
 
 

Кисіль Адам Світольдич з Брусилова власного гербу (1600-1653), київський 
воєвода.  

Походив з відомого русинського магнатського роду, віддавна осілого на Волині. 
Про цей рід ми маємо вірогідні документальні дані з початку XV ст., хоча 
перекази відносять його початок до часів Болеслава Хороброго. Кисіль 
народився у 1600 році, був сином володимирського підсудка Григорія 
Гнівошовича і Терези з Іваницьких. Деякі історики вказують помилкову дату 
народження Киселя (наприклад 1585). Коректна дата народження вказана на 
надмогильному написі у церкві села Низкиничі, де вказано що Кисіль помер 
«AD 1653 Mensis Mai tertia die aetatis 53» (3 травня 1653 року. Смерть прийшла на 
53-му році життя). Освіту здобув в академії у Замості. В 1617-20 роках служив у 
війську під командуванням Станіслава Жолкевського, брав участь у походах до 
Буші, Оринина, Цецори, а також у поході королевича Владислава на Москву. У 



1621 році брав участь у битві під Хотином. Як підлеглий гетьмана Станіслава 
Конецпольського, брав участь на чолі власної хоругви в прусській експедиції, 
під час якої він особливо відзначився в сутичках під Гневом (вересень 1626 р.). 
Одночасно з військовою просувалась і цивільна кар’єра Киселя. В 1622 році він 
був королівським послом на луцький сеймик, в 1628 році бачимо його в тому ж 
статусі на житомирському сеймику. В наступному році він був послом короля 
Сигізмунда III на православний синод у Києві. 4 вересня 1630 року на луцькому 
сеймику шляхта обрала його своїм послом на варшавський сейм. Водночас 
зміцнювалась позиція Киселя і при дворі. Свідченням цього були численні 
надання, на які Сигізмунд III не скупився для Киселя. Так, в 1632 році, за 
протекцією підканцлера Томаша Замойського, король надав Киселю (на той час 
королівському ротмістрові) та його дружині Анастасії з Богушевичів село Витків 
у белзському воєводстві. 

 За часів міжкоролів’я після смерті Сигізмунда III Кисіль належав до кола 
тих осіб, у кого королевич Владислав шукав підтримки для своєї кандидатури на 
трон. На елекційний сейм Кисіль прибув як посол від волинської землі. Був 
обраний від лицарського стану депутатом до складу «каптурового» суду, що 
створювався у часи міжкоролів’я. У цей період відбулась важлива подія у житті 
Киселя, бо у Великодню ніч 1632 року він покинув унію і приєднався до 
православної церкви, ставши з цього моменту ревним захисником його інтересів 
та релігійної толерантності в цілому. На елекційному сеймі 1632 року Кисіль 
відіграв важливу роль як захисник православ’я, виборюючи для цього 
віросповідання більших прав. Католики гостро критикували його, закидаючи 
йому відступлення від унії «через село, яке йому віддали противники уніатів за 
просування їх інтересів». Обурений такими закидами, Кисіль навіть хапався за 
шаблю, викликаючи тим гнів і обурення католиків. Його діяльність в часі 
міжкоролів’я значною мірою спричинилась до офіційного визнання новим 
монархом православної церкви, яка не приєдналась до унії. Захист інтересів 
православ’я надзвичайно підніс авторитет Киселя на Україні, він став «визнаним 
главою Русі». Мстиславський єпископ, а пізніше Митрополит Київський, 
Сильвест Косів, присвятив Киселеві книгу „Paterikon albo żywoty świętych 
Pańskich" (1635). У 1643 році папа римський Урбан VIII направив свої бреве, у 
яких закликав русинів до єдності з Римською церквою, двом найвидатнішим 



представникам Русі – митрополиту Могилі і Киселю. У цей період Кисіль став 
членом Львівського братства. Також він заснував три монастирі – в Низкіничах 
(чоловічий) та в Максаках і Могилянах (жіночі). Петро Могила с своєму заповіті 
призначив Киселя одним із опікунів славетної Академії у Києві (1646). 
Незабаром після обрання королем Владислава IV на коронаційному сеймі в 
Кракові (12 II 1633) Кисіль отримав Носівське староство в чернігівському 
князівстві. В цей час Кисіль почав виступати як придворний короля. Владислав 
IV доручив йому важливе і складне завдання прийняття з рук уніатського 
єпископа Жидичинської архимандрії і передачі її православному єпископу 
Олександру Пузині. 

