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У статті подається порівняльний аналіз поглядів і свідчень відомих польських 
істориків кінця XVI ст. І. Бєльського і Р. Гейдешитейна щодо повстання 1594 — 
1596 pp. на Україні Визначається історіографічна і джерелознавча цінність їх робіт 
для дослідження названої теми. Розглядається проблема специфіки польської 
літератури з історії України періоду феодалізму.

Історія українсько-польських відносин, як загалом всіх сусідніх на
родів, складалася непросто. Особливістю цих стосунків протягом три
валого часу було те, що на етнічне взаємосприйняття помітний 
відбиток наклали класові і релігійні чинники. Відбувалося поступове 
ополячення й окатоличення українських магнатів і шляхти. Знаряд
дям їх класового панування став польський державний лад, який 
помітно відрізнявся від попереднього литовсько-руського. Тому до
вготривала класова боротьба українського трудящого населення з 
усіма її колізіями об’єктивно набирала антипольськош характеру і за
клала основу багатьох негативних стереотипів у взаємосприйнятті 
двох близьких народів.

Вже сучасники подій першої половини XVII ст. шукали причини 
тієї прірви, яка виникла між «народом руським» і поляками. І, як пра
вило, відповідно до імперативів часу знаходили їх у релігійній бо
ротьбі. Так, православні полемісти докоряли уніатам: «Підбурюєте на
род руський проти польського»1.

Події кінця XVI — першої половини XVII ст. особливо вплинули на 
утвердження стійких національних стереотипів. Православний ігумен 
Афанасій Філіппович у 1646 р. скаржився: «На каждом местцу, в дво
рах и в судах, уругаются з нас и гучат на нас «гугу, Русин, люпус, реліа, 
господи-помилуй, схизматик, Турко-Гречин, одщепенец, Наливай
ко»2. Отже, слово «русин» вже мало низку синонімів-ярликів. 
Подібним «віддячували» й українці.

У формуванні образу сусіднього народу значне місце належить 
діячам культури. І якщо сьогодні зустрічаються прикрі стереотипи 
взаємосприйняття українців і поляків, то причини цього лежать вже не 
тільки в реаліях сьогоднішнього дня і подіях новітньої історії, а й у за
ряді створюваних протягом багатьох віків образів, які живуть на 
сторінках книг. І не остання роль в цьому процесі належить польським 
і українським історикам. -

Зокрема, величезна кількість джерел і багато фундаментальних 
наукових досліджень з історії України періоду феодалізму мають поль
ське походження. Нерідко це єдина існуюча джерельна база для вив-
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чення певних подій. Проте і дотепер вона мало використовується 
дослідниками, що загалом збіднює історичну науку. Додаткові труд
нощі щодо використання матеріалів польського походження пов’язані 
із значною їх упередженістю при відображенні подій, які стосуються 
України* Загалом, у висвітленні істориками сил, протилежних своїм 
народу, класу, релігії, можна досить чітко виділити два підходи. Пер
ший — це праці для кон’юнктурних потреб, підтримання спрощених 
стереотипів зі всіляким прикрашанням «своїх» і плямуванням «чу
жих». Другий — це прагненні поза будь-якими привнесеними чинни
ками дати правдиву картину подій і, не навішуючи ярлики, 
відобразити суть справи.

Серед тих, хто формував громадську думку польського суспільства 
щодо України наприкінці XVI ст., помітне місце займали хроністи 
Іоахім Бєльський і Рейнольд Гейденштейн. Вони дали описи перших 
«козацьких війн» — найбільш складних подій у польсько-українських 
відносинах. Уважне порівняння їх поглядів на одну подію — повстання 
1594 — 1596 pp., першу воєнну кайпанію польської армії проти селян
сько-козацьких військ — дає можливість простежити обидва вищеназ
вані підходи. Для конкретно-історичного дослідження повстання таке 
порівняння дозволяє здійснити необхідний джерелознавчий аналіз.

Обидва автори були сучасниками подій, належали до панівних кіл 
Речі Посполитої. Р. Гейденштейн вів активне політичне життя як дип
ломат і королівський секретар. Він виконував доручення королів Сте
фана Баторія і Сигізмунда III, канцлера ЯнаЗамойського. Паралельно 
з основною роботою працював як офіційний історіограф. Йому нале
жать твори про Московську війну Стефана Баторія та життя Яца За- 
мойського: Проте найбільший його твір — «Rerum polonica-rum» *. Для 
написання праць автор використовував різноманітні джерела: доку
ментацію коронної канцелярії, особисті документи політичних діячів, 
в тому числі листування Яна Замойського, результати власних спосте
режень і т. ін .3

На відміну від Р. Гейденштейна І. Бєльський не був професійним 
політичний діячем. Він займався літературною діяльністю, а також до
машніми справами. Після смерті батька, відомого історика Мартина 
Бєльського, зайнявся опрацюванням його творчої спадщини, продов
жував написання історії Польщі. Проте І. Бєльський не залишався ос
торонь політичного життя. Він брав участь у Московській війні Стефа
на Баторія, в період «безкоролів’я» активно підтримував партію За
мойського і кандидатуру Сигізмунда III на престол, проповідував ідеї 
антитурецької боротьби, а з 1588 р. працював у королівській секре
тари.

