
ДО ІСТОРІЇ ПРАВОБІЧНИХ КОЗАКІВ В 1689—90 РР.
Подав МИКОЛА АНДРУ СЯК (Львів).

Воюючи з Туреччиною, польський король Ян III Собєський 
старався приєднати для цієї боротьби й козаків. Зміряючи до 
цього, він не зражався тим, що останні хилилися весь час 
більше в бік Московщини або Туреччини й Криму, а Польщу 
опустив її сторонник, гетьман Михайло Ханенко, складаючи 
булаву в руки лівобічного гетьмана Івана Самійловича. Собє
ський, опанувавши Браславщину в 1675 р., перетягнув на свій 
бік тамошніх козаків і назначив гетьманом над ними Остапа 
Гоголя. Після його смерти (1679) організував Собєський поки 
що тільки козацькі полки по польськім боці, щоби бодай цим 
способом підкопувати вплив Туреччини на правобічних коза
ків1). Коли ж польсько-турецька війна набрала більших розмі
рів, Собєський зібрав з усіх усюдів більшу кількість козаків та 
надав їм у 1683 р. гетьмана Куницького; його одначе стяли 
козаки в Могилеві вже з початком 1684 р. ізза невдалого по
ходу на Буджак, а вибрали гетьманом зайшлого з Лівобережжя 
Могилу* 2). Його признав теж польський уряд, а соймова кон
ституція з 1685 р. признавала козакам, що були під гетьманом 
Могилою, як також тим, які признавали б над собою його 
зверхність, всі привілеї й вольності, надані їм попередніми ко
ролями3). Крім того Собєський, що віддав козакам під селитьбу 
простір між Тясмином, Тикичем та київським Поліссям, себто 
околиці Корсуня, Черкас, Чигирина, Лисянки й У маня4), ста-

Туреччина після здачі Дорошенка Московщині назначила для ко-  ̂
заків гетьманом і князем Юрія Хмельницького, а після нього Олександра 
Дуку та Янія Драґинича. — Про це у В. А н т о н о в и ч а :  Содержаніе 
актовъ о козакахъ на правой сторонѣ Днѣпра (1679—1716), ст. 10—16 (вступна 
стаття в А р х и в - і  Ю г о - З а п .  Р о с с і и ,  ч. III, т. II, Київ 1868).

2) А н т о н о в и ч :  ор. cit., ст. 35—36.
3) V o l u m i n a  l eg-um т. V, 1 вид. Варшава, 1738, ст. 718; — 2 вид.

Петербург 1860, ст. 350; — М. К о с т о м а р і в :  Мазепа. ( Р у с с к а я
М ы с л ь ,  Москва 1882, кн. IV, ст. 80—81).

4) А р х и в ъ  Ю г о - З а п .  Р о с с і и ,  ч. III, т. И, ст. 94, Д1 XXV, —
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рався зорганізувати відділи козаків під шляхетським проводом* 
Це одначе йому не вдалося; тому велів він реґіментареві Друж- 
кевичеві, якому надав начальний провід над усіми козацькими 
військами, щоби видавав „приповідні листи“ для збирання ко
зацьких полків не шляхтичам, а козакам. Внаслідок того з по
чатком 1686 р. появилися козацькі полковники з новозібраними 
полками, як Семен Палій ^ Хвастові, Самусь у Богуславі, Іскра 
в Корсуні й Абазин у Браславі1).

Вістки про діяльність цих полковників у 80-их рр. XVII ст., 
як і про гетьмана Могилу досить скупі. Щодо останнього, то 
він обрав собі за резиденцію Немирів та провадив партизан
ську війну з турецькими військами на Поділлі. На гетьманський 
уряд він зовсім не надавався. Після поразки, яку завдали йому 
турки в Студениці, зворохобилася проти нього більшість його 
козаків та перейшли на лівий бік до Самійловича; при нім ли
шилася мала горстка, що не перевищала й 2000 люда. Більше 
вісток про його діяльність не маємо в нашій історіографії. — 
Антонович подає, що „невідомо, чим він скінчив свою сумну 
ролю, тільки в останнє згадується його ім’я в 1686 р .; з того 
часу сучасні свідоцтва промовчують про нього, а його місце 
займають люди, що й гетьто більше мають значіння“*). Як його 
наслідника подають козацькі літописці Самуся*), одначе — як 
Могила перестав бути гетьманохм, а після нього настав Самусь — 
це — як зазначує Величко* 2 3 4) — для нього невідоме.

В дійсності після смерти Могили Собєський назначив на
казним гетьманом Гришка (4 травня 1689). Коронному гетьма
нові Яблоновському велів король розпорядити передачу всіх 
козацьких військових клейнодів Гришкові, а всі інші рухомості 
по небіжчикові гетьманові Могилі мали припасти його жінці та 
наслідникам. Гришка настановляв король наказним гетьманом 
тільки тимчасом, до дальшого рішення Речіпосполитої тому, що 
з причини різних труднощів та розв’язання сойму не міг — як 
подавав сам — обговорити та постановити „в багатьох дуже

універсал комісара польського війська на Україні Станислава Дружкевича 
з 16 серпня 1684; Ант онович:  ор. cit., ст. 39; Ко с т о ма р і в :  ор. cit. ст. 80.

*) А н т о н о в и ч :  ор. cit., ст. 49; К о с т о м а р і в :  ор. cit., ст. 81—82.
2) А н т о н о в и ч :  ор. cit., ст. 36—37.
3) Л і т о п и с  В е л и ч к а ,  т. II, Київ 1851, ст. 549; Лі т о п и с  Гра

б ин ки,  Київ 1854, ст. 241; П. С и м о н о в с ь к и й :  Краткое описаніе 
о козацкомъ малороссійскомъ народѣ, Москва 1847, ст. 117.

4) 1. cit.
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добрих і потрібних справах“1). Повідомляв Гришка, як також 
хвастівського полковника Палія, що для унормування відносин 
між козаками висилає на Україну комісара2). На заспокоєнні 
козаків королеві дуже залежало з причини небезпеки з боку 
татар, що в той час прямували на Україну, а на становищі ко
місара для козацьких справ залишив король далі холмського 
кастеляна Станислава Дружкевича3).

Семен Палій не був вдоволений з призначення Гришка 
наказним і не слухав його. Гришко найшовся в невідраднім 
положенні, бо проти нього на Немирів ішов Стецько, гетьман 
ягорлицьких козаків, що признавали татарську зверхність, 
з кільканадцятьма тисячами татар4). Супроти цієї небезпеки ра
див король коронному гетьманові Яблоновському зміцнити за
логу Немирова й післати проти Стецька Палія5). Цей, хоч не- 
годував на Гришка, одначе з королівського поручення пішов 
на татар, яких щасливо громив в околицях Немирова6). Притім 
Палій, бажаючи позбутися Гришка, хотів опанувати його рези
денцію Немирів; це одначе йому не повелося тому, що Гришка 
спомагала польська залога в Немирові. Палій дістався в по
лон7); тамошній польський командант задержав його у в’язниці 
й повідомив про це Яблоновського, прохаючи вказівок, що 
має з Палієм робити8). На останнього посипалися тепер наклепи 
з боку польської шляхти, якій він з своїми козаками дався 
досить в знаки9).

J) Ркп.  О с с о л .  876, л. 35 (Дод. І). Лист Собєського до Гришка
з  Варшави, 4 V 1689.

2) І b і d. і л. 36 (Дод. II). Лист короля до Палія.
3) Ibid, ,  л. 58 (Дод. III). Лист короля до холмського кастеляна Ст. 

Дружкевича з 13 VIII 1689.
4) Ibid. ,  л. 58—59 (Дод. III); Л і т о п и с  В е л и ч к а ,  т. III, Київ 

1855, ст. 163.
5) Ркп.  О с с о л .  876, л. 59 (Дод. IV). Лист Собєського до Яблонов

ського з Яричева, 13 VIII 1689.
6) Ibid. ,  л. 64 (Дод. V) і л. 66 (Дод. VI). Листи Собєського до Ябло

новського з д. 1 IX 1689 і до Палія з д. 9 IX 1689; А. С. Пе труше вич:  
Сводная галицко-русская лѣтопись съ 1600 по 1700 г., Львів 1874, ст. 665.

7)  Е. R y k a c z e w s k i :  Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób 
o Polsce od r. 1548 do 1690, т. II. Берлін-Познань 1864, ст. 594. Лист пап
ського нунція в Польщі Кантельмі до монс. Пассіонеї, секретаря колегії 
кардиналів з д. 16 X 1689.

5) Ркп.  О с с о л .  876, л. 81 (Дод. VII). Лист Собєського до Яблонов
ського з Олеська, 12 X 1689; А н т о н о в и ч  (ор. cit., ст. 76) і К о с т о м а -  
р і в  (ор. cit., ст. 87) відносять хибно це ув’язнення Палія на 1688 р.

