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КОЗАЦЬКИЙ ВИСТУП  

ПІД ОРУДОЮ ТАРАСА ФЕДОРОВИЧА  
ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО 

ЕТНОДЕРЖАВОНАЦІЄТВОРЕННЯ  
І ПОЛ. XVII ст. 

 
У статті аналізується козацький виступ під орудою Тараса Федоровича (1630) як 

один із чинників українського етнодержавонацієтворення І пол. XVII ст. Автор 
переконаний, що ця ребелія (бунт) розпочиналася як пересічна внутрішньо-козацька 
конфронтація, а незабаром переросла у масштабне україно-польське воєнне 
протистояння, головною метою якого було здобуття козацтвом лицарсько-шляхетських 
привілеїв і визнання його провідною верствою українського суспільства. 

 
Загальновідомо, що питання, яке в силу тих чи інших причин не вирішується, згодом 

не тільки стає проблемою, а й набуває статусу прихованого деструктивного чинника, такої 
собі міни уповільненої дії, яка може вибухнути будь-коли і знищити будь-що. Саме так 
сталося з українським козацтвом. Паталогічне небажання істеблішменту Речі Посполитої 
визнати за ним «золотії шляхетські вольності» штовхало козаків до збройної боротьби за 
свої права, яка з часом почала переростати в загальноукраїнський спротив. Але зразу ж 
після Куруківської угоди (1625) здавалося, що польським урядовцям вдалося опанувати 
ситуацію. Новий гетьман Війська Запорозького М. Дорошенко мав значний авторитет 
серед козацтва. Йому вдалося швидко й безболісно сформувати шеститисячний реєстр, а 
тим, хто до нього не потрапив (т.зв. «випищикам»), була запропонована служба у 
найманому війську Речі Посполитої, яке зразу ж відправилось на Балтійське узбережжя, 
де саме розпочалася чергова польсько-шведська війна (1622-16629 р.). Протягом 1626-
1627 рр. реєстровці успішно захищали кордони від татарських нападів і навіть уславили 
своє ім’я під час успішної Білоцерківської битви (1626) з кочовиками. Але вже 1628-
1629 рр. козаки як союзники і найманці знову задіяні у кримсько-турецькому 
протистоянні. На превеликий жаль, під час першого кримського походу 1628 р. (всього їх 
було три – і всі нещасливі для козаків) гине Михайло Дорошенко. Після його загибелі 
розпочинається т.зв. гетьманіада, спочатку обирається тимчасовий старший – Майжениця, 
проте, після повернення додому козаки його страчують і вибирають лояльного для поляків 
Григорія (Грицька) Савича-Чорного, невдовзі ними і затвердженого. Але його польська 
гіперлояльність, нефартовість і непопулярність призвели до невдач і великих втрат під час 
кримських походів (другого і третього), що зрештою спричинило обрання на Січі 
власного гетьмана Левка (Леона) Івановича, якого згодом замінив Тарас Федорович 
(Трясило). У свою чергу Г. Савич-Чорний на початку 1630 р. під час чергової ревізії 
козацького реєстру прагнув позбутися вороже налаштованих проти нього козаків, ті ж 
намагалися знайти захист у його опонента й конкурента Т. Федоровича. Ці локальні, 
внутрішньокозацькі суперечності переросли в загальноукраїнські та вилилися, зрештою, у 
збройний виступ під керівництвом цього ж таки Трячила у 1630 р. Цьому посприяло й 
завершення восени 1629 р. війни з Швецією і повернення в Україну козаків і кварцового 
війська. Вперше воно було розквартироване на теренах населених переважно козацтвом і 
вільним селянством (жовнірам, які козакам постійно затримували платню, тому й вони 
жили за рахунок місцевого населення), яке сприйняло це негативно. Окрім того, в 
черговий раз загострилося релігійне питання. 
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Видатний український вчений Степан Рудницький (1877-1937) у своїй праці 
«Українські козаки в 1626-1630 рр.» зокрема писав: «В ту рішучу хвилину з’явилася 
несподівано в Україні дивна чутка, що гетьман Конецпольський і коронне військо 
прибули в Україну, щоб ввести тут римську віру та викоренити православну. Поголоска 
поширювалася дуже швидко і набула нарешті такого вигляду, що коронне військо буде 
відтісняти всіх людей руської віри аж до границь Москви... Ця поголоска мала, без огляду 
на свою правдивість і навіть правдоподібність, велике значення. Кілька вбивств у Києві та 
між іншим вбивство слуги митрополита, здавалось підтверджували поголоску. Ту 
хвилину, коли обурення і перестрах серед народу України досягли своєї кульмінації, 
використали випищики. Навесні 1630 р. вирушив Тарас з військом із Запорожжя в 
Україну. Почалася війна. Випищики хотіли, передусім, закінчити партійну боротьбу, але 
повернули спочатку проти Грицька і реєстрових. Тарас узяв свого суперника підступом. 
Випищики обіцяли, що привезуть гармату і підкоряться, і коли Грицько повірив їм, але не 
остерігався, його схопили і привезли до свого табору. Тут його засудили на смерть, 
звинувачуючи, що перейшов на унію й разом з ляхами змовився на погибель 
благочестивої віри й козацького імені. Йому відтяли спершу руку, потім голову. Смерть 
Грицька сильно вплинула на реєстрових – його прихильників. Вони одразу розбіглись, але 
потім зібралися знову і пішли до коронного війська. Друга частина реєстрових пристала 
до випищиків. Багатьох примусили навіть силоміць до з’єднання з ними. Ті перші успіхи 
осмілили Тараса до такої міри, що він видав універсал, яким дозволяв кожному, хто схоче, 
йти в козаки і закликав усіх до повстання проти уряду»1. 