Хроніка Бєльського носить шляхетський характер— подає історію 
Польщі через призму політичної діяльності шляхти і магнатів, яка ма

* На жаль, у автора не було можливості скористатися рідкісним виданням латинсь
кого оригіналу тексту.
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ла для Речі Посполитої нерідко визначальне значення. Але як батько, 
так і син не загравали з шляхтою, намагалися бути максимально 
об’єктивними, говорити правду. Показово, що рід Бєльських належав 
до рицарського герба з красномовною назвою — «Правдич», а головна 
праця Бєльських — «Kronika polska* — викликала незадоволення 
шляхти і по королівському едикту її було заборонено продавати аж до 
спеціального розслідування і відповідного редагування 4.

В опису сучасних подій Бєльський теж мав можливість використо
вувати урядову документацію, але прагнув не обмежуватись 
офіційними джерелами. Це особливо помітно в описах селянсько-ко
зацьких повстань кінця XVI ст., викладених у праці «Dalszy ci^g 
kroniki polskiej». Багато свідчень про козаків Бєльський отримав від 
свого «стрийка» (брата батька) Ярна Орішовськош, який з 1578 р. був 
одним з керівників реєстрового козацтва 5. Для манери письма 
Бєльського характерні докладність опису подій, критичне осмислення 
різних джерел, стриманість в оцінках історичних осіб та їхніх вчинків. 
У багатьох місцях він доповнює й уточнює існуючі свідчення, іноді по
дає факти, які намагалися приховати або сфальсифікувати офіційні 
кача.

Для Гейденштейна ж у зображенні повстань характерний інший 
підхід. Автор «Історії Полыці>> відверто стояв на позиціях магнатського 
табору, довільно відбирав та інтерпретував факти. Особливий вплив на 
його опис повстання 1594 — 1596 pp. мали офіційні донесення 
керівника каральних військ, польнош гетьмана Станіслава Желкевсь- 
кого. Гейденштейн не скупився на емоційні характеристики по
встанців як «злочинців», які прагнули «грабежу і вбивств» 6,

Аспекти використання хронік Бєльського і Гейденштейна у 
дослідженні Історії досить широкі. Як свідчення сучасників подій вони 
мають характер джерела. Але одночасно, завдяки високому рівню ос
мислення матеріалу і манері викладу, їх можна розглядати як 
історичні праці, що започаткували різні історіографічні традиції у зоб
раженні народних рухів на Україні.

В залежності від світоглядних засад та напряму, який вони пред
ставляли, українські і польські дослідники, історики віддавали перева
гу то Гейденштейну, то Бєльському. Показова у цьому відношенні ево
люція поглядів П. О. Куліша. Наприклад, у роботі «История воссоеди
нения Руси» він подає кінець повстання, події на Солониці за хронікою 
Бєльського. Критикуючи джерела, Куліш вказує, що Гейденштейн 
приховав факт розправи з повстанцями під Лубнами після перемир’я і 
видачі Наливайка 7. А в наступній монографії, присвяченій тій самій 
темі («Отпадение Малороссии от Польши»), яка відрізняється консер
ватизмом і стоїть у науковому плані набагато нижче першої, Куліш по
дає кінець повстання, цитуючи вжеХейденштейна 8. На жаль, рамки 
статті не дозволяють ширше висвітлити вплив обох хронік на польську 
й українську історіографію XIX —«XX ст., а також їхню критику в пра
цях істориків.
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Обидві хроніки дають багато інформації про політичну обстановку 
на Україні і навколо неї напередодні повстання 1594 — 1596 pp. 
Бєльський описує повстання під керівництвом К. Косинського, похід 
козаків на чолі з Лободою під Білгород в кінці 1593 p., особливу увагу 
звертає на плани татар. На початку 1594 р. стало відомо, що останні за 
наказом турецького султана готують похід в Угорщину через ук
раїнські землі. З цього приводу до Польщі прибув турецький чауш, 
який пропонував полякам пропустити татар через свої землі і прибор
кати козаків 9. Бєльський докладно висвітлив підготовку та невдалу 
боротьбу проти татарської орди10. Ці свідчення важливі тому, що яко
юсь мірою пояснюють дії керівників повстання. Саме очікуваний похід 
татар став поштовхом до формування загону С. Наливайка, який зара
ди цього залишив службу у князя Острозького11.

