
Проф. МИКОЛА ПЕТРОВСЬКИЙ.
(Ніжин).

З ЛЕГЕНД ХМЕЛЬНИЧЧИНИ.
За один з моментів Хмельниччини і ближчого за нею часу, що мав 

велике значіння для історії України, треба вважати останній рік життя 
Богдана Хмельницького, — коли перед усією Україною повстало питання: 
в чиїх руках буде гетьманська булава після смерти гетьмана Богдана, 
якої чекали в найближчі часи. Навколо цієї гетьманської булави ще за 
життя Богдана й починається боротьба. Шведський посол у Чигирині 
Г. Лілієнкрона, що перебував у гетьманській столиці в останні місяці 
життя Б. Хмельницького, в своїх відписках до шведського короля повідом
ляє останнього про цю боротьбу х). Боротьба ця сходила до того, що частина 
старшини на чолі з генеральним писарем Іваном Виговським не хотіла, 
щоб після смерти Б. Хмельницького гетьманом став його син Юрась, згоду 
на що Б. Хмельницький одібрав на-весні 1657 р. від козацької старшини * 2).

На тлі цієї боротьби за гетьманську булаву ще за життя Б. Хмельниць
кого і утворюється легенда, що й входить потім, як дійсний факт, у нашу істо- 
ріографію.

В листопаді 1657 р. посланці Запорожжя, що приїхали в Москву 
з скаргами на І. Виговського, що був тоді вже гетьманом, оповідали в По

*) Архивъ Юго-Зап. Россіи, ч. III, т. VI, № 106.
2) Акты Южной и Западной Россіи, г. III, № 369, с. 579, т. XI, дод. № 1, с. 681—  

682. В. Липинський (Історичні студії та монографії, т. III—Україна на переломі 
1657— 1659 р., Відень, 1920, с. 249—250) за причину цієї боротьби проти кандидатури 
Юрася вважає республіканську опозицію старшини, що складалася «зі станового, 
старииного анархічного козацтва і з покозаченої, революційної, здекласованої й роз- 
політикованої шляхти», з  якої «Гетьман не встиг ще своєю сильною рукою вибити січо
вих звичаїв вибору кошових отаманів і польсько-шляхетських звичаїв «вільної елек- 
ції і пактів конвентів» — проти монархічних, династичних замірів Б. Хмельницького. 
На мій погляд причина цієї опозиції намірам Б. Хмельницького полягала в тому, що 
керманичі Української держави бачили, що в тій політичній ситуації,-в якій пере
бувала тоді Україна, — «до булави треба голови» — і добре розуміли, що не молодому, 
недосвідченому Юрасеві в ті часи бути керманичем держави Української. Особиста 
зацікавленість окремих старшин у тому чи иншому вирішенню цієї справи також відо- 
гравала певну ролю в цій боротьбі.
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сольському Приказі на запитання про опозицію Миргородського полков
ника Г. Лісницького І. Виговському в перші дні після смерти Б. Хмель
ницького: «Какъ де гетманъ Богданъ Хмельницькой учалъ быть болѣнъ 
и въ свое мѣсто послалъ противъ Поляковъ и Татаръ сына своево Юрья 
да ево Грицка, и булаву и бунчюкъ ему далъ. И какъ де войско изъ походу 
воротилось назадъ, и Грицко послыша, что уже гетманъ болѣнъ гораздо 
близко смерти, и проча гетманство другу своему Ивану Выговскому, бу
лавы и бунчкжа не отдалъ долго. И гетманъ де увѣдавъ то, что при его жи
вотѣ, а гетманство прочитъ Грицко писарю, велѣлъ ихъ привести къ себѣ 
и хотѣлъ Грицка казнить; а писаря передъ собою велѣлъ расковать по ру
камъ лицомъ къ землѣ, и держать его мало не цѣлой день, покамѣста у него 
гетмана Богдана Хмельницкого сердце ушло. А онъ де Иванъ, лежа на 
земли, все плакалъ, и гетманъ де его простилъ» *). Це оповідання запорож- 
ців був прийняв за дійсний факт С. М. С о л о в й о в * 2), а потім в останні 
часи В. Липинський 3), і цим увійшло воно в нашу історіографію.

Тимчасом, при детальному аналізі цього оповідання мусимо признати, 
що маємо тут діло з легендою, яких так багато в Хмельниччині, і низку 
яких розвіяв акад. М. С. Грушевський у своїх працях про перші роки Хмель
ниччини 4 *).