Отже, усунувши суперника, Т. Федорович вирішив на цьому не зупинятися, а 
розгорнути збройну боротьбу по всій Наддніпрянщині. Проте, ймовірно, його жорстокість 
щодо Г. Савича-Чорного не тільки розколола реєстровців, а і в подальшому не сприяла 
порозумінню між спільниками, не кажучи про тих, хто приєднався до коронного війська. 
Ми переконані, що саме в цьому розколі й була започаткована одна з головних причин 
поразки цього козацького бунту. Але попри все, намагання Трясила залучити до лав 
посталих, окрім випищиків і реєстровців ще й селян та городян (за це він пообіцяв їм 
козацький статус) яскраво свідчить не тільки про розуміння гетьманом і його 
прибічниками провідної ролі козацтва в захисті православної віри та традицій і звичаїв 
українців, а й реальна спроба об’єднати навколо українських козаків усі інші стани й 
прошарки тодішнього суспільства в ім’я збереження своєї неповторної самобутності. 

З цього приводу вчений В. Щербак наголошує: «Разом зі своїми соратниками 
Андрієм Діденком, Данилом Білоцерківцем, Михайлом Тивоваренком, Богданом Кизимом 
Федорович зорганізував на Січі 1630 р. 10-тисячне військо і звернувся з універсалом до 
волостей (так запорожці називали заселену територію України). Уперше козацький 
ватажок зробив спробу об’єднати зусилля різних суспільних верств України для боротьби 
проти польсько-шляхетського гноблення. В одному з універсалів він закликав братися до 
зброї тих, «хто був козаком, і тих, хто ним хоче бути; щоб усі прибували, вольностей 
козацьких заживали, віру благочестиву від замислів лядських рятували». У зв’язку з 
покозаченням селян і міщан вимога «козацьких вольностей» становила, по суті, прагнення 
до юридичного оформлення окремого правового статусу козацтва, що передбачав 
насамперед вільне володіння землею. У гасло «боротьба за віру» також вкладався 
відповідний зміст: визволення краю від польсько-шляхетського панування, знищення 
католицизму й уніатства. У львівському літопису зазначалося, що населення активно 
відгукнулося на звернення Т. Федоровича – «почалися купити зе всю». Тисячі жителів 
Подніпров’я, Брацлавщини, Волині і навіть Галичини приєднувалися до повстанського 
війська. Після здобуття Корсуня на бік Федоровича перейшла й більшість реєстровців. 

                                           
1 Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 

XVII ст. – К., 1995. – С. 266. 
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Таким чином, повстанська армія складалася з представників різних суспільних верств, але 
провідною силою залишилось козацтво»1. 

Як було зазначено вище, велику роль у розгортанні повстання, окрім політичного, 
соціально-економічного, етнокультурного чинників відіграв і релігійний. У своїй реляції 
на варшавському сеймі (1631) коронний польний гетьман С. Конєцпольський зокрема 
наглосив: «Замір у того свавільства такий: зробивши це [вбивши Г. Савича-Чорного], 
одразу на Запорожжя повернувся. Але, як мені самі ж оповідали, і на письмі я те послав 
вашій кор. милості, поспіли до них листи від декотрих осіб духовних і світських грецької 
релігії, де сповіщали, що їх віру нищать, церкви забирають, і просили, щоб за віру стали. 
Ці намови роздратували чернь і всю Україну розбурхали, так що ніхто з тамошньої 
шляхти не був у безпеці, в своєму домі. Тут же свавільство повидавало універсали, що 
справа за віру йде. Щоб збиралися всі, хто був колись козаком і хто хоче ним бути: 
обіцяли їм всілякі вольності давні, а краще сказати – сваволю. За короткий час зібралося 
кілька десятків тисяч війська. Одразу почали владно наказувати жовнірам вашої кор. 
милості, щоб виступали за Білу Церкву й видали їм тих, хто пам’ятаючи свою присягу, 
тягнув до війська вашої кор. милості...»2 

Отже, повсталі вимагали звільнити козацькі землі Середньої Наддніпрянщини, а 
їхній ватажок досить швидко опанував ситуацію й почав реально загрожувати польському 
владарюванню в Україні. В свою чергу, його головний опонент С. Потоцький, 
незважаючи на вкрай важке становище (частини кварцяного війська були розміщені 
подалі одна від одної, з метою недопущення їх об’єднання у військові конфедерації, в 
зв’язку з затримкою виплати грошової платні) зумів досить швидко зорієнтуватися й у 
свою чергу розпочав об’єднання розрізнених сил і мобілізацію вояцьких підрозділів 
магнатерії та шляхти. Так, у своєму універсалі до шляхти Волинського воєводства, 
прийнятому 7.04.1630 р. (за новим стилем) у м. Бар, польний коронний гетьман зокрема 
наголошує: «Не є таємницею для ваших милостей, моїх милостивих панів, те, що 
українські свавільники, не дотримуючись порядку, встановленого комісією ціною крові, 
кинулися спочатку на старшого, над Військом Запорозьким поставленого, а потім на 
інших козаків, вірних і послушних його королівській милості, і навіть на жовнірів, 
починаючи з ними сутички. Для покарання тієї сваволі та щоб запобігти наступним 
ускладненням негайно вирушаю з військами, розташованими в тилу. А тому прошу всіх 
ваших милостей, моїх милостивих панів, найближчих до тієї пожежі, котрі вже зазнали 
хлопської сваволі, добровільно приєднуватись до війська його королівської милості і 
хлопською кров’ю гасити той запал. Без сумніву, кожного з ваших милостей має 
спонукати до цього не лише добра воля, а й почуття власного обов’язку»3. 

