
КОСТКА НЛПЄРСКИЙ.
НАРИС ДО ПОВІСТИ.*) ^

Було се 1651 р. в столиці ІІідгаля, Новім Т орзі. Мали ві
шати двох проводирів опришків: Чепца і Савку. Були се славні 
юнаки, хоч із опришківськимц інстінктами. Через те звістка про їх 
спіймане розійшла ся шиттю по Підгалю, а в день кари зібрала ся 
на ринку сила народу з околицї. В ела їх  туди не сама цікавість.

Зв існ о: опришківство було почесним зашітєм; опришок мав 
велике поважане серед людий. Як чесні христіяни, прийшли на їх 
похорон. Ш ибениця була природною смертю для опришка. Вішане

*) Кілька літ тому д. Вл. Оркан, гостюючи у Львові з нагоди вистави 
руським театром його драми »Скапаний сьвіт«, проводив вечір у товаристві русь
кої молодїжи, де й я мав нагоду познайомити ся з  ним. Між иньшим зійшла 
тоді розмова на Костку Напєрского, на якого тоді була звернена увага польської 
публіки драмою Яна Каспровича. Д. Оркан досить остро критикував ту драму 
доказуючи, що Каспрович хибно зрозумів не лише центральну фігуру, Костку, 
але й його сподвижників. Уже тоді молодий польський письменник розвивав пе
редо мною свої погляди на Напєрского зовсім подібні до тих, які висловлено 
в отсьому нарисї, що був надрукований в одній із  остатніх книжок краківського 
журнала „Krytyka“. Справді, історія Напєрского дуже добре надасть ся до ши
рокої історичної повісти, особливо в тій формі, як спрепарував ї ї  д. Оркан. В очах 
історика се оповідане не всюди видержує критику. Те, що Напєрский був сином 
Володислава, зовсім не така певна річ, як би виходило з оповіданя Оркана. Коли 
Костка до смерти батька жив при дворі, то з огляду на те, що Володислав умер 
з  початку 1648 р., а бунт Костки почав ся в початку 1651, на його побут у домі 
Костків, на студії за  границею, любовні авантури і т. и. лишаєть ся дуже мало 
часу. Одиноку доси історичну моноґрафійку про Костку Напєрского написав проф. 
Л. Кубаля в своїх »Szkicach historycznych«, але він визискав при тім далеко не 
всї доступні нам жерела не то рукописні, але навіть друковані (взяти хоч би вір
шоване оповідане Бялобопкого і и л  —  Ів. Фр.
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зовсім не плямило. Була навіть пословидя між гірняками: Н а ши- 
бенидї не вішають свиний, але людий,

Прийшли тому запротестувати проти прав, яких не могли ніяк 
признавати в розумах, бодай сумною мовчанкою.

Зібрали ся отже скупченою громадою на ринку і балакаючи 
між собою невесело, вижидали години, в якій мала відбути ся від
повідно до приказу екзекуція на опришках. Н а ринку були й опри
шки. Замішані в юрбі, убрані в звичайні одяги для непізнаня, 
вештали ся поміж людьми і не могли собі місця дібрати від тя
жкої безрадности. Д ум али: Чи пе вдало би ся підпалити місто 
з котрого боку ? Або зн ов : Чи не вдало би ся яким чудом в ід
бити їх ?  Але ніякої ради пї звідки; снували як чорні тїнї по
серед лїса людий. А година надходила... В кінці дано знак екзе
куції. Острах розсів ся тишею серед юрби. І тільки чутно було 
якесь невідоме стукане, мов би гатив хто скрівавленим кулаком 
у крату ■—  а може так здавало ся, може так серця стукали людям 
у грудях — і чутно було ще дзвопенє дзвонів, що плило понад 
містом.

В тій хвилі появив ся на ринку новоторський підстароста, 
Здановский. Біля нього йшов молодий чоловік, пезвісний гірнякам, 
не великий і худенький, убраний в одяг чужинця, з дивно блідим 
лицем, якому додавали ще блїдости: чорна борода, пристрижена 
в клин з і шведська, і довгі чорні кучері. Отсей молодий чоловік, 
присутпий з підстаростою при екзекуції, звернув ся до мійської 
ради, коли вже мали закладати опришкам на шиї стрички, зі спо
кійними і холодними словами:

—  Як королівський полковник вербую тих двох юнаків і від
бираю їх від смерти і всякої кари.