Особливу увагу Бєльського привернули дії козаків у Молдавії і на 
Поділлі. Козаки, писав історик, взяли Брацлав «за зрадою міщан... де 
як дома мешкали і шляхті околичній стації собі давати наказували. А 
котрі не хотіли бути послушними, на дім наїжджали і побирали. Також 
між іншими і Калиновського вибрали і значну там здобич взяли. Слав 
до них король мандати, аби роз’їхались і тих шкод людям не чинили, 
але не хотіли ніц про те дбати, зачим чим далі, тим більше набіжало то
го козацтва до них, так їх було, як повідомляють, до дванадцяти тисяч 
і пішли до Волохів. Над ними гетьманом Лобода і Наливайко поручи
ком. Мали всього хорогв до сорока, а на двох орли цісарські. Потім во
лоські землі завоювали і Аарона господаря вигнавши, пішли до Тягина 
{Бендер. — Авт.). Там же знову господар, злучившись з мультянами і 
з турками, витіснив їх. Затим вони знову сюди до землі прийшли і шко
ди знову чинили, загрожуючи йти на Польщу навесні» Приведений 
уривок в основному потверджується великою кількістю джерел 
різноманітного походження 13. Так, наприклад, королівський 
універсал від 1 листопада 1594 р. вказує, що брацлавські міщани, 
«прилучивши до себе ще інших свавільних людей, доми шляхетські 
наїжджають, плюндрують, замки навіть наші і міста осажують і з по
слушенства нашого виламуються», тому, «аби те зло пожаром далі не 
йшло... того Наливайка і інших свавільників відповідно їхніх заслуг 
карали»14. . Однак щодо молдавських подій хроніст помилився, 
об’єднавши декілька походів козаків в один15.

Похід Лободи в Молдавію наприкінці 1593 р. Гейденштейн описує 
аналогічно Бєльському1б, проте наступні походи Наливайка і Лободи 
згадує побіжно: говорить про те, що підмовлені австрійським 
імператором 12 тис. козаків «напали на Валахію і замість того, щоб би
ти турків, били волохів»17. Ця репліка автора цікава тим, що показує 
добру обізнаність правлячих кіл Речі Посполитої з фактом існування 
прямих зв’язків австрійського імператора і козацтва в обхід польського 
уряду. В той же час Гейденштейн порівняно з Бєльським значно спро
стив ситуацію, надав походам однозначного характеру козацького 
«розбою». Насправді походи козаків проти «волохів» були спрямовані
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проти турецько-татарської колонізації південної Молдавії, а в 
1594 р. — і проти турецького ставленика — молдавського господаря 
Аарона. Вони привели, нарешті, до його переходу на сторону христи
янських союзників по австро-турецькій війні 1593— 1606 рр.І пізніше 
козаки вже повністю підтримували Аарона аж до трагічної загибелі 
його у 1595 р. Описуючи цей епізод, Гейденштейн використав дипло
матичне листування з приводу козацьких походів. Справа в тому, що 
Аарон, ще будучи турецьким васалом, скаржився на козаків польсько
му урядові, схильному до миру з Туреччиною. Поляки, в свою чергу, 
переадресували скаргу австрійському імператору, який змушений був 
виправдовуватись перед польським сенатом, стосовно того, що козаки 
воювали під його хоругвами 18. Щодо «розбою» козаків у цьому та 
інших епізодах, то, безсумнівно, не можна заперечувати наявності 
елементів розбою не тільки в козацьких, але й у будь-яких інших 
збройних формуваннях, причому не тільки в період феодалізму. Але, 
безперечно, не це було визначальним у їх діях. Спростувати ж одно
значне твердження Гейденштейна про козацькі походи як «розбій» до
помагає лист валаського воєводи Михая Хороброго, який на той час 
очолив визвольну антитурецьку боротьбу в регіоні. На початку нової 
літньої кампанії, в березні 1569 р., він запрошує «рицарство війська за
порозького» на службу за добру плату і сукно. Михай дає високу оцінку 
бойовій майстерності і непримиренності козаків у боротьбі з турецько- 
татарськими агресорами1 *.

Початок повстання на Україні Гейденштейн датує жовтнем 1596 р. 
З цієї датою пов’язані події, що відбувалися після повернення Нали
вайка з Угорщини. Хроніст дає цікаву характеристику козацьких ва
тажків: «Два гетьмани козаків були головними на той час: Архорій Ло
бода і Шимон Наливайко. Лобода керував старими, чистої раси низов- 
цями. Наливайко мав під собою самих збродників і втікачів, людей 
строгих, але відважних. Звідси взаємна неприязнь між Лободою і На
ливайком»20. Отже, сучасники чудово розуміли причини непоро
зумінь між козацькими «доводцями», яка полягала в різниці їхнього 
соціального становища. Ці суперечності відзначав і сам Лобода 21, а 
гетьман Жолкевський цілеспрямовано поглиблював їх для полегшен
ня розправи над повстанцями 22*