Цю військово-політичну ситуацію на початку козацького виступу під орудою Тараса 
Федоровича так охарактеризував Михайло Грушевський: «В кампанії 1630 р. козацька 
сторона була в значно лїпшій позиції нїж в иньших війнах – напр. у кампанїї 1625 р. 
Головне козацьке військо встигло «вигребти ся» з Запорожа «на волость» заздалегідь, з 
арматою і всяким припасом. Воно потім зіставало ся протягом не меньше як півтора 
місяця паном ситуації на Україні. Отже було спроможне підняти до повстання українську 
людність, і без того в високій мірі роздратовану попереднїм розквартированнєм 
польського війська, його своєвільствами і ріжними конфліктами з ним. Поки польські 
сили мобілїзували ся і стягали ся на Україну, козацьке військо мало можність скріпити ся 
великими ново-мобілїзованими кадрами, вибрати позиції, забезпечити їм комунїкацію, 
запровіантувати ся всїм потрібним. Головною позицією своєю вибрало воно Переяслав і 

                                           
1 Щербак В.О. Слово до читача // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 

XVII ст. – К., 1995. – С. 11. 
2 Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993. – С. 239. 
3 Там само. – С. 219. 
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тут зібрало свої головні сили, коли польське військо почало стягати ся під Київ, а Днїпрові 
береги обсадили козаки своїми залогами, щоб утруднити перехід»1. 

Таким чином, розглянувши початковий етап козацької ребелії під керівництвом 
Т. Федоровича (березень-квітень 1630 р.), ми прийшли до таких висновків: 1) Розпочавши 
збройний виступ першими, козаки зразу ж, автоматично, отримали перевагу над 
супротивником у раптовості й у випередженні дій. Спочатку вони ці фактори успішно 
використовували (викрали з Черкас і стратили офіційно визнаного Варшавою гетьмана 
Війська Запорозького Григорія Савича-Чорного; здійснили напади і завдали значних втрат 
польським хоругвам Лаща, Лянцкоронського і Сладковського, які були розміщені біля 
Корсуня, а вже 4.04.1630 р. (за новим стилем) повсталі вдерлися до самого Корсуня, 
розгромили жовнірський гарнізон і пограбували шляхетські будинки; Т. Федорович 
звертається з універсалами (закликом) до місцевого українського люду підтримати 
повстання, а за це їм обіцяє надання козацького статусу, і цим самим суттєво розширює 
соціальну базу своїх прибічників), але з часом розпочинається деяке зниження активності 
повстанців. Так, Т. Федорович висилає своє посольство до С. Конєцпольського до Бару з 
вимогою ліквідації Куруківської угоди та видання тих реєстровців, що втекли до поляків, 
цим самим надаючи супротивнику оговтатися від першого шоку і розпочинати підготовку 
сил для контрнаступу; 2) Станіслав Конєцпольський незважаючи на цілу низку 
вищенаведених факторів (раптовість козацького виступу й початкову активність 
повсталих), а ще й розкиданість частин кварцяного війська та їх нестійкий бойовий дух 
(вчасна несплата платні тощо) зумів вчасно зупинити панічні настрої та оприлюднити 
свою рішучу позицію щодо ребельянтів у універсалі від 7.04.1630 р. Потім він розпочав 
мобілізацію всіх вірних йому підрозділів (виключно із шляхетськими загонами) і вже 
16.04.1630 р. (за новим стилем) вирушив з резиденції кварцяного війська (м. Бар) на 
придушення заколоту; 3) більше як півмісяця (друга половина квітня – початок травня 
1630 р.) урядові війська рухалися з Бару до Києва, збираючи по дорозі частини найманців 
і шляхтичів, з кожним днем посилюючи свій воєнний потенціал і стабілізуючи ситуацію в 
регіоні та не отримуючи адекватної збройної відсічі від повсталих, хоча як це не дивно; 
4) на превеликий жаль, для повстанців, їхній керівник Т. Федорович та його найближче 
оточення виявилося не на висоті свого становища, надавши можливість 
С. Конєцпольському оговтатися від першого шоку, зібрати розкидане по містах, містечках 
і селах України кварцяні й шляхетські хоругви по частинах і тим самим здобути рішучу 
перемогу ще на першому етапі повстання й надалі проводити активний наступ і диктувати 
Речі Посполитій свої умови з позиції сили. 

Основний етап козацького збройного виступу тривав майже місяць (початок травня 
– початок червня 1630 р.) і розгортався в основному на теренах Наддніпрянщини, а більш 
конкретно – в районі сучасного міста Переяслава-Хмельницького (Київська обл.). 
Характеризуючи дії повстанців, вчений В. Щербак пише: «Для об’єднання окремих 
загонів Федорович здійснив рейд по Правобережжю, а поблизу Стайок, де існували 
надійні переправи, повстанці перейшли на лівий берег Дніпра. Козацький гетьман 
намагався використати ріку як природний оборонний рубіж. Здобувши Бориспіль і 
Баришівку, він направився до Переяслава, куди прибували загони з Київщини, 
Полтавщини, Чернігівщини. За свідченням путивльського боярина Григорія Гладкого, 
який за завданням московського уряду «збирав вісті» в Україні, у таборі під Переяславом 
нараховувалося близько 37 тис. повстанців. У Москві намагалися використати козацький 
рух для боротьби з Річчю Посполитою. Царське військо готувалося до наступу в напрямку 
Полоцька, Смоленська й Києва, проте подальші події зірвали ці плани. Тарас Федорович 
вирішив дати бій під Переяславом, надійно укріпивши табір до підходу противника. В 

                                           
1 Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – К., 1995. – Т. VIII. – Ч. І: Від Куруківщини 

до Кумейщини (1626-1638). – С. 106-107. 
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одному з українських літописів зазначалося, що повстанці «зібралися до міста Переяслава 
і розташували стан свій між Трубежем і Альтою»… Під Переяслав прибуло близько 8 тис. 
жовнірів. Разом із магнатськими загонами та частиною реєстрових козаків чисельність 
польсько-шляхетського війська досягла 12 тис.»1. 

