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У статті аналізуються передумови, причини, 

розвиток та наслідки козацького виступу 1637 р. під 
керівництвом П.Бута (Павлюка). Автор переконаний, що 
головною причиною цього військового конфлікту було 
небажання офіційної Варшави йти назустріч козацьким 
клопотанням стосовно ігнорування їхніх прав і привілеїв. 
До цих зовнішніх причин додалися і внутрішні (боротьба 
за владу між старшиною), зрештою дуже швидко всі ці 
суперечності посприяли розгортанню козацько-
селянського повстання, яке своїм нещадним полум’ям 
охопило майже всю Наддніпрянщину. 
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Актуальність дослідження заявленої нами 
проблематики полягає в тому, що вивчаючи козацький 
збройний виступ 1637 р. 
під проводом П.Бута (Павлюка) як вагомий фактор 
українського етнодержавонацієтворення в 
українознавчому вимірі, ми не тільки намагаємося 
осягнути важливі події минувшини нашої Батьківщини, а й 
переосмислюємо їх з висоти сьогодення та надбань, втрат і 
перспектив розвитку України, українців і світового 
українства. Новизна наукової праці виявляється в тому, що 
попри значну наявну кількість напрацювань, присвячених 
цьому періоду української історії, на жаль, майже відсутні 
узагальнюючі концептуальні публікації, в яких на 
достатньому теоретичному рівні, а головне − всебічно, 
аналізується роль козацького виступу під орудою П.Бута 
(Павлюка) у тогочасних вітчизняних етнічних, 
державотворчих і націєтворчих процесах. Об’єктом 
дослідження є Україна й українці в їхньому поступальному 
часопросторовому розвитку; предметом – осягнення 
сутності козацького виступу 1637 р. під проводом П.Бута 
(Павлюка) як вагомого чинника українського 
етнодержавонацієтворення першої чверті XVII ст. в 
українознавчому вимірі. Хронологічні рамки праці 
охоплюють кінець 1635–1637 рр. і зумовлені насамперед 
передумовами, розгортанням, завершенням і підсумками 
польсько-українського збройного протистояння. 
Географічні межі дослідження пов’язані передусім із 
теренами Наддніпрянщини, де і розгорталися основні події 
козацького виступу під керівництвом П.Бута (Павлюка). 

Цю статтю підготовлено в межах виконання науково-
дослідної роботи «Україна і світове українство в системі 
українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі», 
керівником якої є професор П.Кононенко.  
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Поставлена мета передбачає виконання таких 
головних завдань: 1) проаналізувати стан розробки теми та 
визначити теоретико-методологічну основу дослідження; 
2) проаналізувати концептуальні поняття, дотичні до 
проблем українського етнодержавонацієтворення; 
3) простежити передумови, причини, розвиток козацького 
виступу 1637 р. під керівництвом П.Бута (Павлюка); 
4) охарактеризувати його найважливіші підсумки. 

Проведений аналіз джерел і публікацій, у яких було 
започатковано і продовжено дослідження цієї наукової 
проблеми, та на які мав змогу опиратися автор, засвідчив, 
що заявлена ним проблематика потребує подальшого 
вивчення. Серед найвагоміших досліджень, безпосередньо 
дотичних до цієї українознавчої теми, на наш погляд, є 
праці В.Марочкіна, В.Щербака, М.Грушевського, 
О.Іванцова, Н.Яковенко, С.Плохія, А.Камінського-Сулими 
тощо1.   

Необхідно наголосити, що в нашому комплексному 
українознавчому аналізі ми задіяли один із головних 
наукових методів пошуку верифікованої (перевіреної) 
істини – принцип історизму, тобто неупереджене 

                                           
1 Марочкін В.П. Антифеодальний і визвольний рух на Україні в 

першій чверті XVII ст. – К., 1989; Щербак В.О. Антифеодальні рухи на 
Україні напередодні визвольної війни 1648–1654 рр. – К., 1989; 
Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. Збірник документів і 
матеріалів. – К., 1993; Грушевський М. Історія України-Руси: В 11 т. 
(12 кн.). – К., 1995. – Т. VIII. – Ч. 1. Від Куруківщини до Кумейщини 
(1626–1638). – К., 1995; Іванцов І.О. Повстання українського народу 
проти шляхетської Польщі 1635–1638 рр. – К., 2002; Яковенко Н. 
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., 2005; 
Плохій С. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній 
Україні. – К, 2006; Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т. – К., 
2006.– Т. 1; К., 2007. – Т. 2; Камінський-Сулима А. Історія Речі 
Посполитої як історія багатьох народів, 1505–1795. Громадяни, їхня 
держава, суспільство, культура. – К., 2011. 
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висвітлення й характеристика українського 
етнодержавонацієтворення у першої чверті XVII ст. Також 
ми активно послуговувалися порівняльно-історичним 
методом, коли вивчали вплив козацького виступу 1637 р. 
під керівництвом П.Бута (Павлюка) на процес становлення 
українського етносу, поступальний розвиток вітчизняного 
козацтва (запорожців, реєстровців і нереєстровців) і 
Запорозької Січі як військово-політичного об’єднання 
козаків і прообразу Української козацько-гетьманської 
держави (Гетьманщини) та зародження до 
модерної козацької (української) нації в контексті 
тогочасних важливих міжнародних європейських світових 
подій. Отже, опрацювавши заявлену проблематику, ми 
намагалися шляхом аналізу й синтезу, зіставлення і 
порівняння визначити, де головне, а де другорядне, де 
особливе, а де пересічне, де закономірне, а де випадкове у 
польсько-українському збройному протистоянні 1637 р. 

Спочатку ми охарактеризуємо базові засадничі 
поняття, на яких ґрунтується наше дослідження. Так, 
дефініцію «українське етнодержавонацієтворення» ми 
трактуємо як неперервний у часі й просторі поступальний 
розвиток українців від етносу (бездержавного народу) до 
нації (державницького народу), здобуття ним власної 
національної держави й послідовної розбудови головних її 
підвалин. Під терміном «українознавчий вимір» ми 
розуміємо визначення й осягнення концептуальної 
сутності, історичної величини і наукового значення 
досліджуваної проблеми (у нашому випадку – українських 
етнічних, державотворчих і націєтворчих процесів у 
першій чверті XVIІ ст.) у цілісному й неперервному 
взаємозв’язку з Україною, українцями і світовим 
українством у цивілізаційному часопросторі. 

Розпочинаючи осмислення сутності передумов, 
перебігу і підсумків збройного виступу українських 
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козаків у 1637 р. під орудою Павла Бута (Павлюка), ми 
зразу ж наголошуємо, що вважаємо його самостійним і 
самодостатнім повстанням, хоча й у вітчизняній 
історіографії існують інші думки щодо цієї кровопролитної 
ребелії. Так, М.Грушевський зазначав: «Вибухала народня 
війна, якої ще не бачила Польща, що роздїлила їх, 
становлять властиво оден вибух дінамічної енергії, що 
нагромадила ся в українській людности за останнї лїта. 
Зимова, Павлюкова війна послужила тільки прелюдією до 
нього, і нещасливий кінець її не годен був стримати 
розмаху енергії розколиханих козацькою агітацією мас»2. 
Багато сучасних вчених загалом підтримують цю наукову 
концепцію, але дещо її деталізують, вважаючи повстання 
під керівництвом Павла Михновича Бута (Павлюка) 
першим етапом, а народний визвольний рух, очолений 
Яковом Острянином (Остряницею) та Дмитром Гунею, – її 
заключною, другою фазою3 тощо. Проте, на нашу думку, 
найбільше осягнув специфіку цих козацьких заколотів 
В.Антонович, який переконливо дистанціює повстання 
Павлюка від бунту Острянина4. 

Характеризуючи причини Павлюкової ребелії, ми 
хочемо відзначити, що після ліквідації збройного виступу 

                                           
2 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626-1638). – С. 258–259. 
3 Голобуцкий В.А. Крестьянско-казацкие восстания 20–30-х годов 

XVIII [Глава XVII] // История Украинской ССР в 10 т. – К., 1982. – 
Том второй. Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и 
освободительной борьбы (Вторая половина ХІІІ – первая половина 
XVII в.). – С. 430-443; Щербак В.О. Слово до читача // Коли земля 
стогнала: друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К., 1995. – 
С. 14-15; Його ж. Павло Бут // Історія України в особах: Литовсько-
польська доба. – К., 1997.– С. 253-260; Його ж. Яків Острянин // Там 
само. – С. 260-266; Його ж. Дмитро Гуня // Там само. – С. 266-270. 