9) Київський латинський єпископ Андрій Хризостом Залуський, по-
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Про ув’язненого Палія ходили тоді чутки, наче б то він 
хотів разом з запорізькими козаками, що „збунтувалися проти 
Москви“, та в союзі з татарами вдертися до цієї або тієї дер
жави1). Не знати, чи ці чутки основувалися на тім, що Палій
даючи в листі з Жовкви, 6 XI 1689, римській конґреґації стан своїх маетно
стей, жалівся, що їхня „pars (Біла-Церква й Хвастів) a rebelli Cosaco Pally 
dicto occupata“ (A. Ch. Z a ł u s k i :  Epistolarum historico-familiarum tomi I, 
pars II, Брунсберґ 1710, ст. 1112, № LXX). — 26 III 1691 жалівся в окружнім 
городськім уряді в імені київського хорунжича Михайла Теодора Єлєца 
Ян Величанський, що Палій з своїми козаками опанував у 1688 р. маетно
сти Єлєца, з яких випер їх за р. Тетерев у слідуючім році шляхтич Рома- 
новський (Арх.  Ю. 3. Р. ч. III, т. II, ст. 215, № LXII). — 2 III 1688 жалілися 
там на Палія шляхтичі Меленевські з причини розташування його козаків 
в їх маєтності Меленях (Ibid, ,  ст. 172—173, Ле L). — Знову ж 22 IV 1689 
жалівся в тім самім уряді Степан Куджицький в імені белзького воєводича 
Яна Конєцпольського, власника містечка Іванкова, та корол. ротмистра 
Данила Федоровича, посесора цього містечка, на Палія та його козаків, 
Андрушенка, Тишка й інших, числом до 500 з причини їх нападу по Палі- 
євому наказу 22 XII 1688 на Іванків. Там паліївці зрабували панський двір, 
побили слуг та шукали за ротмистром, вигукуючи: „Щастя його, що ми 
його не застали, а певно зогнив би у кайданах у нашого й. мил. п. пол
ковника; й так хай знає, що не вихопиться нам з рук, бо добре на нього 
уважаємо, хоч він поїхав до засідки й. м. п. гетьмана, свого протектора“. 
А в день латинського Різдва виволокли паліївці здохлого кабана на міст 
та покепковували: „Хай це ляхи з'їдять, матимуть на всі свята“ (Ibid. ,  ст. 
182—184, Ш LIV). — С о л о в й о в  (Исторія Россіи, кн. III, т. XIV, ст. 1110), 
а за ним А н т о н о в и ч  (ор. cit., ст. 76—77) і К о с т о м а р і в  (ор. cit., ст. 
87—88) відносять хибно цей останній факт на час, коли Палій вернув з в’яз
ниці. Притім подають, мовби то в часі неприсутности Палія у Хвастові 
мали прибути туди два уніятські ксьондзи, що хотіли загарбати право
славні церкви, а Палій, повернувши з неволі, велів їм відрубати голови. 
Це одначе неймовірне оповідання зачерпнув Соловйов не знати звідки, 
що підносить Костомарів.

J) R y k a c z e w s k i :  ор. cit., ст. 596, — лист нунція Кантельмі до 
Пассіонеї з д. 23 X 1669. — Щодо причини ув’язнення Палія, то історики 
Соловйов, Костомарів і Антонович беруть під увагу факт, що в 1688 р. 
звернувся Палій за посередництвом Мазепи до Москви з проханням при
лучити Правобережжя до Лівобережжя під владою гетьмана, залежного 
від царя, чого одначе йому Москва відмовила. Супроти того С о л о в й о в  
(ор. cit., ст. 1110) пише: „Провѣдали ли Поляки о желаніи Палія перейти 
на русскую сторону, или по какимъ другимъ причинамъ, только они схва
тили его и посадили въ тюрму въ Немировѣ, а потомъ перевели въ ка
менный городокъ и держали цѣлую зиму“. Подібно також К о с т о м а р і в  
(ор. cit,, ст. 87): „Неизвѣстно, открытыя ли покушенія Палѣя отторгнуть 
отъ Рѣчи посполитой правобережную Украину, или козацкія нападенія на 
шляхетскія усадьбы были причиною, только Палѣй былъ схваченъ поля
ками и посаженъ въ тюрму въ Немировѣ“. Натомість А н т о н о в и ч  (ор. 
cit., ст. 76) кладе більший натиск на цей факт: „Хотя Палію и отказано 
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від часу до часу мав деякі приязні зносини з татарами1), чи 
були вони тільки вислідом наклепів з боку ворожо настроєної 
до нього шляхти; досить того, що король не дуже то вірив 
Палієві й нарікав на „невірне підданство й незичливість“ його 
супроти себе* 2). Можливо, що потребуючи козаків у війні з Ту
реччиною та знаючи про популярність Палія серед них, король 
уважав конечним випустити його на волю. Тому поручив Ябло- 
новському, який звернувся до нього з запитом, що має робити 
з ув’язненим у Немирові Палієм, потішити останнього листом, 
щоби він не турбувався цим арештом тому, що невдовзі при
шле до нього гідних і розумних людей для признання його 
невинности, і він нічого не втратить. Крім того поручав Собє- 
ський коронному гетьманові написати до Палієвого полку, 
щоби вибрали собі наказного полковника на час, доки до них 
не поверне Палій. З  тим наказним полковником мали йти па- 
ліївці на призначені їм станиці. Король піддавав Яблоновському 
думку, що оскільки вважає відповідним, то може їх вислати 
в похід на Буджак; одначе попереду повинен коронний гетьман 
добре це розважити та розвідатися як слід про їх настрій, бо 
він побоюється, щоби паліївці не злучилися з ягорлицькими 
козаками3).

З  королівського листу виходить, що король не хотів драз- 
нити паліївців, помочі яких потребував проти турків і татар. 
Останні саме тоді старалися перетягнути правобічних козаків 
на свій бік. Татарський хан оголосив козацьким гетьманом 
Стецька й після здобуття Сорок і Цеканівки призначив йому 
там станицю4). Це мусіло збільшити побоювання короля щодо

было въ его просьбѣ, но Поляки, встревоженные этимъ намѣреніемъ, рѣ
шились подавить опасность въ зародышѣ. Палій былъ схваченъ въ Неми
ровѣ, посаженъ въ тюрму и отправленъ въ лагерь гетмана короннаго, оса
ждавшаго въ то время Каменецъ“.

*) Л і т о п и с  Г р а б я н к и ,  ст. 240. — Слід зазначити, що Палій мав 
рідню серед татар: його сестра, взята в полон, була жінкою одного тата
рина, а її син, Чора-мурза приїжджав часом до дядька в гості ( К о с т о м а -  
р'ів: ор. cit., ст. 86).

2) „gdyż dochodziły rożne do rożnych, a nawet у do samego Uprzeymosci 
Waszey nie dobre relatie, iakoby o niewiernym iego ku nam poddaństwie 
у nieżyczliwości“ — писав Собєський дня 12 жовтня 1689 до Яблоновського 
(Ркп. Оссол. 876, л. 81. — Дод. VII).

3) Ркп.  О с с о л .  876, л. 81 (Дод. VII) Відповідь Собєського з Оле- 
ська, 12 X 1689 Яблоновському на лист з 10 X 1689.

4) Ibid. ,  л. 97—98. (Дод. VIII). Відповідь короля царям з Варшави, 
19 II 1690. Король виправдувався перед царськими закидами, начебто він
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паліївців, які поки що, жадаючи звільнення свого вождя, боро
лися проти татар та два рази розбили татарські чамбули. Тому, 
успокоюючи їх, писав до них ЗО квітня 1690 р., що він як тільки 
одержав та переглянув прислані слідчі письма, так зараз велів 
випустити Палія; запевнював, що не віритиме більше жадним 
наклепам на нього та є певний того, що Палій своєю зичливістю 
до нього й Речіпосполитої доведе брехливість цих наклепів та 
завстидає своїх неприятелів. Притім подавав, що поручив ко
ронному гетьманові дати їм „рівне з іншими полками уконтен
тування"1). Знову ж увільнений Палій заявив королеві, що він не 
бажає тих маетностей, які належать „Богові й церкві". Про цю 
заяву Палія доніс король київському латинському єпископові; 
цей годився на те, щоби Палій з своїми козаками перебував 
у маєткостях київського латинського єпископства під умовою, 
що не робитиме перепон в їх оренді, як це мав робити перед 
тим. Подаючи цю згоду до відома Палієві, король повідомляв 
його заразом, що поручив Яблоновському занятися справою 
забраних від паліївців у Немирові річей та деяких ув’язнених 
козаків, про звільнення яких просив Палій. Натомість просив 
Палія, щоби він покарав тих своїх козаків, що заподіяли кривду
приняв під свій протекторат запорожців, через що нарушував постанови 
миру; натомість король закидав царям, що вони приняли на лівий бік 
Дніпра полковника Кулика з польськими підданими з Кальника, Дашева 
й інших правобічних міст. Притім король подавав царям новини щодо їх 
спільного ворога Туреччини.

