
ІВАН КРИПЯКЕВИЧ.

«Вольний порт» у Старім Бихові 1657 р.
У Бібліотеці Пшездзецьких у Варшаві, мало відвідуваній нашими

дослідниками, у відділі кореспонденцій заховався в оригіналі універсал
Богдана Хмельницького такого змісту:

Богданъ ХмѣлъниЦъкий Гетманъ з Войскомъ Его Царскаго Велич.
Запорозкимъ.

Всѣмъ вобецъ и кождому зособна, кому о том вѣдати належить,
меновите П. Пувковникомъ, Асавуломъ, Сотникомъ, Атаманом и всей
старшинѣ и черни Войска Запорозкого и вшѳлякого стану свѣцкого в ме-
стах, местечкахъ преложоиым людемъ доносимъ до вѣдомости тым нашимъ
писанемъ, и кому толко показано будетъ: іжъ з воле божое упаметавшисе
шляхта, месчане и вси обивателѣ Старого Быхова цале и вѣрне подалисе
под владзу и протекціею нашу и присегу виконали нам, же нѣкгды южь
нѣкому иншому тоей фортеци не подадут, але по вѣкъ при Войску Запо-
розкомъ оную заховати мают. Видечи мы южь их щирую вѣрност, позво-
лилисмо купцомъ и мещаномъ киевскимъ (поневажъ портъ сотворилсе)
вгору люб самым ити, люб своих факторовъ посылат до Быхова и где
колвекъ залоги нашѣ зостают, з вшелякими лекгумѣнами и купецкими
речами сухим путем и водою, як кто может. Пильно теды жадаєм и при-
казуемъ, жебы без вшелякого задержаня и гамованя всюди пропусчано
так самыхъ, яко и факторовъ ихъ, мыт жадныхъ торговых и подачок абы
у нихъ не витягано вед лугъ давных привилеев от королей наданых,
а хтобъ спротивный был волѣ нашой и дороги тоее имъ зборонял и мыто
витягал, таковый каждый за найменшою скаргою срокго от нас караный
будетъ, іначей не чинечи. Дан в Чигиринѣ 15 марца 1657.

L. S.1).
Богданъ Хмелницкий

рука власна.

Події, про які говорить універсал, а саме здобуття Старого Бихова
і відкриття «порту» в ньому, вимагають вияснення. Се був один з останніх
тріумфів політики Богдана Хмельницького, результат складної
мілітарної і дипломатичної акції.

Як цар Олексій виповів війну Польщі і розпочав похід на Вильно,
козацькі війска увійшли також у землі Вел. Князівства, як помічний
корпус, під проводом ніжинського полковника і наказного гетьмана
Івана Золотаренка. Золотаренко ішов у напрямку на Гомель, його частини
добули Річицю, Горваль, Стрішин, Злобин, Рогачів, потім сам Гомель,
Чечерськ і Новий Бихів (червень серпень 1654 р.). Врешті він підійшов

*)*) Оригінал на піваркуші паперу зложенім вдвоє. Підпис гетьмана
власноручний. Печать типу III (пор. І Крипякевич, 3 козацької сфрагістики, Записки
Наук. Тов. ім Шевченка т. 122 124). По другому боці дописка: «Универсал
Его Мл. Пана Гетмана позволена порту волного до Литви 1657 марта 15».
Універсал опублікований у моїх студіях над державою В. Хмельницького,
Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка т. 147.



«ВОЛЬНИЙ ПОРТ» У СТАРІМ БИХОВІ 1657 Р. 93

під Старий Бихів. Се була сильна фортеця, укріплена 1610 року Карлом
Ходкевичем1), город «славний валами»*, один з найсильніших стратегічних
пунктів над Дніпром. Залога була сильна: раховано до 2000 озброєних
міщан, 600 жолдаків, 200 гайдуків, ІООдрагонів^, 300 шляхти: хліба, соли,
і инших припасів було більше як на рік* 2). Золотаренко взявся
серйозно до облоги, заложив аж три табори, один від сторони Могилева,
другий від Нового Бихова, третій на оболоні над Дніпром3). Але до
наступу не прийшло. Золотаренко стояв під містом 10 тижнів і тільки
відбивався від вилазок, які робила бихівська залога, а сам зачіпної
акції не починав і врешті відступив від замку. Козаки підозрівали, що
полковника підкупили Ляхи, «велику казну обіцяли», але Золотаренко
перед царем оправдувався, що відступив «для тяжкости зими .і безодежних
козаків»4). Після відступу козацьких війск Старий Бихів дістав
підкріплення від гетьманів Радивила і Гонсєвського, що самі відвідали замок при
кінці грудня 1654 р.5).