4 Антонович В.Б. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991. – С. 
96-99. 
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І.Сулими впродовж другої половини 1635 – першої 
половини 1637 рр. (близько двох років) українське 
козацтво знову перебувало в режимі очікування 
(повторювався прецедент 1630-1631 рр.) і невдоволення, 
яке в будь-який момент могло перейти в чергове військове 
протистояння; останньою краплею, яка переповнила чашу 
терпіння, стала активна радикальна позиція П.Бута. Щоб 
зрозуміти головні мотиви його вчинків, мало бути 
істориком, а треба ще й добре розумітися на людській 
психології та дещо знатися в психіатрії. Вся бурхлива 
діяльність Павлюка завершилася Боровицькою 
капітуляцією та Варшавською ординацією, і, якби не його 
привселюдна страта, ми могли б подумати, що його 
чудесне спасіння в 1635 р. було лише частиною 
диявольського ієзуїтського  задуму щодо дискредитації й 
остаточного «закріпачення» козацтва. Бо такого 
бездарного керівництва повстанням і таких величезних 
жертв серед повсталих порівняно з іншими козацькими 
виступами 20-30 рр. XVII ст. ще не було і вже не буде… 

Проте почнемо з першопричин ребелії. Зразу ж після 
видачі реєстровою старшиною І.Сулими річпосполитській 
владі реєстровці вкотре звертаються до короля зі своїми 
численними клопотаннями (скарги на місцевих старост, які 
здійснюють різні утиски козаччині; нагадування про 
невиплачені гроші; прохання про доповнення реєстру та 
виділення додаткових коштів на утримання артилерії), які 
в черговий раз залишилися без конкретної відповіді. Разом 
з тим Владислав IV пообіцяв направити в Україну комісію 
для невідкладного вирішення цих проблем. Але пани 
комісари (члени комісії) ні в кінці 1635 р., ні в першій 
половині 1636 р. так і не прибули до реєстровців, що вже 
втрачали терпець, бо їм уже за чотири роки не платили 
грошей. М.Грушевський так описав ситуацію: «Трівожно 
прислухало ся воно до глухого рокоту козацького 
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невдоволення, ї боязко роздумувало над можливістю 
нового вибуху, маючи нечисте сумлїннє за невиплачені 
гроші, за несповнені обіцянки в справі старостинських 
кривд і дописання реєстру. Визначений до тих усїх справ 
комісаром Лукаш Жолкєвський не мав з чим їхати, бо 
грошей все не було. В перших днях мая [1636 р. – Ю.Ф.] 
вислав король до козаків лист, повідомляючи, що гроші 
вже вислані, але їх все таки не було. Потім терміном до 
виплати визначено св. Івана, потім – Ілїю (20/VII ст. ст.). 
Конєцпольський просив Жолкєвського конче їхати до 
козаків, щоб їх заспокоїти. Жолкєвський, не вважаючи на 
нездоровє, поїхав дїйсно до Переяслава, але застав дуже 
грізний настрій між козаччиною, якусь тишу перед 
зловіщою бурею»5. 

Саме в цей досить таки напружений момент деякі 
впливові варшавські політики вирішили задіяти 
додатковий козир (на їх думку – майбутній джокер) – 
Павла Бута. Ось так цей політичний крок коментує 
В.Щербак: «…звільняючи Бута, власті прагнули 
використати цю впливову особу для придушення 
козацького руху в Україні. З цією метою навесні 1636 р. 
його було призначено на королівську службу в 
Чигиринський полк (очевидно, на посаду сотника)»6. Але 
все вийшло з точністю до навпаки. Цей критичний епізод 
навічно був закарбований в українській етнічній і 
національній пам’яті: «Повернувся Павлюк додому / У Січ 
Низовою / Та й задумав Павлюк знову / Бить шляхту 
гнилую»7. Чому так трапилося? На нашу думку можливі 
такі варіанти пояснення дій П.Бута: 1) його польські 

                                           
5 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 229-230. 
6 Щербак В.О. Павло Бут. – С. 253. 
7 Цит. за: Замлинським В. Павло Бут // Історія України в особах: 

ІХ–XVIII ст. – К., 1993. – С. 281. 
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покровителі спочатку пообіцяли йому цілковиту підтримку 
в козацьких справах, але коли в них щось пішло не так, 
Павла кинули напризволяще, тому надалі він діяв на свій 
страх і розсуд; 2) П.Бут повернувся в Україну тільки з 
одним, але головним бажанням – підготувати і здійснити 
всеукраїнське повстання, щоб визволити Батьківщину з 
лядської неволі і тим самим помститися владі за смерть 
І.Сулими й побратимів, а разом і за свої власні страждання; 
3) Павлюк – не герой України і не мученик за віру, а 
звичайний авантюрист і кар’єрист, який заради 
гетьманської булави й особистого самоствердження 
готовий був пожертвувати життям і спокоєм десятків тисяч 
людей. 

Ситуація з реєстровцями поступово виходила з-під 
контролю влади. Ось так описав події чергової козацької 
Расавської ради влітку 1636 р. Адам Кисіль (королівський 
представник і сеймовий комісар у козацьких справах) у 
листі до Владислава IV: «В перших днях серпня став я без 
грошей в їх радї, що зложили вони собі в степу над 
шляхом над річкою Расавою. До реєстрових примішала ся 
вже велика частина своє вільних, і вже наступали рішення 
– одні шапками кидали (голос давали) йти з гарматою на 
Запороже і потім зараз на море, иньші щоб іти на волость і 
там грабувати по містах. Коли-ж старшина, намовлена 
мною і почасти заспокоєна, хотїла протяганням часу 
заспокоїти справу, кінець кінцем вийшло таке, що 
неприпущені до ради козаки вхопили хорогву і булаву і 
пішли бунтівничо робити чернецьку раду. Я, рискуючи 
житєм, зістався при старшинї. Кілька разів присилали по 
старшину; я не пускав її і наслухав ся за те ріжних криків, 
але таки переломив їх тим: прохолонувши, прийшли вони 
до старшини. Почали докоряти, що гроші нїби то ще в маю 
вислано, а і в серпнї їх не привезено. Вказували на свій 
порядок і послушність; що кілька лїт терплять без грошей, 
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занехавши степ і море, де мали свій прожиток; що вони на 
братию свою наступали, про ступників своєю рукою під 
меч королївський віддали. А за те і дома мають утиски від 
уряду і підстарост і гроші до них не доходять»8. 

Зрештою А.Кисілю вдалося опанувати настроями 
козацтва і зупинити їх непослух. Проте це лише було 
тимчасовим відтермінуванням чергового козацько-
річпосполитського протистояння, тому що нагальні 
проблеми не вирішувалися, а відкладалися. Все це було на 
руку П.Буту і давало йому змогу сформувати свою 
команду (групу підтримки) і претендувати на лідерство 
серед української козаччини, тим паче, що наявний 
старший (гетьман) Війська Запорозького Василь 
Томиленко займав вичікувальну позицію і навіть більше − 
таємно симпатизував незадоволеним. З цього приводу 
М.Грушевський наголошував: «Але все сильнїше подіймав 
ся опозиційний рух під проводом Сулимівця Павлюка. 
Військо по словам Кисїля сильно вже замішало ся – 
«помішали ся в реєстрах і порядках своїх», але кінець 
кінцем присилка грошей могла б іще все направити, – 
тільки ті не приходили!.. Військо рішило зачекати ще до 
Богородиці 8(18) ІХ, але як доти гроші не прийдуть, то 
рушать з Чигирина, де стояла армата, на Запороже і 
вважатимуть свою умову з річею-посполитою за розірвану 
через недодержаннє умов правительством. Привідцею 
Жолкєвский називає Павлюка: «Павлик Бут, що то його п. 
канцлєр випросив – сподівають ся, що він зараз стане 
старшим, скоро прийдуть на Запороже, а старшина дуже 
мало доброго собі віщує, бо ті розбійники явно 
відгороджують ся їм». До того ж походу на Запорожє 

                                           
8 Цит. за: Грушевським М.С. Історія України-Руси. – Т. 8. – Ч. 1. – 

С. 232. 
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намовляли козаків посли від хана Інаєта, закликаючи до 
походу на Кантеміра»9. 

