
Самуіл Казимир Кушевич,
райця львівський і його записна книжка. •

Написав G. Томашівський.

І.!
В біблїотецї львівського Оесолїнеума єсть під Nr. 2346' кодекс 

рукописний, оправний перґамінові.,^^х_^истків густо записаних, 
in folio. Письмо і оправа походить з віку XVII. На задній стороні 
книжки витиснений зверху герб міста Львова. На передовім листку; 
з гори написано: Praca S. Kazimirza Kuszewicza, гаусе lwow- 
skiego. Єсть се одна з тих книжок, які в тих часах подибуємо у кож- 
дого майже осьвіченїйшого міщанина львівського. Було се щось 
в родї памятника, де властитель записував^усї "важніиші подїї свого 
часу, втягав копії публичних документів, льістів^пробував сил своїх 
в науці і літературі ̂ красній, нотував свої_приватні інтереси. Такі 
книжки' згіисували й найвиднїйші тодішні люди, як Зїморович, Алєн- 
бек і ин., як також подібний памятник полишив по собі й лихвяр- 
крамар Кунащак1).

Був се неначе домовий архив, що зберігав ся поколїнями в ро
дині. Дуже важна часть материялів історичних до XVII в. походить; 
власне з таких записків. Такий кодекс полишив по собі й Самуіл 
Кушевич.* 2) Але Се чоловік з висілою, як тоді, осьвітою, проте збірник 
сей не єсть конїломератом . різно^днбго материялу, але виключно 
тільки історично-лїтературного і дає нам образ чоловіка осьвіченого,

Ся розвідка була читана на історичнім семинарі Впов. Проф. М Грушевського 
у  Львівськім університеті і йому тут належить ся подяка за всі ради і  вказівки, що 
ними при писаню користував ся.

х) За сього диви В. Лозїньского Patrycyat і mieszczaiistwo lwowskie ХУ1 і XVII w. 
Львів 1892 ст. 354;—371.

2) Богато в сім рукописї недокінченого,_ урваного, _мабуть_ сей __рукопис був 
більше книжкою ^рудїонною,_звідки переписувалось порядком до иньшої. На якийсь 
иньший збірник К-ча вказує нотка на ст. 94: etc. vide in  R u b  ro  l ib r o  m e о.

Записки Наук. тов. ім. Шевченка. - 1
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добре знайомого з літературою клясичною (розумівсь, виключно 
римською) і польською, яких людей в половині ХУІІ в. ще не 
бракувало у Львові.

Материял згаданого рукопису належить до самої тільки се
редини того віку, а се від р. 1648. до 1657 і), саме до часу в Галиць
кій Руси найважнїйшого (за польского нанованя), серед прояв житя 
й стремлїнь мас народних до поступу й волі супротив страшного 
гнету суспільного. JBa нашу отже думку, інтересію , буде познаііоми- 
тись близше з особою Кушевича, чоловіка, що належав до противної 
сторони, польського стану міщанського, до сторони, яка в части 
правила Русинами, в самому центрі Галицької Руси. Його дїяльність 
буде^~нас  ̂близше^дотикати, а його погляти дадуть нам образ сьвіто- 
гляду політичного, национального і суспільного тогочасного патриция 
львівського. Ми тут не будемо близше займати ся і критично роз
т р а т і ” материяли, які полишив Кушевич, так як весь материял по-" 
служить нам до просторійшої студиї над подїями з пол. ХУІГ в. 
Нашою задачею єсть на підставі сього материалу подати характе
ристику тодішнього міщанина львівського, з образом політичним 
і суспільним.

Заким одначе станемо близше характеризувати Кушевича, му
симо попереду в кількох словах представити той підклад, на якім 
виступає він, а секстан тодїшнїй Львова і його відносини. Инакше 
зістало ся би богато ^очЛГо^незрозумілого в характеристиці Ку
шевича.

Львів стрічає бурні подїї козацькі вже в своїм упадку_ що до 
сили житя і значіня свого міщаньства, якого розцьвіт найбільший 
в ХУ і ХУІ в. На сей упадок зложили ^я_різні^ричини, які обій- 
мити і представити треба-б окремої і то просторої студиї, тож ми 
обмежимось найважнїйшими.....^-

Значінє і зріст міст взагалі*, так само й польських, до XVIII в. 
залежали головно від розвитку то р г о в л ї_і__д,р.,о,мш.с,л у , що було 
монополем міським. Від стану- сих двох галузий зарібку, умов 
т е р и т о р и я л ь н и х  і відносин п о л і т и ч н и х  залежать сила і зна
чінє міст. До того зачислити треба й відносини js  н у т р ijn н ї. Як 
отже з тих поглядів виглядає Львів в половині ХУІІ в.?

Ґварантиєю розвитку торговлї і промислу, а за тим і добробуту 
міщаньства єсть городська самоуправа. Без автономії, без іммунї-

*) Більша часть рукопису писана по р. 1657, бо вже на стор. 125 написана 
істория походу Ракочия на Польщу.
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тетів неможливий був більший зріст міста серед Февдального і чие- 
тошляхотського устрою державного. Такою їварантиею для міст 
в ІІольщи було право м а ї д е б у р с ь к е, скажемо ліпше — мало бути, 
бо новною запорукою городської самоуправи, розвитку торговельного 
і промислового не було воно, в кождому разі для міст руських. 
„Воно здержало тільки упадок міст і відвернуло цілковите зни
щене (що все грозило містам при переході з устрою громадського 
в Февдальний і шляхотсько становий), але не було в силї дати їм 
жизнености і основ для дальшого розвитку".1) Не так в самім на- 
даваню права німецького добачати належить причини упадку міст 
(в кождім ^разї до“Львова прШінити сього не можна), як радше 
в тіїї  обставині, що право се було на даване з о г р а н и ч е н а  ми ,  
які застерігали більший або меньший .вплив замку на відносини 
міські. Додаймо ще, що маїдебурське право зросло на чужім 
їрунтї, при иньших обставинах житя і в доволї далекім часі, не 
могло проте освоїти ся на иньшій землі і піднести Її.

Вплив старости дав себе також відчути і в Львові. Староста 
систематично стараетГ ся входити в права магістрату і робити його 
від себе залежним. Не кажемо про обовязки міщан замкови яко 
кріпости; ми й окрім того бачимо підвластність в богатьох разах мі
щан старості. Як знаємо вибір бурмістрів відбував ся при участи ста
рости. Він мав також нагляд над дїяльностю ради міської і взагалі 
контролю над адмінїстрациєю. До того всяким способами хотів він 
впливати, також на вибір райцїв, як се бачимо з процесу магістрату 
зі старостою львівським Гербуртом в р. 15782), не кажучи про 
давнїйші змаганя.3) Той сам староста против привілеїв мійських 
дозволяв ремісникам осідати на підзамчу, заводив гіропінацшо, торги 
і склади товарів, пасовиск заборонив і т. и.4) В таких разах міщани 
мусїли відносити ся до короля, що знов вимагало великих коштів, 
відповідних людий, а що найбільше довжезної проволоки. В низшій 
інстанциї справ таких полагодити не можна було, бо тут доживотний 
староста був би разом судиєю і стороною. Подібно всякі справи 
процесові, де візваний був шляхтич, оиинювались перед королем, 
коли тільки староста до справи приступити не хотів, що дуже часто

г) В. Антонович, Изсд’Ьдованіе о городахъ юго-западнаго края. Монографій 
1885 т. І. ст. 165. - -

а) Зубрицький Кгопїка miasta Lwowa 204, 210.
8) Приміром змагане старости і шляхти з р. 1575 віддати апеляцию від суду 

маїістр. в часі interregnum судови земському.
*) Зубрицький ор. с. 210.
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трафлялось. Від статуту торунського 1519 р. візваний міщанин ставав 
перед судом старости, а шляхтич, хоча-б найбільшого злочину до
пустив ся в місті, без участи старости не міг бути суджений. 
А таких ґвалтів публичных зі сторони шляхти було не-міра, майже 
кождий рік має ту рубрику. Р. 1620 староста Мнїшек займав ся 
простим розбоєм купцїв львівських запомогою віцестарости і бур- 
ґраФа1). Задирок старости з містом з причини поборів податкових, 
цлових, вмішувань в справи магістратські читаємо дуже богато 
в хроніці львівський майже під кождим роком.