Хвилька тиші — і оба опришки вільпі кинули ся йому до  
ніг, а юрба пірвана безмірною вдячиістю загриміла голосом, що 
стрясав м ури:

—  Н ай жиє наш полковник! Най ж и е! Най ж и є!
Полковник видно ожидав тої хвилини, бо в його, спокійного

доси, очи розжевріли полумям, а від того полумя почало ясніти й 
лице.. В ін  вискочив на найблизіиу бочку і звернений до юрби по
чав горячо говорити, як молодий бог.

Його мова плила по серцях, як полумя по сухім лїсї. І як 
■під подувом вітру розхолїтують ся найгрубші дерева, так розхолї-
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тали ся душі слухачів і почули міць. Коли скінчив — розніс ся 
в друге грім із тисячі гр уд и й :

—  Най жиє наш полковник ! Наш спаситель! Наш воєвода!.„
І залунав відголос аж до Татрів, другий аж по Вислу.
Тим буцїм то полковником був Костка Напєрский.

* *
Станіслав Костка, іцо звав ся опісля Напєрским, а надто 

Олександром Львом, Графом із Ш тернберґу, був побічним сином 
короля Володислава IV, уродженим від шляхтянки Бзовскої.

Зр азу  виховував ся в батьківськім домі. По смерти батька не 
мав одначе що робити у дворі. Королем вибрано його стрия, Яна 
Казиміра. Його віддано на виховане до дому Костків, дуже побо
жної родини, з якої походив сьв. Станіслав Костка. Коли дійшов 
до лїт, зник із того дому і пропав, і чутка загибла про нього.

6  ріжпі здогади, де міг обертати ся. Одні кажуть, що втік на 
Запороже, другі знов, що поїхав до Парижа і пробував там при ко
ролівськім дворі (бо його знали француські посли як сина Воло
дислава), що там мав багато любовних авантур та поєдинків; навіть 
ходила байка, що пізнїйше приїхала за пим аж на Підгалє якась 
блїда Д іяна... Найможливійший одначе здогад, що він був у Н і
меччині* в якомусь університеті* та що там студіював сьвіжі подїї 
в А нґл її (повстане Кромвеля) і недавно здуш ену в Німеччині* „хлоп
ську війну“ ; при тім слїдив уважно за подіями в Польщі.

В кінці появляє ся па ІІідгалю , в часї, коли найбільша хмара 
зависла над Польщею, коли майже вся шляхта вийшла з границь 
Польщі з королем Яном Казиміром проти Хмельницького. Зупи- 
няеть ся в домі Здановского, підстарости в Новім Т орзі, предста
вляючи себе королівським полковником, що має поручене вербувати 
гірняків.

Чому як раз прийшов на П ідгалє?
Звісно : Новий Торг був королївіциною, нарід був тут віль

ний, безпанський, непритуплений неволею, незломаний страхом, ла- 
комий на волю і легко запальний до діла. При тім гірняки любили 
короля —  бо часто в суперечках із підстаростами звертали ся до 
короля, як до свого папа, а король ставав по їх стороні — отже й 
королівський син міг почувати себе між ними як дома.

А що став і розгостив ся в домі Здановского, може й сен  
здогад бути правдою : що його мама була за Здановским.
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Звідси роззирае ся довкола і з дивним психольоіічпим про- 
чутем винаходить двох незвичайних людий, втаємничує їх у свої 
б л и з ш і  наміри і пориває їх за собою.

Були то: Лентовский, війт із Чорного Дунайця, званий за
гально „маршалком“, бо нераз проводив хлопам у бунтах проти 
підстарости; як заможний господар мав велике поважане між 
людьми; як маршалок мав послух на цілім П ідгал ю ; навіть опри- 
шківські громади підлягали йому. Д р уги й : Радоцкий, ректор із 
Пцїма, який вірив, що основа Х ристової науки випала з людських 
сердець, а церков стала пустим домом, опертим на обрядах.

Ті дві особи віддали ся цїлим серцем Напєрскому. Лентов- 
скин збирав своєю повагою гірняків, скликав розсипані опришків- 
ські громади — а Радоцкий пішов між нарід із  фанатизмом у душі,, 
йшов невпинно від села до села, як божий апостол, і голосив, що 
появив ся післанець Христа, який приверне на землю прогнану 
справедливість...