Саме в цей час Кримське ханство намагалося вкотре 
позбутися васальної залежності від Османської Порти, 
тому його очільник Інаєт-Гірей, як і його попередники хан 
Магомет-Гірей ІІІ з братом калгою-султаном Шагін-Гіреєм 
у 20-х рр. XVII ст., намагався залучити українських козаків 
задля реалізації своїх планів. Це протистояння було дуже 
вигідним для козацтва і відкривало перед ним великі 
перспективи та можливість, як і в часи П. Сагайдачного, 
стати потужним суб’єктом міжнародних зносин і активно 
впливати на події (внутрішні й зовнішні) з величезною 
користю для себе. Чи бачив цю геополітичну і 
геостратегічну перспективу П.Бут, ми не знаємо, але на 
перших порах він активно поринув у кримські справи. В 
кінці 1636 р. сформував і, ймовірно, очолив 
кількатисячний загін охочих козаків та на початку 1637 р. 
допоміг кримському хану перемогти його суперника − 
очільника ногайської (буджацької) орди Кантеміра. Як 
свідчив відомий вітчизняний історик і археограф 
В.Замлинський, внаслідок походу козаки здобули чимало 
зброї, захопили коней і навесні 1637 р. вони повернулися 
на Запорожжя10. Ми переконані, що ця акція для П.Бута 
мала як тактичне значення (набуття ним харизми лідера-
переможця, здобуття його прибічниками озброєння, 
військового спорядження, грошей тощо), так і стратегічне 
(спілка з Кримським ханством надавала можливість 
отримати значну воєнну допомогу (так згодом діяв 
Б.Хмельницький) і забезпечувала надійне запілля (тил), 
окрім того, протистояння Бахчисарая зі Стамбулом 
загрожувало деякою мірою і Варшаві, що було дуже 
                                           

9 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 234-235. 

10 Замлинський В. Павло Бут. – С. 282. 
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вигідно козакам, які могли мати з цього велику користь). 
На превеликий жаль, ця сприятлива геополітична ситуація 
для козаччини кардинально змінюється. М.Грушевський з 
цього приводу писав: «Тріумфи Інаєта не були трівкі: 
Кантермірові мурзаки при першій нагодї, на весну 1637 р. 
підняли повстаннє. Стало ся се під Очаковом, коли 
Кантемірових Нагаїв переводжено до Криму, під наглядом 
братів Інаєта, Калги і Нуреддіна. По словам реляцій, якусь 
неясну ролю при тім відограли й козаки, що були в поході; 
їх називають навіть учасниками ногайської конспірації, але 
все се дуже глухо. Оба брати Інаєта полягли в битві, 
Кримців погромлено. Ногаї вернули ся назад на свої 
буджацькі кочовища... Коли на двір султанський наспіли 
відомості про повстаннє Ногаїв, султан оголосив, що 
Інаєта він скидає з ханства, а настонавляє ханом Богадур-
герая сина Селямет-герая. Зараз же вислано його в Крим, 
щоб посадити на ханстві, з сильною ескортою очевидно, і 
партія Інаєта була так приголомшена, що думати не можна 
було про супротивленнє. Інаєт вибрав ся до султана, щоб 
виправдати ся і перепросити ся, звалюючи все на 
Кантеміра. Але султан не пробачив його супротивлення і 
казав удавити; така ж одначе доля кілька день пізніше 
спіткала і Кантеміра (в липні того р.). Таким чином не 
стало головних провідників кримських замішань. Крим 
вернув ся до своїх нормальних, віками усвячених відносин 
до Туреччини»11. На нашу думку, ротація у вищому 
керівництві Кримського ханства й ліквідація потенційного 
геостратегічного вогнища збурення була великою втратою 
для українського козацтва. Проте якщо всі ці події стали 
наслідком недолугої діяльності П.Бута, який очолював 
козаків і був союзником Інаєта (можливо, Павлюка 
підкупили посланці Кантеміра, щоб він не втручався у 
                                           

11 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 244-245. 
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справи кочовиків; ймовірно, Бут особисто вирішив зіграти 
у свою власну гру з номадами; чи все це було лише 
випадковим збігом обставин, хто його зна...), тоді ми 
отримуємо перше свідчення його слабкості як політика, 
стратега і тактика, що, зрештою, призвело до його 
безславного кінця. 

Ми так багато зусиль доклали для осягнення сутності 
кримських подій кінця 1636 – початку 1637 рр., тому що 
переконані: позитивне їх вирішення кардинально змінило б 
наявну на той час геополітичну й геостратегічну ситуацію 
в Центрально-Східній Європі. Проте їх важливість так і не 
зміг чи не захотів зрозуміти П.Бут. На противагу йому, 
Б. Хмельницький, що був учасником тих подій, з користю  
для України й українців таки засвоїв т. зв. «кримські 
уроки» (хоча й не повністю), залучив у спільники 
Бахчисарай і розпочав збройну боротьбу з Річчю 
Посполитою. 

Навесні 1637 р. деструктивні процеси в Україні знову 
починають набирати обертів. Березневий сейм знову не 
йде назустріч козацьким клопотанням і відкидає заяви 
щодо придушення їхніх прав і привілеїв. Нарешті, до 
козаків приїжджають королівські посланці Адам Кисіль і 
Микола Потоцький (польний гетьман). Вони на початку 
травня (у кінці квітня за ст. ст.) 1637 р. скликають козацьку 
раду над р. Росава, де проводять ревізію реєстру, а запис 
нових козаків до нього відбувався лише за рекомендаціями 
місцевих підстарост і старост. 3 травня (23.04 за ст.ст.) 
1637 р. справа була завершена урочистим прийняттям 
присяги на вірність Владиславу IV12. Якщо 
річпосполитська влада сподівалася, що цими діями (ревізія 
реєстру і виплата грошей) козацтво буде остаточно 
заспокоєне, то вона жорстоко помилялася. Ті тисячі (якщо 

                                           
12 Щербак В.О. Павло Бут. – С. 225. 
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не десятки тисяч), хто не попав до реєстрових списків, 
стали для П.Бута щирими однодумцями, які чекали лише 
на заклик до дії, щоб одностайно взятися за зброю і 
відстояти свої права та привілеї. І за словами справа не 
стала, коли по всій Наддніпрянщині задзвеніли крицею 
войовничі кличі, а вже майже за місяць на початку червня 
за н. ст. розпочалася ребелія. М.Грушевський свідчив: 
«Піднявши сею агітацію Запороже, Павлюк десь при кінці 
мая ст. ст. кинув ся з випищиками на волость, захопив 
армату в Корсунї й перетягнув її на Запороже. Се зробило  
страшенне вражіннє. По козацьким традиціям армата була 
свого роду клейнотом, інсіггнїями військової власти і 
організації. Забираючи армату, Павлюк скидав тим самим 
старшину з її позиції, позбавляв власти всїх сих мінїстро-
послушних достойників і брав у свої руки провід військом. 
Повторяла ся з повною очевидністю історія 1630 року»13. 

Саме так черговий збройний виступ козаччини знову 
розпочинається, наголошуємо, з внутрішнього козацького 
конфлікту реєстровців з нереєстровцями (випищиками). 
Загалом, на нашу думку, перша фаза бунту (приблизно 
початок червня – кінець серпня за н. ст. 1637 р.) була 
мирною і мала характер агітаційно-дипломатично-
епістолярний. Ті, хто окрім шаблі, самопала і волі більше 
не мали нічого, кинули виклик тим, хто щось мав (право на 
володіння землею, власний суд, грошову платню тощо). 
Але поки що номінальна влада перебувала в руках 
старшого Війська Запорозького В.Томиленка і реєстрової 
старшини. Спочатку вона намагалася вирішити проблему, 
покликавши на допомогу кварцяне військо, яке мало б, на 
їхню думку, збройно ліквідувати заколот випищиків ще у 
зародку чи навіть однією своєю присутністю привести 
своєвільників до тями. Проте з погіршенням відносин 
                                           

13 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 246. 
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Варшави і Стамбула коронне військо мало 
передислокуватися на захист південних кордонів Речі 
Посполитої і тому поки що не могло взяти активної участі 
у внутрішньокозацькому протистоянні. Щодо питання, 
чому старшина власноруч не взялася до приборкання 
заколоту, то, на нашу думку: 1) першими розпочинати 
братовбивчу війну аж ніяк не хотілося; 2) тогочасний 
старший реєстровців В.Томиленко, попри його 
нейтральність, симпатизував павлюківцям; 3) було 
сподівання, що «непорозуміння» (захоплення гармат), 
якось само уладнається і 4) з цією метою велося 
листування між ворогуючими сторонами. В одному з 
листів, писаних «з коша против Микитиного Рогу» в 
червні 1637 р. П.Бут зокрема писав: «А ще краще-б і 
користнїйше було, як би одно було у нас товариство, одно 
військо і оден провідник, а не два! Разом пробували-б при 
скарбі військовім, брат за братом, в боязни божій чеснотї й 
вірі, оден одного шануючи, так як попередники наші жили, 
ворогів своїх не тїшачи, а під ноги топчучи! …Аби лиш 
була до нас ласка королївська, а він хоч морем хоч полем 
накаже йти, готові будемо… Але як би ви, боронь Боже, 
хотїли бути нам ворогами і разом з п. жовнїрами наступати 
на худоби наші, жінки і дїти, то певно наперед вашим 
жінкам і дїтям і худобі достанеть ся! Ми як товариші ваші 
анї собі анї вам того не бажаємо дочекати, бо і нам ваша 
земля так само рідна ї мила, як і вам, – тільки що не хочете 
до нас пристати і з нами в одности і добрій згоді жити»14. 
Центральна ідея як цього, так і  інших послань – заклик до 
об’єднання реєстрових козаків з нереєстровими, але 
головними лідерами у цій військовій спілці будуть саме 
останні – випищики. Якщо ж реєстрові не захотять 
об’єднуватися та ще й спробують у союзі з кварцяним 
                                           