Неупереджено аналізуючи дії коронного й козацького військ, ми ще раз 
переконуємося, яку визначну роль відіграє особистість (у конкретному випадку – 
полководець) в історичних подіях і як вона позитивно чи негативно впливає на розвиток 
етносів, держав і націй (суспільств). Здавалося, досвідчений військовий і політичний діяч 
великий коронний гетьман Станіслав Конєцпольський, вирушивши з малими та ще й 
розрізненими силами (поки) для умиротворення «свавільників», наражає себе і своє 
військо на великі проблеми й навіть на наглу смерть. Але військова фортуна любить 
сміливих і навіть без розсудливих, до того ж сандомирський воєвода добре знав свого 
супротивника, козацьку тактику й вірив у свою щасливу зорю. На противагу поляку, 
українець Тарас Федорович був більше політиком чи полководцем, але не це було самим 
поганим у його діяльності, а те, що у критичний момент істини він не став справжнім і 
харизматичним, рішучим і цілеспрямованим лідером як повсталих, так і всього 
українського народу, а всього-навсього залишився одним із пересічних представників 
козацької верхівки (старшини), хоча, видавши свої універсали, він заявив про себе як 
можливого загальнонародного ватажка, але, на жаль, ці звернення до українців 
залишилися більшою мірою як побажаннями про наміри, хоча в майбутньому універсали 
стали активно використовуватися гетьманами. 

Осмислюючи перебіг козацького збройного виступу 1630 р., ми хочемо дещо 
зупинитися на ролі випадковостей і закономірностей у тих подіях, які мали можливість, 
але так і не стали визначальними для України й українців. З цього приводу надамо слово 
С. Рудницькому: «Нарешті в травні 1630 р. прибув до Києва сам гетьман Конєцпольський. 
У Києві домініканці посвятили йому шаблю, а уніати повинні були йому дати гроші, 
зібрані нібито на школи, аби їх ужив на воєнні цілі. Розуміється, останнє – це тільки 
вигадка православних. Під Києвом гетьман Конєцпольський переправився на лівий берег 
Дніпра. Козаки не пішли всім військом йому на зустріч, щоб боронити переправи, а 
спокійно лишилися у Переяславі. Лише один малий козацький відділ непокоїв польське 
військо при переправі, а коли гетьман під ескортом німецької піхоти переправився 
першим на лівий берег, козаки напали на німців, піймали їх капітана і мало самого 
гетьмана не захопили, так що він мусив швидко втікати до Києва. Пізніше почалася 
переправа, але польське військо, перейшовши Дніпро, мусило за рікою окопатись на 
випадок козацького нападу»2. 

Отже, повсталі мали реальний шанс не тільки зупинити просування ворога по течії 
Дніпра, а й навіть можливість захопити в полон (чи навіть убити) коронного гетьмана, тим 
самим кардинально переломивши ситуацію збройного протистояння на свою користь. 
Проте цього не сталося й це не випадковість, а закономірність, тому що, по-перше, 
очільник Війська Запорозького гетьман Т. Федорович був не видатним полководцем, а 
лише пересічним полковником і те прізвисько, яке він отримав – Трясило, скоріше було 
чи авансом, чи насмішкою, але зовсім не констатацією його реального впливу на хід 
історичних процесів, бо він так і не струсонув, не «потряс» Річ Посполиту, а, по-друге, 
оборонна тактика і стратегія повстанців, т.зв. гра другим номером, суттєво обмежувала 
їхній потенціал і зарання прирікала до важких випробувань і поразок, врешті-решт. 
Маючи втричі (якщо не вчетверо) менші сили, С. Конєцпольський зумів не тільки оточити 
повсталих у Переяславі, а ще й нав’язати свою тактику, хоча насправді не все було так 

                                           
1 Щербак В.О. Тарас Федорович // Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – 

С. 242-243. 
2 Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 

XVII ст. – К., 1995. – С. 268. 
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просто. Гетьман коронного війська конче потребував підкріплення (жовнірів, набоїв, 
харчів і фуражу), тому і 18 травня 1630 р. (8.05 за старим стилем) перебуваючи в таборі 
під Переяславом він видає універсал окремим воєнним загонам і іноземним корогвам з 
наказом приєднуватися до коронного війська для спільних дій супроти повстанців. 
Зокрема, в ньому Конєцпольський зазначає: «Не маю сумніву, що до ваших милостей 
дійшла звістка про успіхи війська його королівської милості проти запорозьких козаків, 
котрі, зазнавши кількох поразок, не хочуть опам’ятатися. А тому, щоб покінчити з цією 
справою, нагадую й наказую польським та іноземним корогвам, що перебувають на 
службі короля його милості, а інших прошу якомога швидше прибути до війська його 
королівської милості і приєднатись до нього, подолати тих свавільників»1. 

Питання про успіхи польських жовнірів і поразки українських козаків залишається 
відкритим, але факт залишається фактом, що перша фаза збройного протистояння не дала 
відчутної переваги жодній із ворогуючих сторін. Друга його частина (19-31.05.1630) мала 
такий же характер, тому що полякам аж ніяк не вдавалося заволодіти козацьким табором. 
На думку С. Рудницького, лише головна й остання битва під Переяславом, яка відбулася, 
мабуть, у суботу 1 червня (22.05 за старим стилем) 1630 р. стала поступово змінювати 
тактико-оперативну ситуацію на користь козаків. Під час цього бойовища, яке тривало 6 
годин, повсталі вдерлися до польського табору, вчинили там дошкульний розгром, ще й 
захопили у кварцяному обозі 3 великі гармати й 2 малі (гаківниці). Ось тому вчений 
переконаний, що козаки після цієї успішної для них битви, зі свого боку, облягли польське 
військо в його обозі2. Знаково, що після цієї тактичної, але ні в якому разі не стратегічної 
перемоги повстанці переходять до наступу, вони не тільки блокують кварцяне військо під 
Переяславом і намагаються знищити польські хоругви в Копачеві, Диверці, Білгороді, а 
також наступають навіть на Київ. Ось так про це пише С. Рудницький: «На другий день 
після битви, тобто 2 червня, значний козацький відділ прибув під Київ і в згаданому 
першому окопі гетьмана Конецпольського за Дніпром розбив «золоту роту» пана 
Ліщинського, що стояла там, і транспорт з продовольством, що віз 20 київських купців до 
польського табору. Козаки, напавши вдосвіта, всіх вирубали. Потім переправившись через 
Дніпро біля Києва, розбили жовнірську роту, що стояла у передмісті, вдерлись до 
монастирів, знайшли там панів, що переховувалися та повбивали їх. На другий день 
попалили вони в Києві 50 байдаків, поромів і велику кількість човнів, щоб жодна 
допомога не могла переправитись через Дніпро до гетьмана. Козаки поводилися в Києві, 
як у переможеному місті. Ченці в монастирях, і навіть сам архімандрит Могила були у 
великому страху»3. 