Коли право німецьке не давало певної запоруки повної само
управи і розвитку в тім напрямі, то й торговля і промисл не могли 
в нїм найти сильної підпори. Не станемо одначе тут переповідати 
всіх загальних причин упадку торговлї міст2). Обмежимо ся тільки 
деякими, що специяльно дотичать Львова. Найважнїйшою уважати-б 
треба положено їеоїраФІчне і характер, граничної твердині, що вічно 
виставлена на тревоги, контрибуції, напади і облоги3). Тут зачи
слити належить не тільки контрибуції і облоги ворожих військ, але 
також і своїх, як облога Стаднїцкого з р. 1606 і) і переходи військ 
польських. Сих останніх міщани львівські не инакше виглядали як 
самих Татарів5). Без сумніву, що всі перешкоди торговельні давали себе 
відчувати Львову тяжше, як иньшим більшим містам польським, а се 
тому, що Львів лежав далеко від центра державного. Згадаємо ще хаос 
і гнет цловий і той лінивий та коштовний перевід судовий справед
ливости. Міщани львівські були, що правда, свобідні від цла, але 
заким товар став власностю львівського купця, мусів переходити 
страшні здирства цлові, так що на місце приходив два рази дорожший. 
Не було норми в означеню цлових стаций, не було норми в тарифі, 
не було способу против несумлїнности тих, що право цлове в по
літе брали6). При тім супротив повної свободи від цла шляхти для 
вивозу і привозу (1496), торговля і промисл міський тяжку мав 
конкуренцию.

Довгота і коштовність судівництва, одна з дальших причин 
упадку торговельного, пригнітала також, як сказано, і Львів. Про-

 ̂ г) Ibidem 253.
2) Означати міри, ваги і ціни з часом став не магістрат а замок. Р. 1507  ̂

1538 дозволено заграничній торговлї робити конкуренцию в краю, а се реформациєю 
права склади, що дозволяла дрібну продаж заграничним куицям. Р. 1565 заборонено 
краєвим купцям вивозити товари за границю.

3) Лозїнський op. cit. стор. 56.
4) Зубрицький op. cit. 233. '
5) Зубрицький під р. 1613.
6) Про факти такі диви Лозїнський Patrycyat 57, 58.
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цеси вели ся десятками лїт, а кошта їх дуже богато часом перехо- 
дили вартість предмету спорного1).

Организация міського уряду у Львові від половини ХУІ в. не до
пускала всіх горожан до управи містові, а стала аристократичною. 
Райцї були доживотні, а коли з них хто повіер або уступив, савіі до
повнювали себе, без волї гровтади. Очевидно вііщаньство не хотіло, на 
се згодити ся і протестувало против сього. До того розклад і висота 
податків залежали виключно від волї „ианів“. Вже в р. 1576 цехи 
львівські заносять скаргу королеви на райцїв, де описують сувіний стан 
адвіінїстрациї вііської і гнету міщан* 2). Всі конзулї, кажеть ся таві, собі 
рідня: один брат — райця, другий — лавник. БурвіістровіВольФШольц, 
один його син війтом, иньші сини лавникавш, зятї райцями, решту 
урядів занивіають женихи доньок3). Такий розріз був віежи вііща- 
навій4), а щож доперва було віежи вііщанавш а передвііщанавш. Тут 
була майже станова різниця і передвііщани неначе-б то піддані 
міщан, чи таві райцїв5).

До такого неладу внутрішнього додамо еще відносини народово- 
релїґійні. Нетерпивіість релїґійна розбивала віешканцїв Львова на 
ворожі табори: Католиків, Русинів і Вірвіен, а боротьба віежи ними 
від часу приходу єзуїтів заострила ся (1591).

Не вюжемо повійнути ще одної сторони лихолїтя львівського, 
а се Жидів. Малу-повіалу Жиди, хоча нїби-то обвіежені в правах, 
одначе на основі незвичайно користних привілеїв з р. 1264 і 1368 
беруть в свої руки торговлю і ревіесло, витискають християн, іцо 
з нивіи конкуренциї здержати не годні. „Не віає нї торговлї, невзае 
ревіесла і способу до житя — кличуть вііщани в протестациї 
з р. 1643 — якиві би жиди не занимали ся“.6) І починають ся 
ледви не*що-річно протестациї до короля, звістно, без жадного Фак
тичного успіху.

Більш е дрібних сучасних характерних Фактів наведевю низше.
Як бачивю, серед таких обставин торговля розвивати ся не 

вюгла. Львів віає з погляду торговельного велике значінє тільки

х) Ibidem 59, 60.
2) Див. Зубрицький op. cit. 199, 200. Лозїнський op. cit. 61, 62.
3) Король не вдоволяв бажань міщан вибирати самим райцїв, запровадив одначе 

інституцию т. зв. Czterdziestu m§zow з свобідного вибору для контролі райцїв. Від
носини одначе тим не змінили ся; Боротьба ведеть ся далї.

4) Характерний образок відносин конзулїв до простого міщаньства поданий 
у Лозїнського Гаїгусуаі-Ї ст. 62—65.

5) Зубрицький Кронїка Львова 235—236.
6) Лозїнський op. cit. 193. .
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до упадку Царгороду. Від коли Турки стали погрозою східної Европи, 
від тодї упадае торговля і не було, як бачили ми, нічого, щоб дало 
підпору і сильну основу дальшому розвиткові!. Для доповненя образу 
згадаємо ще за вічні огнї і зарази, які були постійним нещастєм 
.мешканців львівських. Остання повставала головно задля торговель
ного характеру міста, де з далеких країв збирали ся купцї і — річ 
природна — заносили усякі (найбільше східні) заразливі хороби.

Зі всього виспіє сказаного не можна думати, що половина 
ХУІІ в. не має вже нї слїду давної величини і давного значіня. Львів 
ще визначав ся і силою і рухом торговельним1) і осьвітою своїх 
міщан. Орґанїзация міська, яко відрубного стану, хоча з хибами, 
була доволї ще міцна, почуте єдности громадської було получене 
з почуванєм загально-патріотичним. Се власне ті Фактори, які поста
вили Львів супротив Хмельницького, що було по правді, як замічає 
Кушевич, pulus contra elephantum.

Війна козацька під Хмельницьким була може наитяжшим та
ранові, що поховав славу Львова, а був тиві тяжшиві, що нагливі, 
несподїванивт. Облога турецька з р. 1672, додамо, довершила дїла.

В такій суспільности жиє і дїлає Савіійло Кушевич.
Для характеристики сеї особи вій не вживати мевю майже 

зовсїві иньшого віатериялу, як тільки того, який саві Кушевич по
лишив по собі, переважно в згаданім рукописї. Одначе лишень кілька 
дат вюжевю навести з його житя. З того таки рукопису видно, що 
учив ся в колегії Любранських* і 2). Р. 1642 видає він, як професор 
дїялєктики в колегії новодворській, посвіертний панегірик канцлеру 
Жадзику (Debitum pietatis sen laus posthuma I. Zadzik).3) P. 1644 
бачивю його в Італії4), може на дальших студиях. Рік пізнїйше 
видає він в Гданьску працю історичну ш з. Narratio legationis Zbara- 
vianae5). Опісля вступає в службу віагістрату львівського6) і вже

г) Навіть в час найгорячійшої борби з козаками купцї львівські переходили 
своїм шляхом торговельним, що вів над Чорне море і до Царгороду: Potwierdzaja
і nasi kupcy, ktorzy w tych dniacli z Turek przyiachawszy о wielkim sporzadzeniu 
tatarskim powiadaia (Рук. Кушевича с. 22).

2) Quod (о смерти короля) ex  literis Alberti Krzycki mei quondam in collegio 
Lubransciano condiscipuli . . . accepi. Рук. К. ст. 101, пор. ст. 52.

3) S. Przyl§cki Ukrainne Sprawy ст. VIII.
*) Ів. Nr. 2346 , ст. 57—66.
5) Wiszniewski Historya literatury polskiej t. VIII str. 13.
6) 3  висказу К-ча на ст. 52: poslano р. Buczynskiego, quondam d і s c і p u 1 a 

moiego in Collegio Lubransciano posnaniensi do hana z listem, не можна виснову
вати, що К-ич був в згаданій кодлвїії учителем, се могло значити, що К-ич був „ди
ректором “ сег0 то інструктором Бучинського.
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1 серпня 1648 р. „дістає перо радецьке“, се-б то стае писарем ра- 
децьким1). В тім самім часї есть він членом суду каптурового* 2). 
Будучи писарем бере участь в посольстві до Хмельницького. Коли 
став лавником, ,з рукопису близше незвістно. В тім урядї послує 
до Хмельницького в р, 1655. Рік опісля стає райцею3). Богатий, 
бачить ся, не був; був жонатий і мав дїти. Вмер р. 1672.