14 Цит. за: Грушевським М.С. Історія України-Руси. – Т. 8. – Ч. 1. 
– С. 248-249. 
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військом приборкати повсталих, за це їх чекає жорстоке 
покарання. І ще одна, проте важлива деталь – П.Бут 
постійно наголошує, що саме король і його воля є для 
козаків (і реєстрових і нереєстрових) верховним 
правителем, головнокомандувачем і суддею, а значить, ні 
про яке руйнування Речі Посполитої, визволення України 
й українців з лядської неволі, тим паче про ліквідацію 
залежності селян від шляхти і мови не було. 

Завдання номер один – об’єднати потенціал і зусилля 
всього українського козацтва, зрозуміло, що під 
керівництвом Павлюка, й змусити Варшаву визнати за 
козаччиною лицарсько-шляхетський статус з усіма 
правами й обов’язками. Здавалося б, на перший погляд, – 
перед нами вузькокорпоративний конфлікт у середовищі 
українського козацтва, який до загальнонародних, тим 
паче загальноукраїнських, справ має дуже дотичне 
відношення. Проте, якщо ми згадаємо гегелівські закони 
діалектики (перехід кількості в якість, єдності й боротьби 
протилежностей тощо) і творчо застосуємо до заявленої 
нами проблематики (вітчизняного етнодержавонацієтво-
рення), то отримаємо в підсумку: 1) козацькі збройні 
виступи 20-30-х рр. XVII ст., які майже всі розпочиналися 
як внутрішньокозацькі непорозуміння, завершувались вже 
у загальноукраїнській площині; 2) те, як козаччина 
виборює собі лицарсько-шляхетський статус і намагається 
перетворитися з вузького прошарку в привілейовану 
верству, можна трактувати знову ж таки вузько становими 
процесами; але у цій борні вона насправді декласує 
окатоличену й сполонізовану українську заможну 
(магнатерію) і частину середньої шляхти, яка перестає 
бути і де-юре, і де-факто українською елітою і виразником 
загальноукраїнських прагнень, тоді, як саме козацтво стає 
провідною верствою українців, соціуму й України та 
рушійною силою українських етнічних, державотворчих  і 
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націєтворчих процесів; 3) розкол козаччини на 
реєстровців, нереєстровців (випищиків) і запорозьких 
козаків на цьому етапі є позитивним явищем, оскільки він 
не дає козацтву перетворитися в закриту вояцьку касту, а 
збурюючи себе, збурює суспільство, народ, терен і тим 
самим дестабілізує базисні засади Речі Посполитої та надає 
шанс Україні й українцям відновити державність і стати 
нацією; 4) для реалізації всіх цих завдань конче необхідна 
наявність харизматичного лідера, який поєднував би у собі 
політика й полководця, стратега й тактика, державотворця 
й патріота, дипломата й господарника тощо, на превеликий 
жаль, очільники козацьких збройних виступів 20-30-х рр. 
XVII ст. Марко Жмайло, Тарас Федорович, Іван Сулима, 
Павло Бут, Яків Острянин, Дмитро Гуня були носіями 
тільки окремих цих рис і в жодному разі не мали їх у 
повному обсязі, але їхнє найближче козацьке оточення 
мало можливість вчитися на помилках і на досвіді своїх 
попередників та побратимів. Саме на цьому поживному 
ґрунті сформувалася особистість Богдана Хмельницького. 

Після невеликого теоретико-методологічного 
відступу ми знову повертаємося до перебігу подій улітку 
1637 р. і тому хочемо навести роздуми М.Грушевського 
щодо наведеного нами листа Павлюка: «Короткий зміст сеї 
довгої і не дуже зручної козацької дипломатії був той, що 
городова старшина мусить піддати ся під власть 
запорозької старшини і прилучити ся до неї, инакше 
Запорожцї виступлять проти неї. При тім, як бачимо, 
виступає теорія першинства Запорожа, сим разом 
приодягнена в дуже льояльну шату – що через мешканнє 
війська і армати на волости виникають ріжнї кривди панам 
шляхтї, старостам, і т.п. Лист сей, переписаний через 
запорозьких післанців Корнїя Кудру й Івана Степановича, 
був вислуханий на радї, скликаній на день 3 липня (н. ст.) в 
Каневі. Відповідь мала бути дана така, що військо нїчого 
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не буде робити без волї короля і гетьмана коронного; чекає 
вїдомостей від них через своїх послів, котрі ще не 
вернулися – по їх поворотї буде повна рада і тодї що буде 
рішено, дасть ся про се знати на Запороже. Велика частина 
війська одначе була за тим, щоб іти на Запороже і сам 
гетьман Томиленко до того прихилився. Пересланий був 
польським властям лист його, з датою 26/VI; де він 
наказував полковнику переяславському, а так само мабуть 
і иньшим, аби вони згідно з постановою черкаської ради 
були готові до походу і готові були рушати на перший 
приказ. Підозрівали, що то приготовляв ся похід на 
Запороже»15. 

Відчуваючи, що П.Бут аж ніяк не пробачить 
колишню зраду (видачу його й І.Сулими річпосполитській 
владі) і розуміючи, що  В.Томиленко чекає лише сигналу, 
щоб перекинутися на бік заколотників, реєстрова старшина 
стала діяти на випередження. Проте, на нашу думку, 
остаточно їх підштовхнула до дії інформація про обрання 
повстанцями на Запорожжі гетьманом Павлюка. Ось так 
про цю непересічну подію інформує В.Щербак: «У першій 
половині липня 1637 р. на Січ зібралася козацька рада. 
Гетьманом Війська Запорозького на ній обрали Павла 
Бута, полковниками – Карпа Скидана, Семена Биховця, 
Григорія Лихого, Дмитра Гуню, Філоненка, Сачка. Серед 
інших козацьких ватажків джерела називають Дороша 
Кучковича, Романа Поповича, Черняка, Сахна, Курила, 
Чечугу, Цехриню, Каїрського, а також військового писаря 
Стефана Догоринського»16. Мало того, новообраний 
гетьман розпочав активну агітаційно-пропагандистську 
діяльність по всій Наддніпрянщині. З цього приводу 
В.Щербак наголошує: «Коронний гетьман Станіслав 
                                           

15 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 249-250. 

16 Щербак В.О. Павло Бут. – С. 255. 
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Конєцпольський писав Владиславу IV про масове 
розповсюдження «по містах і містечках» Подніпров’я 
універсалів Павлюка та його соратників. Вони містили 
заклики до «всього поспільства» вступати до лав 
повстанського війська. Універсали знаходили широкий 
відгук серед населення. Селяни й городяни втікали на 
Запорожжя, про що з тривогою сповіщали уряд місцеві 
власті»17. 

Саме тому реєстрове керівництво здійснило акцію 
щодо переобрання старшого Війська Запорозького. 
Передумови і перебіг тих подій так описав 
М.Грушевський: «...старшина непокоїла ся в міру того, як 
Павлюк повисив свій тон і все більше поширював свої 
впливи на Україні. На нову раду козацьку, що відбувала ся 
на Расаві десь у другій половині липня, він, по словам 
старшини, прислав листи «суворо приказуючи» прибувати 
до нього. Розіслав свої унїверсали до міст і містечок з 
якимсь претенсіозним титулом очевидно, під якоюсь 
«видуманою печатею», закликаючи всїх охочих 
приставати до війська, в козаки, а панам і урядникам 
старостинським «суворо наказував», аби не претендували 
на нїяку власть і юрисдикцію над тими людьми, котрі б 
називали себе козаками, все одно чи були вони в реєстрі, 
чи ні. Заразом вів якусь агітацію проти польського 
жовнїрства – правдоподібно наказував не пускати їх на 
лежі на козацьку територію. Нарештї старшина рішила іти 
на конфлїкт. Томиленка вона з старшинства скинула, а на 
його місце вибрала переяславського полковника Саву 
Кононовича»18. 