Опис подій на Волині й у Білорусії більш докладно подає 
Бєльський: «Наливайко, повернувшись... з Семиградської землі, шко
ди чинив в Руських украйнах. Луцьк мусив від нього відкупитись, де на 
той час ярмарка була і рочки судились». Потім повстанці взяли Слуцьк 
і Могильов. Литовське військо вступило з ними в боротьбу 23. Гейденш
тейн, описуючи події в Могильові, вказує, що місто спалив Наливай
ко24. Іншу версію подає Бєльський. При відступі козаків з Могильова 
місто справді згоріло, але його спалили не повстанці: «... прийшло за 
ними військо Литовське і не могли в полі довго бути, тому що зимно ду
же було, місто запалили самі, аби Наливайка звідти збути» 25. Слова 
Бєльського підтверджуються авторитетним свідченням литовського
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магната, радника короля Льва Сапєги в листі до литовського гетьмана 
Криштофа Радзивілла. Він писав, що від короля «того трудно таїти, що 
ваша князівська милість в листі докладати зволили про пана Буйвида, 
всі хто звідти приїжджають, а власне і самі могил івці... (твердять. — 
Авт.) що не козаки, а самі люди наші Могильов спалили» 26. Не відомо, 
чи вдалось приховати це від короля, але офіційною Стала версія про 
спалення міста Наливайком 27.

Цікаво, що повернення Наливайка з Білорусії на Волинь Гейденш
тейн пояснює не наступом литовських військ, а «неприязню» різних 
груп козацтва. І коли «низовці» на чолі з Шаулою ввійшли в Білорусію, 
то Наливайко її покинув 28. Можливо, це пояснення справедливе, бо, 
хоча Наливайка і переслідували литовські загони, їхні сили були недо
статніми, а Шаула і Лобода справді пізніше ввійшли в Білорусію 29.

Гейденштейн продовжує, що на Волині загони повстанців помітно 
посилились і «загрожували навіть на короля і ца місто Краків. Бажаю
чи випередити їхні замисли і не дати їм посилитись дуже, Жолкевсь- 
кий за наказом короля пішов на них» 30. Погрози козаків щодо походу 
на Польщу, очевидно, мали місце, тому що згадуються неодноразо
во 31. Листування магнатів вказує на страх перед повстанцями і віру в 
можливість здійснення їх намірів 32. Про розгубленість властей 
свідчить також інструкція люблінської шляхти «Про оборону Любліна 
від козаків», в якій передбачались заходи на випадок нападу по
встанців 33. Особиста участь короля в організаціїлридушення повстан
ня також зафіксована документально і показує серйозність оцінки си
туації правлячими колами Речі Посполитої ^4. За свідченням 
Бєльського, в переговорах з татарами (жовтень 1595 р.) у відйовідь на 
скарги кримських послів на козаків канцлер Я. Замойський 
повідомляв, що ті чинять шкоди і короні, тому «хоче король на них 
своїх людей послати» 35.

Переслідування повстанців військами Жолкевського обидва 
хроністи подають досить докладно, з описом бойових дій і маневрів 
сторін. Зображення першого бою в с. Мацієвичі у них повністю 
співпадає. За Бєльським, Жолкевський раптовим нападом розбив ко
зацький заіін, причому козаки героїчно оборонялися:«... боронились з 
хлопських халуп довго, а потім і з двору, аж вогнем казав (Жолкевсь
кий. — Авт.) підпалити, і так всіх побито і чотири хорогви взято» 36. У 
Гейденштейна: «... а так як піддатися не хотіли... наказав село 
підпалити, в якому всі козаки загинули, тільки двоє уціліло, які Нали
вайку донесли» про напад польських військ. Далі Гейденштейн з под
робицями описує переслідування Наливайка Жолкевським по селах і 
містечках, лісах і річках Волині 37. Власне, цей уривок його праці в 
інформативному відношенні є одним з найважливіших. Наливайко, 
маневруючи і б’ючись у сутичках, швидко відступав до Пикова, а 
потім до Прилук і зміг відірватись від противника. Під Білою Церквою 
загони Наливайка, Лободи і Шаули об’єдналися.