Час, про який тут мова, єсть часом упадку науки і літератури 
в Польщі. Затим і Кушевича мусимо судити мірою сучасною. Як 
бачимо мав спромогу осьвічуватись і певно належав до найвиднїй- 
ших сучасних учених, Сеть він доктором фільософ ії і обоїх прав, 
а сї ступінї академічні здобув собі, як видно з його доброї знайо- 
мости Італії і її відносин, мабуть на одному з італійських університетів. 
Знайомість його з літературою римською показуєть ся не тільки з гар
ної мови латинської але й цитатів з авторів клясичних, якими пе
реповнює свої письма. Обзнакомлений широко з всесьвітною 
істориєю, на тому пункті* дуже легко ориєнтуєть ся. Що хвиля при 
нагодї опису подій козацької війни наводить приміри з істориї рим
ської, польської, італійської, німецької, Французької і т. и. Не зна
чить ще се, аби Кушевич був критично знайомий з істориєю, бо 
противні приклади побачимо опісля. З ф іло со ф ії знає (в кождому 
разї бачимо) тільки те, що написав Ціцерон і Сенека. Апарат його 
науковий видно вповні з письма до Станіслава Брудзїньского (147j. 
Се письмо сухого змісту на теми: quales principum filiis magistri 
adhibendi, quibus studiis principem potissimum deditum esse oppor- 
teat, зложене з самих цитатів латинських старинних і християнських. 
Тут мусимо згадати ще про одну сторону К ча, а се релігійність. 
Він глубоко релігійний, але не до пересади, твердий католик, але 
не Фанатик. Тим то й відріжняєть ся від сучасників, що так сильно 
підпали (особливо у Львові) впливам духовенства.

II.
Яко урядник магістратський, специяльно-ж писар, мав Кушевич 

дуже добрі інФормаци’1 про сучасні події, бо магістрат був осередком 
житя публичного. Се тим більшої віродостойности надає його звіст
кам. Вже як був писарем, мав славу чоловіка розумного і статочного. 
За-для того, коли прийшло вибирати послів до Хмельницького підчас

q  Рпс ст. 13.
2) Ibibem 13. Міщанин член суду каптурового — річ не звичайна, що сьвідчить 

про його поважане і значіне.
3) Зубрицький Хроніка Львова 378.
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першої облоги для пертрактаций угодових, Кушевич був також ви
сланий з делєїатами1).

Послуючи звертав всюди увагу на відносини межикозацькі, 
входив в зносини з полковниками козацькими, а з Виговським зістав 
навіть в приязних зносинах (може був з ним знайомий і перед тим), 
а се навіть так, що підчас другої облоги Виговський полишив 
йому свій годинник дати у Львові до направи, а два роки піз- 
нїйше просить його в листі відослати йому годинничок якимсь „па
нові Теодозиєм“, що в невідовіих справах послував від війська козаць
кого. Взагалі* переговори Виговського зі Львововт відбувались .через 
магістрат або через Кушевича.

З тих близьких відносин до сучасних найважнїщих подій 
чи то за урядованя магістратського чи за посольства, повстали його 
листи, числом 23, в яких, представляєм ся нам перебіг першого 
року повстаня козацького, що його автор, та скажемо, бачив з гори 
львівської. Сї листи писані до якоїсь особи йому близької в Варшаві, 
своєї мабуть по жінцї. Не був се одначе міщанин, бо обертав ся 
коло двора королівського. Йовіу дає Кушевич ради і просить ін- 
Форвіаций, що належали до тодішнього сойму2). Один лише з тих листів 
(четвертий) писаний до віагіетрату вильненського. Усі писані під 
сьвіжим вражінєві подій, подаючи найновійші звістки. Тому то в них 
сам автор, його погляди на відносини сучасні найліпше характери
зують ся, бо важність і інтерес тих подій змушують автора до об- 
сервациї і. критики. В них малюєть ся образ Львова зі всіма своїми 
емоциями, небезпечностями і нещастями від початку аж до утихо
мирена бурі на час і то в постеценнім розвою, від легковаженя руху 
козацького аж до тяжкого стону облоги.

Саме повстане було загалови несподіване і ніхто таких розмірів не 
еподївав ся. Приходять з України звістки, що якийсь Хмельницький 
зібрав козаків, щоб доходити якоїсь там свободи козацької і просить

г) Зубрицький в Хроніці Львова каже (ст. 303), що Кушевич- межи послами 
не міг бути, бо був ще за молодий, а се на підставі реляциї бурмістра їрозваера 
про се посольство. Одначе згадана реляция не походить від їрозваера (може бути, 
що він ї ї  публікував), але таки від самого Кушевича, як про се сьвідчить 18 лист К#- 
шевича в пашім рукописї. Тут ясе межи послами бачимо й Кушевича. Реляция у Зу4 
брицького дуже не повна, з пропусками, а против авторства їрозваера промовляє вжё 
й сама форма реляциї, де оповідаєть ся в першій особі, від автора, а їрозваер участи 
в посольстві не брав. Зрештою за Кушевич ом промовляють ще иньші жерела, як 
Юзефовіч і  ин.

2) На ст. 28 просить поміщеня для послів львівських на час едекциї, а на ст. 
13 поданя докладного справозданя зі сойму конвокацийного.
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Татарів на підмогу. Се певно звичайна ребелїя, що, дасть-біг, потопче 
сила воеводів1).

Але далї доходять вісти про жовтоводську битву,-Чути, що 
селяне на Україні* ворушать ся: „стала велика і небезпечна хурто
вина с поводу поганця якогось Кривоноса, що збунтував усю чернь 
українську “ (ст. 9), а Богдан іде з великою силою на поль
ське військо. Зараз почиааеть ся неначе-б то якийсь шум на Га
лицькій Руси. Селяне 'починають підносити голови і скоса дивитись 
на панів. In armis stan^lo skonfederowane chlopstwo (24). „Переїз
дити небезпечно задля ватаг хлопських по дорогах" (25). Попи десь 
їздять, радять по монастирях — щось ворожого задувтують. Шляхта 
стягаеть ся до Львова, одні щоб взяти участь в походї на Хмель
ницького війська, що збиралось під Глинянами, иньші, щоб серед 
мурів хоронити добуток, жінок і дїтей. Усе те на міщан кидає ве
ликий страх. Готовлять ся, до оборони. Panie Boze badz z п а т і!  
кличе Кушевич. „Армат, пороху, провянтів і иньших засобів воєн
них ad necessitatem з ласки божої доволї маємо", додає в потїху. 
Але тут знов біда. У Львові, в самій хатї, єсть ворог, що ще не 
підіймив руки, але вірою і почуванями ребелїзантам близький. Соп- 
fusionem et occultas a graeca religione insidias obawiamy si§. „To 
певна річ, що люде віри грецької з охотою виглядають ворога", 
кінчить автор перший лист (с. 1). На иньшому місці* каже: Nie masz 
о tem zadney watpliwosci, ze inter graecanici ritus cultores nulla fides 
pietasque viri: od nich pewnie zguba nasza nadchodzi (ст. 33).

Підозрівають отже в Русинах зраду. Ми приглянемось блпзше 
тому підозріню. Певно, коли-б Русини зраду рішучу задумували, то 
тодї-б тяжка година чекала Львів. Бар було місто сильне, а одначе 
зрадою такою упало. Одначе межи міщанами львівськими рішучости 
не було в тім напрямі. Почуваня і бажаня тодїшних Русинів у Львові 
були подїлені межи сьвященьством і міщаньством. Як скрізь тодї на 
Руси, так і у Львові, осередку житя релїґійного галицьких Русинів, 
попівство було прихильне повстаню, бажаючи за всяку цїну боро
нити віри православної против католицизма і унїї. Тут то й був'сей 
елемент национальний, який добачаємо межи причинами повстаня. 
Але сей рух попівський, так скажемо, мав се спільне з рухом ко
зацьким, яко рухом одного стану, що й він зрушив простий нарід тільки 
для своєї цїли, яко просте средство, не оглядаючись на наслідки

v х) М ату niewatpliwa nadzieie, ze tych rebellizantow Rzeczypospoiltey wkrotce 
in triumpho ad stuporem orbis ducemus.. ibid. ct. 6.