!) Ркп.  Оссол.  876, л. 111 (Дод. IX). Лист Собєського до Палієвого 
полку з Варшави, ЗО IV 1690. — Супроти того хибні є вістки козацьких 
літописців: Г р а б я н к и  (Літопис, ст. 240), автора „Краткого лѣтоизобра- 
зителного знаменитыхъ и памяти достойныхъ дѣйствъ и случаевъ описанія“ 
(М. Б і л о з е р с ь к и й  Южнорусскія лѣтописи, т. І, Київ 1856, ст. 86), 
автора „Краткого описанія“ ( С б о р н и к ъ  л ѣ т о п и с е й ,  о т н .  къ ист.  
Ю ж н о й  и З а  п. Р у с и ,  Київ 1888, ст. 36), як також З а л у с ь к о г о  (ор. 
cit., ст. 1169, ЛёЬХХХІІІ: „In declivio Comitiorum captus Cosacorum Colonellus 
Palej dictus homo ad nocendum natus, et Poloni nominis hostis verum brevi 
post e vinculis elapsus, dum praeter Camenecum duceretur non sine suspicione 
pretio corruptos“), начебто Палій утік з неволі. Не знати, куди віднести б 
згадку К о с т о м а р о в а  (ор. cit., ст. 88), оперту на Арх .  Юст. ,  кн. 62, 
л. 125, що в 1689 р. писав Палій до Мазепи, що польський король прощає 
йому його вчинки й радить лишатися слухняним йому й Речіпосполитій, 
одначе він з своїми козаками хоче бути тільки під царською рукою. Гетьман 
Мазепа радив цареві поселити Палія в опустілім містечку Трипіллі, одначе 
безуспішно. Цей факт подав уже ранше С о л о в й о в  (ор. cit.. ст. 1110—1111), 
а за ним А н т о н о в и ч  (ор. cit., ст. 77—78). Із змісту цієї згадки виходить, 
що факт цей мав місце після визволення Палія, через що не могло це бути 
в 1689 р.
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київському латинському канонікові Подканському1). Це останнє 
вказує, що паліївці чинили полякам більше пакостей без Палія. 
Супроти того король бачив, що краще мати над ними чоловіка, 
який держав би їх у послуху та був відвічальний за їх учинки. 
.1 саме це приспішило увільнення Палія.

Увільнений Палій воював далі проти татар* 2). Він звернувся 
до лівобічного гетьмана І. Мазепи „з таким бажанням, що хоче 
разом з Мазепиним військом сам іти й все своє товариство 
провадити на ворожі селитьби для добичі". Тому Мазепа велів 
свому комонному полковникові Іллі Новицькому йти з Палієм 
у похід; з городових полків мали йти туди з переяславського 
тисяча козаків з двома гарматами та з своїм полковником Ли- 
сенком на чолі й стільки ж з лубенського полку вибраного то
вариства з наказним полковником та з запасами борошна й теж 
з двома гарматами. Ці охотні й городові полчани мали „з ним, 
паном Палієм туди пійти й чинити, при Божій помочі, для більшої 
своєї слави над неприятелями промисл". Новицькому ж поручав 
Мазепа, щоби відбув нараду з Палієм, як мають брати Кизи- 
кермень та його знищити. Тому, що з причини приязних від
носин між запорожцями й татарами в той час могли запорожці, 
хочби самі на своїх городових братів не стали, зрадити про цей 
похід татарам, радив Мазепа, щоби „п. Новицький разом з п. Па
лієм і з військом при них будучим перевели цей намірений похід 
тихо, нікому не оголошуючи, й таким ідучи трахтом, на якім би 
не тільки запорожці не могли їх увидіти, але й бісурманські 
сторожі спостерегти". А Палій через свого післанця заявив 
Мазепі, що хоче вибиратися з Хвастова в поле в тиждень або 
найбільше два після св. Петра й Павла, та що він „добре на 
полі знається й на неприятельські жилища може пристойно 
провести військо"; а побувши якийсь час під Кизикерменем, 
можна буде козакам після кількадневного відпочинку „пійти за 
Бог і за Дністер на певне місце, де значною добичею кождий 
збогатитися може". Тому поручав Мазепа своїм, щоби його 
повідомили, як тільки злучаться з Палієм та рушать з ним 
у похід, як теж, яким підуть шляхом. Вкінці упоминав гетьман, 
щоби „старші спільною любовною радою це діло справували,

Ркп.  О с с о л .  876, л. 130—131 (Дод. XI). Лист короля до Палія 
з Варшави, 29 VII 1690; i bi d. ,  л. 133 (Дод. XII). Лист до Яблоновського 
з З VIII 1690.

2) Б і л о з е р с ь к и й :  Южнорусскія лѣтописи І, ст. 86; С б о р н и к ъ  
л ѣ т о п и с е й ,  отн.  къ ист.  Ю ж н о й  и З а п .  Р у с и ,  ст. 36.

з а п и с к и  т. с. 17 257
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даючи у всяких випадках місце порадам і предложенням пана 
Семена Палія, як того, що будучи лицар добрий, досвідчений 
і вже має вправу, як поступати у воєнних промислах проти тих 
неприятелів св. Хреста“1).

Палій дійсно вирушив дня 20 липня 1690 з Хвастова* 2). 
Дійшовши до Лебедина, написав до Новицького й лівобічних 
полчан, щоби назначили йому, де мають зійтися. За  взаїмним 
порозумінням зійшлися оба війська під Чигирином3). Звідсіля 
рушили разом під Кизикермень, де повоювавши якийсь час, 
лівобічні полки, вернули додому4), а Палій з своїми козаками 
пішов походом на Буджак5). Хоч Палій виправлявся проти татар 
у порозумінні з лівобічним гетьманом, а може й за царським 
відомом6), проте не зірвалися його приязні зносини з Собєським, 
якому теж був на руку його похід7).

Собєському в тім часі ходило про прихилення, а не зра- 
ження собі козаків, яких потребував до війни з Туреччиною. 
Через козацько-шляхетський антагонізм був він у великім кло
поті, бо шляхта не могла стерпіти не тільки побуту паліївців 
в своїх добрах на Україні, але також і козаків, що були під вірним 
і слухняним у всім Польщі наказним гетьманом Гришком. Бо 
коли ці козаки вернули з походу проти татар до своєї попе
редньої станиці Ковалівки біля Немирова, не хотіли поляки 
позволити їм навіть „попасти“. Тому король звернувся до бел- 
зького воєводи Казимира Замойського, що там перебував, 
з докором; зазначував, що це дає козакам притоку до нена-

9 А к т ы  3 an.  Рос . ,  т. V, Петербург 1853, ст. 233, № 204. Лист Ма
зепи до Новицького з Батурина 10 VII 1690; ст. 233—236, № 205. Інструкція 
Мазепи Новицькому, як має з Палієм напасти на Кизикермень.

2) Ibid. ,  т. V, ст. 238, JV? 209. Лист Мазепи до Новицького з Батурина 
28 VIII 1690.

3) Ibid. ,  ст. 239, № 210. Відповідь Мазепи з Батурина, 1 VIII 1690 Но
вицькому, який після злуки з Палієм доносив гетьманові, що замало має 
борошна для паліївців.

4) В похвальнім листі з 26 VIII (і b і d., ст. 240, № 211), як також у листі 
з д. 9 X 1690 ( ibid. ,  ст. 241, № 212) про царське жалування й сукно для 
тих лівобічних полковників, що брали участь у поході на Кизикермень* 
Мазепа не згадує нічого про Палія.

5) Ркп.  О с с о л .  876, л. 148 (Дод. XIII). Лист Собєського до поль
ського резидента в Москві з д. 14 VIII 1690.

6) За тим промовляли би слова Мазепи в інструкції Новицькому:
„Такій при монаршому указу приказъ нашъ учинивши“ (Акты 3  а п. Рос. ,
V. ст. 234, 205).

7) Ркп.  О с с о л .  876, л. 148 (Дод. XIII).
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висти супроти Польщі тоді, коли з причини грози війни з Ту
реччиною треба з ними як найлагідніше обходитися. Тому на
пирав Собєський на белзького воєводу, щоби козаки залишилися 
в немирівських маєтностях. Радив не дуже руководитися еко
номічними оглядами, коли б з того випливала жорстокість су
проти козацького народу, „доки Господь Бог не забезпечить 
Річпосполиту доскональшою надією мира"; бо все дасться на
долужити й винагородити, одначе невідшкодованим залишиться 
те, коли ізза господарської жорстокости допровадиться цей 
нарід до якоїнебудь зневіри1). Відсилаючи цей лист на руки 
руського воєводи Яблоновського, щоби подав його адресатові, 
жалівся теж і йому король, що немирівське господарство раз- 
у-ураз задирається з козаками. Тому поручав Собєський Ябло- 
новському писати до Гришка, щоби він порозумівся з своїми 
козаками, яке місце на Подністров’ю вважали б вони відповідним 
для свого осідку. Просив прислати розумних людей з належною 
й досконалою інформацією на наради львівської комісії, яка б 
при співучасті сенаторів, краківського кастеляна й посесорів 
маетностей на Україні розглянула справу козацьких станиць, 
бо таким способом можна би раз на все заспокоїти козаків* 2).

Одначе ця справа далі залягала. Безуспішно просив короля 
Гришко два рази до кінця 1690 р. про призначення станиць для 
його козаків; за другим разом висловлював своє бажання, 
щоби признано їм околиці над Богом. Одначе король, дякуючи 
йому за прислугу козаків ізза їх походу на білгородську землю, 
потішав Гришка тільки тим, що поручив цю справу руському 
воєводі3). Цього останнього дійсно взивав, щоби вже раз скликав 
комісію для обговорення справи осідку козаків4). Одначе на тих 
королівських візваннях для скликання комісій в козацькій справі 
й кінчилася розв’язка цього питання.

0 Ркп.  О с с о л . ,  876, л. 171—172 (Дод. XV). Лист Собєського до бел
зького воєводи з 24 X 1690.