Отже, в липні 1637 р. на Подніпров’ї у середовищі 
українського козацтва запанувало двовладдя: випищики 
                                           

17 Там само. 
18 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 251. 
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обрали гетьманом П.Бута (Павлюка), а реєстровці вибрали 
старшим С.Кононовича. Жереб було кинуто, рубікон 
перейдено, і настав час зброї! На бойовищі слави і звитяги 
мав залишитися лише один... 

Як зазначав В. Замлинський, вже наприкінці липня 
1637 р. повстанці на чолі з Бутом-Павлюком виступили із 
Запорожжя на волості. Головним їхнім завданням було 
знищення вірних владі старшин і реєстровців, повна 
ліквідація їхнього опору перед тим, як сюди прийдуть 
коронні війська, закріплення за собою цих теренів та 
активне розгортання повстанського руху й залучення до 
його лав широких мас українського люду (випищиків, 
селян, городян тощо) і підготовлення до майбутніх 
бойових дій на Наддніпрянщині. Тому у серпні 1637 р. 
козаки вже були у Крилові (це містечко розміщене майже 
на кордоні волості із Запорозькою Січчю неподалік 
Чигирина), в якому П.Бут зупинився і направив до 
Переяслава, де знаходилася гетьманська канцелярія й сам 
Кононович, кількатисячний загін під орудою досвідчених 
полковників Карпа Скидана і Семена Биховця з метою 
захоплення в полон старшини реєстровців19. У зв’язку з 
цим Павлюк 22 серпня (12.08 за ст. ст.) 1637 р. звернувся зі 
своїм листом (універсалом) до мешканців м. Переяслава із 
закликом покарати реєстрову старшину і приєднуватися до 
повсталих козаків: «Павло Михнович Бут з Військом й. к. 
м. Запорозьким. Панові отаману переяславському і всьому 
товариству, черні, тобто поспільству і всім браттям нашим, 
доброго здоров'я від пана бога зичимо. Повідомляємо 
нашим прихильним приятелям, що з волі й військового 
наказу посилаю до Переяслава у важливих військових 
справах двох панів полковників: пана Карпа Павловича 
Скидана й пана Семена Биховця, а з ними кілька тисяч 

                                           
19 Замлинський В. Павло Бут. – С. 234-235. 
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війська й. к. м. Запорозького, про що ваша милість, як вірні 
наші товариші, не турбуйтеся й збирайтеся до панів 
полковників. А тих військових зрадників, скільки їх у вас 
є, для котрих бували обіди, вечеря й банкети у пана 
Жолкєвського, за що йому товаришів наших повидавали і 
вуха не одному поврізувано та до Гадяча сипати вали 
відправлено – тих зрадників військових не бороніть, щоб їх 
зловивши, до зброї, до війська перепровадити, де мусять 
дати слушні пояснення. Ви, в. м. панове отамани, про те не 
турбуйтеся й панам товаришам вашим не кажіть 
турбуватися, Так само панам міщанам, але допомагайте у 
боротьбі зі зрадниками. Бо тії зрадники багато злого 
вчинили. Зберіться всі одностайно з панами полковниками 
і йдіть до війська, а там собі на все добре нарадимося. 
Якщо ж буде необхідно на військову потребу до короля й. 
м. – ми всі, як один, будемо готові. А не дай боже, якби 
ваша милість наважилися тих зрадників боронити і до 
війська гуртуватись не схочете, то Ми з усією військовою 
силою і зброєю йдемо до Переяслава, а там побачимо, хто 
наших зрадників буде боронити. Ще раз просимо й іменем 
військовим суворо наказуємо: не наважуйтеся боронити 
тих зрадників, а якнайшвидше вирушайте з панами 
полковниками до війська, до зброї! По чому вас пану 
богові доручаю. З Крилова, дня 12 серпня року божого 
1637»20. Ось так подальші події описав безпосередній 
свідок і учасник тих буремних катаклізмів чернець 
домініканського ордену Шимон (Симеон) Окольський, 
автор «Щоденника» (1637-1638 рр.): «Бунтівники проти 
короля і Речі Посполитої здійснили злочин з такою 
швидкістю як він був задуманий: схопили гетьмана або 
старшого війська Запорозького, його писаря Онушковича і 
багато іншої кращої старшини в Переяславі і видали 

                                           
20 Там само. – С. 269. 
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Павлюку, який чекав їх у Боровиці, містечку князя 
Вишневецького. Отримавши арештованих разом з їх 
майном без усякого милосердя і пошани люто стратив їх на 
рівнині перед містом…»21. 

Отже, знищивши фізично старшого реєстровців, 
П.Бут фактично зліквідував двовладдя і став не тільки 
одноосібним представником українського козацтва, а й з 
допомогою своїх полковників К.Скидана, С.Биховця, 
Г.Лихого, Д.Гуні та їхніх загонів фактичним господарем 
більшої частини Подніпров’я. Знову надаємо слово 
Ш.Окольському: «Тоді [Павлюк], призначав полковників, 
котрим наказав згромадити якнайбільше війська з 
волостей, а недоброзичливих собі реєстрових розігнати. 
Зрадівши такій оказії, чернь і піддані-випищики, 
непослушні реєстрові, швидко почали збиратися в загони, 
наїжджали шляхетські домівки, міста, замки та українські 
маєтності й к.н.м. Ієремії Вишневецького, бунтували 
підданих проти власних панів, забороняючи їм відбувати 
повинності на користь останніх, зневажали уряди. 
Кожному, хто був козаком, наказували стати на війну, 
погрожуючи панам, щоб їм цього не боронили…»22. 
Здавалося, ще тиждень, півтора-два і майже всі українські 
етнічні землі (що перебували на той час у складі Речі 
Посполитої) охопить нищівне полум’я козацько-селянсько-
міщанського повстання, яке навіть було б у змозі 
похитнути і навіть зруйнувати базові засади 
річпосполитської держави. Про серйозність намірів П.Бута 
засвідчили два полонених бунтівних козаки, Смоляха і 
Ганжа, яких привіз до Бару і передав великому коронному 
гетьману С.Конєцпольському переяславський реєстровий 
старшина Ілляш Караїмович. Бранці, за свідченням 
Ш.Окольського, «…докладно повідомили про бунт, купи, 
                                           

21 Там само. –  С. 266. 
22 Там само. –  С. 267. 
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наїзди як на шляхетські, так і на козацькі домівки, про 
великий непокій як за Дніпром, так і на Україні, про 
небезпеку, що загрожує шляхетським дворам і містам; про 
те, що багато тікало з своїх маєтків, на багатьох нападали в 
замках, і надалі слід чекати ще гіршого: вогонь загрожує 
костелам, шабля – ксьондзам і ченцям; [повстанці] мають 
намір з’єднатися з донськими козаками і татарами, визнати 
владу московського царя, здійснити набіг на Турецьку 
державу, для чого вже приготовлено 50 човнів. Вони 
перерахували багато інших злочинних намірів…»23. Але 
гора породила мишу, всі ці наміри залишилися, на 
превеликий жаль, лише намірами. Так, уся 
Наддніпрянщина заповнена універсалами Павлюка і його 
полковників, які закликають бути слухняними новій владі, 
готуватися до збройного спротиву, обіцяючи за це 
козацький статус (покозачення). Повсталі селяни 
захоплюють панське добро і нищать самих панів. Так, усе 
це добре, але чому лідер повсталих перебуває хтозна-де, 
замість того, щоб опанувати Київ, оприлюднити свою 
політичну, соціальну, релігійну програму і діяти, діяти і ще 
раз діяти?! Натомість, весь вересень і весь жовтень, 
занехаявши активні наступальні дії, П.Бут листується з 
С.Конєцпольським, втрачаючи тим самим дорогоцінний 
час і зручні воєнні тактико-оперативні можливості. 
Коронного гетьмана така епістолярна дипломатія 
влаштовувала, тому що польське військо перебувало на 
молдавському прикордонні, захищало південні рубежі Речі 
Посполитої від ймовірного нападу османських військ та 
можливої війни з Туреччиною, і тому  поки що не могло 
втручатися в українські справи. М.Грушевський так 
охарактеризував цю незвичайну ситуацію: «Маса козацтва 
і всілякого люду громадило ся до Павлюкових полковників 