 Під час московської війни Кисіль за дорученням короля охороняв 
кордони Речі Посполитої на Сіверщині та Чернігівщині, маючи під своєю 
командою лише 1 козацький полк. Водночас він уживав всі можливі заходи щоб 
запорозькі козаки до короля «на підмогу у Москву пішли». Обороною 
прикордонних замків і міст Кисіль керував у дуже складних умовах, а його 
зусилля отримати підмогу від короля і гетьмана Станіслава Конецпольського не 
дали результатів через складну воєнну ситуацію, в якій перебувала на той час 
Річ Посполита. З часів оборони Сіверщини та Чернігівщини походить праця 
Relatio przyjścia Ałłabiowa pod Czernichów i odejścia, автором якої був, 
найімовірніше, сам Кисіль, на той час вже обіймав посаду чернігівського 
підкоморія. Після зміни воєнної ситуації на користь Речі Посполитої Киселя 
відправили на Запоріжжя, де він завербував на королівську службу біля 20 тис. 
козаків. Об’єднавшись з військом брацлавського воєводи Лукаша Жолкевського і 
князя Яреми Вишневецького, Кисіль разом із ними, як вказав король «ходив в 
Московську землю, сили неприятельські, які проти нас збирались, розсіяв, 
путивльські, брянські, сіверські, рильські, курські, кромські, курачевські і 
болховські волості вогнем і шаблею знищував…». За свої заслуги у московській 
війні Кисіль отримав надання на Смоленщині і Чернігівщині (зокрема Дівиця, 
Копись). В 1634 був обраний одним із комісарів для проведення розмежування із 
Московією, однак робота комісії була безрезультатною. Сеймовою конституцією 
1634 року Киселя було призначено комісаром при королі і гетьмані на час 
очікуваної війни із Туреччиною. Після укладення миру із Портою Киселя, як 
одного із головних комісарів, направлено до запорозьких козаків для 



стримування їх нападів на Крим і побережжя Османської імперії (1634 рік). 
Згідно із пізнішими словами короля «дорученим йому військом запорозьких 
козаків розсудливо і відважно управляв». На першому сеймі 1635 року Кисіль 
сподівався отримати посаду чернігівського воєводи, однак його випередив 
Мартин Калиновський. Кисіль мусив задовольнитись лише гідністю депутата на 
радомський трибунал.  

 На період виконання Киселем комісарських функцій припадають 
козацькі повстання на Україні (1635—7 рр.). Він відіграв у цих подіях важливу 
роль, оскільки саме він обіцяв від імені Речі Посполитої пощаду для Павлюка у 
разі складення зброї повстанцями. Всупереч цьому Павлюка було страчено, що 
дуже похитнуло авторитет Киселя серед козаків і спонукало його до складання 
комісарських функцій. Це аж ніяк не означало кінця кар’єри Киселя. На 
наступних семах за панування Владислава IV Кисіль, будучи послом, відігравав 
роль головного захисника православних. Його активну діяльність можемо 
спостерігати на сеймах: першому 1635 року, першому 1637, 1638, 1639 років та 
врешті 1640 року. Борючись за права своїх єдиновірців, неодноразово вступав у 
конфлікти з іншими послами, а доведений до крайності погрожував зірванням 
сейму. Католики закидали йому перешкоджання проведення засідань і часом 
навіть пробували усунути його з палати, як наприклад на сеймі 1639 року, коли 
його хотіли позбавити мандату через те, що проти нього подано позовну. 
Оскільки цей позов стосувався дрібниць, Кисіль, виправдавшись, залишився у 
палаті. Ставши пізніше сенатором, він вже рідно з’являвся у сенаті чи на сеймах 
другої половини панування Владислава IV. 1 грудня 1639 року король Владислав 
IV надав йому привілей на чернігівську каштелянію, тим самим ввівши його до 
сенату. У 1641 році Кисіль знову став комісаром з питань розмежування в 
Смоленському та Чернігівському воєводствах. У 1646 році документом, 
датованим у Варшаві 5 лютого, Кисіль отримав посаду київського каштеляна, а в 
1648 році, незадовго до смерті Владислава IV, брацлавського воєводи. В 1646 році 
брав участь у поході гетьмана Миколая Потоцького проти татарів на Україні. 
Найважливішою подією в публічній діяльності Киселя цього періоду була його 
дипломатична місія до Москви. ЇЇ метою, в умовах явного покращення в цей час 
відносин між Річчю Посполитою та Московією, було укладення польсько-
московського оборонного союзу проти кримських татар, які загрожували обом 



державам. Даний союз був частиною дипломатичних планів Владислава IV, які 
були пов’язані із запланованою ним війною з турками. Вибір Киселя, русина і 
палкого прихильника православ’я, послом до Московії був зі сторони короля 
влучним дипломатичним кроком. 15(25) вересня 1647 року Кисіль уклав з 
боярами союзний договір, який мав суто оборонний характер і не передбачав 
прямого втручання навіть у випадку оголошення Кримським ханством війни 
одному учасників договору, а передбачав у разі виникнення такої ситуації лише 
проведення консультацій між обома монархами.  

