacHUM i saaudejib JJanujia Henan
Nizeli ad adificium przystaple Gmitto materiam. Posylam tedy naprzod na

list w. m., m. m. pana, respons od ks. metropolity kijowskiego, od Chmielnickie-

go jeszcze desideratur, posylam tez chirographam literam j. m. pana wojewody

braclawskiego. Posylam i rodzonego pana starosty czerkaskiego, ktoregom juz

malo nie postradal, w ktorym rellacia dostateeznie opisana i o zniesieniu

Krasnego i w nim Nieczaja, wszystkich zabaw krwawych a 3tio martis. Posylam

i list z Kijowa ojea pisarza wojskowego i avizy na osobnej karcie, ktore mnie

dzis przyniesiono. To tedy wszystkie przeczytawszy hramoty, zrozumiesz w. m..
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m. m. pan, co si? dzieje z nami i z ojczyn^, by si? mnie godzito powiedziatbym,

ale ze juz nie chc^c rzec stowa zlego nie rzek? i dobrego, milcz? a traho alta

suspiria et mmpo caelos, aby Pan Bog wywiodt nas i ojczyn?. Juz wiosna

nast^pila, juz avantagio nasze cessit fortele wszystkie nieprzyjaciela otwieraj^

si?. A jesli to prawda, ze juz Chmielnickiemu przybyta orda, a nam jeszcze nie

przybyly supplementa i po tych szturmach mamy cokolwiek w wojsku szkody?

W samym Panu Bogu nadzieja, ze ta rosciecz nastepujqca reprimet hostiles au-

sus, a nam tym si? czasem skupi wojsko, ale chocinyze zdarzy, to Pan Bog, ze

si? skupi, ordy i t? multitudinem ognist^ przelamac, abo u samego Pana Boga

rzecz podobna i fortuny j. k. m., albo plus quam cruentum, niepowetowana rzecz

tedy u mnie, ze ta commissia zaraz z sejmu, nizeli wojsko odkrylo si? i oglosiq

si? nasz apparat, nie byla przyspieszona. Teraz diversum tempus diversa ratio.

Juz wiosna, juz positki przyszly z Krymu, juz i samego hana skoro w polach

comysie i wysiarze podeschnq wyglqdac. A jednak sentio ja z w. m., m. m.

panem, przed szkodq nie po szkodzie per pauca non per plura per certiora media

pacis quam pers speratam victoriam agetur jesli ci, ktorzy krew przelawajq

swoj? na kozdy dzien tak rozumiejq, czemuz nie mamy tak sentire wszystcy ex

initiis cruentis et praelidiis, co to za wojna b?dzie, trzeba wazyc, gdyby tylko juz

ten zapami?taly czlowiek chcial teraz po wysieczeniu i spaleniu Jampola i

postqpieniu wojska juz za liniq redire ad principia i zeby jeszcze w tych dniach,

CO nie stalo si?, a ze mam obiecano responsy jeszcze od niego i na nie czeka w
Kijowie przy ks. metropolicie moj kozak tedy jesli to zisci [?] tej ze godziny

poszle w. m., m. m. panu, respons, a teraz w czym wyslalem do j. m. pana het-

mana polnego copiq listu, posylam, to rzecz cudowna, ze ostremi uniwersatami

zakazuje, aby szlachta i szlachcianki w calosci zostawali i poblizu liniej i do

tych czas jeszcze szmat braciej zostaje, ile krwiq prawie pisany list pana

Krasihskiego, shigi mego, i inszych z Ni^na [?] posylam w. m., m. m. panu, jak

wiele tarn braciej zostaje na zgubne imi?. Wi?cej juz niechce pisac w tej mate-

riej patebunt omnia z tych listow poslanych, ktorych niechc? commentowac. Ja

wyprawilem byl dwie chorqgwie moje proprio sumptu zaciqgnione do wojska j.

k. m. i na ustug? Rzpltej, tecz ze owdzie nast?pujq trwogi od ordy, wrocilem

jedn? do siebie, a druga poszla do wojska, sam po staremu jeszcze wychodzic

nie mog?.

ATA/1. — (J). “Apxia PaASHBHjiiB”. — Bi^itiji VI. — JVfo 36. TcKCTy Jincxa

nepe;^ye aarojiOBOK: “Copia listu od j. m. pana wojewody kijowskiego do j. m.

pana podkanclerzego coronnego de data z Huszcza d.l7 martis 1651”.
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JV«10

1651, KeimuH 15. — KocmHumume. — JJucm A. Kucejin do jfCMydcbKoeo

cmapocmu, eembMana nojibHoao jiumoecbKoeo khhsh Hnyuia Padsieina 3

noeidoMJieuHKM npo 6umey nid KpacHUM i saeudeiib 6pai(jiaecbK080

nojiKOGHUKa /JaHUJia Henan, npo nideomoeKy do 6oie na Bojiuni

Jasnie o. ks. m. p. s. ^udzki, m. w. m. p. przyjacielu i dobrodzieju!