У зацитованому нами тексті є згадка про знищення повсталими т.зв. «золотої роти». 
Згодом цей пересічний епізод ребелії 1630 р. набув дещо сакрального забарвлення. 
Спочатку наведемо канонічний опис цієї акції. Так, В. Щербак зазначає: «У ніч на 20 
травня невеликий козацький загін проник до ворожого табору. Штаб Конецпольського 
охороняла «золота рота» (названа так за золотим колом на її прапорі) чисельність близько 
150 знатних шляхтичів, які були повністю знищені. Ці події яскраво відобразив 
Т. Шевченко4. 

Зовсім по-іншому їх трактує Н. Яковенко: «З повстанням Федоровича пов’язаний 
епізод, згодом у фантастичних барвах змальований автором «Історії Русів», а звідти 
перенесений до відомого вірша Т. Шевченка «Тарасова ніч». Йдеться про напад козаків, 
на т.зв. золоту роту, що охороняла штаб коронного гетьмана, складаючись із 150 юнаків з 
                                           

1 Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993. – С. 221. 
2 Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 

XVII ст. – К., 1995. – С. 270. 
3 Там само. – С. 270. 
4 Щербак В.О. Тарас Федорович // Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. – 
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найзначніших родин, винищених буцімто за одну ніч. Джерела не підтверджують цієї 
легенди, та й скромні результати кампанії мало узгоджуються з її похмурою героїкою»1. 

Не погоджуючись з шановною пані-професоркою та не маючи змоги вступати з нею 
в дискусію, ми не лише наголосимо на таких цікавих обставинах: 1) Щодо відсутності 
джерельної бази для верифікації цих подій. Так в одному з визначних джерел і пам’яток 
української історіографії ІІ половини XVII ст. «Хроніка з літописів стародавніх» Феодосія 
Софоновича є такі рядки: «Року 1630 гетьманъ козацкй Тарас зобравши воиско, 
збунътовался и на поляковъ, противъ котрого гетманове короние з воискомъ под 
Переясловлемъ воину точили. Тамъ немало козаки ляховъ побили ы золотую короговъ 
збили гусарскую, потомъ вчинили примире…»2; 2) Завдяки поезії Тараса Шевченка цей 
збройний виступ взагалі і бій-різанина зокрема, набули статусу націєтворчого історичного 
міфу, на якому виховувалося й буде виховуватися надалі не одне покоління українських 
патріотів; 3) Ми вважаємо, що цей випадок став нібито прологом у майбутній ескалації 
польсько-українського протистояння і тому потребує й надалі фахового наукового 
аналізу; 4) Проте чи ці події мали місце під час козацького повстання 1630 р. (саме так і 
було, на нашу думку), чи це стало випадковою, т. зв. історичною містифікацією, вони є 
надбанням не тільки історіографії України й вітчизняної словесності, а насамперед 
підґрунтям українського етнодержавонацієтворення в І половині XVII ст. 

Після цього невеликого відступу продовжимо подальший розгляд ребелії 1630 р. 
Знову надамо слово С. Рудницькому: «Битви у Києві і його околицях тривали близько 
тижня, але німецькі війська не могли переправитись на другий берег Дніпра до гетьмана, 
бо всі перевози були знищені. Один відділ коронного війська, що був у іншому місці, 
переправився на лівий берег Дніпра, але козаки біля Борисполя так їх побили, що з 1500 
залишилося 25 чоловік. Через ці вдалі козацькі операції гетьман Конецпольський 
опинився в дуже скрутному становищі. Допоміжні відділи не пішли, втрати були 
величезні, поживи не було, бо козаки перехоплювали всі транспорти, навіть комунікація 
була цілком перервана. Жовніри нарікали за невиплачену платню. Гетьман мусив був 
своїми приватними маєтностями заручитися, що Річ Посполита виплатить їм платню. 
Отже, як з тим розпачливим становищем гетьмана і перемогою козаків погодити 
Переяславську умову, уложену кілька днів пізніше, 8 червня 1630 р., що підтверджує всі 
постанови Куруківської умови?»3. 

Дійсно, перед нами парадоксальна ситуація, маючи тактичну і теоретико-
оперативну, а деякою мірою і стратегічну перевагу, козацькі зверхники пішли на 
переговори з С. Конєцпольським і, врешті-решт, отримали для себе дуже мало 
преференцій. Зрештою, повсталі щільно оточивши кварцяне військо, були в змозі 
примусити їх капітулювати, а то навіть і вщент розгромити й тим самим підпорядкувати 
собі спочатку Наддніпрянщину, а з часом і всю Ліво- і Правобережну Україну, так, як це 
згодом було зроблено під час Хмельниччини. Чому так не сталося? Тому що головною 
метою козацької старшини (керівництва повсталих) було ні визволення України від 
польсько-шляхетського панування й приєднання її до «братньої Росії», ні знищення 
феодально-кріпосницького ладу на українських землях, ні захист українців від ополчення 
тощо, як про це переконливо писали у своїх працях радянські вчені (без різниці їхньої 
національної належності)4. Ні, ні і ще раз ні! Ми переконані, що зверхники збройного 
виступу (заможне козацтво чи дуки) переймалися насамперед власними вузькостановими 
                                           

1 Яковенко Н.М. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – К., 1997. – 
С. 165. 