Записки Наук. Тов. ш. Шевченка. 1 *
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його. Таг: і у Львові попівство мало свою ціль і сам владика був 
підозрілий1).

Міщаньство же руське, будучи під впливом духовенства і Став
ропігії, водилось такими самими почуванями релігійними . і на- 
циональноми (хоча сї останні треба дуже тісно модифікувати). 
Одначе мало воно й иньші інтереси, що як раз противились сим
патиям козацьким. Се були інтереси міщаньства, яко стану, що не 
мав нічого спільного нї з козацтвом нї з селяньством. Воно мусїло 
конечно добачати социяльний характер повстаня. З тої то причини 
Русини львівські не могли рішити, що властиво супротив Хмельниць
кого робити мають.

Иньша річ передміщани. Сї не відрізняли ся луже богато від 
селян, се й супротив богатшого і упривілейованого міщаньства могло 
веліти їм симпатизувати з новим рухом, як показало ся підчас об
логи. „Воду відтято, поперетинавши рури, що показали деякі люде 
віри грецької, які були продали ся з передмістя краківського коза
кам" (36).

Закидуе також Кушевич загалови Русинів ненависть нацио- 
нальну: „Зрадники міщани гологірські одного з помежи себе до 
Хмельницького виправили з листом; в нїм просять і бажають, аби 
їм против тираньства Поляків дав помогу чим скорійше, обіцюючи 
йому помочи".2)

Очевидно вісти воєнні вносили межи Русинів неспокій. З одної 
сторони бачили ненавистних собі Поляків з Єзуїтами, з другої-ж

*) За попівство специально звісток у Кушевича не найдемо богато. Ось дві 
з них, які самі за себе кажуть :

а) I to wspomniec potrzeba,.-ze pod ten ezas pop z Krechowa do Chmielnickiego 
przyiachawszy, onemu od Krzechowian list oddal z krzyzykiem drewnianym in prae- 
sentia nostra, zaciagaiac у zapraszaiac onego do Krzechowa. Krzyzyk pocalowawszy 
Cbmielnicki, onego przy nas czytac nie chcial, popa polaiawszy^ ze in tali materia tak 
nieostrozn’e post^powal. (38).

б) Yigesima Augusti przywiezmno do Lwowa czernca od Buska, ktoremu Ko- 
zacy oczy wylupili, r§ce poobcinali, у wiele ran inszych, lubo s c h i s m a t y k  iest, 
okrutnie pozadawali у do Lwowa na despekt odeslali. Przyczyna takowego okrucien- 
stwa byla, ze kilka razy pewne l i s t y  X. W i s z n i  о w i e c k i e m u  o d n o s i l  у wi e r -  
n i e  s l u z y l ;  w czym od Rusi tamteczney byl odniesiony do Kozakow у oskarzony 
(50, 51). З того епізоду бачимо, що й межи попівством не було однодушности, були 
одиниці, що як раз иньшому богови служили ніж повисше згаданий піп з Крехова. 
Річ природна, що була якась часть невтральна.

2) ... aby im contra tyrannidem Polakow (patrz Wc іт р іа т  vocem!) chcial sub
venire nieomieszkanie obiecuiac suppedimenta bello (33). Jusz po wsiach у po dro- 
gach bardzo niebezpieczno dla buntow wszystkiei Rusi, ktora implacabili o d i o  contre 
Catholicos et P o l o n o s  b§dac, iad^cych у yd^cych zabiia у okrutnie morduie... (24).
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сторони чули страшні річи про ворохобників, убийства і пожежі — 
так були межи молотові а ковалові. Тому то почали збирати ся по 
закутках, обговорюючи своє положене. „Вже в нас - - пише в даль
ших листах Кушевич — конспірациї показують ся, вже „гультяй
ства" в ночи богато приїздить і від’їздить, вже відбувають ся різні 
збори, то по церквам, то по кутаві і долинаві передвііськиві. Jusz 
nam Rus obsequium wypowiada" (24). Поляки боять ся їх і старають 
ся утиховшрити Русинів, не задля лїбералїзвіу якогось питовюго, 
як дувіае Лозїнський, але таки „страха ради". Приводять їх на ра
туш, питають, заприсягають — Русини виправдують ся, що збирали 
ся на наради, бо боять с я 1). В сїві оправдана) було богато 
правди.

Та все таки Поляки не віали до них довіря і підчас першої 
облоги оборону вежі руської церкви поручено Жидаві (261).

Серед таких відносин вііських приходять вісти, скоро одна по 
одній, одна страшнїйша від одної. Львів готовить ся до оборони, 
знає, що о його віури сила козацька опреть ся, видячи безрадність 
в верховних СФерах Річи Посполитої. При иагодї звістки за трьох 
реїівіентарів, робить увагу Кушевич: zeby ten triumuiratus mial bydz 
in rem nostram, ieszcze conuinci non possum. У старих Ривілян — 
каже — було, що в таких небезпечних часах диктатора вибирали, 
а не, як тут, роздїлювали власть. І далї наводячи новий італійський 
иривіір диктаторства, переповідає автор події історичні польські, де 
власне незгодою вождів нещастя лучали ся.

Коли почув, що пани не віають їхати на елєкцшо, закиві не 
скінчать з козаками, пише приятелева: Owo zgola wypelnia si§ nostra 
ambitione, со kiedys Kochanowski napisat: Now^ przypowiesc Polak 
sobie kupi, ze у przed szkoda у po szkodzie gtupi!

В дальших подіях розбита шляхта усьо здала, як то кажуть, 
на волю божу. Міщани тяжко відчувають своє теперішнє положене. 
„Наші ліниво поступають — каже К. — незгода велика віежи па
нами (proceres) і заздрість. Про нас ніхто не дувіає, якиві би спо
собові дати паві порятунок". Тепер вони, забуті вііщани, віають ря
тувати Річ Посполиту: „Вже-ж то дарвіа, тут треба побороти або 
увіерти, коли за нас так віало дбає Р. II. Дасть ся се їві в тявіку 
після нашої згуби! пізнають вороги міст (се-б то шляхта), як то вііст *)

*) Mysmy Rus nasza — подає радісну вість Кушевич — oglaskali bonis et 
mitibus verbis, ktorzy iureiurando oswiadczyli, ze de perfidia nie mysla., schadzki 
swoie in terrorem skiadaiac.
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хоронити треба“ *). Заразом додає з гіркою іронією: „Сесї, що то нас 
горячо на сеймиках і сеймах заступали, нехай тепер прийдуть і за
ступлять нас“ (25). В листі ж до батька пише, довідавши ся, що 
в Кракові за поміч Львову зовсім не думають: „Нехай Пан Біг пла
тить Річи Посполитій, що її недбалістю не обіймлене число душ 
християнських іде в неволю поганську, не згадуючи за тих, що 
жорстоко на кождім місци убивані “ * 2).

Серед таких обставин і в таких думках вичікував Львів оста
точного кінця. Битва під Пилявцями оправдала слова Кушевича 
вповнї. - Львів переймає оборону на себе, громадить недобитків. 
Одначе слаба віра в успіхи. „Полонне, місце з натури дуже обо
ронне, коли штурмів не здержало, то і ми певно не видержимо“ (17). 
„Згинули ми вже зовсім і надії ніякої в начальниках королівства 
(principibus regni) не маємо, коли нас чудесним способом саме про- 
видїнє боже не виратує“ (31). Втікачі розказують, прийшовши, до 
Львова, що ворог ось- ось зближаєть ся і остання згуба висить: 
„Страх на всїх горожан і тревога велика зійшла, яких описати годї 
і ніхто не повірить, хто в подібних випадках не бував. Міщани на 
вали, а жінки утікали з міста серед великої тревоги і натиску 
в брамі“. (31). Кушевич пригадує собі, з якою то помпою, з якою 
певністю побіди і гордістю виходило військо польське з під Гли- 
.нян і з яким довірЄм провожали його міщани — а як тепер витали : 
„Приїхав потім п. підчаший коронний, на якого ми жалібно і з пла
чем ревним дивили ся, пригадуючи собі ті. оплески і радісні оклики 
наші, якими на від’їзді* його до табору провожали'** ( З І ) 3).