2) Ibid. ,  л. 171 (Дод. XIV). Лист короля до коронного гетьмана 
й руського воєводи Яблоновського з 24 X 1690.

3) І b і d., л. 182—183 (Дод. XVI). Лист Собєського до Гришка 
з 8 XII 1690.

4) І b і d., л. 183 (Дод. XVII). Лист Собєського до Яблоновського 
з 8 ХІІ 1690.
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ДОДАТОК1).

Лист Собєського до Гришка з 4 травня 1689, в якім іменує його наказним 
гетьманом правобічних козаків.

Do urodzonego Hryszka deklaruiąc go nakaznym hetmanem, 
w Warszawie d. 4 maij 1689.

Ponieważ za roznemi trudnościami у niedoysciem seymu nie 
mogliśmy w wielu bardzo dobrych у potrzebnych rzeczach namo
wie у postanowić tedy do dalszey skutecznieyszey Rzeczypospolitey 
decisiey у naszey woli, znaiąc dobrze należytą Wierności Twoiey 
ku nam у Rzeczypospolitey wierność у zyczliwosc, tudziesz maiąc 
zaleconą iego w dziele rycerskim ochotę у do przysługi naszey 
żarliwość, onego nakaznym woyska naszego zaporoskiego postana
wiamy у deklaruiemy. Kleynoty wszytkie woienne zlecelismy Wiel
możnemu hetmanowi wielkiemu koronnemu aby dał ordinans na 
wydanie onych Wierności Twoiey, insze zas wszytkie ruchomości po 
nieboszczyku hetmanie Mohyle, zonie у successorom według spra
wiedliwości s. należeć maią. Woysko nasze wszytko mile у oycow- 
sko pozdrawiamy, у ze o nim skutecznie myslemy, prętko za przy
byciem tam urodzonego commissarza naszego pokaże się. A teraz 
dobrego etc.

Do tegoż: wdzięczność za ięzykow.
Wdzięczni bardzo iestesmy, tey Wierności Twoiey rycerskiey 

ochoty, którą nam świadczysz w przysłanych ięzykach: zyczemy 
aby ręka Boska woienne iego ku nam у Rzeczypospolitey zasługi 
у daley wspierała, a oraz у całemu woysku naszemu zaporoskiemu 
obfite dawała błogosławieństwo, ktorey my z osoby naszey oycow- 
sko przesyłaiąc łaskę pańską ofiaruiemy. Dan etc.

Лист Собєського до Палія. Без дати (правдоподібно рівночасний попе
редньому).

Do urodzonego Pallia.
Jako z oycowskiey naszey opatrzności nie przestaiemy myslic 

o wkontentowaniu woyska naszego zaporoskiego, prętko to pokaże 
urodzony nasz commissarz, ktorego destinuiemy. Ten bowiem iako 
we wszytkim doniesie wolę naszą, у do woiennych okaziy у przy- * з

9 Р у к о п и с  Б і б  л. О с с о л і и с ь к и х  Л? 876, писаний одною рукою
з  кінцем XVII або з поч. XVIII ст., містить у собі в копіях переписку поль
ського короля Яна III Собєського з 1689—1690 рр. Тут подаю у відписі ті 
листи Собєського, що відносяться до козацьких справ.
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sług informatią: tak у wierność twoię respektem naszym pańskim 
upewni, у należycie wszytko do dalszey deciziey naszey rozrządzi. 
Na tego się tedy zupełnie we wszytkim referuiąc, rycerskich wszyt- 
kich mołoycow mile pozdrawiamy. A oraz dobrego etc.

(л. 36).
III.

Лист Собєського з 13 серпня 1689 р. до холмського кастеляна С. Дружке- 
вича про події на Україні.

Do urodzonego kasztelana chełmskiego, d. 13 augusti.
Puncta listu Uprzeymosci Waszey wszytkie, zdadzą się popie

rać destinowanego Uprzeymosci Waszey przedsięwzięcia: bo iezeli 
na Niemirow idą Tatarowie to go tym bardziey bronie należy; je
żeli swoim Hryszko nie dufa, to tym więcey nad nimi trzeba wisieć, 
у z dobrocią у z ostrożnością, aby się owo zyscic mogło, oderunt 
boni pacare virtutis amore, mali formidine poenae. Ze zas nam Pan 
Bog sorocką pomieszał imprezę, w ręku to iego świętych, co wie
dzieć, iezeli to nie na nasze dobro Paliy, kiedy Hryszka słuchac nie 
chce, to Uprzeymosci Waszey pewnie musi у zbraniac się nie bę
dzie. Z Soroka traktowanie, abo impreza na nie, iezeli iuz cale 
będzie impossibilis, to się у tym kontentowac, ze Niemirow będzie 
in securo: ze się Kozacy Niemirowscy у Hryszkowi utrzymaią, у ze 
stanąwszy pod Niemirowym, iezeli przeciwko Soroce stanąć nie bę
dzie można, utrzymać się może na sobie Stecka, z kilkąnastą tysięcy 
Tatarów, przez co iuż gotowa; a nieprzyiacielskich będzie diversia. 
Wszytka iednak rzecz należy na prętkiey Uprzeymnosci Waszey 
wyprawie, ktorey ad vota przy dobrym od Pana Boga etc.

(л. 58—59).
IV.

Лист Собєського з 13 серпня 1689 до руського воєводи й коронного геть
мана Станислава Яблоновського.

Do Wielmożnego woiewody ruskiego.
List Uprzeymosci Waszey z pod Barysza d. 8 praesentis do

szedł nas z przydanymi rożnymi in adiunctis wiadomościami, które 
wiele czynią reflexiey. nie widziemy iednak czemuby destinowanego 
urodzonego kasztellana chełmskiego przedsięwzięcie do skutku przysc 
nie miało, a tym bardziey, ze się to iuz dzieie, quod author voluit, 
to iest, ze tam nie mała częsc Tatarów w tamtą się obraca stronę, 
przez co iuz znaczna stanie się diversia. Iezeli tedy nie dla imprezy 
na Sorokę, którą nam wzięcie ztamtąd Atanazego у wpadnienie 
w niewolą Georgiego Ładyzyn pomieszało. Tedy na obronę Niemi-
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rowa, na zatrzymanie in obsequio kozakow, na tym większe utwier
dzenie niemirowskiey, okolicy, у samego Pallia na zrazęnie tego 
Stecka, ktorego to sobie Han creowac chce, у który pewnie całą 
compagnę w tamtym w okolicy Niemirowa kraiom inhiabit, dla 
inszych wielu consideratiey bardzo potrzebuie. Po odprawionym 
popisie tak się było postanowiło, aby ruszyć czołny z prowiantami 
ku Wasiłowi, gdziebys naywczesnieysze Uprzeymosc Wasza upa
trzył mestowi mieysce. Imprezy zas te, które się namieniły gdyby 
miał nieprzyiaciel prętkim w wielkiey potedze pospiechem praepe
dire, tocby należało naprzód omnibus viribus experiri z tym nie- 
przyiacielem, o którym abyśmy mogli iak nayprętszą у naywczes- 
nieyszą mieć wiadomość, usilnie żądamy. Wszytka iednak vis szczę
śliwości tey compagny należy, abyśmy pewność mieć mogli, by tez 
ią naydrozey zapłacie. O obrotach nieprzyiaciela iezeli są iakie woy- 
ska tureckie przeciwko nam, у na którym znayduią się mieyscu, 
destinowac. Han dotąd się obrocił, у kogo przeciwko nam, у w ia- 
kiey potędze ordinował, gdyż się tego naybardziey obawiamy, aby 
nam ta campagna niezyczliwemi у nieprawdziwemi wołoskiemi nie 
spełzła wiadomościami, którzy kiedyśmy daleko od nich, wzywaią 
nas do siebie, siły nieprzyjacielskie extenuant, a iako dziś zblizemy, 
prawie to wiadomość po wiadomości, iedna drugiey niepewnieysza. 
A, to wszytko ad eum scopum, iakoby nas od wszelkich zrazie im
prez, a przez to sobie favores u Porty ziednac, w ostatku ponie
waż parvus numerus znaydował się in consilio w Jaworowie, chciey 
Uprzeymosc Wasza ex praesenti rerum у woysku coniunctura, 
у z codziennych, które tam interveniunt wiadomości firmare bellicum 
consilium, у z niego ultimariam wziąć resolutionem, quod sit agen
dum, quid practicabile vel non, iako tam ex re oculis subiecta, et 
ex momentaneis eveniet occurentiis, aby czasu nie trawie nad który 
nic droszszego in his coniuncturis nie mamy. Relatiey o popisie 
z impatientią czekaiąc, pieniądze iuz od kilku dni stanęły w Pomo
rzanach; My zas zesmy dotąd nie stanęli we Złoczowie z osobney 
informatiey w karty, gdzie da Bog iutro staniemy. A teraz dobrego 
etc. z Jaryczowa d. 13 Augusti.

P. S. We srzodę to iest 10 praesentis zdrowiusienko wszyscy 
wyiachawszy, dla żałosnego trefunku musiemy az dotąd w drodze 
zostawać. Na pierwszym bowiem noclegu P. Federze z tym światem 
pożegnała się, a nas nie małego nabawiła żalu, a potym drugiego 
noclegu wielka słabosc wielmożnego podskarbiego koronnego tu 
nas przytrzymała, ale iuz z łaski Bozey iest extra periculum.