Гейденштейн подає відсутній у книзі Бєльського сюжет про дії про
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ти козаків князя Ружинського. Цей православний магнат, недавній со
юзник козаків у походах проти татар, завдавав їм відчутних ударів 38. 
Ці події підтверджує цікавий лист козацького ватажка Шаули до князя 
Ружинського від 27 березня 1596 р. з Києва. Шаула дивується, чому 
Ружинський нападає на них, і загрожує помстою:«... дізнавшись тако
го наміру і ласки проти нас, ми теж кожної міри відслужити раді буде
мо» 39. Переслідуючи Ружинського, козаки потрапили до Білої Церк
ви, де відбулись запеклі бої. Хроністи помітно розходяться в оцінці їх 
результатів. Бєльський пише, що Наливайко підійшов до міста, де був 
«князь Ружинський з своєю ротою, Михайло Станіславський і інших 
ротмістрів декілька і Л епшені Венгрии з піхотою королівською. Там же 
Наливайко, перед однією стіною табір поклавши, зайшов з частиною 
людей з інших воріт і, маючи порозуміння з міщанами, які йому браму 
отворили, в’їхав у місто. А наші тим часом, другою брамою з міста 
виїхавши, вдарили на табір і табір взяли, де одних посікли, а за іншими 
гналися, не відаючи що... в місті діється... роботу зробивши в місті, ко
заки вдалися просто до табору свого, який також знайшли сплюндрова
ним і трупи в нім. А коли наші верталися до їх табору, не відаючи про 
них в таборі, вдарили козаки по них. Наші, бачачи, що зле, прорвались 
до замку. А там же Гетьман, який тільки в чотирьох милях лежав, 
прибіг на порятунок своїм: а козаки табором відходили. В милі від Білої 
Церкви наздогнав їх і там Наливайко дав йому битву... табором, в якій 
загинуло наших більше трьохсот всіх, а товаришів шістдесят... аж ніч 
сама битву між ними розвела» Цікаво, що Гейденштейн, описуючи 
останній бій приблизно так само, робить зовсім інші пісумки:«... коза
ки добре боронилися гарматами і ручною зброєю, полягавши під воз
ами, часто стріляли... ланцюга табору не можна було прорвати... заги
нуло наших тридцять чотири чоловіка, поранено немало, але і козаки 
ще більше потерпіли. Втратили більше двох тисяч людей... Ніч битву 
закінчила»41.

Ці слова перегукуються зі змістом донесень Жолкевського, а циф
ри навіть перевищують подані у польного гетьмана. Виникає питання: 
як козаки, що, за визнанням Жолкевського, прекрасно організували 
оборону, оточивши себе возами в п’ять рядів, маючи декілька десятків 
гармат 42, могли понести такі втрати? Тим більше, в порівнянні з втра
тами урядових військ? Адже і теорія, і практика військового мистецтва 
свідчать, що нападаючих (при відсутності особливих обставин) гине 
значно більше, ніж тих, хто приймає бій на підготовлених позиціях. 
Можна тільки згадати Бєльського, який в заголовок опису боїв під 
Білою Церквою виніс слова «Наших побито». Цікаво відзначити, що і 
до Варшави надходили чутки про поразку поляків, але перед королем 
їх заперечував посланець з України князь Збаразький 43.

Далі Бєльський подає відсутній у Гейденштейна опис бою Карла 
Хоткевича з козацьким полковником Кремпським, в ході якого загін 
повстанців було розбито. В даному випадку свідчення Бєльського і до
несення Жолкевського співпадають 44.
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Після переправи через Дніпро повстанці стали табором напроти 
Києва і перешкоджали переправі польсько-шляхетських військ. Поча
лися переговори. Але повстанці не погодилися на умови польської сто
рони і, побоюючись переправи Потоцького нижче по течії, вирушили 
до Переяслава. А «Лобода і Наливайко залишились з сотнею верш
ників, тоді Лобода сів у човен сам тільки, приїхав до берега до наших 
для переговорів... з яким переговори вів Йозеф Струсь, староста брац- 
лавський, але не могли домовитися. І тому вернувся до своїх, і так до 
Переяслава пішли» 45. Гейденштейн оцінює ці переговори як тактич
ний маневр з боку козаків:«... очевидно було, що тільки на часі виграти 
хотіли». Після цього Жолкевський здійснив вдалий маневр: зробив 
вигляд, що буде переправлятися поблизу Переяслава, де у повстанців 
були сім’ї, відправивши для цього вниз по Дніпру Потоцького. Коли ж 
козацькі залоги пішли до Переяслава, він переправився поблизу 
Києва 46. Гейденштейн детально описує раду повстанців у Переяславі, 
на якій було вирішено йти в степи, на схід. Частина козаків вважала, 
що краще здатися. При відході втікачів до Лубен^<за ними плив і флот, 
на якому знаходилось до 1500 чоловік» 47. Інші згадки з цього приводу 
в джерелах відсутні.

Серед багатьох подій 1596 р, увагу Бєльського привертає робота 
сейму у Варшаві, де одним з головних стояло питання про «свавілля ко
зацьке» і була ухвалена спеціальна конституція з вимогою екзекуції 
над козаками 4*.