Надія ще вступила в міщан, коли приїхав Ярема Вишневець: 
кий, надїяли ся, що він перейме на себе оборону міста. Зброять 
недобитків, дають гроші, жінки перла складають, на се,, щоб 
Вишневецький, виссавши місто майже до останньої каилї, полишив 
його майже безборонне4). Г/Вже-ж то відомо по цілій Короні, як 
пани реііментарі війська коронного, з’їхавши ся після побитя до 
Львова, нас зі всїх майже достатків - обідрали... “ (32). Тепер не зі
ставилось трохи що ніякої надїї щасливої оборони. Yalete amici nostri

*) Illam olim haec post nostra fata meminisse iuvabitL. uznaia potyin inimici 
ciuitatum, iak to miast ochraniac potrzeba (25).

2) Рукопс. бібл. Occ. Nr. 189 ct. 163.
3) ... przypominaiac sobie one applausiones et aeclamationes nostrae, ktoresmy 

na wyiezdzie Imci do obozu czynili.
4) Вишневецький забрав гроший до мілїона, самого срібла на 300 000. Реляция 

Чеховича у Зубрицького ст. 298.
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et post fata nostra memoriam nostri seruate, кінчить Кушевич лист 
до приятеля з -28 вересня (32).

Про се одначе Львів не думав піддати ся Хмельницькому. Ко- 
либ Хмельницький займив був Львів, тим самим став, би він уже 
Фактичним паном Галицької Руси. Але як у всіх дїлах його бачимо 
якусь повздержність і ваганє, так само й в справі облоги Львова. 
Хмельницький, як і б іл ь ш а часть старшини козацької, мав перед 
очима лишень інтереси козацтва, що були -зовсім чужі Галицькій 
Руси. Йому бажалось стати паном властиве тільки України і то не 
з рішучістю. Посуване до Висли було тільки наслїдком загонистости, 
що позволяло щасте і Хмельницький зовсім не був інїциятором 
в тому напрямі. Його аїенти і універсали, що розсипувались 
по Галицькій Руси не можуть бути доказом його особливого інте
ресу для Галичини. Те саме було й на Білоруси і на Мазурщинї1). 
Тим способом хотів він в як найбільше пунктах потрусити Річию 
Посполитою. ~

Як з одної сторони йому нічого було робити у Львові, так 
иньші же відносини його посували в тому напрямі, тим більше, що 
інтересам православної церкви дуже на Галицькій Руси залежало. 
Львів, се з того боку головний центр православної рускости. Х а р а к 
терно, іцо Хмельницький дивив ся на Львів яко на місто руське, 
в кождому разі на, таке, що Русинам належить ся. Тим хотів він 
приєднати собі руських,міщан, що глубоко спочували свою низшість 
і з горечестю згадували минувшину. Перший лист до Львовян, на 
доказ погляду Хмельницького, писаний був мовою руською.

Міщаньство, мов би добре розуміло свою теперішню задачу, 
про яку згадує Кушевич: хоча як немічне, бере ся до останка. 
Одначе супротив сил Хмельницького не віало-б було спровюги осто- 
ятись. Хвіельницький сам робить пропозицию угодових пертрактаций 
і, що більше, в подаваних увювах уступає дивно скоро. Се оправ
дати належить по части тиві, що ми висше сказали, по части 
набутиві иересьвідченєві, що впські Русини не багато бачать інте
ресу в піддачі втіста, а вюже — й сил на стільки не віають. Він ви
жидав звісток з Варшави про елєкцню, від чого в великій віірі за
лежати віало дальше його поступованє, і певно, поглядаючи на Та
таріє, не дуже рад був віддати на сплюндроване таке віісто як 
Львів. Посольство до Хмельницького в справах увюви дало сьві- 
доцтво рішучости і витревалости віііцанаві, а слабої сторони гетьмана. *)

*) Як відомо рухи селянські тодішні підтатрянські під проводом Костки Напер
сного були в тіснім звязку з рухом такимже у східній части, нашого краю.
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Від домаганя видати панів переходить до вдоволена розмірно не
великим окупом і то головно під пресиєю Тугайбея.

Ще варто застановитись над тим, в чім лежала сила відпорна 
міщан львівських? Ми вже висіле казали за орґанїзацию, почуте 
єдности, самосьвідомість і патриотизм, яко причини готовости до 
оборони такої. Тут була ще одна причина, що, на нашу думку, 
перевисшала тамті і кермувала всїм. Ми бачимо тут великий вплив 
польского духовенства. Мотиви його поступованя ясні: тут стали до 
борби церков православна і католицька. Львів був для католицизму 
пунктом опори; його від найдавнїйших часів добувалась політика 
католицької церкви, а добувши, не думала так легко дати собі його 
видерти. Безперечно, занятем Львова (тільки не під проводом Хмель
ницького), наступив би рішучий зворот у відносинах церковних Га
лицької Руси. Католицькі духовні побачили з самим початком з вла
стивим їм спритом евентуальну небезпечність для себе. Сильно інте
ресують ся подіями, костели львівські стають аґенциями, що зби
рають відомости і передають публицї, розумівсь, на відповіднім 
підкладї і відповідно прибрані1).

А коли зважимо, що верх мали єзуїти, то тодї пізнаємо вплив 
якому підлягали міщани, а тим самим одну з найважнїйших причин 
такої сильної опори Львова. Ксьондзи, що правда, в посольстві не 
ходили, бо й ледви чи козацька старшина хотїла-б з ними тракту
вати, але посли і магістрат робили по їх волї. Вкінцї се часи Фа

натизму релігійного ще доволі* сильного.

III.

Львів з’у божі лий увільнив ся від страшного ворога, одначе не 
думав, що буря від нього вже перейшла.

Хмельницький посунув ся під Замость, в кінцї з весною ста
нувши під Збаражем дав власне доказ, що йому залежить головно на 
Україні, а зборівською умовою виставив собі testimonium paiipertatis.

За той час Львів зіставав ся в обережності! і сграсї перед ва
тагами козацько-хлопськими, в тяжких злиднях но страхах. „Єсть 
не мало військ козацьких на миль кілька від Львова; за-для них 
анї ми з міста виїздити, аиї люди до нас приїздити з поживою не 
можуть (бо вся пожива від ворога огнем знищена) і так по старому 
лишаєБіось в облозї“ (42), пише К-ич. Вишневецький, опустивши *)

*) Dzis па kazaniu publikowano, ze ks. Hieremi znacznie rebellizantow pobil. 
Laudetur Deus exercituum, iezeli tak iest... (ІЗ,. Межи тими, що давали гроші иа при
готована оборонні Вищневецькому, найщедрїйшими були єзуїти.
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Львів, поручив помагати йому Вейгерови і Мишковськовіу, що тодї сто
яли в Замостю. Одначе Львовяне довідали ся про се post festum. 
Кушевич, згадуючи се, замічає іронічно: tak to ро polsku bydz musi: 
consilia post res (42). Ba иньшому місці каже: Як на глум прихо
дять по відході Хмельницького листи з заохотою „ad tolerandam ob- 
sidionem“. Хоча козацькі полки переходять коло Львова, одначе по 
заказам Хмельницького шкоди місту не роблять ніякої. „Бодай така 
дисципліна у війську нашім короннім була", з жалем замічає Ку
шевич (43).

В такім стані* райцї львівські рішають післати послів до Вар
шави, аби перед сенатом висказатись про стан Львова. Визначено Яна 
Ґрінвальда і Самійла Кушевича. Однакож вони за-для небезпечности 
в околицях ніяким способом переїхати не можуть. Аж пізнїйше ієн. 
Арцїшевський з відділом війська переправив ся до Варшави. Куше
вич уже не пійшов.

По умові зборівській король Ям Казимір гостить якийсь час- 
у Львові. Його витає відпоручник міста, славлячи геройську діяль
ність короля. Мова його, звичайно, повна Фраз, але таки огріта тепло
тою і привязанєм до короля, уміщена також в збірнику Кушевича. 
Мабуть і він сам був тим бесідникові, що витав Ява Казивііра. З тої 
нагоди з причини, що скарб коронний пустий, запроваджує король 
податок акцизовий і винайвіає його 4 шляхтичаві.