(л. 59—60).
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V.
Лист Собєського з 1 вересня 1689 до Яблоновського про політичні новинки.

Do wielmożnego woiewody ruskiego, d. 1 Septembris.
Z expeditią poszty obozowey zatrzymaliśmy się az do przyscia 

wiedeń., przez którą odbieramy in faustum nuntium o śmierci оуса 
s. które 12 augusti dni swoie skończył. Kapelusze wakuiące przy
szłemu zostawił. Pieniądze także pozostałe in sublevationem populi 
do dispositiey przyszłego. Obsidio Moguntiey continuatur, z wielkim 
z obu stron krwie rozlaniem. Mareschal de Duras chcąc uczynic 
diversią przeszedł Rhen we 20. m. woyska Bruchselium mieysce pe
wne, czy ad Rhenum czy in insula Rheni: które byli cesarscy nowo 
wystawili ad impediendam diffluentionem Gallicam wziął у guberna
tora do Filisburga odesłał. Poszedł potym pod Heydelbergę paląc 
wszytkę tameczną okolicę у funditus znosząc: w ktorey drodze 
mało Syryniego, generała bawarskiego inopinate nie ubiegł: atoli 
przecie regiment xięcia Wirtemberskiego in defensionem miasta 
uprowadził. Juz tedy opus stellatum Heydelbergu począł był dzia
łami Durassius ruinowac, ale gdy się dowiedział, ze generał Dineualt 
od xięcia Lotarynskiego pod Mogunciey wyprawiony złączywszy się 
z Syrynim generałem miał isc prosto na odsiecz, ustąpił nazad pod 
Filizburg. W tey tego reteradzie miano mu cos urwać ludzi у pro
chów, xiąze Brandenburski iuz się resolwował Bonę formaliter oblec 
у approsy otworzone. Xiąze de Baden przeszedszy Morawę prosto 
ciągnie pod Nissę, w którym mieście wszytkie prowianty, у grana
ria tureckie. Turcy o piętnaście mil od niego, którzy czekaią na ta
tarskie posiłki. Cesarz у wezyr w Sofiey. In Bośnia pasza Zwornik 
fortecę obiegł у wziął, o czym także z listów formalia. Interim Chri
stianorum exercitu in tam longinuam regionem amoto Bosniensi Ba
sza, coactis Bosniensibus incolis et militibus Zwornikium obsedit, 
quodque diutius Haydones arma ferre recusarent, deditione interce
pit, praesidiumque Sabaczium deductum fuit, hac loci recuperatione 
hostes elati ad Savum properarunt, Sabacziumque ipsum tentabunt, 
quo expugnato loco, in Sclavoniam irrumpere, misereque provinciam 
non solum devastare, verum etiam liberum Danubii fluxum infestare 
poterant. Od Paliia tez do ktorego przyszło cos świeżych kozakow 
tu przyprowadzamy bardzo dobry ięzyk tam gdzieś za Niemirowem 
wzięty, wyprawił ich sto koni, działa gasy dla ięzyka. O Hanie po
wiada, ze iuz był wyszedł z Perekopu; spodziewamy się go co go
dzina, у widział oczyma swemi, kiedy siano у drwa zwozono, у na 
przyiazd iego się gotowano; który mało co odpocząwszy, miał się
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był zaraz ruszyć do Węgier. My tu cum summa impatientia oczeki- 
wamy wiadomości o dalszym progressie, у o tych Tatarach, co 
weszli w miasto, gdzie się tandem podzieli. Dlaczego posztę z Po
morzan az do Podhaiec pomykamy, abyśmy iak nayprętsze od 
Uprzeymosci Waszey miewali wiadomości, któremu przy pomyślnym 
powodzeniu dobrego etc.

(л. 63—64).
VI.

' Лист Собєського з 9 вересня 1689 до Палія.

Do urodzonego Pallia pułkownika, d. 9 Septembris.
Bardzo się z tego cieszemy, ze Wierności Twoiey w okaziach 

przeciwko pogaństwu Pan Bog szczęści у błogosławi, od ktorego 
у daley szczęśliwego zyczemy powodzenia, na dobre imię у sławę 
iego ludzi przy Wierności Twoiey zostaiących nie przepomniemy 
zalecie, aby tenże respekt odebrali, który odbierać będą ci, co są 
w okazie. Języka przyszłego wdzięczniesmy przyięli, у tych ludzi 
którzy go przyprowadzili, pańską naszą ogarnąwszy łaską odsyłamy. 
Samemu zas Wierności Twoiey respekt nasz ofiaruiąc etc.

(л . 66 ).

VII.
Відповідь Собєського Яблоновському з 12 жовтня 1689 з вісткою про

ув’язнення Палія.

Do tegoż, у tegoż dnia.
Z listu Uprzeymosci Waszey d. 10 praesentis reflektuiemy się 

coby uczynię z pułkownikiem Paliem, przytrzymanym w Niemirowie. 
Non occurrit nam inszy sposob na ten czas, tylko zebys Uprzey- 
mosc Wasza napisał od siebie do Paliia, aby się tym nie turbował, 
ze go tam commendant tameczny zatrzymał, gdyż dochodziły rożne 
do rożnych, a nawet у do samego Uprzeymosci Waszey nie dobre 
relatie, iakoby o niewiernym iego ku nam poddaństwie у o nieży
czliwości. Obiecowac oraz będziesz Uprzeymosc Wasza, ze prętko 
liidzi godnych у rozumnych zeslesz do niego, na uznanie niewin
ności iego, przy ktorey nic mu namniey szkodzie nie będzie. Do 
pułku zas także Uprzeymosc Wasza napiszesz, aby obrali sobie na- 
kaznego pułkownika, puki się Paliy nie powroci do nich, albo swoiey 
nie wywiedzie niewinności, у aby z tym obranym na naznaczone 
szli consistende. In quantum by się zas zdało Uprzeymosci Waszey, 
zęby excursionem na Budziak uczynili, mógłbyś tam ich zalecie, nam 
bowiem przychodzi ta reflexia, zęby się zas zbuntowawszy, miasto 
podiazdu,,z Jahorłyckimi złączyc nie chcieli, ale to wszytko consu- 
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mata prudentia Uprzeymosci Waszey doskonaley zwazyc moze. 
Mógł by by dz przykładem urodzony rothmistrz Turkuł, który ze tam 
dobrze gościł, bardzosmy kontenci. Jakie tu w tym momencie 
o powtorney victoriey woysk cesarza Jmci z samego wezyra przy
chodzą wiadomości, posyłamy in originali list urodzonego Romani- 
niego, a oraz relatią o tym, tak szczęśliwym zwycięstwie. Jakie tam 
Uprzeymosc Wasza będziesz miał wiadomości, z pobranych ięzykow, 
czekamy iak nayprętszey communicatiey. A teraz dobrego Uprzey
mosci Waszey od Pana Boga etc.

(л. 81). ,
VIII.

Відповідь Собєського царям з 19 лютого 1690 р. на їх закиди, що Польща 
не додержує постанов мира.

Respons carom Ichmosciom od JKr. mci z Warszawy, d. 19 lu
tego 1690.

Na hramotę Was Wielkich Hospodarów Waszego Carskiego 
Wieliczestwa d. X Decembra w roku przeszłym 1689 obszernie strony 
kozakow zaporozskich pisaną taki nieodwłoczny daiemy respons: Iz 
przed samym wyiazdem Naszego Królewskiego Wieliczestwa z kraiow 
ruskich na seym teraznieyszy do Warszawy, odezwali się Naszemu 
Królewskiemu Wieliczestwu z Żółkwi mołoycy zaporozcy z ochotą 
swoią rycerską przeciwko poganom, o czym iak prętko my Wielki 
Hospodar Nasze Królewskie Wieliczestwo wzięliśmy sprawę, tak za
razem nie przypuszczaiąc do pocałowania ręki naszey, ani ich w re
gestr woysk naszych przyimuiąc odprawie nakazaliśmy, ukazuiąc im 
wolną у otwartą na pogan drogę z zarobieniem niesmiertelney sławy, 
na imię Was Wielkich Hospodarów Waszego Carskiego Wieliczestwa 
у całego chrzescianstwa, у o tym ze samym zaraz z drogi war- 
szawskiey urodzonemu rezidentowi Naszego Królewskiego Wieli
czestwa w stolicy na dworze Waszego Carskiego Wieliczestwa zo- 
staiącemu donieśliśmy. Nie moze to tedy wyrażonych w tey Wa
szego Carskiego Wieliczestwa hramocię punctow wiecznego pokoiu, 
у świątobliwego soiuzu, żadnym z naszey strony naruszać sposobem, 
ani ztąd naymnieyszey obawiać się potrzeba przeciwności, racezyby 
nam Wielkim Hospodarom temu wcześnie zabiegać, у wszelkimi 
wczesnymi przemysłami przeszkadzać należało, co świeżo teraz nas 
Wielkiego Hospodara Naszego Królewskiego Wieliczestwa nie bez 
wielkiego żalu wiedzieć dochodzi, iż han tatarski hetmana swego 
kozackiego na imię Stecka ogłosił, у opanowawszy Sorokę, у Cze- 
kanowiec1), tamże mu consistentią naznaczył, a to znać na oder-