Напєрский забирає Чорштин і пише листи : до Ґембіцкого, 
краківського єпископа, аби присилав йому як найшвидше військо 
й амунїцию, аби він міг забезпечити Чорштин перед, сподіваним  
нападом Раковція і боронити йому переходу до П ольщ і; до короля 
Яна Казиміра, до табору, щоб йому прислано з королівської вер- 
бункової каси гроші на вербунок, який він думає робити 8 гірняків 
і Угрів. Рівночасно видає універсали до хлопів. Ось один із таких 
ун іверсалів:

„Мир Г осподній! —  Всім у загалі і кождому з окрема, вір
ним Й. К. Милости підданим нашого милостивого Пана, при добрім  
здоровлю від Господа всемогучого сьвятої волї і свободи бажаю, 
подаючи до відомости, щоб ви як найшвидше горнули ся під мої 
крила під Чорштин, при пцїмськім Пану Ректорі як полковнику, 
який вас приведе до мене і буде вам начальникувати, даючи вам 
усім інформації. Й. К. Милість обіцяє ріжні вільности всім тим, 
що тепер будуть стояти нри минї. А  ви й самі старайте ся вибити 
ся з тої тяжкої неволі, коли маєте нагоду. Мають вони вас зво
дити на ніщо, ліпше, щоб ви їх  звели. Досить наїли ся вже вас ті 
Панки, що аж ваш плач кличе о пімсту до Бога. Тому, відпису
ючи вже другий раз Й. Милости Пану Ректорови, видаю сей 
універсал, перестерігаючи вас у тім, аби ви, як маю порученє від 
Його Милости Короля, не вірили ніяким універсалам, хоч би з пе
чаткою і підписом Його Королівської Милости, бо він мусить їх
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видавати в страсї перед шляхтою. Але ми робім, що маємо робити, 
як найшвидше і на сьв. Івана підемо під Краків. Я порозсилав уже 
всюди універсали до хлопів, які радо ставлять ся в Новім Торзі, 
а пан Станіслав Маршалок буде їх полковником. Лише прошу, щоб 
ви йдучи через Новий Торг не тикали Його Милости пана Зда- 
новского і тих усіх сіл, в яких побачите вінцї на тичках. Косте
лам також, прошу, щоб була оборона, бо ми будемо бороти ся 8а 
Бога і людську кривду.

Дано в Чорштипї, 22  червня, 1651  року“.
Знаючи прихильність гірняків до короля, не каже, що ви

ступає проти короля, полйшаючи се на пору, коли сам об'явить 
себе сином короля.

Н арід збираєть ся з цілого П ідгаля. І не лише з ІІідгаля, 
з цілого воєвідства. В ід  Осьвєнцїма, Р еґлєц , Затора вийшли цілі 
села з війтами на чолі, які вже потім не вертали, побоюючи ся па
нів, а ті віісцевости заселено опісля німецькими кольонїстами.

Припадок хотів, що пробощ із Ш афляр доглянув якісь л и с т и , 

писані Наперским, дав зараз знати про їх зміст епископови, а той 
доміркував ся плянів Костки. Як найшвидше вислав кілька соток 
кавалерії під Чорштин, аби взяли Н аперского. Але облога скінчила 
ся нічим. Наперскпй описав її віршом повним гумору, і пере
слав той вірш Здановскому.

Лентовский збирав у Чорнім Дунайци щораз більшу силу на
роду. Н е був се звичайний розрух, як видно хоч би з листу єпи
скопа Гембіцкого, висланого по тій облозі під Берестечко до та
бору, до краківського каштеляна:

„З Кракова, дня 26 червня, 1651 .
Чорштин занято і обсаджено опришками. Н а першу звістку 

вислано людий, аби придавили огонь, але вони пе вдіяли нічого 
і полумя жевріє, бо хлопство бунтуєть ся. Для любови і порато- 
ваня вітчипи приїздіть В . М. II. до Кракова, поруште шляхту, що 
лишила ся дома, зберім ся і радьмо про способи, які можливі, 
аби ми не зазнали утиску. Я вислав знов учора 2 8 0  піхотинців, 
аби пробували добути той замок, але не бачу можности. П риїздіть, 
прибігайте В . М. П ., бо то страшний огонь“.