Шляхти тодї було у Львові богато, вона тут гровтадилась з цілого 
повіту Львівського та жидачівського. Побут же шляхти був для вііщан 
сущим нещастєві. Не тільки що вона не хотіла признати ніякого 
авторитету віаґістратського, але й взагалі поводилась як у себе. 
Волюнтариї, які збирались коло Львова, зовсїві не були захистові 
вііста, скорійше нещастєві: „Полк волюнтариїв — пише К-ич — під 
проводові п. ІІоховского тут ще здирствові забавляєть ся коло Львова 
на велику кривду і плач бідних людий (46). X. Imc. Dominik тосц 
regimentu swoiego onych niedobitkow, ktorych si§ nie maia gromada 
nazbirala na swoy zold zaci^gn^wszy, onym we wsiach naszego [miasta] 
stasima naznaczyi contra ordinationem et laudum ziemie Iwowskiey: 
vraza si§ tym JMX. Arcybiskup lw., boleie na to JMc p. pcdczaszy 
koronny, sar-каіц panowie kapturowi, in suam barbam ista fieri inter- 
pretantes“ (14). Ще девять літ пізнїйше, за час цілої ворохобні, пе
ребувала шляхта у Львові. В супліці з віая 1657 р., власне з при
чини згаданої акцизи, жалуєть ся вііщаньство перед королеві на 
шляхту: Терплять бідні вііщани від шляхти, що до вііста з жінками 
річавіи і челядю приїхавши, від давна зістаю^ь ся і господи собі 
ex officio розібравши, богато людий бідних гнетуть і тиснуть... В. В.
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збо ли ть  універсалами своївш наказати, аби місто освободили (247). 
Сумний був стан міста серед таких обставин : Місто з’убожіло за-для 
вічних тяжких видатків... бідні міщани самі себе виживити не гідні. 
„Хлїба не знаю звідки взяти маємо. Людий від голоду дуже богато 
умирає. Що-ж буде далі? Sat sapienti!“ 1) А що до малих дїтий, 
то „жаль не дає писати, кілько того погибло від огня, голоду і зимна 
і по нинїшний день гине по улицях, по ринку, по кладовищах, межи 
крамими і по иныиих місцях".* 2 3; Тут пересади нема, ‘бо тут пише 
син ,до батька, отже не має причини Фальшиві звістки подавати.

Навести до оправдана і доповнена можна слова регента Львова 
Яна Анзеріна (G^siork-a): Далі не тільки ста але й десяти золотих 
не знаємо, звідки візьмемо, так ми дійшли до скрайности (ad ex
tremum), до чого не так чужі нам, вороги наші, як та шляхта, пани 
великі, наші сусіди, тої самої крови і роду, що в одній і тій самій 
батьківщині з* ними того самого воздуху вживаємо, брати наші, ро
дичі наші, так з нами безсердно поводять ся !£сз)

Такий був стан міста, коли його стрінули дальші нещастя (не 
кажучи про повсечасний голод і пошести), а се друга облога Хмель
ницького і похід Ракочия.

Материялу до історйї другої козацької облоги не маємо в ру
копис! Кушевича. Але окремий опис тої подїї, якого автором 
також К-ич, а се реляция друга в „Кронїцї Львова" д. Зубрицького 
п. р. 16554). З ееї бачимо, що ціле посольство до Хмельницького він 
провадив. Він своїм розумом і дозрілим способом мисли зараз з?о* 
риєнтував ся межи відносинами козацкими.-

Цїля ся облога має зовсїм иньший характер як облога з р. 1648. 
Хмельницький тут не провадить великих сил народу, побідник і пан 
ситуациї. Його радше провадить Василь Василевич Бутурлїн. Се 
становище не було Хмельницькому миле і діяльність його не була щира. 
Тим то й дояснити треба його поступованє супротив Львова. Не
дбалість в облозї і неконсеквенция в пертрактациях дала опісля 
причину деяким Львовянам до глуму і гордости5). Дивно разить нас 
негармонїя листів Хмельницького, які писав до магістрату львів

*) Рпс. Nr. 189 ст. 164,
2) Ibidem 165.
3) Диви Лозїнський Patrycyat ctv 9.
4) По стилю, манері, по виступі особи К ча па найвидиїйший плян (мови його 

нотують ся до слова) дст жуватись можна, що автором тої ж реляциї був ніхто инь
ший тільки К-ич, що й сам зрештою Зубрицький на стор. 376 замічає.

5) Се найліпше проявляєть ся в реляциї Добєшовского, уміщеній в Кронїцї 
Зубрицького (338—348).
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ського, повні погрози, з недбалістю облоги і трактованєм. Поели 
увійшовши в табор зараз добре переконали ся що до відносин межи 
Москвою та козаками. Хвіельницький і полковники не ввііли своєї 
радости покрити, як один з послів з легковажеяєві висловив ся за 
військо втосковське в користь козаків в очах Бутурлїна. Коли Х-ий 
і Виговський, мабуть тільки на око, зажадали, щоб вйсто на увювини 
Василя Василевича (Бутурлїна) пристало, забрав іменем товаришів 
голос С. К-ич і в словах повних поважана але й рішучости заявив, 
що нїяк на івія царя вюсковського не присягнуть: „Шкода часу 
тратити більше, віилостивий пане гетьвіане, нічого більше не ска- 
жевю, як то, що по тисячу разів повторюевю, що вій, доки жие 
король евість, кому иньшому присягати не будемо".1) А в приват- 
новіу листї до Виговського сказав Кушевич, що втіщани готові дати 
порубати себе, нїж присягнуть на імя царя московського. „Не видав 
ся дуже противний такій деклярациї Х-ий" — пише далї К-ич — 
тільки Виговський обставав ще при своїм, дцо poki szabla kozacka 
zaszla, poty tez у kozackie dominium bydz musi.

Кушевич був сьвідомий ситуациї, коли так говорив рішучо: 
Його ще упевнили розмови з полковникавш, що виразно роспові- 
дали: „що військо запорожське в неволю цареви не піддало ся 
і ніколи не піддасть ся, як таке, що за волю свою бороло ся і війну 
против Ляхів підіймило". Була се ще горяча, горда кров ко
зацька.

І. Хмельницький сам хвалив ся, що став паном землі Руської 
і нікому її не віддасть.* 2) Виговський також в приватних зносинах 
був цілком отвертий. В листї до Кушевича перестерігає його, щоби 
від деклярациї своєї не відступав і щоб Львів в ніякі трактати 
з Москвою не входив, а він сам буде в тому допомагати. Слова 
полковника Тетери: „ sitis constantes et generosi" додали також послам 
відваги.

Коли уклади через різних послів не могли якось дійти до кінця, 
візвано специально Кушевича і Анчевского до Виговського. І так 
уклад дійшов до путя.

*) Стор. 359.
2) Тут добре шмітив Ю. Шуйский: . . . spomniawszy sobie owe czasy, gdy 

zewszad propozyeye ^egacye odbieral, spojrzal Ghmielnicki z niech§cia na Moskali, 
a nie mogac sam dla siebie wziac Lwowa, nie dozwclil aby go oni zaj§li. Nowe 
kombinacye rodzily si§ w jego awanturniczej (!) glowie. Xiestwo Rusi znowu blysn^lo 
mu przed oezyma. Temu to zapewne, nie mniej wiadomosc о nadciagajacych na pomoc 
Polsce Tatarach przypisac nalezy,/r ze . dnia 8 list, obl^zenie. opuscil. (D zieje' Polski
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За для щасливих відносин Львів знов зістав ся свобідний і ожидав 
дальших нещасть, в тім числі облоги з р. 1673, сеї останньої части 
трагічної трильогії. За услуги мабуть в посольстві, К-ич р. 1656 
став райцею. На тому становищі мусїв він бути душею постунованя 
магістрату у всїх важнейших справах. До них зачислити треба не
прихильну відповідь, яку дав магістрат Іванови Кеменї, начальникови 
військ Ракочия. Навіть коли шляхта зібрана у Львові, не була 
дуже від того, щоби згодити ся бодай в части на пропозиції Рако
чия, маїістрат відкинув усї пропозиції і мабуть під його напором 
шляхта відреклась того компромісу, в який увійшла була з Рако- 
чиєм1). Середина XYII в. була, як відомо, найтяжчою добою в історії 
Львова. Ослаблене, повна руїна сил материяльних і моральних, за 
сим і страта значіня і поваги його міщаньства серед других станів. 
Справді* могли міщани набрати гордости і почутя власної заслуги 
коло Річи Посполитої, ( що в листах до сенату і маґнатів виразно 
зазначували „як то їх слава цілому сьвітови звістна і всїх в з’умінє 
впровадила", могли також подібні похвали відбирати від короля, 
королевої, сенату і панів, та все таки з того реального хісна не 
було майже ніякого.