Нову облогу Бихова Золотаренко почав весною, в травні 1655 р.
Тоді повелося йому звести успішний бій з військами Радивила під Тои-
чином. Але і тепер Золотаренко чомусь не пробував добувати міста прв-
ступом. Він хопився дипломатії, почав переписку з Бихівцями, підмовляв,
їх, щоби здалися добровільно.6). Ся кунктаторська тактика полковника
надоїла врешті старому Хмельницькому. В листі з Корсуня 28 травня
с. с. 1655 р. він різко приказав Золотаренкові кинути Старий Бихів та
іти дальше у похід на головні сили ворога, «не затримуватися біля
курників, так як минулого року, а просто треба іти там, де голова...
промишляй ваша милість над головою, а з хвостом вже буде легше...»7).
На гетьманський приказ Золотаренко чим скорше рушив на північ,
під Биховом залишив якусь невеличку силу козаків. Тоді обложені
знов набрали сміливости і почали робити вилазки за хлібом і харчами,
нераз великими загонами, по 2000 людей 8).

Дальше наші відомосте про облогу перериваються на довший час.
Знаємо тільки се, що після успішного походу на Литву Золоторенко
вернувся під Бихів продовжити облогу, тут підчас герцю постріляно йога
в ногу з мушкета і від рани він помер, десь в осени 1655 р. (перед
Пилипівкою) 9). Хто залишився на його місці під Старим Еиховим, не знаємо.
Щойно в січні 1656 р. білоруським полковником був призначений Іван
Нечай10 *) і йому теж доручено облогу Старого Бихова. Нечай мав вести
діло спільно з могилівським воєводою Іваном Хованським, що прийшов
під Бихів на приказ царя.Але між обома полководцями скоро прийшло
до непорозумінь. Рішено спільний наступ: і оттут Нечай сам з козаками
«не жаліючи здоровля» кинувся на вали, добув дві хоругви, мав великі ,
втрати, а Хованський не допоміг йому, не робив нічого11). Нечай
розжалоблений кинув облогу і відступив від Бихова. Хованський стояв ще
11 тижнів, але сам не міг нічого вдіяти і пішов до Могилева. Тоді Нечай
почав переговори з залогою. В Бихові ставало вже чим раз гірше і Би-

г) Порівн. Słownik geogr. І 489, XVI с. 284.
2) 3 оповідань бранців, Акты Ю. 3. Россіи XIV с. 445.
3) Памятники Врем. Комиссіи. III 3 с. 89 92.
4) Акты ЮЗР XIV, с. 441 (лист Золотаренка 5/ХІІ 1654), пор. с. 445, 469.
5) Тут же с. 485 6, пор. 467 -483.
6) Тут же с. 604, 679, 680. 
7) Акты ЮЗР XIV с. 697 699. 8) Тут же с. 710, 715, 833.
9) Самовидець с. 41 -42.
10) Універсал Б. Хмельницького з 29/1 с.с. 1656 р. Сборникъ Археограф.

Ком. І с. 28 29.
lł) І. Нечай до царя, 2/1- 1657 р. Акты ЮЗР III с. 589.
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хівці стали відкликатися на заклики Нечая. Здається, і Хмельницький
вислав до Бихова свій універсал. Нечай вже був такий певний успіху,
що одного разу приїхав під замок з цілим полком  переймати місто.
Але міщани його не пустили, жадали, щоби явився з малим почотом,
50  60 чоловіка1). Врешті прийшло якось до згоди, Старий Бихів здався
на ім я Запорожського Війська, «опам'яталися шляхта, міщани і всі
обивателі Старого Бихова цілком і вірно піддалися під
владу і протекцію нашу і присягу виконали
нам, що ніколи вже нікому иншому тої фортеці не подадуть, але п о
вік при Війську Запорозькім її заховати
мають». В якому часі Старий Бихів здався Чечаєві, не знаємо,
в кождому разі перед 13 березня с. с. 1657 р.* 2).