                                           
23 Там само. 
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і головного війська. Між шляхтою почала ся панїка, 
кидали маєтки й тїкали куди видко, перелякані вістями, чи 
може фактами погромів шляхетських дворів, про які згадує 
принаймні Конєцпольський. Все се, розумієть ся, вимагало 
оружного вмішання коронного війська, але 
Конєцпольський в прикрих своїх тодішніх обставинах не 
тільки не міг післати свого війська на Україну, а мусїв 
силкувати ся ще якось козацьке військо собі залучити до 
помочи. Замість грізних перунів приходило ся слати 
«лагідні лєгації». До Павлюка Конєцпольський вислав 
двох своїх ротмістрів і поручив їм, затаївши всяке 
невдоволеннє, з огляду на обставини, постарати ся 
заспокоїти розрухи і понудити козацьке військо йти до 
війська коронного»24. Разом з тим, як досвідчений 
державний діяч і полководець, коронний гетьман, 
особливо не покладаючись на цю дипломатичну місію, 3 
вересня (24.08 ст. ст.) 1637 р. з Бару розіслав 
річпосполитським чиновникам («українним пп. старостам, 
державцям, підстаростам, намісникам і урядовцям») 
універсал такого змісту: «Повідомляємо, маючи відомість, 
що, не зважаючи на присяги, віру, чесноту й повинність 
свою маєстатові й.к.м. й деякі лотри почали бунт у війську 
й.к.м. Запорозькому і, вчинивши грубі злочини над 
старшинами, привертають до себе багато повстанців. Щоб 
вони не взяли верх, нагадую іменем й.к.м: якби хто-небудь 
приєднався до тієї свавільної купи, а звідти, не 
покаявшись, через два тижні не повернувся, таких 
козаками не вважали і жодними вольностями, належними 
реєстровим козакам, що виконують свої обов’язки, 
користуватись не дозволяли, пильно за ними стежили й 
прислали до мене. А якби їх самих дістати не могли, щоб 
в.м. їх на жонах і дітях карали, домівки їх внівець 
                                           

24 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 53–54. 
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обертали. Нехай ліпше на тому місці росте кропива, аніж 
зрадники й.к.м. і Речі Посполитої будуть там 
множиться»25. Отже, на Бога надійся, а сам здорового 
глузду не втрачай, тим більше, що у своїх військах і 
власних можливостях великий коронний гетьман був 
упевнений. Недаремно він ще у листі від 5 липня (25.06 за 
ст. ст.) 1637 р. до сілістрійського паші наголошував: 
«Якщо ж, в. вельм[ожність], зумієте [татар], згідно умов 
скріпленого присягою миру, загнати до Криму, то я з усіма 
військами рушу в ті місця, де козаки вчинили гніздо 
сваволі і де вони найбільше множаться. Якщо від татар ми 
не будемо мати жодної перешкоди, то [козаків] легко 
зуміємо приборкати. Ваша вельможність уже 
пересвідчилася в тому, що я умію козакам вставити 
мундштуки [до рота], і вони свої злочини мусіли 
спокутувати великими потоками своєї власної крові в ім’я 
нашої дружби»26. Для здійснення своїх задумів 
С.Конєцпольському було конче необхідно зупинити 
ймовірну війну між Річчю Посполитою й Османською 
Портою, яка ось-ось могла розпочатися. У свою чергу, по-
перше, його візаві П.Буту таке воєнне протистояння між 
Варшавою і Стамбулом було дуже необхідне, бо воно 
надовго відволікало б кварцяне військо від України й 
українців, а, по-друге, в разі гострої потреби в козацьких 
військах влада апріорі йшла назустріч побажанням 
українського козацтва (розширення реєстру, надання 
додаткових привілеїв) та заплющувала очі на деякі його 
самочинні дії. Для цього Павлюк мав організувати якомога 
більше морських експедицій на чорноморське узбережжя 
Туреччини, цим самим спровокувати і змусити її у 
відповідь розпочати військові дії супроти Речі Посполитої. 
До речі, саме так діяв П.Сагайдачний, так міг діяти і П.Бут, 
                                           

25 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 270-271. 
26 Там само. – С. 268. 
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але не діяв не тому, що не міг, а тому, що не хотів. Велика 
людина творить історію, а мала – робить лише вигляд і 
недолуго імітує бурхливу діяльність. Ми переконані, що 
вершиною мрій Павлюка була посада старшого Війська 
Запорозького, а не боротьба за козацькі вольності, права і 
привілеї, і тим паче за визволення України й українців з 
лядської неволі. Саме тому він і вимагав від влади 
офіційного визнання його в цьому уряді. Задля цього 
Павло Бут безбожно шантажував можновладців Речі 
Посполитої і разом з тим боявся перегнути палицю, 
спровокувавши, не дай Боже, якийсь конфлікт із Портою. 
Переграти тактично супротивника, не виймаючи шаблі з 
піхов, – ось такий, ймовірно, був його план. 
М.Грушевський з цього питання наголошував: «Павлюк 
хотїв дістати від короля клейноти, щоб тим був 
санкціонований вчинений ним переворот і новий режім 
козацький. Покладаючи ся на трудні обставини польського 
правительства, він сподївав ся, що воно, аби дістати поміч 
від козаків, вчинить його волю і дасть санкцію 
переворотови. Але Конєцпольському сього, розуміється, 
смертельно не хотіло ся, бо се було-б страшенним 
пониженням і деморалїзацією. З другого боку одначе в 
тодїшнїх обставинах зв’язаний турецькою грозою, не мав 
він нїякої охоти, а властиво – змоги викликати 
Павлюківців на герць. Пересилаючи королеви Павлюкову 
відповідь, Конєцпольський рекомендував такий план: 
король вишле суворі універсали, аби козаки вертали ся з 
Запорожа на волость; непослушних накаже урядам суворо 
карати, на зиму треба розложити на Україні польське 
військо; на весну мусить бути «вложений мундштук в 
губу» – відновлений і порядно обсаджений Кодак. Але для 
сього треба мати порядне військо, щоб відповідно 
заімпонувати козакам, инакше правительство тільки 
осмішило ся б перед козаки. Тим часом кінчила ся служба 
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польським хоругвам, багато було не заплачено, без заплати 
не можна було рахувати на їх службу. Сойм постановив 
розпустити частину війська з днем 1 грудня і се мабуть 
було причиною, що плян Конєцпольського не знайшов 
спочуття в кругах королївських»27. Що ж, треба віддати 
належне великому коронному гетьману, який, 
перебуваючи у такій досить критичній ситуації, зумів її 
стабілізувати, і, зрештою, вийшов з неї переможцем. У цей 
час на Подніпров’ї палала справжня селянська війна, в якій 
повстанці полонених не брали, а вогнем і мечем карали 
ненависне їм панство. Ш.Окольський писав, що шляхтичі 
«…з маєтків своїх мусіли з душами втікати, і не власними 
гостинцями. Те ж чинили й інші пани, особливо на 
Вишнівеччині. Бо ліпше личане здоров’я, ніж шовкова 
смерть. А від того хлопства не діждешся й шовкової 
смерті, навпаки, лише сповненої ганьби й тиранства. Таке 
повстання тривало, почавши від червня, аж до грудня, 
щораз набираючи сили. Шляхта й обивателі у великому 
неспокої кілька разів суплікували до й.к.м., нашого 
милостивого пана, аж нарешті, 2 листопада одержано 
королівський респонс… Всьому військові наказано 
повернути на Україну, щоб погасити той запал, для 
заспокоєння servilis bell [селянської війни – Ю.Ф.] і 
хлопського божевілля»28. Ось так, зберігши на 
прикордонні мир із Туреччиною й більш-менш уладнавши 
свої справи, кварцяні хоругви 7 листопада (28.10 за ст. ст.) 
1637 р. попрямували з берегів Дністра до берегів Дніпра. 
Характеризуючи цей похід, М.Грушевський зокрема писав: 
«7 н.с. падолиста військо рушило з над Днїстра. Два дні 
перед тим Конєцпольський відправив козацьких послів, з 
відповідю на принесений лист. Сердито відказував на 
                                           

27 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 257. 