!) Цеканівка, ямпільського повіту, над Дністром напроти Сороків.
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wanie, zciągnięcie у zgromadzenie ludzi ukrainnego narodu przeciwko 
chrzescianstwu, te zas potoczne przeyscia iezeli uważać, tedy nay- 
więcey stronę naszą dotchnąc mogły, gdy niedawnemi czasy Kulik 
pułkownik, у inni pod znakami Naszego Królewskiego Wieliczestwa 
zostaiący, pieniędzy, barwy pobrawszy, a nadto ieszcze poddanych 
naszych z Kałnika, z Daszowa у z innych miast zprowadziwszy, 
z tym wszytkim zbiegli у na stronę Waszego Carskiego Wieli
czestwa przeięci zostali. W czym lub my Wielki Hospodar Nasze 
Królewskie Wieliczestwo dotąd sprawiedliwości s. у satisfactiey, 
ktorey my po kilkakroc żądali nie odnieśliśmy, przecież nic więcey 
przed się nie bierzemy, iako ten Bogu miły, straszny nieprzyiaciołom 
z Waszym Carskim Wieliczestwem soiuz nierozerwanie chowac 
у zdzierzec na zgubę pogaństwa, na wielką tak imienia Naszego 
Królewskiego Wieliczestwa iako у Waszego Carskiego Wieliczestwa 
sławę, a na wieczne ubespieczenie, у dalsze spolnych naszych hospo- 
darstw pomnożenie. Jako z tym koncern у seymem iak naypomyslniey 
odprawie у skonczyc prętko umyśliliśmy. Dlatego przypominamy, 
у Waszego Carskiego Wieliczestwa ządaiąc, abyście to wszytko 
przed oczyma maiąc przyszłą da Bog kompanią na pohańbienie 
у starcie nieprzyiacioł Krzyza s. iak nayskuteczniey przedsięwziąć 
raczyli; a ile gdy zadney nadzieie do traktatów nie masz, kiedy to 
iuz posłowie tureccy z Wiednia odprawieni, na sam tylko respons 
Naszego Królewskiego Wieliczestwa oczekiwali, z którym iuz o mil 
kilkadziesiąt nad Dunaiem dogoniono, ten zas iaki iest dany przed 
dwiema ieszcze posztami temuż urodzonemu rezidentowi naszemu 
posłaliśmy, aby Waszemu Carskiemu Wieliczestwu nie był tayny. 
Nie zostaie tedy do pokoiu żadna apparentia, tylko ta iedyna 
w złączonych siłach chrzesciianskich nadzieia, у prętkie oczekiwanie, 
zęby tego nieprzyiaciela spolnymi woiennymi przemysłami, albo do 
lepszych у pozytecznieyszych na stronę nas Wielkich Hospodarów 
soiuzie zostaiących conditiy у sposobow przywieść у przymusie, 
albo przy Bozey pomocy у za przyczyną Boga Rodzice, Przena- 
swiętszey Panny Mariey niepokalanie poczętey z państw chrzescian- 
skich wyprzeć у wypędzić, ile gdy ten nieprzyjaciel iuz począł gorę 
brać, za weysciem w Albanią у inne przyległe prowincie sił tatarskich, 
iako to nie bez żalu tę odebraliśmy wiadomość, у iuz o niey rezi
dentowi naszemu donieśliśmy. Raczcież tedy Wy Wielcy Hospoda
rowie Wasze Carskie Wieliczestwo dla miłości Boskiey, wiary s. ka- 
tolickiey у dla niesmiertelney imienia Waszego Carskiego Wieli
czestwa sławy, o tym spoinym dziele iak nayskuteczniey myslic, aby 
у my złączonymi radami, siłami, у woiennymi przemysłami do po-
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żądanego intende całego chrzescianstwa iak nayskuteczniey przy
wodzić mogli końca, czyniąc dosc nie tylko paktom z nami Wielkim 
Hospodarem naszym Królewskim Wieliczestwem zawartym у za
przysiężonym, ale tez urodzoney swey na zaszczyt у obronę swiąt- 
nic Boskich żarliwości у nastupatelnemu zawsze przeciwko bisur- 
manom soiuzowi. Zyczemy przytym Wam Braci Naszey Wielkim 
Hospodarom Wasze Carskie Wieliczestwo dobrego od Pana Boga 
zdrowia у szczęśliwego w hospodarstwach waszych z przymnoze- 
niem wszelkich fortun у ozdob pomnożenie. Dan w Warszawie 
w residentiey naszey hospodarskiey stołecznym xięstwa mazowiec
kiego zamku. (л. 97—98).

IX.
Лист Соббського з ЗО квітня 1690 до паліївців із вісткою про увільнення

їхнього полковника.

Do pułku Palliowego d. 30 Aprilis z Warszawy.
Szlachetnym, mężnym, dzielnym у rycerskim ludziom nakaznym 

sotnikowi, atamanom у wszytkiey czerni pułku Palliowego, woyska 
naszego zaporoskiego wiernie nam miłym łaska nasza królewska. 
Ze rycerska ochota wiernosciam waszym nad nieprzyiacioły Krzyza s. 
we dwuch pogromach czambułów tatarskich odniosła szczęsliwosc, 
iako to nam listem’ swoim у przysłanymi świadczycie ięzykami, 
wdzięcznie bardzo przyimuiemy у pańskim naszym oddać to res
pektem nie omieszkamy, zycząc usilnie, aby tez ochotę rycerską na 
sławę narodu naszego у na przysługę Rzeczypospolitey dobroć 
Boska w dalszych błogosławiła okazyach. Urodzonego Pallia puł
kownika, iak tylko nas doszły inquisitie, w ktorechesmy się przey- 
rzeli, tak zaraz wypuście onego rozkazaliśmy, ani dalszym przeciwko 
niemu udaniom, ktoreby się mnożyć miały, wierzec nie będziemy, 
pewni będąc, ze on nieporuszoną swoią życzliwością ku nam у Rze
czypospolitey te wszytkie udania pokaże bydz nieprawdziwe у nie- 
przyiacioł swoich zawstydzi. Co się tknie obrządzenia pułku wa
szego, to wszytko wielmożnemu woiewodzie ruskiemu hetmanowi 
wielkiemu koronnemu pilnie zlecamy. A teraz łaskę naszą pańską 
wiernosciam waszym ofiaruiemy у dobrego etc. (л. 111).

X.
Лист коронного референдаря з ЗО червня 1690 до коронного стольника 

з вістями про події на Україні.