2 Софонович Ф. Хроніка з літописів стародавніх. – К., 1992. – С. 251. 
3 Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 

XVII ст. – К., 1995. – С. 271. 
4 Голобуцький В.А. Крестьянско-казацкие восстания 20–30-х годов XVIII [Глава XVII] // История 

Украинской ССР в 10 т. – К., 1982. – Т. 2: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и 
освободительной борьбы (Вторая половина ХІІІ – первая половина XVII в.). – С. 423-443. 
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корпоративними інтересами, а саме усунення з посад тих осіб, які їх не влаштовували з 
тих чи інших причин (спочатку це був Г. Савич-Чорний, а згодом і Т. Федорович), 
посилення свого власного становища у Війську Запорозькому, але саме головне – вони 
всіма своїми силами прагнули здобути нобілітацію (визнання за ними шляхетського 
статусу) і тим самим повністю інтегруватися в політичну, економічну, соціально-
культурну і військову структури Речі Посполитої. І лише в другу, чи навіть в останню 
чергу старшина переймалася релігійно-конфесійними етнокультурними питаннями. Тому 
для чого дукам повна перемога над кварцяним військом? Навпаки, це може лише 
призвести до ще більшої конфронтації з Варшавою, кровопролитних сутичок, 
матеріальних, фінансових і людських втрат... Навіщо? Коли можливо шляхом малої крові 
й адекватних зусиль добитися від польського уряду бажаного, у той час як більшість 
(головна маса) пересічного козацтва (і серед реєстровців, і серед випищиків) ще не могла 
реально впливати на політику свого керівництва. Ось як цю проблему проаналізував 
С. Рудницький: «Знаємо, що лише менша частина реєстрових була в коронному війську. 
Друга, більша, приєдналася до бунтівників проти уряду. Ці реєстрові становили дуже 
непевний елемент серед маси випищиків. Багато з них попали на війну тільки задля 
непопулярності Грицька Чорного і в ім’я віри, а деякі навіть зневолені силоміць. Під час 
війни, без сумніву, викрилось їм тиранство випищиків, і протистояння ще загострилось, 
так само як це було у 1625 р. Тепер переважила козацька сторона, але за гетьманом 
Конецпольським стояла Польща. Її боялися всі. А такими були, без сумніву, реєстрові 
козаки. Антилояльна політика їх була тимчасовою – викликала її одна людина – Грицько 
Чорний та одна поголоска про гноблення віри. Вони постановили довести знову до згоди, 
що давала їм привілейоване становище. І цей намір удався їм, головне задля безпорадності 
випищиків. Їм також стояла перед очима могутня сила Польщі, і вони просто боялися 
своєї перемоги, як взагалі всяка революційна партія, коли ще не виробить собі тривких 
переконань. На це маємо багато прикладів у всесвітній історії. Випищики не знали, що 
робити після невдачі. І як звичайно в ті часи, взяла керівництво над їхньою масою 
аристократична партія, тут – лояльні реєстровики. Вони й повели випищиків до згоди, для 
них некорисної. Це один випадок, де козацькі дуки обдурили чернь, – таких випадків було 
в пізніші часи ще більше»1. 

Зрештою, 8 червня (29 травня за старим стилем) 1630 р. було підписано 
Переяславську мирну угоду, за якою залишалися чинними умови попередньої 
Куруківської згоди 1625 р., але козацький реєстр зростав з 6 до 8 тис., проте, ці додаткові 
дві тисячі козаків мали постійно перебувати на Запорожжі, тримати під контролем 
ситуацію, не допускаючи туди випищиків біглих селян, городян і інший непевний 
елемент. Також козаки мусили повернути полонених шляхтичів, жовнірів, захоплені ними 
гармати; визнати старшого, якого призначить король і «виявляти йому повну 
слухняність»; покарати всіх зачинщиків повстання і спалити всі човни; розпустити «по 
домах тих, що входили до реєстру служби й. к. м.»; а ще реєстровці, які знаходились у 
різних таборах мали між собою помиритися і надалі жити «в згоді й любові, як колись». У 
свою чергу польський коронний гетьман С. Конєцпольський визнав амністію учасникам 
збройного виступу й пообіцяв їм, що «особи, викреслені на Запорожжі з реєстру за 
непослух, будуть знову прийняті на службу до й. к. м., якщо повністю виконають ці умови 
і виявлять бажання зберігати належну покору». Найбільш дискусійним і гострим під час 
переговорів стало питання стосовно подальшої долі Т. Федоровича. С. Конєцпольський 
вимагав видати владі ватажка повсталих: «Перш за все, щоб видали на волю і рішення й. 

                                           
1 Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 

XVII ст. – К., 1995. – С. 271-272. 
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к. м. Тараса, який був призвідцею всього бунту і на якого є певні докази, що він мав 
зрадливі наміри щодо Речі Посполитої, про що не знало і саме Військо Запорозьке»1. 