 Найважливішу роль відіграв Кисіль у часи повстання Богдана 
Хмельницького. Кисіль все ще мав сильні позиції на Україні. Від самого початку 
повстання, дотримуючись цілковитої вірності Речі Посполитій, він представляв 
компромісний напрям щодо козаччини. Поряд з канцлером Єжи Оссолінським 
він був головою партії, яка шукала порозуміння з повстанцями. У червні 1648 
року перебуваючи у Гущі Кисіль розпочав перші кроки посередника між Річчю 
Посполитою і Хмельницьким, виславши до нього посланця з обіцянкою 
підтримки вимог Хмельницького взамін за відправку татар, припинення 
військових дій проти Польщі і складання присяги на вірність польській державі. 
Водночас, канцлер Оссолінський офіційно звернувся до Киселя (лист від 7 
червня 1648 року) з проханням вплинути на Московію, щоб вона напала на 
Крим, та щоб вжив усіх можливих заходів для стримування Хмельницького від 
війни із Річчю Посполитою. Кисіль постійно контактував із воєводами Московії 
щодо польсько-московської взаємодії проти спільної небезпеки від татар та 
козаків. Діяльність Киселя в червні 1648 року дала позитивні результати, 
оскільки призвела до першого перемир’я і відправки козацького посольства до 
Варшави. Завдяки цьому популярність Киселя у Річпосполитій значно виросла. 
На конвокаційному сеймі 1648 року Кисіль, у взаємодії з Оссолінським, з 
успіхом провадив агітацію щодо необхідності порозуміння із козаками; при 
цьому він намагався переконати сенаторів що Хмельницький немає нічого 
спільного із хлопським заколотом. Водночас Кисіль декларував себе як ворога 
антифеодального повстання селян на Україні, заявляючи на раді сенату: «я 
польський шляхтич, і до того ж сенатор ... з хлопським заколотом жодного 
стосунку не маю, бо там немає жодного шляхтича, лише одною вірою 
благочестивою пишаються, але я би був задоволений аби усіх бунтівників на 



палі посаджено, а повстання придушене, бо сподіваюсь на значні прибутки із 
українських володінь, з яких було мене прогнано...». Це політичне кредо Киселя 
однозначно вказує на суттєві причини його протиріччя з українським 
повстанням і вірності Речі Посполитій. 

 На тому ж сеймі Киселя було обрано одним із 32 військових комісарів 
які направлялись для допомоги трьом рейментарям. В липні цього ж року після 
відкриття сейму Кисіль різко виступив проти кривд, яких зазнали козаки та 
особисто Хмельницький від деяких представників Речі Посполитої. Це 
викликало ворожу реакцію послів які закидали йому зраду. Однак завдяки 
підтримці Оссолінського ця справу було уладнано, а Кисіль доповівши стан 
справ на козацькому напрямі, представив палаті проект угоди з повстанцями. В 
подальшому цей проект став основою інструкції, яка була розроблена (26 липня) 
для польських комісарів, які мали відправитись у Київ на переговори із 
Хмельницьким. Цю місію, на прохання примаса Мацея Лубеньського і 
Оссоліннсього, взяв на себе Кисіль, не зважаючи на висунуті проти нього перед 
цим обвинувачення. При цьому до складу місії було додано ще трьох інших 
комісарів. Перша посольська місія завершилась повним фіаско, оскільки 
комісари взагалі не доїхали до Хмельницького, марно очікуючи в Чолганському 
Камені (тепер – смт. Теофіполь) на запрошення козацького головнокомандувача. 
Після розгрому під Пилявцями та обрання королем Яна Казимира (Кисіль був 
одним із тих, хто підписав pacta conventa нового короля) брацлавський воєвода 
став об’єктом особливо різких нападів зі сторони прихильників війни з козаками, 
які прямо закидали йому зраду. Однак Кисіль не покинув політичної діяльності. 
Козацьке посольство, відіслане Хмельницьким з-під Замостя, вимагало 
направлення на переговори комісарів на чолі з Кисилем. Відповідно до цих 
сугестій Ян Казимир за згодою senatus consilii в грудні 1648 року назначив 
згаданих комісарів, на чолі яких був Кисіль. 19 лютого 1649 року комісари з 
Кисилем прибули до Переяслава, де розпочались важкі, повні принижень, 
переговори з Хмельницьким. В даній ситуації, при наявності завищених вимог 
Хмельницького, якому посольство привезло булаву гетьмана запорозького, 
Кисіль не зміг досягнути нічого, окрім оголошення перемир’я до руських 
Зелених свят (1 червня). 26 лютого Кисіль з комісарами покинули Переяслав. 
Переяславська комісія була кульмінаційним моментом політичної діяльності 