Звістку цю про події з І. Виговським і Г. Лісницьким оповідали, як 
я казав вище, в Москві в листопаді 1657 р. запорожці, що й прибули в Мо
скву із скаргами на Виговського і які були далекі від подій чигиринських 
у липні 1657 р. в останні часи Б. Хмельницького. Дійсний-же стан речей 
був инший. Згідно з оповіданням запорожців той факт, що Г. Лісницький 
не віддав булави й бунчука, мав місце після повернення Юрася й Лісниць
кого з походу ще за життя Б. Хмельницького. В дійсності-ж Богдан Хмель
ницький помер до повернення Юрася з походу. Помер Б. Хмельницький 
27 липня 1657 р., про що маємо найпевніші звістки 6). Військо-ж козацьке 
з  Юрасем і Г. Лісницьким ще 24 липня було в поході, про що ми маємо 
певні відомості в справозданню І. Желябужського, що мав стосунки з цим 
військом 6) і в якого були тоді-ж 20 липня і непорозуміння з Гр. Лісниць
ким 7). Крім того, і вищезгаданий Г. Лілієнкрона, що писав свого листа до 
шведського короля на другий день після смерти Б. Хмельницького, себ-то

О Акты Ю. и 3 . Р ., VII, № 68, с. 189. 2) С. М. Соловьевъ, Исторія Россіи съ
древнѣйшихъ временъ, изд. 2, кн.ІІ,СПБ., 1896, с .1716, кн. III, с. 1. 3) Липинський В ., 
ор. cit., с. 250—251. 4) Напр., легенду про Хмельницького й Линчаі'вців— «Одна
з легенд Хмельниччини — Хмельницький і Линчаївці» — Сборникъ въ честь Д . А. 
Корсакова, Казань, 1912— 1913, а також низку легенд (про минувшину Богдана до
революції 1648 р ., про роман його з Чаплинською й инш.) в монументальній праці —  
«Історія України-Руси», т. VIII, ч. 2. в) Арх. Ю.-З. Россіи, ч. III, т. 6, № 107; А. Ю.
и 3 . Р ., IV, № 3, с. З, т. X I, дод. № 2, с. 766—767. ®) Статейный списокъ Желябуж
скаго, Русская Историческая Библіотека, т. V III, СПБ., 1884, с. 1257. 7) Ibid.,
с. 1287.
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28 липня, оповідаючи про події перед смертю Б. Хмельницького й про смерть 
його, каже в цьому листі, що з Б. Хмельницьким перед смертю трапився па
раліч і що він пролежав без мови п’ять днів, а потім на шостий день помер. 
При цьому Лілієнкрона пише, що нового гетьмана, себ-то Юрася, в Чиги
рині ще немає, і через те не виконані й розпорядження Б. Хмельницького 
про скарання Антона Ждановича й инших військових керманичів1). Все 
це, на мій погляд, може свідчити про те, що в цьому оповіданню запорож
ців у Москві в листопаді 1657 р. ми маємо справу з легендою.

Що-ж до того Грунту, що на ньому утворилася ця легенда, то тут ми 
мусимо сказати, що цьому сприяли ріжні причини. З одного боку, тут маємо 
діло з відгомоном опозиції намірам Б. Хмельницького що-до Юрася, про 
яку сказано вище. Ця опозиція намірами Б. Хмельницького й викликала 
смертну кару декого із старшини, як свідчить той-таки Лілієнкрона 2), 
що звичайно допомогло утворенню цієї легенди — звязавши ці події з іме
нем 1. Виговського й близького йому Г. Лісницького. З другого боку, тут 
маємо й відгомін наказу Б. Хмельницького скарати на смерть Антона Жда
новича та инших за невдачний кінець військової акції проти Польщі. Крім 
того, тут відіграло велику ролю й те, що в перші дні після смерти Б. Хмель
ницького — Г. Лісницький «булавы и бунчюка отдать не хотѣлъ; и Иванъ 
де Выговской посылалъ для того къ нему гетманова сына Юрья; онъ де 
Грицко и Юрью булавы и бунчюка отдать не хотѣлъ же и держалъ у себя 
недѣлю; и полковники де, собрався, тое булаву и бунчюкъ взяли у него 
вневолю и принесли къ Юрью Хмельницкому»,—оповідав у Москві в тому-ж 
таки листопаді 1657 р. посланець I. Виговського — Ю. Миневський3). 
Чутки про всі ці події дійшли до Запорожжя і, звичайно, допомогли там 
утворенню вищевказаної легенди про останні часи Б. Хмельницького, 
легенди особливо корисної Запорожжю в його боротьбі проти І. Виговського 
й Г. Лісницького:

ł) Арх. Ю.-З. Р ., ч. III,  т. 6, № 107. 2) Ibid., № 106; на жаль, ми не маємо тут 
прізвищ цих скараних. 3) А. Ю. и 3 . Р ., IV, № 40, с. 56.