Що Старий Бихів так довго, майже три роки, міг боронитися перед
наступами, то причиною було не тільки його оборонне положення і сильна
залога, але мабуть ще більше те, що тоді почалася сильна емуляція між
Україною і Москівщиною на терені Білоруси. Українці, що культурою
були близько звязані з Білорусами, від початку війни 1654 р. були того
погляду, що білоруські землі злучаться з Україною, а не з Московським
царством. Досить вказати на акцію відомого ніжинського протопопа
Максима Филимоновича, що з табору під Биховим у вересні 1654 р.
остерігав могилівських міщан, щоби не піддавалися на царське ім'я: «щоби,
сохрани Боже, Москва не хотіла по своїм звичаям і право поставити
у вашому городі»; хай здаються під владу Запарозького Війська, «щоби
тими статтями і правами втішалися, котрі й. цар. вел. дозволив і дав
Україні нашій з Паном Гетьманом»3).* Москва ж хотіла взяти Білорусь
для себе і по змозі обмежити козацьку займанщину, через те приходить
до безнастанних непорозумінь і сутичок між українськими і моськовськими
частинами, до взаїмних жалів і жалоб, так що між Москвою та Чигирином
відносини ставали все більше напружені. Тому й облога Бихова велася
так мляво.

Що Старий Бихів здався на ім'я Запорозького Війська, се був не
абиякий тріумф української політики. Під козацькою владою було вже
майже ціле Мстиславське воєводство, аж по Чавси і Чириків на півночі,
тепер і така важна комунікаційна і стратегічна лінія Дніпра на
широкому просторі переходила в українські руки. Чавський або Білоруський
полк, що сусідував з полком Чернигівським та Ніжинським, добув ще
й пряме получеиня з Київом водним шляхом.

Старий Бихів відразу почав відогравати велику ролю в торгівлі.
Вже давніше певно Кияни були з ним у близьких торгових зносинах,
тепер  очевидно на бажання київських купців Богдан Хмельницький
заопікувався сею торгівлею і видав наведений вище універсал з 15
березня 1657 р. Через те, що в Бихові «порт створився», гетьман дозволяє
київським купцям та міщанам «вгору або самим іти, або своїх факторів
посилати до Бихова і, де-небудь залоги наші остають, з усякими
припасами і купецькими речами, сухим путем і водою, як хто може» без
ніякої задержки, без оплати всяких мит та инших «подачок».

Але Старий Бихів був тільки одним пунктом на сій новій торговій
дорозі. Як зазначено в універсалі, купці могли іти й дальше, де тільки
були українські залоги, тоб-то по цілій території Білоруського полку, аж
по Могилів на півночі. Але Хмельницький мав ще дальші і ширші плани.

х) Акты Ю. 3. Р,' III 591 592
2) Пор. Лист ІЗ. Хмельницького з 13/ІІІ 1657 р., Акты ЮЗР III с. 599.
а) Акты ЮЗР. XIV с. 151 153.
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Від часу, як почалася війна з Польщею, українські землі
втратили свій природній торговий шлях на північ, яким була ріка Буг, 
Бугом і Вислою до Балтійського моря ішов здавна експорт з України 
дерево, поташ, збіжжя.

Молода козацька держава душилася тепер у вузьких своїх
кордонах, не мала свобідного шляху для вивозу своїх продуктів, треба було
шукати нового доступу до моря. Хмельницький думав добути для України
такий вільний шлях через Білу Русь і Прусію. Се ясно видно із статтей
союза, які в пару місяців після смерти Хмельницького Виговський
пропонував Швеції: під владу Запорозького Війська мали перейти
воєводства берестейське і новгородське кордони козацьких володінь мали
сягати «аж до границь Прусії», між Україною та Прусією застережено
свобідні політичні та торгові стосунки Ц. Про все те маємо тільки фраґ-
ментарні відомості, як далеко йшли замисли Хмельницького, чи справді
думав він проголоситися князем Білої Руси* 2), як про се була чутка, се
покищо невиьонене; але в кожному разі ясне є змагання гетьмана
пробити для України шлях до Балтійського моря добуття Старого Бихова
-було одним етапом на сій далекій дорозі.