Киселя за часів повстання на Україні. У період зборівської кампанії Кисіль брав 
участь у переговорах Оссолінського з кримським візирем Сефер-Газі-ага. На 
підставі цього він був одним із творців Зборівського договору. 

 В 1649 році Кисіль отримав Київське воєводство. Він й надалі 
підтримував контакти з Хмельницьким, маючи оптимістичний погляд на 
подальшу полько-козацьку співпрацю. Ще в 1650 році він вводив в оману 
Варшаву міражем спільного фронту Річпосполитої, України і Кримського 
ханства проти Московії. Зрештою, в цих думках його укріплював запорізький 
гетьман. Однак Кисіль постійно бачив реальний розвиток ситуації на цій 
небезпечній ділянці політики Річпосполитої. 1651 рік мав розвіяти останні надії. 
Після перемоги під Берестечком Кисіль повернувся знову на старі позиції, що 
лише переговори і компромісна політика можуть привести до позитивного 
вирішення проблеми України. Він був одним із комісарів Речі Посполитої, які 
провадили переговори з козаками і в цьому статусі він підписав Білоцерківський 
мирний договір (28 вересня 1651 року). Коли під час переговорів стався бунт 
черні, Кисіль мало не втратив життя. 1 листопада 1651 р. Кисіль в’їхав до Києва, 
повторно обійнявши посаду воєводу. Однак наступного року, після звістки про 
поразку під Батогом, попереджений прихильним до нього козаком, 4 червня утік 
з Києва, а разом із ним багато шляхти. Після втечі з України, в наступному 1653 
році Кисіль відправився на сейм до Брест-Литовська, де і помер 5 травня. Його 
було поховано у церкві родинного маєтку Низкіничі біля Володимира-
Волинського. Нащадків не залишив. 

 До часів повстання Хмельницього Кисіль був найвидатнішим 
представником руського народу Речі Посполитої, щиро і глибоко прив’язаним 
до православної церкви. Кисіль не лише був репрезентантом ідеї згоди і 
співпраці з Польщею, але й був найвідомішим виразником, а заразом і символом 
цієї згоди. У його рішенні заявити своє негативне ставлення до українського 
повстання вирішальну роль відіграв класовий чинник. Аналогічну позицію на 
початку повстання зайняла більшість руської шляхти. Відчуваючи релігійний та 
національний зв’язок із повстанцями, Кисіль повністю присвятив себе ролі 
посередника. Однак до табору Хмельницького не переходив ніколи, навіть не 
зважаючи на те, що досить швидко повстання втратило свою радикальну 
направленість і перетворилось в загальну боротьбу русинів проти польського 



панування на Україні. Під кінець свого життя Кисіль залишився майже цілком 
одиноким, оскільки майже вся руська шляхта перейшла до табору повстанців. 
Козаки не довіряли Киселеві, закидаючи йому, що він є відступником, а 
польська шляхта неодноразово, як на сеймах так і в численних пасквілях, давала 
вихід своїй ненависті до нього, вважаючи його зрадником. Незважаючи на це, 
Кисіль вірив у своє покликання і ще за рік до своєї смерті писав до короля (20 
січня 1652 року): «Хоча завжди до мене недовіра була у всієї Речі Посполитої і 
називають мене не захисником, а зрадником вітчизни — що ж із цим робити, 
коли так каже суспільна думка? По іншому не можна». У цих словах вміщена вся 
трагедія життя Киселя, політика, який свідомо ставив на програшну справу, 
будучи глибоко переконаним у її слушності, не зважаючи на те, що всі були 
проти нього. Політика Киселя повністю провалилась. Навіть не зважаючи на те, 
що деякі її елементи можна побачити в діяльності окремих наступників 
Хмельницького (наприклад, Івана Виговського і Павла Тетері), мусимо 
погодитись з українським істориком В’ячеславом Липинським, котрий писав, що 
«тип Киселя вимер разом із ним дотла». 
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