28 Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. – С. 267. 
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побожні фрази і вимівки, котрими «упестрило» свою 
відповідь військо. Докоряв, що вимовляють ся від служби, 
жадаючи клейнодів. Павлюка ігнорував: накликав, аби 
прийняли того старшого, який буде їм наданий від короля, 
і були йому послушні – «а не тому що собі то безправно 
присвоїв». Инакше грозив погромом – «довга шабля 
королївська, і не заслонять від неї зарослі дороги». 
Виповідження війни таким чином ще не було. Військо 
польське йшло на зимові лежі на Вкраїну і козацькому 
війську зіставляло ся до волї – прийняти Поляків як 
ворогів чи як приятелів. Але тим часом Поляки йшли – як 
на війну і кожний розумів сей похід, як початок 
кампанії»29. Врешті-решт, П.Бут усвідомив, що його 
попередній т. зв. мирний план-шантаж зазнав краху, і тому 
мусив уже готуватися збройно захищати своє гетьманство. 
Як писав Ш.Окольський, він «…призначив полковників, 
котрим наказав згромадити якнайбільше війська з 
волостей, а недоброзичливих собі реєстрових розігнати. 
Зрадівши такій оказії, чернь і піддані-випищики, 
непослушні реєстровці, швидко почали збиратися в загони, 
наїжджали шляхетські домівки, міста, замки та українські 
маєтності й.кн.м. Ієремії Вишневецького, бунтували 
підданих проти власних панів, забороняючи їм відбувати 
повинності на користь останніх, зневажали уряди. 
Кожному, хто був козаком, наказували стати на війну, 
погрожуючи панам, щоб їм цього не боронили…»30. 

Але найкраще вдалося організувати П.Буту і 
К.Скидану агітаційно-пропагандистську діяльність серед 
повсталих і місцевого українського люду для підняття 
їхнього бойового духу та супроти коронного війська й 
шляхетства. Характеризуючи рівень козацької пропаганди 
                                           

29 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 258. 

30 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 267. 



УКРАЇНОЗНАВСТВО. Історичні науки                     

 

 

33

М.Грушевський наголошував: «Поголоски про рух 
польського війська на Україну на зимові лежі послужили 
імпульсом для народного повстання. Пішла агітація в 
стилю 1630 р. на релїгійно-національних почутях, з 
поголосками про польські пляни знищення православної 
віри і народу українського»31. Наведемо невеликі витяги з 
таких універсалів. Так, в універсалі Карпа Павловича 
Скидана від 21 жовтня (11.10 за ст. ст.), «полковника 
війська й.кор.мил. Запорозького, старшого на всій Україні і 
на Задніпров’ї (Лівобережжі)» зокрема зазначається: 
«…Дійшла до нас відомість певна і несумнівна, що 
неприятелї народу нашого християнського руського і віри 
нашої старожитньої грецької, себто Ляхи, взявши злий 
умисел, страху божого забувши, ідуть на Україну за 
Днїпро, хотячи військо королївське і підданих 
королївських, княжих і панських в нївець обернути і вже 
обертають, на те, аби розливши кров християнську та 
поругавши ся з жінок і дітей наших, в неволю їх обернути. 
Тому іменем моїм та старшинства мого й іменем війська 
Запорозького наказуємо вам і на поминаємо, аби всї ви 
одностайно, великі й малі, хто тільки товаришем іменуєть 
ся і віри правдивої благочестивої держить ся, зараз, 
покинувши всї забави свої, забирало ся до мене, до 
війська»32.  

Отже, ще немає рішення Владислава IV, ще кварцяне 
військо не рушило, а П.Скидан уже стовідсотково знає з 
чим вони йдуть в Україну, і що вони зроблять з українцями 
та з їхньою вірою. В іншому універсалі того ж полковника, 
але вже датованого 29 листопада (19.Х. ст. ст.) 1637 р., 
зверненого до козаків і городян міст Стеблова й Корсуня, 
наголошується: «…за розпорядженням старшого, як 
                                           

31 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 
Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – К., 1995. – С. 259. 

32 Там само. 
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колись предки наші чинили, кожному, хто зветься нашим 
товаришем, пам’ятаючи про нашу лицарську славу, права 
та вольності, добровільно, одностайно, кінно й пішо стати. 
Від вас, товаришів наших, вимагаємо й просимо, щоб 
звідусіль пішо й кіно стати і мужньо ставали проти тих 
душманів і супротивників нашої віри. А коли на 
пристанете, певне на честь і славу й на користь нашу може 
вийти. Ще раз просимо й наказуємо під страхом смертної 
кари»33. А тепер ми хочемо надати слово ворогуючій 
стороні. Так, у донесенні коронного польного гетьмана 
Миколая Потоцького від 10 грудня (30.ХІ ст. ст.) 1637 р. 
реально оцінюється суттєвий вплив козацької агітації на 
перебіг повстання: «...Дуже гультяйство зміцнюєть ся на 
Заднїпровю – справді що хлоп то козак. Скиданові 
унїверсали оден за одним літають по містечках, містах і 
селах, аби в день і ночи конні і піші скрізь збирали ся й до 
нього прибували: витолковує їм, який то пригідний час на 
те, аби добивати ся від нас вільностей своїх – знищивши 
тепер військо наше, на весну зможуть зміцнити ся і 
угрунтувати ся проти нас, душманів і неприятелів віри 
своєї, як нас називають»34. Відчувається, що поляк був 
знайомий зі змістом козацьких універсалів і навіть наводив 
їх головні положення. А наостанок ми зацитуємо витяг, 
мабуть, з останнього універсалу П.Бута датованого 
15 грудня (5.ХІІ ст. ст.) 1637 р.: «Просимо вас і наказуємо 
іменем війська під загрозою кари: хто зветься нашим 
товаришем, нехай стане за християнську віру й золоті 
вольності наші, які ми заслужили нашою кров’ю. Скільки 
ж у тих містах, тобто в Корсуні та інших, спустошено 
церков, а в селах вирізано жінок і дітей! Ще раз просимо 
вас і наказуємо, що застала нас у Мошнах»35. На противагу 
                                           

33 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 272-273. 
34 Там само. – С. 273. 
35 Там само. – С. 274. 
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цим свідченням Ш.Окольський мав свою думку щодо 
правдивості козацької агітації: «Звідкіля ці люди, які 
ніколи не читали книги про військове мистецтво, запізнали 
спосіб так швидко збирати багаточисельні загони? Не мало 
треба мистецтва, щоби розповідати іншим про свої 
перемоги, нараховувати так багато вбитих і збуджувати 
недовір’я до королівської величності. Але брехливість 
складає природню властивість холопів, ось тому вони з 
подібною безсоромністю писали стільки неправди про 
побиття жовнірів, про свою силу, незнання короля про 
похід на них, про спалення церкви в Корсуні, про побиття 
діточок і багато інших злочинів. У дійсності цього не було, 
тому що не прийшло ще оголошення війни в той час, як 
гетьмани знаходилися в Корсуні» [переклад – Ю.Ф.]36. 
Отже, щоб зібрати під свої корогви якнайбільше 
бунтівників і збудити серед своїх прихильників звірячу 
ненависть до ляхів, козацька старшина не гребувала будь-
якою негативною і брехливою інформацією, а при гострій 
потребі навіть фальсифікувала її на свою користь. На війні 
– як на війні! Якщо у вересні-жовтні на теренах 
Наддніпрянщини вся влада була повністю підпорядкована 
П.Буту, то вже у листопаді – першій половині грудня, коли 
на їхніх землях з’явилося шестисячне кварцяне військо, 
ситуація поступово починає змінюватися. Страх перед 
Павлюком залишається, але його відсутність дуже швидко 
дається взнаки. Незгодні з його політикою, особливо серед 
реєстрової старшини і більшості реєстровців, знову стають 
на бік влади, яка посилюється з кожним вимаршем 
(одноденним переходом) коронних хоругв. Тому і 29 
листопада (19.ХІ ст. ст.) 1637 р. козацька рада, зібрана в 
Корсуні,  виявилася неприхильно-ворожою до павлюківців 
і змусила П.Скидана полишити її, втекти у той же день до 
                                           

36 Щоденник Симона Окольського (1637–1638 рр.) // Коли земля 
стогнала… – К., 1995. – С. 403-404. 
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Мошен і вже звідти розсилати нові універсали, закликаючи 
українців об’єднуватися навколо П.Бута і страхаючи 
непокірних37. 

Проте не тільки у повстанців, а й у коронярів 
розпочалися проблеми. М.Грушевський з цього приводу 
писав: «Тим часом депресія, котру виявила корсунська 
рада і посвічили також її Скиданові унїверсали своїми 
згадками про непослушних і нескорих на його поклик 
козаків, – стала проходити потім, в міру того як стали 
надходити вісти про наближеннє Павлюка з арматою, що 
мав, як доносили рушити з Запорожа 19/ХІ н.с., а з другого 
боку – про нову замішку, що спіткало польське військо. 
Тільки дочекало ся воно приїзду Потоцького..., як виникла 
нова замішка – протести війська і погрози конфедерації з 
приводу визначеного на 1 грудня н.ст. відправлення 
частини хоругов. Знову битих два тижнї зайняли 
преговори і торги з делєгатами хоругов, розгукані збори і 
наради жовнїрства, резолюції й домагання, поки нарешті 
по довгих переговорах в Хвастові і Рокитній удало ся 
привести до того, що військо згодило ся служити ще три 
тижнї під проводом Потоцького, не обмежуючи його 
власти. Ся проволока і анархія польського війська, яка 
виявила ся при тім в повній силї своїй, сильно підняла дух 
серед козаччини»38. 