Але всі ті плани українського гетьмана зустріли рішучий опір із
боку Московщини. Цар прийняв уже титул государя Білої Руси3), і всі
землі Литовського Великого Князівства уважалися приналежними до
Московщини. Вже раніше з великою неохотою стрічалась козацька
окупація Білоруси, тепер добуття Старого Бихова козаками призводило до
ще більшого невдоволення. Знаючи велику дражливість Москви в сій
справі, Богдан Хмельницький повідомив царя про свій успіх дуже огляд -
ними словами, немов про маловажну подію, при кінці листа: «І се в. цар.
милости об являю, що Бихівці, бачучи велику біду від військ в. цар.
вел. з полку Чавського, що запасного хліба не мали,
н а ім я в цар. величества присягу учинилиі
піддалися, і вже там козаки єсть, і вічно при Війську в. ц.
вел. Запорожськім бути мают ь».4) Піфійські слова:
ніби Бихів склав присягу цареві що не було правдою,  а лишається
на вічні часи при Запорозькім Війську...

Чи за життя Хмельницького московський уряд виявив своє
становище у бихівській справі, на се не маємо ніяких вказівок. Але зараз з
початком гетьманства Виговського се питання стало дуже гострим.
Царський посол Матвєєв у вересні 1657 р. робив Виговському закид, що Бихів
здався на ім'я гетьмана Хмельницького, а цареві Бихівці не присягали
на вічне підданство і до свойого города царських людей не пускають5).
Виговський, який тоді шукав підпертя в Москві, вислав до Старого
Бихова листа (11 вересня 1657 р.), в которому дораджував скласти
присягу цареві, тоді Бихів дістане від царя грамоту забезпечення6). Чи се
доручення Бихівці виповнили,  не знаємо. Та внедовзі з Москви
прийшли ще грізніші домагання, щоби козацькі залоги цілком уступали
і з Бихова і Чавсів: «тому що Бихів був повіту Оршанського і тут має
бути воєвода цар. величества; а й у Чавсах полковникові бути нема
чого, бо Чавси близько Могилева»...7)

г) Пункти союза зі Швецією подані в Корсуні 8/Х 1657 р. Архив ЮЗР
ч. III т. VI с. 336-^-337.

2) Про плани в реляції шведського посла Стернбаха 28/1 1657 р., Арх.
ЮЗР. ч. III т. VI с. 195.

3) М. Грушевський, «Велика, Мала і Біла Русь», «Україна» 1917 кн. 1 2.
4) Лист з 13/ИІ 1657 р., Акты ЮЗР III с. 599.
5) Акты ЮЗР. IV с. 726. 6) Тут же.
7) Наказ Богдану Хитрово, Акты ЮЗР ч. IV с. 96.
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: ,ѵл Виговський відповів на се уступчйво: «що-до Вихова, як в. ц. вел.
звелить, я всякий приказ в* ц. вел. повнити готов»1).
, Се було на початку 1658 р. Але козацької залоги з Бихова не

виведено. Що більше, чавський полковник Іван Шчай, мабуть присилуваний
уступити з Чавсів, вибрав собі на столицю Старий Бихів, навязав зносини
з Поляками і почав зачіпки з московськими залогами* 2).

Бихівська справа разом з долею всього Білоруського полку була
вирішена остаточно у переяславському договорі Юрія Хмельницького
15 жовтня с. с. 1659 р. Московські воєводи поставили жадання, «щоби
в городах, містах і містечках у Білій Росії тепер і на будуче не було
черкаських залог, щоби через те не приходило до незгоди між ратними
людьми великоросійськими і білоруськими»; Юрій Хмельницький і
старшина, що були у московському таборі мов у неволі, погодилися на се
рішили забрати козацькі залоги з Білої Руси і перевести їх до сусідніх
полків. Зокрема що-до Старого Бихова, рішено вислати до Нечая листа,,
«щоби він город Бихів й. цар. пресв. вел. очистив і козаків, що
називаються запорозькими козаками, вислав у ніжинський і чернигівський
полки». А як Нечай не послухає, «вони по приказу цар. вел. підуть на
нього війною».3).

Але Іван Нечай не віддав добровільно свойого города; щойно 4 грудня
1659 р. Старий Бихів добули московські війська, Нечай попав у полон,
і пішов на заслання до Сибіру4).

г) Акты ЮЗР IV с. 99.
2) Акты ЮЗР XV с. 314, 325. Про се5докладніше: В. Липиі-іський, Z

dziejów Ukrainy, с. 282.
3) Акты ЮЗР IV с. 266, 267 268.
4) А. Востоковъ, Судьба Выговскихъ и Ивана Нечая, «Кіев. Старина»

1890 I с. 35 16. В. Липинський, Z dziejów Ukrainy с. 282 283.