Врешті-решт, козаки відмовилися видавати Трясила, пояснюючи це тим, що у 
заколоті винні всі, а їхній ватажок мусив робити те, що йому наказувало товариство. 
Попри своє невдоволення, коронний гетьман мусив на це пристати, і навіть погодився, 
щоб Т. Федорович залишився в реєстрі аж до остаточного вирішення його долі королем. 
Цікаво, що Трясило, як тільки розпочалися перемовини між ворогуючими сторонами, не 
чекав ні від кого милості й з найближчими прибічниками чкурнув на Січ, тому і 
переговори від імені повсталих вів уже Антон Бут (він же і підписав Переяславську 
угоду), а новим козацьким старшим (гетьманом) Війська Запорозького (реєстровиків) було 
обрано козаками й згодом призначено Є. Конєцпольським – Тимора Михайловича 
Орендаренка. Після припинення бойових дій, перемовин, підписання угоди, обміну 
полоненими тощо, коронний гетьман, спокійно, не боячись поновлення збройного опору 
вирушає на турецьке прикордоння, де внаслідок чорноморських козацьких походів знову 
назріває чергове воєнне протистояння з Османською Портою, фахово проводить серію 
дипломатичних перемовин з турками, успішно розрулює критичну ситуацію й 9 вересня 
(30.08 за ст. ст.) 1630 р. укладає мирну угоду з Муртаза-пашею, зі стандартним контентом 
(наповненням): Річ Посполита має здержувати від набігів козаків, Туреччина – татар2. 
Характерно, що тривалою відсутністю кварцяного війська та його очільників (поляки 
повернулися на землі Київського воєводства лише на початку 1631 р.) не скористався ні 
усунутий з гетьманства Т. Федорович, ні будь-хто інший з колишніх повстанців. А це, на 
нашу думку, означає, що Переяславська угода задовольнила більшість ребельянтів, а 
меншість мусила підкоритися. Отже, козацький виступ 1630 р. був не антифеодальним і 
визвольним рухом, і не широкомасштабним народним повстанням, а насамперед 
черговою спробою українського козацтва отримати нобілітацію (отримати шляхетський 
статус), саме тому він був подібний до рокошів М. Зебжидовського (1606-1608), 
Є. Любомирського (1664-1669) тощо. Разом з тим з кожним збройним виступом козацька 
верства поступово починає усвідомлювати свою силу і вагу в українському суспільстві, й 
навіть те, що volens-nolens (волею-неволею), саме вона, відтіснивши на другий план 
руську (українську) магнатерію і шляхту, стає провідною силою тогочасного українства і 
потужним лідером вітчизняного етнодержавонацієтворення. 

Символічно, що вище керівництво Речі Посполитої починало вже чітко 
усвідомлювати небезпечний рівень козацької проблеми, і той виклик, яке козацтво руба 
ставить перед можновладцями. У зв’язку з цим, ми хочемо зацитувати витяг із 
королівських позицій від 19 січня (9.01 за ст.ст.) 1631 р., поданих на обговорення 
вольного сейму з оцінкою небезпеки козацького виступу 1630 р.: «…Є і з попередніх часів 
багато підтверджень козацької сваволі, але минулий рік показав, що вона зростає чим далі, 
тим більше: вони вчинили напад на корогви й. к. м., розташовані на відпочинок, захопили 
все спорядження, перебивши чимало товариства і пахолків [слуг – Ю.Ф.], і жорстоко 
замордували свого старшого, поставленого з руки й. к. м., та інших старших, що зберігали 
покору, підбуривши майже всю Україну до бунту. Якби пан сандомирський воєвода не 
виявив звичайної для нього пильності і поспішив сам пригасити цю пожежу, а так само й 
інші панове, а особливо пан краківський [каштелян], який допоміг з значною кількістю 
своїх людей, ми б могли очікувати всередині своєї держави великого страху [знакове 
пророкування Хмельниччини – Ю.Ф.], бо ці люди бралися до чогось більшого, ніж 
удавали. Після немалого кровопролиття, бо інакше і не вийшло б у діях з військом, що 
відмовилося від служби, була з ним складена постанова на підтвердження давньої 
Куруківської комісії. Однак, оскільки їм нічого не варто за будь-якої нагоди повернутися 

                                           
1 Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993. – С. 221-222. 
2 Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина 
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до звичайної сваволі, для утримання їх у покорі і у зв’язку з небезпекою від поган треба 
зміцнити Україну надійною охороною, не покладаючись у державних справах на волю 
випадку, але усіма заходами забезпечуючи безпеку держави згідно з її потребами1. 

Отже, річпосполитська влада принципово не бажала надати козацтву лицарсько-
шляхетських привілеїв, вона в них бачила лише свавільних бунтівників, яких треба 
завжди тримати «у покорі». Хибність, недалекоглядність і, зрештою, злочинність такої 
недолугої політики по відношенню до українського козацтва яскраво продемонструвала 
не тільки Хмельниччина (1648-1657 рр.), а й уся подальша доля Першої Речі Посполитої 
(1569-1795 рр.). 

Наостанок ми хочемо надати слово С. Плохію, який так окреслив головні риси цієї 
непересічної ребелії: «Козацька війна» 1630 року під проводом Тараса Федоровича 
(Трясила) стала першим повстанням від часу виступу Северина Наливайка, яке вийшло за 
межі суто козацького конфлікту з владою та охопило ширшу територію, втягнувши у свій 
вир чимало українського селянства та міщанства. Як ми вже зазначали, конфлікт почався з 
виступу випищиків проти гетьмана реєстровців – Григорія Чорного. Його захопили на 
волості та стратили низовики. Почалося ширше повстання, яке призвело до встановлення 
козацького контролю над Корсунем, Каневом і Переяславом. Релігія, а точніше, справа 
захисту православ’я від наступу унії, вперше стала за цих умов ідеєю, яка перекинула 
місток між козацтвом, повсталим селянством та утисненням владою православним 
духовенством… Релігійний елемент в ідеології козацького повстання привернув належну 
увагу урядових кіл Речі Посполитої. Конєцпольський вимагав заспокоєння козаччини і 
вказував на небезпеку православної агітації серед козаків та поспольства, а також на 
загрозу пропаганди Московії серед козаччини на релігійному грунті. Ця загроза не була 
спеціальною вигадкою польного гетьмана. Збереглися також свідчення про заклик 
єрусалимського патріарха Теофана до козаків з початку 1630 р. «стояли за віру 
християнську» та бути під «державою» московського царя. Хоча вимоги щодо свободи 
православної віри може загубилися в остаточному варіанті козацько-польського 
порозуміння перед Переяславом у травні 1630 р., і козакам довелося виправдовуватися 
перед Конєцпольським за агітацію на захист православної церкви, релігійна тема знову 
ввійшла до списку козацьких вимог одразу після Переяславської угоди»2. 