Niedawnym czasem otrzymatem byt uniwersat od w. ks. m., p. i dobrodzieja,

do maj^tnostki Ostrohladowskiej, ktora nawet do Corony nale^, aby od wojska

szcz^sliwego w. ks. m., m. m. pana, ochroniona byta, aby si^ nie tylko z prze-

sztego roku do zawiadowania pulku j. m. p. Pawszy wielki niewczas ta chudoba

moja ponosila i z niej chlopow sila rozegnano, ale i teraz tym bardziej na ostat-

ni^ prawie zgub? tej biednej maj^tnosci mojej, z ktorej tylko jeszcze i sam
troche mialem pozywienia, b^d^c z inszych wszystkich maj^tnosci moich od

nieprzyjaciela i od chlopow wygnany. Teraz znowu putk j. m. pana Kurpskiego

z wojska regimentu w. ks. m., m. m. pana, w tejze chudobie mojej postanowiony

na ostatni^ zgub? moj?, abowiem nie tylko, zebym mial mice juz co chleba

ztamt^d, ale do ostatku ta maj^tnosc przez rozescie chlopow musi bye wniwecz

obrocona. Prosz^ tedy ochron? tej chudoby mojej w. ks. m. unizenie. O pro-

gressach wojska naszego coronnego miales w. ks. m., m. m. pan, niedawno

przez j. m. p. Wolskiego, poslahca swego, listown^ i przez j. m. p. Roscidow-

skiego, towarzysza wojskowego j. m. p. wdy czemihowskiego, i od j. m. p. wdy
Boneslawskiego relati^, a tym nie nmiejsza miala bye od tegoz p. Budowskiego

ustna, jesli chcial o wszystkim dostatecznie i sprawiedliwie powiedziec, a mia-

nowicie, ze przez te nieszcz^sne szturmy cz^ste, a z kozaki woju^c, zdawna me
zwyczajne, niemal naszych ubylo, a jako si? w wojsku rachujq z loznq czeladzi^

do trzech tysi?cy zgin?lo, a nadto ze w ostatku wojska co tu teraz na ten czas juz

konie barzo zweredzone, przez cz?ste podjazdy i wlokity. A ze po odjezdzie

tegoz poslahca w. ks. m. i p. Rosudowskiego z obozu od Bam mszylo si? woj-

sko nasze ku Kamiehcowi dalej, przez co tym barziej chlopow na hardo wsa-

dzono. Posylam copi^ listu od j. m. p. wdy braclawskiego do mnie w tej materiej

pisanej w. ks. m., m. m. panu, z ktorego si? snadnie sprawic raczysz, jakowa

sprawa, jakowe niepomylne progressa tu tego wojska na ten czas, daj Boze, aby

lepiej bylo i aby j. me chcieli inaczej chodzic okolo tej wojny, kiedy si? troch?

przejrzeli, niz si? teraz odprawowala. Nieszcz?sna to glowa jednego Nieczaja

hultaja, za ktor^ tak sila poleglo brad naszej, na ktorego albo jeszcze bylo nie

nast?powac, a czekac commissiej, albo przynamniej zgromadzenia posilkow

wi?kszych wojska naszego, albo gdy to Pan Bog dal, ze onego ubito, przez co

wnocy i dmzyna jego u4kszy [?] si? z fortece z Krasnego, gdy uchodzila, ze tez

ich w polu cz?sc ubito. Dosyc bylo na tym, a zatrzymac si? bylo i dalej nie isc

za lini^, a przez list oswiadczyc to bylo Chmielnickiemu, jako to z nas

niektorych byla rada, ze pokoju chcemy i postanowienia Zborowskiego nie

lamiemy i za lini^ nie idziemy i zeby tez i 6w swoich zatrzymal, a Nieczajowi,

jako gwahownikowi pokoju, to si? stalo, co P. Bog kazal. O czem do w. ks. m.,

m. m. pana i dobr., jako podufalego, wi?cej nie kyrze [?] si?, gdyz i sam

wysokim rozumem swoim snadno osqdzic mozesz. Skoro tedy wojsko nasze od
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Bam pomkneto si? ku Kamiencowi, gdzie teraz po kwatyrach w kilku mil jest