Do Imci pana stolnika koronnego od Imci pana referendarza 
koronnego d. 30 Junii.
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Listu waszmosci pana d. 19 Maij kommunikował mi kroi imsc 
pan moy miłościwy, zleciwszy obszernieyszym piórem odpisać na 
tak cięszke zarzuty у żadnego nie tylko fundamentu, ale podobień
stwa słusznego nie maiące. Bo naprzód co do bytności zaporoskich 
kozakow w Żółkwi nie było to claudestinum, gdy imsc nie tylko 
o nich przez waszmosc pana doniosł, ale tez po kilkakroc respon- 
sami swemi ponowił; instantie zas do carów ichmsc zęby iakie od 
króla imci bydz miały, toc by się iuz dotąd musiały pokazać na 
stolicy, ale kiedy tego nie było у nie masz, toc sublata causa ef
fectus takowych expostulatiy bydz nie powinien; ci bowiem ludzie, 
iako się z rycerskiey swoiey ochoty praezentowali od siebie, nie od 
Zaporoza, tak z tąz rycerską ochotą na robienie sławy odprawieni. 
Jakoż raz у drugi chodząc w pole zdobywszy się słyszę nazad po
wrócili, a podobno to z teyze watachy у więźniów, o których 
Waszmosc pan wspominasz na stolicę poprowadzili, ponieważ oni 
są połowi у takową zdobyczą żywot swoy zawsze prowadzą. 
Imiona Hryszki у Filipenka imsci panu naszemu miłościwemu są 
cale ignota, bo mu się o nie pytać nie należało, ani o nich słyszał, 
zęby zas tym kozakom w kościele czegoś zakazowac miano, у tam 
ich informować, cale się to iedno drugiego nie trzyma, bo iezeli ci 
kozacy skrycie у sekretnie przyiachali, a iakozby ich w kościele, 
który u nas iest locus publicissimus, miano praezentowac у infor- 
matią dawać, więc у x. episkop Szumlanski na co by miał sekretnie 
w pokoiu pańskim przysięgać, kiedy on iest krom tego przysięgłym 
imsci poddanym у episkopem, у gdyby to tych kozakow informo
wano w kościołach, cozby w pokoiu po sekrecie. Urodzonego 
Iskry nie tylko w Kowalowce pod Niemirowem, ali ani pod Chwa- 
stowem noga nie postała, gdyż on był ordinowany ku Kamieńcowi, 
na zasłonę kraiow ruskich у wołyńskich, iako się to mogło dac 
słyszeć, gdy u Podola koło Kamieńca dobrze gościł przeszłey zimy, 
a do tego Chwastów zawzdy bywał rezidentią Pallia z kozakami. 
Pan Iskra zas tam nigdy bydz nie myślał, co ze tak iest, łacna 
у iawna tego wszytkiego proba w tak iawnych okolicznościach, 
suppositum falsum, toc у wszytko, zadney w sobie rzetelności mieć 
nie może у uwazyc, iakiey tu kary ci ludzie godni, którzy wymyśl
nym sposobem mieszać chcą monarchów, tak iako zdrayca Sałomon 
czerniec, o którym się Waszmosc pan nizey doczytasz powiadanie 
bayki przez kozaka Mozyra, zal się Boże, ze na publiczney sessiey 
wspomniane, iakoby to prosta mowa kozacka miała bydz dowodem 
w rzeczach ad statum należących у przeciwko osobom godnym, 
gdyby tu był praesens imsc pan woiewoda ruski, pewnie musiały 
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się'o to uiąc, bo у Mozyra ten szwagier Mohyły nie jest tu zna- 
iomy, у Mohyła iuz nie dopiero umarł, a zatym quid haec ad nos- 
Tatarowie ze pod Perekopem rożnymi sposobami straszyli, nie dzi
wować się, bo nieprzyiaciel chciał quocunque stratagemmate woyska 
carów ichmosc od siebie odwrocie, ale się temu dziwować należy, 
ze kiedy to iuz rok minął у my przez cały rok z nimi woiuiemy, 
iako to continuus loquitur eventus, a przecie іак płoche nie ustaią 
suspitie, izalizby do tego o czasie, gdyby był tractat, nie była pu- 
blicatia onego, izalizby nie nas topił spoczynek у używanie pokoiu; 
ale у teraz to się nie bez wielkiego żalu publicznego namienic może. 
Tatarowie znieśli po kilkaset ludu w dwuch partiach na Wołyniu 
у Pokuciu. Pan Baranowski pułkownik ordinacki у pan Kalinowski 
w niewolą dostali się у niemało innych; stała ta okazia d. 15 et 
16 praesentis: kiedy tedy Pan Bog kraie nasze pod ustawicznemi 
nieprzyiacioła trzyma excursiami, carów zas ich mosciow żadne po
dobne nie dotykaią, raczeyby się tam suspitie o traktacie iakim 
przenieść miały, gdzie cicho et omnia pacata videntur, a nie gdzie 
codziennie nieprzyiaciel krew chrzescianską rozlewa. Rezidenta hań
skiego na dworze i kr. mości żadnego nie było у nie masz, ale 
iest teraz poseł tatarski z propositią pokoiu, o którym i. kr. mosc 
doniosł tak cesarzowi imosci chrzesciianskiemu, iako у carom ich 
mosciom, nie chcąc nic bez colligatow czynie. Ten zas człowiek, 
ktorego waszmosc pan w liście swoim namieniasz, iest to chrzecianin 
Greczyn, rodem z Krymu, za tłomacza na dworze króla imosci, ani 
się do Krymu powracać myśli dla zachowania wiary, gdyby zas 
był residentem, iuzby mu dawno szyię uciąc potrzeba zato, ze nas 
ustawnie Tatarowie infestuią, boby sie to w dobry sposob, gdyby 
było iako tam wiara dana, dziać nie miało. U Borysowie z cerkwią 
co się stało, dotąd nikt się iegomosci panu naszemu miłościwemu 
o to nie skarżył; gdyby zas kto miał krzywdę, miał by iuz recurs 
dawno do swego pana, episkopa w Mohilowie, ze ieszcze nie po
dobno, wolno iego krolewskiey mości deliberantia do przeyrzenia się 
in subiectis, o które teraz bardzo trudno, zęby się podobały cerk
wiom Bożym, a ludziom przykładnym pożyciem, у aby wy . . .  dziły1) 
expectatiom dusz pobożnych. Imosc x.‘episkop Szumlanski pisze się 
administratorem nie metropoliey, ale dóbr quondam metropoliey 
kyiowskiey, bo po naszemu administrator nie iest nic inszego, ieno 
ekonom, ale у to samo iest in favorem duchowieństwa, nie seku- 
laryzowały te dobra, ponieważ szlachta tamtych kraiow zyczyła, *)

*) Це слово є троха замазане.
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aby im były rozdane, zęby się zas tenże archimandrytą pieczarskim 
pisać miał, o tym nigdy ani króla iegomosci, ani nas wiedzieć nie 
doszło у poiąc tego nie możemy, na coby mu się to przydać miało; 
zlecił mi jednak iego królewska mosc pisać do niego у w tym 
informować, co rationć udania się tego pod protectią carów ichmosc 
postaray sie waszmosc pan, abyś kopią listu tego mógł mieć у tu 
do nas odesłać, tego iednak rozumieć у kombinować niepodobna, 
ze udawszy się do carów ichmosciow miał by zas mieć przeciwko 
nim szkodliwe iakie z hetmanem Mazepą correspondentie. Więc у dla 
czego by ten episkop lwowski list króla iegomosci pisany do iego- 
mosci pana woiewody mazowieckiego, senatora swego, wydać у prze
syłać miał у coby z niego za uraza, cale nie rozumiemy. Czy się 
bowiem nie godzi radzie swoiey nieprzytomney oznaymic, co się 
dzieie w państwie sąsiedzkim, ile kiedy ogień częstokroć w są- 
siędztwie zapalony zwykł у na insze wybuchać kraie, у kiedy nowe 
exemplum dało do tego okazią; zaprawdę nie badamy się o tym, 
co carowie ichmosc piszą, abo co z swoią, pro consentione status 
dumaią radą, dosc ze w liście króla iegomosci nil hostile znalesc 
ku sobie pewnie nie mogą. Ale to fundament wszystkich tych rzeczy, 
zda mi się pochodzi z tych okoliczności, które waszmosc pan zrozumiesz 
ex confessatis pomienionego czerca Salomona у z osobna o nim 
przy tychże konfessatach historiey, którą nie chciał kroi iegomosc 
carów ichmosc turbowac, wszytkie myśli obracaiąc przeciwko nie- 
przyiacielowi Krzyza s. у puszczaiąc to mimo się, co się u lubli 
у miłości braterskiey czasu swego wyrazie у uspokoić mogło, co 
gdy wszytko waszmosc pan rozsądkiem swoim zwazysz, łacno 
у sam uznasz у komu należy wywiedziesz, ze wyraz'ne zarzuty nay- 
mnieyszey rzetelności nie maiąc, wielką у cięszką krzywdę czynią 
sąsiedzkiey nie poruszoney przyiazni, którą iegomosc świątobliwie 
zachowuie, a zas nasze nieporównane, bo maiące istotny fundament 
suspitie, a raczey prawdziwe dolegliwości, powinnyby wielką znalesć 
u carów ichmosc reflexią z okaziey tego złośliwego czerca, który 
chciał monarchów pomieszać. Tak tedy pro munere officii fideliter 
waszmosc panu wypisawszy zostawam. (л. 115—117).

XI.
Лист Собєського з 29 липня 1690 р. до Палія після його увільнення.

Do urodzonego Pallia z Warszawy, d. 29 Julij.
List Wierności Twoiey d. 2 maia doszedł nas, bardzo tez serce 

nasze pańskie kontentowac musi, gdy się według prawowierney chrzes- 
cianskiey żarliwości oswiadczas, iz dóbr tych, które Bogu у koscio-
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łowi są poświęcone, nie pragniesz. O czym gdyśmy wielebnemu 
biskupowi kijowskiemu wyrazili, wszelkie płonne potłumiwszy. wiado
mości, dobrą Wierności Twoiey bierze przychylność у przebywać 
mu w dobrach swoich nie broni, byles w arendzie nie czynił 
uszczerbku, albo sam onę, iakos się dał słyszeć, wydawał. Co się 
tknie rzeczy zabranych у ludzi Wierności Twoiey w Niemirowie zo- 
staiących, piszemy o tym do Wielmoznosci hetmana wielkiego ko
ronnego zalecaiąc mu, aby się w tym iak naydoskonaley informował 
у uczynił co słusznosc у sprawiedliwość każe. A teraz Wierności 
Twoiey у wszytkim bitnym iego mołoycom łaskę naszę królewską 
ofiaruiemy. Dan etc.

P. S. Wielebnemu kanonikowi kijowskiemu Podkanskiemu ze 
ludzie Wierności Twoiey contempt у krzywdę uczynili, tudziesz nie
które rzeczy zabrali, usilnie zalecamy, abyś w tym skuteczną kazał 
uczynic sprawiedliwość.

(л. 130—131).
XII.

Лист Собєського з 3 серпня 1690 р. до Яблоновського.