Особливо докладно хроністи описують події на Правобережжі й об
логу на Солониці. 24 травня 1596 р. польсько-шляхетське військо 
пройшло Переяслав і погналось за козаками у «дике поле». Полякам 
вдалося перекрити шлях відступу на схід, до Путивля, і втікачі зму
шені були ставити табір біля р. Сула за Лубнами. Бєльський дає 
унікальний опис урядових військ, які оточили табір повстанців: «...з 
однієї сторони Струсь... з князем Кирилом Ружинським і Вишневець- 
ким і з тими ротами.*, яких всіх було більше тисячі коней... А з другої 
сторони Гетьман з ротою своєю і з своїм також полком... до півтори ти
сячі всіх. Другий полк був старости Кам’янецького Потоцького... де 
тринадцять сот людей було. Там же був і князь Огінський з військом 
своїм Литовським, якого було одинадцять сот коней». З третьої сторони 
була виставлена охорона, а з четвертої лежали болота від Сули 49. Пе
релік польсько-шляхетських військ дає можливість зробити певні 
підрахунки. Всього в урядовій армії нараховувалось близько 5 тис. 
жовнірів і шляхтичів-ополченців. В числі командирів полків і рот 
зустрічаємо імена найбільших польських, українських і литовських 
магнатів — Жолкевського, Ружинського, Струся, Вишневецького, 
Огінських, Потоцьких, Хоткевича, Язловецького, Собеського, Гер- 
бурта та ін.

Свідчення Бєльського викликали жваві дискусії істориків відносно 
кількості, національного і релігійного складу урядових військ. Щодо 
чисельності то, як відзначав дослідник козаччини В. Доманицький,
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польська армія була значно більшою, ніж вказано в тексті, оскільки 
при підрахунках не враховувалась значна кількість озброєних слуг і 
гайдуків при магнатах і шляхті50. Взагалі, за існуючим порядком на
бору шляхетських ополчень облік їх чисельності був ускладений 51.

Поданий перелік допомагає внести ясність у деякі принципові пи
тання щодо повстань кінця XVI ст. По-перше, термін «поляки» в опи
сах військових дій є умовним і характеризує не національну, а держав
ну належність війська, що закономірно. І хроністи, і їх наступники ви
користовували тільки цю назву, хоча й знали про змішаний польсько- 
український і литовсько-білоруський склад армії Жолкевського. 
По-друге, аналіз релігійної належності магнатів вказує на значний 
православний елемент серед них. А оскільки битва на Солониці була 
кульмінацією подій, то вона, як у фокусі, чітко визначила головний 
чинник цих повстань — соціальні супереченості. Польський держав
ний лад виступав при цьому як охоронець феодалів у межах Речі По
сполитої незалежно від їх етнічної належності. По-третє, те, що на бо
ротьбу проти козаків зібрався весь «цвіт рицарства польського» 52, 
свідчить і про масштаб подій, і про їх значення для сучасників. Адже 
магнатів і шляхту було практично неможливо зібрати в похід без їх зго
ди. Наприклад, у 1594 р. провалилась мобілізація сил на боротьбу про
ти татарського нападу. Але панівні верстви Речі Посполитої, в тому 
числі України, прекрасно розуміли, що найстрашнішим їх ворогом є 
повсталий народ. І одностайніст^виступу представників феодального 
класу свідчить, що повстання було сприйнято як загроза шляхетсько
му пануванню на Україні.

Повернемося до хроніки Бєльського. В таборі, хоч він і був 
підготовлений до оборони (поставлено чотири ряди возів, вириті, рови, 
насипані вали тощо), склалась важка ситуація: з’явилося багато пора
нених, не вистачало води і корму для худоби. Почалася виснажлива 
боротьба. Козаки здійснювали вилазки з табору, найбільша з яких бу
ла 28 травня. Загострювалися суперечності між окремими групами по
встанців. Вкінці травня «Козаки Лободу... звинувативши, ніби мав бу
ти зичливим війську Королівському; а то все справа була Налйвайко- 
ва, дали стяти, а по ньому обрали Кремпського» 53. Цим суперечкам, 
які мали глибоку соціальну основу, в значній мірі сприяв Жолкевсь- 
кий, який вів переговори тільки з Лободою 54. Про це знав Гейденш
тейн: «Немало до них (суперечок. — Лет.) спричинив* Жолкевський 
самими переговорами з Лободою» 55. Цікаві й інші, названі Гейденш- 
тейном причини, які штовхали Жолкевського на переговори з Козака
ми. Польний гетьман боявся, що до повстанців прийде підмога з «ни
зу», не хотів нести втрати, та і самі козаки «могли дуже знадобитися 
Речі Посполитій, якби для неї служити хотіли». А головне — Жолкев- 
ський пам’ятав про результати боїв під Білою Церквою 56. Тут Гейден
штейн суперечить сам собі. Чому ж і він, і Жолкевський згадували ці 
бої як свідчення труднощів боротьби з козаками, якщо була отримана 
вражаюча, хай і не остаточна перемога?
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Хроністи, особливо Бєльський, подають докладні описи останніх 
подій на Солониці. Враховуючи їх важливість і суперечливість, розг
лянемо докладніше ці повідомлення. Бєльський вказує, що поляки ос
терігалися можливого прориву козаків «і так цілий тиждень з коней не 
злазили і вдень, і вночі їх стерегли», але самі нічого не могли зробити і 
чекали підкріплення. 4 червня з Києва були привезені важкі гармати і 
прибув загін князя Заславського. Потім «два дні на табір їх стріляно, де 
більше двохсот чоловік в таборі вбито, а коней набагато більше». Уря
дові війська готувалися до вирішального штурму, призначеного на 8 
червня. В цій критичній ситуації деякі козаки — прихильники 
капітуляції — погодились на попередні умови Жолкевського і «тих 
вождів своїх Шаулу, Шостака, Наливайка видати хотіли. Але Нали
вайко, остерігшись того, хотів боронитися полком своїм: тому під вечір 
був великий розрух між ними, що аж в обозі нашому чутно було. Тоді 
наші, посідавши всі на коней, оточили табір в коло... щоб той зрадник 
Наливайко не втік. І вже були наші до штурму рушили того ж вечора... 
але в тім часі козаки, схопивши Наливайка... видали його: і самі ж до 
Гетьмана привели. На ранок також видати інших хотіли і гармати, і хо- 
рогви віддати... і присягу учинити, тільки щоб їх вільно пущено. Але 
коли їм Гетьман те пообіцяти не хотів, щоб там кожний свого 
підданого, якби його пізнав, взяти не міг, кинулись назад і сказали, що 
воліють до смерті своєї боронитись. А Гетьман теж сказав: Бороніться! 
І зараз скочили наші до них, що ані до бою, ані до зброї досягнути не 
могли: і так їх немилосердно сікли, що на милю або далі труп на трупі 
лежав. Як було всіх в таборі з черню і жінками на десять тисяч: яких не 
вирвалося більше півтора тисячі на чолі з Кремпським. Спіймано та
кож було частину, яких з присягою Гетьман відпустив» 57.