Ми переконані, що ці два тижні могли б вирішити 
долю зимової кампанії 1638 р., якби саме у цей час П.Бут 
розгорнув наступ на дезорганізоване коронне військо, то 
розгромив би його вщент. На превеликий жаль, Павлюк у 
цей доленосний момент був відсутній. На думку 
В.Замлинського, він, «ведучи переговори з кримським 
ханом Інаєт-Гіреєм про допомогу, забарився з виходом із 
                                           

37 Селянський рух на Україні 1569–1647 рр. – С. 272–273. 
38 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 264-265. 
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Запорожя»39. Але шановний вчений помилявся, тому що 
цей детронізований колишній очільник Криму ще влітку 
1637 р. у Стамбулі був позбавлений життя40. Так з ким вів 
перемовини Павло Михнович, і чи вів він їх взагалі, ми 
поки не знаємо, але ця затримка згодом коштувала йому 
власного життя. У зв’язку з цим М.Грушевський 
наголошував: «Та як нї довго затримала Потоцького 
жовнїрська конфедерація, все таки він встиг упорати ся з 
нею скорше, ніж Павлюк притяг «на волость», і се зараз 
дало знов перевагу Полякам над козаками, коли польське 
військо почало наступати. Тому було велике невдоволеннє 
на Павлюка серед козаччини і похваляли ся зараз скинути 
його з гетьманства, як тільки прийде на Україну. Бо 
козаччина рвалася до бою»41. 

Відчуваючи козацьке невдоволення його млявістю, 
П.Бут вирішив наздогнати втрачений час, швидким 
маршем прибув 15 грудня (5.ХІІ за ст. ст.) 1637 р. до 
Мошен, видав там цитований нами вище універсал, і вже 
наступного дня – 16 грудня (6.ХІІ за ст. ст.) зустрівся на 
полі бою з кварцяним військом, де й зазнав від нього 
нищівної поразки. Детально не аналізуючи цю вирішальну 
баталію, ми тільки наголосимо на наступних головних 
речах. 1) Павлюк сподівався побачити перед собою 
роз’єднані міжусобними чварами і чисельно малі кварцяні 
хоругви, а замість цього він зустрівся з шеститисячним 
згуртованим коронним військом під орудою досвідченого 
польного гетьмана М.Потоцького. 2) П.Бут виявився не 
тільки нікчемним полководцем (знехтував розвідкою, не 
знав справжньої чисельності супротивника, його 
морального стану, особливостей поля бою тощо), а ще й 

                                           
39 Замлинський В. Павло Бут.– С. 287. 
40 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 245. 
41 Там само. – С. 266. 
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звичайним негідником, коли під час бою кинув 
напризволяще своїх воїнів і ганебно втік42. На цьому 
епізоді битви ми дещо зупинимося, тому що українські 
вчені як колись, так і зараз чомусь соромляться називати 
речі своїми іменами. Наприклад, М.Грушевський: 
«Павлюк з Скиданом й иньшою старшиною під вечір, 
зважаючи справу програною, кинули табір і вимкнули ся, 
щоб далї на полуднї органїзувати на ново козацькі сили»43; 
В.Голобуцький: «Еще вечером Павлюк с отрядом оставил 
лагерь и пошел на Чигирин»44; В.Замлинський: «Щоб 
поповнити боєприпаси, Павлюк з невеликим загоном 
продерся крізь вороже кільце і попрямував до Чигирина, де 
знаходилися селятряні варниці»45; В.Щербак загалом 
погоджується з думкою В.Замлинського46. 3) На противагу 
легкодухому Павлюку, серед козаків знайшовся мужній 
воїн, який не тільки вміло організував оборону, тим самим 
врятувавши козацьке військо від повного розгрому і 
знищення в пень, а згодом зумів організовано вивести його 
під Боровицю. 4) Втрати повсталих під Кумейками були 
величезними як на той час – близько 6 тисяч полеглих, і всі 
ці вбиті українці, на наше тверде переконання, були на 
совісті П.Бута47. 

Після нищівної поразки залишки повстанського 
війська відійшли до містечка Боровиці, що трохи 
південніше Черкас, і стали там табором. 20 грудня (10.ХІІ 
за ст. ст.) його оточило кварцяне військо, добряче 
                                           

42 Щоденник Симона Окольського (1637–1638 рр.). – С. 408. 
43 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 270. 
44 Голобуцкий В.А. Крестьянско-казацкие восстания 20-30-х годов 

XVIII. – С. 434. 
45 Замлинський В. Павло Бут. – С. 288. 
46 Щербак В.О. Павло Бут. – С. 258. 
47 Грушевський М.С. Історія України-Руси. – Т. VIII. – Ч. І. Від 

Куруківщини до Кумейщини (1626–1638). – С. 270, 282. 
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обстріляло з гармат і цим самим змусило піти козаків на 
перемовини. Вкрай незадоволене недолугою діяльністю 
П.Бута, козацтво скидає його з гетьманства. А згодом, 
разом з В.Томиленком, Г.Лихим і Курилом видає 
М.Потоцькому під чесне слово (заступництво) А.Кисіля. 
До речі, Павлюк знов намагався втекти... Незабаром, 24 
грудня (14.ХІІІ за ст. ст.) у полі під Боровицею над 
Дніпром відбулася козацька рада, на якій було 
проголошено амністію козакам, оприлюднено величезні 
шкоди, заподіяні козацтвом Речі Посполитій, призначено 
реєстровцям нову старшину – полковників, осавулів, 
суддю, військового писаря (питання щодо старшого – 
залишилося відкритим), прочитано козакам їхні обов’язки, 
які вони тут же затвердили офіційною присягою. 
Символічно, що ця присяга була завізована 
новопризначеним військовим писарем Б. Хмельницьким48. 
Так, після трагічного завершення козацько-селянського 
повстання 1637 р. на історичній арені з’являється 
особистість, яка згодом кардинально змінить ходу не 
тільки українського, польського, європейського й навіть 
всесвітнього цивілізаційного розвитку. 

Отже, проаналізувавши українську ребелію 1637 р. 
під керівництвом Павла Бута (Павлюка), ми дійшли таких 
висновків: 1) вона розпочиналася як пересічне 
внутрішньокозацьке протистояння (боротьба за владу між 
старшиною, але завдяки непересічній постаті П.Бута (його 
особистим образам, амбіційним планам щодо власного 
кар’єрного зростання) дуже швидко перетворилася на 
козацько-селянське повстання, яке своїм нещадним 
полум’ям охопило майже всю Наддніпрянщину; 2) цей 
український бунт відзначився дуже вмілим, 
всеохоплюючим і навіть агресивним проведенням 

                                           
48 Там само. – С. 275. 
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керівництвом повсталих агітаційно-пропагандистської 
кампанії, універсали і листи якої поряд із військовими 
загонами стали дієвим чинником у розгортанні народного 
повстання, залученні однодумців і залякуванні ворогів; 3) 
вперше козацька старшина намагалася віднайти собі 
спільників за межами Речі Посполитої, офіційно 
зафіксовані контакти павлюківців із кримськими татарами, 
яких вони намагалися, але безрезультатно, задіяти на свою 
користь, також є деяка інформація про зносини повсталих 
з Москвою; 4) вперше в XVII ст. українське козацтво 
зазнало від кварцяного війська нищівної поразки у грудні 
1637 р. під Кумейками, яка призвела як до величезних 
людських жертв, близько 6 тисяч одних загиблих, так і до 
капітуляції й Боровицької ради. Ми переконані, що все це 
стало наслідком недолугої військово-політичної діяльності 
П.Бута. 

 
The article analyses the conditions, causes, development 

and consequences of the Cossack uprising of 1637 under the 
leadership of P.But (Pavlyuk). The author believes that the 
main cause for this military conflict has been a reluctance of 
official Warsaw to make concessions to the Cossack 
applications about the disregard for their rights and privileges. 
These external causes of the uprising were completed by 
internal ones, such as the struggle for power among Cossack 
officers. Finally all these contradictions contributed to the 
deployment of the Cossack and peasant uprising very quickly, 
which involved almost whole the Dnieper region. 

 
 
 
 
 
 