rozlozone od Kamienca, w Barze jednak kiikaset czteka przy wozach zosta-

wiono zaraz ile tu chor^gwie, ktore w kilkunastu mil obok tu stall, jako w
Czudnowie, w Constantinowie i po inszych miejscach nakoli do kilkunastu

chor^gwi roznych, tak nowozaci^gnionych supplementowych, jako i ochoczych,

ktorzy nie robili, jeno wytrz^sali a kominy wybijali ubogich ludzi na pul

opuchlych z gtodu, z ostatka ich chudoby odzeraj^, gdy kilka set chlopow i bez

kozakow zebrawszy si?, gdy na kilkadziesi^t wotochow, takichze szarpaczow,

ktorzy w Piatce, mil dwie od Czudnowa, stall, na ubezpieczonych o poludniu

napadli, ktorzy ze zaraz uciekali, a chlopi tez, bydta swoje i fanti niektore ode-

brawszy, zaraz nazad poszli, a tamze to bylo s^siedztwo bliskie z romych wsi i

miasteczek, a ze kilku wolochow, tamze kryj^cych si? po domach, ubito, przeto

tym wi?ksz4 trwog? po tych chor^gwiach, a zolnierze mi?dzy sob^ uczyniwszy

zaraz poszli z chor^gwiami nazad i az do Zaslawia mil kilkunascie ztamt^d

ust^pili, za ktoremi nikt nie gonil, ani zadnego kozaka nie widzieli, bo tak ich P.

Bog karze, ze wielkie czyni^ zdzierstwa ubogim ludziom, a do wojska zadnego

nie zazenu, a ze teraz przyszta wiadomosc, iz kozacy, co si? byli zblizyli do

liniej, nazad ust^pili i ze ten tu glos, jakoby ban mial umrzec, i sottan galga z

tatarami, co ich tu bylo, poszlo z nim na posilek Chmielnickiemu, mial si?

wrocic do Krymu, przetoz i ci ordinacii i insze chorqgwie obracaj^ si? ku

Czudnowi i tarn maj^ stac i w Konstantinowie. Pan Bog ze to wie, jesli znowu

nie dadz^ si? chlopom wystraszyc, bo tu teraz taka sprawa. J. m. ksdz biskup

kijowski, zapusciwszy si? na commissi^, lubo i dawno temu czas byl, jest tu

teraz w Dubnie, nie wiem, gdzie si? ma obrocic, czy do wojska, czy tez poczeka

dalszej wiadomosci. O zniesieniu si? o tej commissiej z Chmielnickim, o ktore

zniesienie si? juz barzo tmdno, poniewaz ta klotnia te rzeczy juz pomierzala j.

m. p. wda kijowski z tej commissiej wymawia si? teraz, poniewaz jej ich m.

pierwej mice nie chcieli i rady onego shizac. Atoli jednak z tym postal do krola

j. m. i sam si? tu obiecuje do Huszczy pod Ostrog, a to kilka mil od Dubna,

gdzie j. m. ksdz biskup teraz jest, o czem si? z sob^ b?d^ znosic, a jesli tak jest i

dokona, zeby han umart, toby jeszcze teraz czas mogl bye do jakiegokolwiek

pokoju zawarcia, jesli pr?tko ich mice zechc^ okolo tego chodzic, pokiby s tym

nowym hanem powtore nie sprzysi?glo kozacy, a t? wiadomosci jako udaj^, ze

od hospodara wotoskiego przyniesiono do j. m. pana hetmana przez niejakiego

p. Budzanowskiego. To tez pewna, ze Chmielnicki i wszystcy kozacy najbarziej

si? obawiaj^ od liniej wojska regimentu w. ks. m., m. m. pan, jakoz i nas

wszystkich w tern najwi?ksza nadzieja, daj tylko Boze ich m. m. p. p. wodzowie
coronni znosz^c si? z w. ks. m., m. m. p., i jedno rozumiej^c tak t? wojn?, jesli

nie moze bye pokoj prowadzili, jakoby bylo z pochwahi Boz^, a z dobrym i z

ratunkiem prawie ton^cej Rzptej naszej, Pana Boga przy tym prosz^c, aby w. ks.

m. w dobrym zdrowiu chowat ushigi moje w lasce, etc. Dan z Constantinowa d.

15 april.

ATA^. — (b. “Apxifi PaAsiBijiiB”. — B^/^iji VI. — 36 .
— Konia. Tckct

JiHCxa BHeceno y xabipHnii moAenHHK Knasa Pa^siBijia uijx 10 xpaBHa 1651 p.

i aasHaueHO, mo “Bm^ano Knaaio h. m. jihcx bIa h. m. nana khibcbkofo xaicHH”.
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