Такою, по Бєльському, була розв’язка повстання. Наскільки до
стовірний опис хроніста в подробицях, судити за відсутністю достат
ньої кількості джерел важко. За даними Гейденштейна, переговори за
вершились успішно, козаки видали ватажків і все, що від них вимага
ли, а «коли прийшло до відшкодування шкод, жолнірам нашим за
подіяних, великий розрух учинився. Наші твердили, що недостатньо 
відшкодувані лишились, почали обирати козаків. Гетьман, декілька 
десятків осіб покаравши, розрух заспокоїв і після присяги відпустив 
всіх» 58. Отже, ніякої розправи не було. Проте і сам Жолкевський в до
несенні королю писав, що жовніри зі злості, що мають мало здобичі, 
убили декілька десятків козаків

Порівнюючи джерела, можна визначити, що обидва хроністи і 
Жолкевський визнають: 1) факт порушення перемир’я з боку урядо
вих військ; 2) насильство над повстанцями («обирання» у Гейденштей
на, грабунок і вбивства у Жолкевського, різня у Бєльського); 3) єдину 
причину розправи — пошук, «відшкодування» (майна у Гейденштей
на і Жолкевського, підданих, а це для шляхти теж майно, у 
Бєльського).

Щоб зрозуміти, чому у жовнірів були «причини» для гніву, погля-
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немо, що знайшли поляки в таборі:«... дісталися нашим дві хорогви, від 
Рудольфа і Максиміліана козакам прислані, і одна князя Семиградсь- 
кого, крім того, булава і котли срібні, від Цісаря прислані, гармат до
брих 21, зіпсутих декілька, зброї немало. Скарб був бідний... ваотість 
його при розподілі на 4000 злотих польських оцінено» Ці 
підрахунки ніяк не відповідають характеристиці порстанців як 
«грабіжників». Добрі «грабіжники», якщо на 10 тис. чоловік мали до
бра на 4 тис. злотих! Навпаки, очевидно, що повстанці в основній масі 
були бідняками, підданими-втікачами, часто з сім’ями, козацькою 
«сіромою». А те, що переможці були розчаровані і розгнівані, залишив
шись без здобичі, вказує лише на одну „з причин впертого пе
реслідування повстанців.

В історіографії існують суперечливі думки щодо наслідків подій на 
Солониці для українсько-польських відносин. Так, польський історик 
3. Вуйцік вважав розправу на Солониці однією з головних причин по
дальшої ненависті козацтва до поляків: «... можливість розумного 
розв’язання козацького питання впала до нуля, а козаки чекали тільки 
оказії, аби знову повстати» 61. 3 цією думкою важко погодитись. Соло- 
ниця справді залишилась у пам’яті народній, але значення важливого 
рубежу в розвитку соціальної свідомості мас не мала. Це видно хоча б з 
того, що ні козацькі літописи, ні полемічна література не залишили 
про неї яскравих згадок. Широковідомим фактом події на Солониці 
стали лише після публікації розглядуваних хронік у середині XIX ст. 
Можливість «розумного розв’язання козацького питання» з’являлась 
неодноразово. Верхівка козацтва охоче йшла на компроміси, але 
відсутність гнучкості і послідовності у політиці урядових кіл Речі По
сполитої не сприяла розв’язанню козацького питання.