Do wielmożnego woiewody ruskiego, d. 3 Augusti.
Wczoraysza poczta wiedeńska przyniosła, ze tam concludowano 

reassumowac traktat z posłami tureckimi w Komorzynie zatrzyma- 
nemi, у nas prętko maią przez umyślonego kuriera requirere o wy
słanie plenipotentiarij. Jeżeli tedy przydzi do tego traktatu, nic 
pewnieyszego, ze tam wiele operabuntur owe propositie, co kto 
wziął, niech trzyma. A zatym na list Uprzeymosci Waszey d. 26 
julij nie może się inaczy odpisać, tylko zyczyc abyśmy się mogli im- 
patronowac przynaymniey w częsc iako Wołoch, iako my to у przez 
wielebnego Bonesanę Uprzeymosci aszey obszerniey namienili. 
Pułkownik Paliy supplikuie tu o uwolnienie ludzi swoich у rzeczy 
zabranych. Posyłamy ten memoriał iego Uprzeymosci Waszey 
abyś mu potym dał do ukontentowania respons. Z Kijowa przyiachał 
tu Moskal pewny z listami od rezidenta carskiego, żadnego nie maiąc 
ni od kogo w granicach naszych paszportu; у dopiero się tu o nim 
dowiaduiemy, kiedy nazad chcąc powracać, prosi o paszport. Rzecz 
bardzo potrzebna, zebys tam sam Uprzeymosci Waszey dla takowych, 
у tym podobnie przeiezdzaiących zalecił większą ostrożność, zęby 
bez opowiedzi przeiezdzac granic naszych nie mogli. Od carów 
moskiewskich co raz przychodzą expostulacie, velut studio formo
wane, iako to teraz dwiema hramotami wyrazili, o zabranie у grabieży 
niektórych kupców у o commissarzow pogranicznych per constitu-
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tionem naznaczonych, iakoby non iuxta tenorem pactorum. Odpisa
liśmy suavissime et cum satisfactione wydanych uniwersałów et mo
nitoriarum do tych, ktorzyby to grabie mieli, w drugim punkcie 
suspendimus do zgromadzenia się rady przez seym naznaczoney. 
Posła hańskiego, ponieważ mu się tu przykrzyło, expediowac ztąd 
sic stantibus rebus nie wiedzieliśmy, iako wysłaliśmy wczora w kraie 
tamte przodem pred nami. Dobrego zatem etc. (л. 133).

XIII.
Уривок листу Собєського з 14 серпня 1690 до польського резидента в Москві.

Do urodzonego rezidenta na stolicę, die 14 Augusti.
Z listów Wierności Twoiey у responso w tamtego dworu mała 

consolatia in rem całego chrzescianstwa, kiedy tylko około Czarnego 
lasu subsidia wyrażasz, które nec hostem vulnerant, nec colligatos 
protegunt, iako należy ex ui s. soiuzu. Tu zas na naszey stronie con
tinuus fragor armorum у krwawe boie; recentissime bowiem woyska 
tureckie у tatarskie z Tekielem wdawszy się w ziemię siemigrodzką, 
onę opanowali. Generała Heyzlera z woyskiem niemieckim* у Tele- 
kiego z woyskiem węgierskim znieśli, sam Teleki zginął. Heyzler 
w niewolę wzięty, у wiele bardzo generałów у pułkowników nie
mieckich zginęło, tylko się kilkaset salwować mogło z ludzi nie
mieckich; nasze ztąd augentur pericula, bo iuz się nie tylko od Wołoch 
у Multan, ale у od ziemi Siedmigrodzkiey strzec у obawiać potrzeba 
niepryiaciela. Woyska nasze in tali casu czynią co mogą dla ligi 
s. у pomocy colligatow; przeszedszy bowiem Dniestr idą w kray 
wołoski; kozacy także nasi nie proznuią, bo iedni z Paliem pułkow
nikiem az na Budziak poszli, drudzy nam tu wczora ięzykow przy
prowadzili, у tak iako możemy dźwigamy у ratuiemy spoinę dobro 
chrzescianskie...1) (л. 148).

XIV. -
Лист Собєського з 24 жовтня 1690 до Яблоновського в козацьких справах.

Do wielmożnego woiewody ruskiego, d. 24 Octobris.
Słabego Uprzeymosci Waszey zdrowia bardzo załuiemy profun

dissimo zycząc voto, abyś iak nayprędzey ad statum zupełney powró
ciwszy czerstwosci, nas oną długoletnie cieszył. Języcy przysłani iako 
opportune у gdy właśnie ich potrzeba było są wzięci; tak bardzo 
onych wdzięcznie od Uprzeymosci Waszey przyymuiemy; na scisłe 
iakoby srod naywiekszego pokoiu, у coraz zadzieraiące z kozakami, 
gospodarstwo niemirowskie, nie mamy inszego sposobu, tylko serio

*) Дальша часть листу не подає вістей, які відносилися б до України.
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pisae do wielmożnego woiewody bełzkiego, co instantione czyniemy, 
у list volanti sigillo na ręce Uprzeymosci Waszey odsyłamy; a teraz 
o tę consistentią kozakow nowe zachodzą trudności, zda się nam 
abyś Uprzeymosc Wasza pisał do Hryszka, zęby się porozumiawszy 
z kozakami, gdzieby mogli osiadać, na pod - Dniestrzu, у gdzieby 
sobie naypodobnieysze widzieli mieysce, przysyłać ludzi rozumnych 
z należytą у doskonałą informatią pod ten ziazd commisiey lwowskiey, 
gdzieby się nie tylko z wielmożnymi senatorami za nadiachaniem 
jaśnie wielmożnego kasztelana krakowskiego у innych skutecznie 
naradzie, ale tez у z possessorami dóbr zaraz traktować mogło. 
Takim bowiem sposobem iuzby się pomienione kozackie consistentie 
semel pro semper uspokoić mogły. Co dalszey Uprzeymosci aszey 
podawszy reflexiey, dobrego etc. (л. 171)

XV.
Лист Собєськоґо з 24 жовтня 1690 до белзького воєводи в козацьких справах.

Do wielmożnego woiewody bełzkiego, d. eadem.
Kozacy Hryszkowi przyprowadziwszy tu ięzyka tatarskiego 

pod Oczakowem wziętego, z wielką expressią skargi swoiey donieśli, 
ze gdy nazad z podiazdu tego powrócili у chcieli wstąpić do Ko
walewa1), tam gdzie mieli consistentią swoią, nie chciano im pozwolić 
nawet popaść. Co ze znaczne narodowi temu przynosi irritamenta, 
wtenczas gdy ich naywięcey głaskać należy, ponieważ woyna 
za tymi successorami tureckimi gorę biorąc iak znowu się zaczyna, 
zda się nam Uprzeymosci Waszey iak naygoręczey insinuare, 
aby w dobrach niemirowskich przykazał tantis permoderare. Ekono
miczne dozory, których exacerbatia у ostrosc przeciwko narodowi 
kozackiemu wynikać może, puki Pan Bog doskonalszą pokoiu na- 
dzieią Rzeczypospolitey nie ubespieczy, nagrodzone to у powetowane 
rzeczy, niepowetowana zas у nienagrodzona nigdy szkoda wprowadzić 
tymi gospodarnemi ostrosciami pomieniony naród w iakąkolwiek 
desperatią. Co samego Uprzeymosci Waszey głębszey zostawiwszy 
uwadze dobrego od Pana Boga etc. (л. 171—172).

XVI.
Лист Собєського з 8 грудня 1690 до правобічного наказного гетьмана Гришка.

Do urodzonego Hryszka, d. 8 Decembris.
Tey ryczerskiey ochoty у przysługi woyska naszego, którą 

w ziemi Białogrodzkiey z odwagą pokazali, bardzo wdzięczni iestesmy.
!) Властиво Ковалівка біля Немирова в браславськім повіті. (Słownik 

geogr. ziem polskich, т. IV, ст. 514).
ЗАПИСКИ т. с. 18 273
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Daiemy pańskie nasze błogosławieństwo na dalsze podobne actie 
ku dobrey sławie całego narodu naszego. Gdziebyscie zas Wierności 
Wasze gruntownie się у spokoynie fundować у osadzać mieli, zleci
liśmy wielmożnemu woiewodzie ruskiemu hetmanowi wielkiemu ko
ronnemu, aby zprowadziwszy siebie na czas pewny ludzi rozumnych 
у znaiących się na rzeczy, a oraz nam у Rzeczypospolitey życzliwych, 
od Wierności Twoiey naznaczonych, skuteczną namowę у posta
nowienie uczynił; tamże zaraz у o posiłku na woysko nasze pilność 
у staranie oświadczył. W czym nie wątpiemy, ze iuz Wierności 
Twoiey uwiadomił у ostrzegł. Tam się tedy według oznaymienia 
wielmożnego woiewody ruskiego z wysłaniem posłow swoich mieć 
należy у iak nayskuteczniey namowie. A my w czymkolwiek panskiey 
łaski naszey będzie potrzeba, skutecznie dopomożemy. A teraz 
woysko nasze mile pozdrawiaiąc, dobrego Wierności Twoiey etc.

(л. 182—183).

XVII.
Лист Собєського з 8 грудня 1690 до Яблоновського в справі козацьких

станиць.

Do wielmożnego woiewody ruskiego, d. 8. Decembris.
Juz to powtórnie do nas pisze urodzony Hryszko o consistentie 

dla kozakow, przydaiąc specifice w teraznieyszym liście, zęby nad 
Bohem. Pisaliśmy do Uprzeymosci Waszey, zęby było zprowadzic 
у zaciągnąć do niego posłow, z ktorymby podczas commissiey raz 
na zawsze namowie, o mieyscu dla ich osiadania. Dlatego mu teraz 
in eundem sensum odpisuiemy a oraz у posiłek woyska do tegoż 
termini odkładaiąc. Co do zimowli nad Bohem, nicesmy im na to 
nie odpisali, ale tak rozumiemy, zęby się im mogła nad tą rzeką 
w dobrach naszych królewskich pozwolić у naznaczyć. In reliquo 
prudentiaa Uprzeymosci Waszey commitissimus, a oraz dobrego etc.

(л. 183).
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