Таким чином, фахово охарактеризувавши козацький виступ 1630 р. під керівництвом 
Тараса Федоровича (Трясила) як важливий чинник націєтворчих процесів І половини 
XVII ст., ми прийшли до таких висновків: 1) ця ребелія розпочиналася як пересічна 
внутрішньо-козацька конфронтація (криваві розбірки між виписаними з реєстру козаками 
і надзвичайно лояльним до Варшави старшим Війська Запорозького Григорієм Павичем-
Чорним, які завершилися його жорстокою стратою), а незабаром переросла у масштабне 
україно-польське воєнне протистояння. Ескалації цього конфлікту активно посприяли три 
чинники – два явних (упослідження православ’я з боку уніатів і католиків та 
розквартирування на Наддніпрянщині частин кварцяного війська) та один прихований 
(намагання Московії спровокувати бунт на українських етнічних землях за допомогою 
релігійного питання з метою ослаблення Речі Посполитої напередодні т. зв. «Смоленської 
війни»); 2) загалом організаційна і політична діяльність Т. Федоровича заслуговує 
позитивної оцінки. Вперше ватажок повсталих звернувся зі зверненням й універсалами до 
незаможного українського люду і закликав їх підтримати збройне повстання, а натомість 
пообіцяв їм покозачення (надання їм козацьких привілеїв – право на володіння 
земельними угіддями, право на власний суд тощо). Ми переконані, що видання й 
розповсюдження універсалів не тільки залучало до лав повстанців селян, міщан і 

                                           
1 Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993.– С. 229-230. 
2 Плохій С. Наливайкова віра: Козаки та релігія в ранньомодерній Україні / Пер. з англ. – К., 2006. – 

С. 180, 185. 
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представників духовенства, а де-юре й де-факто стверджувала провідну роль українського 
козацтва у вітчизняному етнодержавонацієтворенні; 3) разом з тим військові (тактико-
стратегічні) дії Трясила в черговий раз продемонстрували неспроможність козацького 
керівництва раптово перехопивши ініціативу в супротивника (як це сталося навесні 
1630 р.), швидко й активно її розвивати як в оперативно-тактичній, так і в 
загальностратегічній площині. Без сумніву, збройний бунт випищиків (не реєстровців) був 
несподіваним для місцевої адміністрації. Як уже зазначалося вище, підрозділи кварцяного 
війська були роз’єднані й розташовані на достатній відстані один від одного, тому їхнє 
об’єднання потребувало часу й ресурсів. Це давало змогу повсталим оточувати і 
знищувати їх поодинці. Спочатку це так і відбувалося, але згодом цей наступ 
загальмувався й звівся нанівець. Цим самим козаки дали можливість гетьману 
С. Конєцпольському оговтатися від першого шоку, досить швидко розпочати мобілізацію 
як коронного війська, так і воєнних підрозділів заможної і середньої шляхти та 
знівелювати чинник раптовості. У подальшому це справило негативний вплив на перебіг 
усього збройного виступу. Не зумівши з перших хвилин нав’язати опоненту свій план 
ведення бойових дій (змусити його оборонятися і забути про активні наступальні дії), 
повсталі дали можливість ворогу прийти в себе, зібрати свої сили і перейти в наступ. 
Також окрім низки локальних перемог, козаки не спромоглися здобути визначну і 
вирішальну вікторію; 4) зрештою, сам підсумок ребелії 1630 р. нами визначається у двох 
площинах. З одного боку, найбільш радикальні сили повсталих (нереєстровці, бідні 
козаки, покозачені селяни і міщани на чолі з Т. Федоровичем) та їхні плани зазнали 
поразки, але не повної (300 випищиків були поновлені в реєстрі, який до того ж 
розширився ще на 2 тис. і досяг 8 тис. та всіх повстанців було амністовано). З другого – 
помірковані заколотники (реєстровці й заможне козацтво) зуміли опанувати ситуацію, 
зупинили переростання козацького виступу у справжню повномасштабну війну, яка могла 
охопити не тільки Черкащину і Переяславщину, а й усі етнічні українські землі Речі 
Посполитої, змістили Трясила й уклали вигідну їм (більш-менш) Переяславську мирну 
угоду; 5) попри все, розкол як у середовищі реєстровців (під час цього виступу більша 
частина воювала на боці повсталих, менша – перебувала у складі коронного війська), так і 
загалом серед українського козацтва (на реєстровців і нереєстровців-випищиків), а 
найголовніше те, що козацьке питання (надання козакам шляхетських привілеїв) знову не 
було вирішене, а в черговий раз відтерміноване, всі ці нагальні проблеми продовжували 
нависати дамокловим мечем як над існуванням Речі Посполитої, так і над буттям 
українського народу у цій своєрідній східноєвропейській імперії. 

 
 
The author of this article analyzes the Cossack rebellion that was led by Taras Fedorovych 

(1630). This rebellion was important for creation of Ukrainian statehood in the first half of the 
XVII century. The author believes that this rebellion begun as the average Cossack internal 
confrontation, and soon grew into a massive Ukraine-Polish military confrontation, the main 
purpose of which was to get the knightly and aristocratic privileges for Cossacks and 
recognition of Cossacks as a leading group of Ukrainian society. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