За сї безперечні заслуги був Львів нобілїтований р. 1659; Мов 
на насьмішку тільки — каже автор патрицияту, Львів був цобілї- 
тований саме тодї, коли був в повнім упадку: дістав титул, коли 
саму річ стратив2).

Нобілїтациєю зрівнав ся Львів з Краковом і Бильною, допу
щений був до прав шляхетських, до участи в елекциї, в соймі, дістав 
право закупна земель. Міщанин міг від тодї писати ся Nobilis' et Fa- 
matus, Nobilis et Honoratus (лавник), Nobilis et Spectabilis (райця). 
Та чим се було, справедливо осудив сучасник: Go literis notandum, 
ale in essentia an umbra? an fumus? an ventus?

Справді тою свободою міщаньство львівське не покористувалось 
в дорозї до значіня і розцьвіту.

Кушевич Факту нобілїтациї не записує у своїм рукописї, так 
як в загалї звісток в нїм поза рік 1657 майже нема. Для того не 
можемо довідатись, які його були в тім пункті* погляди.

З досї сказаного, ми мали нагоду не з одної сторони пізнати 
особу Кушевича, його діяльність, значінє і характер. Окремо до 
того додати не богато прийдеть ся. Ми бачили, як він споглядає

г) Інтересні материяли до того також містить в собі рукопис Кушевича. 
а) Лозїньский Patrycyat 9.
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на Русинів. На його думку, Русини головна причина нещасть тодіш
ніх, тим більше, що вони — нарід підбитий, до послуху з’обовязаний. 
Несупокій межи Русинами львівськими вважає супротивлїнєм волї 
пана: Rus nam obsequium wypowiada, характерний його висказ. 
Одначе не бачимо тої Фанатичної ненависти до Русинів, специяльно-ж 
грецької віри, яку бачимо у сучасника, трохи пізнїйшого, кс. 
Юзефовича. ' . -

Погляди його на відносини до шляхти показують ся з його 
субєктивних заміток в згаданих листах, які ми мали нагоду навести. 
Щоб доповнити з того боку характеристику, згадати треба ще, як 
він характеризує верховну польську верству1). Яко чоловік високо 
осьвічений бачив усю нездарність шляхти і тим глубше ̂ відчував від
носини обох станів. Ми, що правда, не бачимо властивої станової 
ненависти, але огірченє було звернене головно против панів поль
ських. Навязуючи річ до піґмеїв бзекиїла, яких пророк мав бачити 
в тирийському місті’, замічає К-ич : Знаєте, яких там піїмеїв бачив 
пророк? Знаєте, що за люде на мурах міста сидять? Чи думаєте, 
що Тирийцї поручили-б карлам оборону так великого міста? Се 
ті — відповідає сам автор — що то на великих посадах хоро
нять Річ Посполиту!... Взяв староство, сенаторство: за що? за_те, 
що пану підлестив ся, що гарно уклін віддав, що на колінах здо- 
ровлє випив, що пірце з шати здіймив, що в чім нньшім, чого зга
дувати сором, послужив... А тим словам пересади закинути годї. 
Мотивом такого висказу єсть безперечно патриотизм Кушевича. 
В кождім його листі теплота чутя патриотичного, сильна любов до 
батьківщини сильно зазначена і то не банальними, як звичайно тодї, 
фразами, але справдешньою щиростю. Взагалі* патриотизм міщанський 
мав характер більш льокальний, обмежений тільки до самого міста, 
Львів був для міщанина батьківщиною, Річю Посполитою, сьвітом 
цілим* 2). Але у К-ча бачимо крім того льокального також патриотизм, 
загальний польський.

Виходило-б ще докладнїйдне зазначити, які були погляди К-ча 
на саме таке повстане, його мотиви і значінє. На жаль одначе, як 
3 одного боку мали ми нагоду доволі докладно пізнати його по
гляди що до шляхти, а навіть Русинів специально, так з другої 
сторони на тому пункті характеризувати не так легко. В листах 
Дуже втало находимо субєктивних поглядів автора в другий бік —

*) Ся характеристика — мабуть якась мова уміщена в рукописї на ст. 331, 332.
2) За взором стариннїм подибуємо також формулу^: S(enatus) P(opulus) Q(ue) 

b(eopoliensis).
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козацько-селянський. Все-ж таки з деяких заміток можна виробити 
еобі суд про його погляди в тому напрямі.

Ось зберемо їх : „... Хмельницький виводить, які він сам І МО

ЛОДЦІ його від різних осіб терпіли кривди і урази, згадуючи роз
грабовані маєтки, насилуване жінок і доньок, вложене ярмо всякої 
неволі1). Богато есть таких — додає — що обєктивно (sine affectu) 
за сю справу розказуючи, те признають, що великі незаслужені так 
всї козаки, як і сам Х-ий поносив кривди“ (с. 12). „Наколи на Запо- 
рожю, in suo suorumque patrimonio, спокійно жити не буде міг, 
прийдеть ся йому знову пекло зрушити “ (Acheronta mouere) (ibidem).

З того бачимо, що Кушевич розумів подекуди причини пов- 
станя, хоча глибше над ними не застановляв ся. Инакше вже ди
вив ся на сю справу К-ич по розриві білоцерковського договору : 
„Нїхто нині вже сумнївати ся не може, що козаки завзяли ся 
знищити кров польську з посторонними ворогами, не по праву, але 
сьвятотатською рукоюw...* 2) З тим одначе признає, що й Поляки при
чинили ся до того. Сі гадки висловлені в листї К-ча до Зїморовича: 
з ним К-ч в деяких поглядах на сучасні подїї не одної думки. 
Зїморович радив би (так з відповіди довідуємось) ужити супро
тив козаків і селян як найострійших способів. Кушевич не був 
би против того, та щож, коли Р. П. in tanta vitae et libertatis amitten- 
dae trepidatione (c. 93j. Все таки треба найти якийсь спосіб скинути 
се ярмо і навчити уміркованности ребелїзантів і повздержати їх ди
кість і жадобу крови, треба давні права і віру католицьку в давний 
стан і силу повернути (с. 97). -

Се його думки супротив руху козацького, виразні доволі*.
Однак мотивів руху селянського не розумів, не бачив, чи не 

хотїв бачити, що й не дивно у члена висшого таки стану, міщан
ського. Він рух селянський вважає наслідком тільки агітациї козаць
кої (що лише в части правда): „Повстала велика і небезпечна хуртовина 
з-за поганця (niecnoty) якогось Кривоноса, що збунтував чернь усю 
українську...“ (с. 9).3) Він і Головацький — на думку Кушевича —

х) • . .bona  fortunasque exhaustas, coniugum filiarumque pudicitiam contrecta- 
tam, omnibus servitiis iugum impositum. -

2) Gosacos ad sorbendum sangninem polonum cum hostibus limitaneis non ex 
iure, verum sacrilego manus consertos Sacramento crudelissime conspirasse, nemo iam  
dubilare potest (91 лист до Зїморовича з дня 9 мая 1651).

3) Ось як на иньшому місці загально характеризує він сей бік словами Ціцерона: 
Est in bellis civilibus quaedam malorum concatenate, ac velut circulus, cuius revolutio 
perpetuo tristia tristibus cumulat, nec modum ac finein esse miseriarum patitur, sed 
proxima quaeque concertatio causam et instrumentum sequenti praebet.
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се мотори тої части революцій. Взагалі* кажучи про рух селянський 
К-ич уживає слів повних погорди. Слова: motloch, hultajstwo, sza- 
rancza, wyuzdanego chlopstwa rebellia — у К-ча загально уживані. 
„Нехай на зле вийде сїльському найнизшому зі слуг наших ста
нови, що то відкинувши послух панам (imperatorum) і Р. П., против 
нас батькобійчу збрую ухопив...“ „Почато від селян, що перей-, 
шовши границї розуму і покори (modestiae), зненавидівши власть 
панів (praefectorum), жадобу свою, не можучи правом, зелїзом і си
лою нагодувати постановили...к Сї вискази одначе більше банальні 
як характерні. Наведемо ще одну його увагу, трохи повнїйшу: 
„... далї бачу я, що межи Поляками вкорінилась жадоба п а н о - 
в а н я  н а д  л ю д о м  і то так, що в небезпечностях від ворогів ще 
ся жадоба зміцняєть ся; не знають звичаїв* долї (fortunae mores), 
чого повинні були серед стількох нещасть навчити ся, що вабить лю- 
дий надїєю великих річий а опісля погубляє (in .exitium praecipitat) 
(с. 93). Тут, як бачимо думка виразнїйгаа, хоча загальна. Се писав 
він в р. 1651. Попередні уваги подібні противлять ся -сій по 
Декуди.