Закінчуючи опис історії повстання, хроністи простежують подаль
шу долю С. Наливайка. За Гейденштейном, «у Львові (Жолкевсь- 
кий. — Авт,) віддав Замойському здобуті у козаків хорогви, гармати, 
полонених. Замойський відіслав їх королю» 62. Перебування Наливай
ка у Львові підтверджується низкою джерел 63. Бєльський доповнює, 
що Наливайка тримали у Варшаві рік, влаштовували допити з торту
рами, а «після сейму його потім стято і, стявши, четвертовано і по час
тинам розвішено. Була то особа красна, муж, яких небагато, був би на 
добре обертав, що йому Бог дав, до того ж пушкар знаменитий» 64. Ха
рактеристика блискуча і, очевидно, не голослівна. Наведені свідчення 
про останній рік життя Наливайка також підтверджуються 
різноманітними джерелами 65,

Проведений аналіз свідчень Бєльського і Г'ейденштейна про по
встання 1594 — 1596 pp. дає підстави зробити деякі висновки. Хроніка 
Бєльського — це загалом об’єктивне і докладне джерело, підтверджене 
великою кількістю архівних матеріалів. Хроніка Гейденштейна 
повністю відображає офіційну точку зору на розвиток подій. Вона 
містить цінну інформацію, але вимагає особливо критичного ставлен
ня і перевірки тенденційних положень автора. Обидві хроніки, допов
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нюючи одна одну, дають хронологічну і фактологічну канву для 
висвітлення подій одного з найбільших народних рухів на Україні доби 
феодалізму.

Водночас ми бачимо, що належність двох істориків до одного 
суспільного кола людей (національного, соціального, професійного) 
не зумовлює єдності їх підходів до зображення історичних подій і по
статей, зокрема ворожого табору. І праця Бєльського, який стояв вище 
кон’юнктурних міркувань, може бути прикладом відповідального 
підходу до зображення суперечливих політичних подій у міжетнічних 
взаємовідносинах.
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Одержано 29. 09. 89 р.

В статье дается сравнительный анализ взглядов и свидетельств известных поль
ских историков конца XVI в. И. Вельского и Р. Гейденштейна в отношении восстания 
1594 — 1596 гг. на Украине. Определяется историографическая и источниковедческая
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ценность их работ для исследования названной темы. Рассматривается про
блема специфики польской литературы по истории Украины периода феодализ
ма.

В. /. Ульяновський

ЛЖЕДМИТРІЙ І І УКРАЇНА 
(ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ)

Розглядаються стосунки Лжедмитрія І  з  представниками різних верств і 
політичних угруповань українського люду. Розповідається про плани Самозванця 
щодо війни з Туреччиною та Кримським ханством, боротьби за польський престол.

На початку XVII ст. особливий міжнародний резонанс викликала 
діяльність Лжедмитрія І* яка стосувалася не лише Росії, а й Польщі та 
України. Звістки про Самозванця відразу з’явилися на сторінках 
німецьких «летючих листків», дипломатичних та приватних донесень, 
які десятками надходили до Риму, Венеції, Флоренції, Іспанії, Швеції, 
Франції. Ще за життя Лжедмитрія І з ’явилися польсько- та латино- 
мовні поеми і романи про нього. В 1617 р. драму з описом пригод Лжед
митрія І на підставі книги Антоніо Поссевіно видрукував Лопе де Вега.

Характеристики особи та оцінки діяльності Самозванця як його су
часників, авторів повістей, сказань та мемуарів'про Смуту початку 
XVII ст., так і дослідників останніх двох століть далеко не одностайні, 
а інколи прямо протилежні. З одного боку, про Лжедмитрія І говорить
ся як про «ставленика Польщі», «клеврата єзуїтів», «маріонетку коро
ля», авантюриста, що прагнув покатоличити Росію тощо, з іншого — 
на матеріалах головним чином спогадів сучасників-іноземців — Само
званець характеризується як людина європейської культури, 
сміливий реформатор, попередник Петра 1*.

Однак нові архівні матеріали, особливо актові, дозволяють стверд
жувати, що на російському престолі Лжедмитрій І в основних напря
мах внутрішньополітичного життя, по суті, продовжував курс своїх 
попередників2. Це дає можливість переглянути також оцінку 
зовнішньополітичної діяльності уряду Лжедмитрія І, зокрема його сто
сунки з різними суспільними верствами українського люду.

Як відомо, Самозванець з’явився на Україні на початку 1602 р. Про 
його перебування в Києві, Острозі та Дермані у князя К. Острозького, 
на Волині у аріан Гойських, у володіннях князів Вишневецьких, а 
потім Самборі та Львові у Мнішків згадується в численних працях з 
історії Смути. Говориться також, що Лжедмитрій І саме на ук
раїнських землях готувався до походу на Москву, почавши й о т  в 
1604 р. від Львова — Сашка через Київ до російських рубежів.

У даній статті ми спробуємо більш детально з’ясувати та охаракте
ризувати відносини Лжедмитрія І з різними верствами населеним Уж-
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