І мусїли в таборі сильно перелякати ся, коли не вважаючи на 
потребу війська згодили ся ослабити с и л и  і вислати зараз дві ти
ся ч і кавалерії, що творило з єпископською піхотою показну силу.
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Костка був із двайцять кількома людьми в замку, коли його 
облажено. А муніції не мав ніякої. Палив на мурах огнї, бажаючи 
повідомити про свою небезпеку Савку, що мав сторожити в лїсах. 
Але чи крізь лїс не видно було, чи з якої иньшої причини, досить, 
що підмоги не було. І, як пише л їтопись: „Три дни боронив ся, 
як лев — виривав мармурову підлогу, ломав із даху йш ти, топив 
із вікон олово —  і боронив ся до останку“. І був би може діждав  
ся підмоги, як би не зрада напблизшого. Коли четвертого дня зму
чений задрімав ся спертий на мур по сьвіжо відбитім штурмі, Ч е
пец, увільнений ним із шибениці, порозумів ся з командантом і за 
ириобіцяну ласку отворив йому браму.

Наперский піддав ся в надії, що х л о і і и  відібють його по до
розі. Але єпископський командант, мабуть прочуваючи се, покинув 
піхоту, а сам із кавалєріею повіз Напєрского швидко понад Попрад 
через Санч і зробивши велике колесо, прибув до Кракова.

Тут Наперский заявив в очи епископови, що він син Воло- 
дислава, і відкликав ся до сойму.

Ся заява була для нього засудом, бо єпископ па діючи ся, що 
король іменує його примасом, коли усуне його претендента, скли
кав своїх довірників і по короткій нараді засудили його без суду  
на паль І

День був погідний. Його везли на драбинястім возї, укоро- 
нувавши для погорди вінцем із хвої. А юрба вийшла дивити ся, як 
будуть тратити „королівського сина“. Т а сама юрба, вічно глупа, 
що вела за місто Х риста, та сама юрба, ласа на вішане. І везли 
його Ґродзкою вулицею на Кшемйонки —  а він стояв гордо на 
возї — і глядів на Татри. Всю надїю в’осереджував в очах. Йому 
здавало ся, що ось-ось закурять ся всі гостинці, затрясеть ся 
повітрє і гірняки громом спадуть по свойого „воєводу“. Могли би 
рознести Краків —  стільки їх там на ІІідгалю . Але тиша була 
велика, пї сліду голосу. Здаєть ся, що Наперский ц ілу душу вто
пив в очах —  і глядїв на Татри...

В  кінцї привезли його на Кшемйонки. Сонце стануло на по
лудні*, білість була велика довкола і тиша, глуха як небо.

Наперский зібрав іще всю волю в очи — і довго, довго, 
уперто глядїв ... Опісля виступила йому на лице незвичайна блі
дість, кріваві краплі поту зросили чоло, а очи зайшли помалу ту
маном. Обернув ся ще довкола і доглянув у юрбі кобзаря з під
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Татрів. Прикликав його рухом руки і казав йому грати і співати 
гірнячі пісні.

І  при голосі тих гірнячих пісень вбито його на паль.

Мав 25 літ, коли згинув.
Чого-ж він хот їв? ...
Усунути нездару-короля, пожертвувати Хмельницькому поль

ських маґнатів, що пхали вітчину до згуби, вхопити міцною рукою 
керму, оперти ся на народі* і утворити з Україною два народи на 
нових основах... Д ух реформ короля Володислава жив у його сину, 
Костцї, і він сповняв тільки заповіт свойого батька.

*
Н е знати, як король нриймив звістку про смерть Костки. 

Одначе єпископ Гембіцкий не став примасом. Н а соймі порушено 
справу Наперского, хоч пізно. Ш ляхта ,, скакала королеви до 
очий“, закидаючи йому співучасть в убійстві братанка.

В еспазіян Коховский пише виразно на адресу короля в своїх 
„F raszk ach “ :

Cóż to  za n o w y  kucharz n a m  s ię  z ja w ił?
M iasto p ieczen i, K ostk ę n a m  n a  ro żen  w p ra w ił.

Але по короткім часі* забуто про те і Костка почав чим раз 
більше губити ся в тїни крівавої минувшини. Історія  мало го
ворить про нього, називаючи його звичайним авантурником. У па
мяти народа загинув також, хоч то не так давні часи.

З  тих збираних хлопів потворили ся опришківські шайки 
і довго-довго товкли ся по горах Про пих ходили й ходять опо- 
віданя і про якогось найбільшого їх ватажка, незвичайно шляхот- 
ного і сильного. Можливо, що особа Наперского, зльокалїзована, 
перейшла тут на П ідгалю в леґенду про Яношіка...

Переклав
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