На справу евентуального відорваня Руси від Польщи дивить ся 
К-ич дуже тверезо: „... тратимо сї краї, оборону, замок найсиль- 
нїйший против варварів, праве око Р. II., скарбниця, звідки гроші, 
головна пружина у війнї, одинокий спільний торг королівства, 
де всякі товари привозять ся зі сходу“ 1). Признаючи важність русь
ких провінций і небезпечність віддїлу, каже свому приятелевії у Вар
шаві: „Старайте ся, панове, в посольській палаті горячо, аби при- 
вилей і листи, що мали бути королем Владиславом дані козакам 
на виправи морські, були продуковані (с. 16).

ІУ.

Таким побутом доповнили-б ми характеристику Кушевича, яко 
горожанина і політика.

По над сим єсть він ще істориком, бесідником і поетом. Вище 
назвали ми дві, звістні нам, друковані працї Кушевича: Debitum 
pietatis seu laus postliuma Jacobi Zadzik і Narratio legationis Zbaras-

1) • • • re&ni propugnaculum et arx quaedam munitissima adversus barbaros, 
Reip. dexter oculus, aerarium thesaurusque, unde pecunia, belli gerendi nervus, assiduo 
ac fundo exhausto depromitur, vnum communeque emporium regni, quo omne mer- 
ciurn genus ex oriente comportatur (c. 16).
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сіапае1). Остання — се прозаїчна перерібка звістної поеми С. Твар^ 
довського: Przewa£na Legacya І. О. xiqcia Krzysztofa Zbarazkiego do 
najpotq£niejszego sultana Tureckiego Mustafy w r. 1621.

Иньші працї історичні досї в рукописї. До них нале
жить: І с т о р и я  в і й н и  к о з а ц ь к о ї  ві д п о ч а т к у  до у м о в и  
з б о р і в с ь к о ї .  Се компіляцня зі згаданих листів, писана мо
вою латинською. Автор відкинув кольорит місцевий і субєктивні 
замітки, станувши на їрунтї загальному, і прагматично переповідає 
події сих двох років. З тої-ж саме причини ослаблена вартість тої 
істориї, бо подробиць нових, по-за иньшими жерелами, небагато дає. 
В рукописї написано се все два рдзи, бо автор писав наперед брулїон, 
а опісля переписував. Деякі уступи писані і по три рази (ст. 157—162, 
169-177). '

В звязку з тою працею стоїть також коротка статя, мабуть 
чи не мова п. з. De origine, situ, moribus, militia, bellisque Cosaco- 
rum * 2 3). На тому місцї К-ич не різнить ся від подібних сучасних 
вчених, що не вагали ся найабсурднїйші догадки прибирати 
в Форму научну. По його виводам козаки прийшли мабуть давно- 
давно з Грециї, Азиї Малої і Тракії на малих човнах і зайняли 
побереже моря Чорного. Організатором їх був Муха, homo plebeius 
et agrestis2), а по другим звісткам ОстаФІй Дашкевич. Се той самий 
нарід, що то колись за панованя царя НикиФора зайняв (inundanit) 
Болгарию і Тракію. По иныпим ученим (qui accuratius sarmatica 
componunt tempora) вони то за імператора Отона в Мезиї побили 
римське військо і край спалили, а за Константина В. уступили 
з Грециї перед хрестом, що появив ся на небі. Аж Сьвятослав, 
князь руський (Roxolanorum princeps) звоював їх і оселив на 
Україні. Не виключена також догадка, що се потомки азийських 
Татарів з часів Болеслава Соромливого. — Таких виводів єсть більше, 
що сьвідчать, як К-ич не станув виспіє від своїх сучасників, що 
грішили таким грубим незнанєм істориї, ґеоґраФІЇ й етноґраФІЇ.

Друге заокруглене оповідане історичне п. з. Arma Transylvanica 
anno supra millesimum sexcentesimum quinquagesimo septimo Polo*

*) В польськім перекладі надрукована вона в III т. Pami§tnikow Niemcewicza
с. 300.

2) Може сю мову виголосив він в Кракові in solenmi principis nostri inau- 
guratione in familiar! concessu, за що згадує в одному листі ст. 103.

3) Се той Муха, 'щ о в р. 1491 організував селян на Покутю під охороною 
Стефана госп молд. Пійманий був шляхтою і в Кракові в тюрмі помер. Кромер 
Хроніка 1317. Густинська лїтопись п. р. 15 91 (Собраніе летописей т. II).
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niae illata. бсть се опис походу Юрия Ракочия на Польщу р, 1657. 
Окремо трактована проба Ракочия займити Львів.

Що до зверхньої Форми тих праць історичних запримітимо, 
що писані вони стилем шумним, з манерою наслїдуваня Лївія. Мова 
латинська у нього добра, польська — се звичайна тодїшня мова 
макаронїчна.

Кушевич був звістним свого часу бесідником. Заховано в його 
рукописї кілька ораций весільних, що визначають ся - огнем пое
тичним і гумором. Пробував також сил своїх в поезиї, оригінальній 
латинській і перекладі*.

Усї ті материяли в істориоїраФІЇ майже невикористані, хиба 
о стільки, як дещо з них попалось в иньші збірники рукописні або 
друковані. Лист 1 і 16 надруковано у Міхаловского (Ksi§ga *ра- 
mi^tnicza ст. 32, 89) і в Памятниках Кіевской врем, коммиссіи (т. І. 
від III N. 10). Сї публїкациї валені тим, що містять в собі перший 
лист повний, бо в рукописї не маємо початку. Лист 18, про облогу 
Львова, уміщений в збірнику рукописнім Осе. Nr. 1896, подано 
в Хроніці Львова Зубрицького під назвою реляциї Ґрозваєра 
(ст. 311-317), а з відси в Supplementum ad Rusiae monumenta 
historica, де поміщений також опис другої облоги Хмельницького.

З рукописи використано тільки те, що єсть в збірнику під Nr. 
189, с. є. згаданий лист 18 і лист К-ча до батька до Кракова1). Вл. 
Лозїнський в ГІатрицияті користував ся просто з нашого рукопису, 
але тільки в малій части і односторонно. Вкінці згадати належить 
за ідентичний мабуть материал (що до листів тільки), що находить 
ся межи рукописами Імпер. Публ. Біблїотеки під зн. разнояз. F. 
Nr. 5. Ним користував ся М. Костомарів в монографії „Богдан 
Хмельницький". Ми пробували здобути близші відомости про нього, 
але доси се нам не вдалось.

Кріві згаданих материялів єсть ще в рукописї богато дрібного 
материалу історичного, як листи, едикти, грамоти, універсали, мови, 
з неодного боку інтересні, в части відомі з иньших збірників, в части 
нові. Над сими переходимо тільки згадкою, маючи надію колись 
повернути до них.

Подаємо в кінцї перегляд змісту рукопису: 23 листи К-ча до 
Варшави (один до Вильна) (1 — 53); у г о д а  з б о р і в с к а  (53—55); 
м о в а  п р и в і т н а  к о р о л ю  (5 5 -5 7 ) ; л и с т  К - ч а  з Р и м у  
(57—67); m i s c e l l a n e a  (67—79); 8 листів лат. з р. 1648 і 1651

г) Маємо тут на думці Szkice historyezne Людвика Кубадї.
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(82—103); De o r i g i n e  c o z a c o r u m  (105—106); m i s c e l l a n e a  
(107—124); A r m a  t r a n s y l v a n i c a  (125— 145); у р и в а н і  бру-і  
л ї о н и (146 162); і с т о р и я  п е р ш о г о  р о к у  п о в с т а н я ,  з бру-
лїонами (163— 196); m i s c e l l a n e a  (197—260); і ст.  пер.  р. пов.  
[далї] (261—331); м о в и  (331—344); M o s k o v i t a r u m .  i n c u r s i o  
[початок другого походу Хмельницького] (345—347); m i s c e l l a n e a  
(349—393); A r m a  t r a n s y l v a n i c a  (395—427); m i s c e l l a n e a  
(428-442). »)

г) Під Miscellane-ю розуміємо збірки листів, публ. документів, грамот, договорів, 
бесїд, проб історичних, літературних, фраїментів, і  т. и.


