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Передмова

Мабуть неможливо знайти українця, котрий би не знав хоч трохи про Біло-
русь та білорусів – наших найближчих сусідів і приятелів. Особисто я знав
про Білорусь ще з дошкільного віку, саме тоді я читав вірші Янки Купали і
білоруські казки білоруською ж мовою. Коли вже я писав кандидатську ди-
сертацію (“Кройніка” Феодосія Софоновича як історичне джерело та пам’ят-
ка української історіографії ХVІІ ст.”), то виявив, що славетний хроніст,
створюючи свій фундаментальний узагальнюючий твір з історії України від
давніх часів до 1673 р., велику увагу приділив Великому князівству Литовсь-
кому і власне Білорусі. Щоб дослідити цей твір, особливо його другу частину
(“Кройніка о початку и назвизку Литви”) довелось поринути у світ князів Геор-
гія - Гінвіла, Бориса і Василя Полоцьких, великих князів литовських Миндов-
га, Войшелка, Довмонта, Гедимина, Ольгерда, Витовта, Свидригайла та ін.
Уже тоді я зіткнувся з разючим браком наукової літератури з історії Білорусі,
особливо відчутної в “місті чавуна і сталі”, яким був тоді мій рідний Січес-
лав-Дніпропетровськ. Лише хроніку Биховця у виданні видатного білорусько-
го історика, проф. Миколи Улащика (М., 1966) мені вдалося дістати
безпроблемно. Все ж мені вдалося написати й видати невелику статтю на цю
тему (1), включивши її до складу моєї кандидатської дисертації (2), яку я
захистив у 1975 р. Після захисту я задумав писати докторську дисертацію,
присвячену українському літописанню, зацікавився і творами іноземців ХVІ–
ХVІІІ ст., які писали про Україну (3). І тут уже я грунтовніше зацікавився
джерелами і літературою з історії Білорусі, а особливо позитивне враження на
мене справили роботи вищезгаданого М.М. Улащика, також Адама Маль-
дзіса та Володимира Чамярицького. Влітку 1978 р. я повіз студентів – істо-
риків Дніпропетровського держуніверситету на архівно-музейну практику до
Ленінграду і мав змогу вперше побачити білоруську землю на власні очі.
Особливо мені сподобався Гомель, що велично розлігся на берегах Сожу.
Тоді ж з поради мого наукового керівника Миколи Павловича Ковальського
(1929–2006) я подав заявку на участь у престижній науковій конференції у
Вільнюсі, де мали бути провідні білоруські науковці, в першу чергу М. М. Ула-
щик. Але якраз тоді починалось моє 10-місячне стажування у Польщі і від
поїздки до Вільнюса, про яку потім із захватом розповідав Микола Павло-
вич, довелось відмовитися. Однак поданий мною текст доповіді був опублі-
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кований (4). Працюючи в польських архівах, я збирав матеріали для докторсь-
кої дисертації, тему якої на той час довелося поміняти. Я писав тепер про
джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658
рр. (тоді цей період доводилося штучно обмежувати 1654 р.). В ході роботи
траплялись час від часу матеріали до історії Білорусі, але занурюватись у цей
пласт було неможливо, бо переді мною стояли інші завдання і крім того дово-
дилось рахуватися з тим, що дослідження з історії України і Білорусії в умовах
Російської імперії під назвою СССР було дуже тяжко видати. І все ж, коли я
при поверненні зустрівся з М. М.Улащиком, то усвідомив, що без глибокого
дослідження історії Білорусі, важко буде зрозуміти українську історію. Я навіть
спробував залучити до написання кандидатської дисертації з історії Білорусії
свого дипломника Федора Шепеля, той навіть листувався з цього приводу з
М.М.Улащиком (з поради білоруського вченого він вирішив писати роботу з
історії Могилева ХVІІ ст.), але обставини не дали змоги реалізуватися цьому
задуму. Ф. Шепель повернувся до україністики, став письменником, я ж тільки
побіжно торкався деяких сюжетів білоруської історії (переважно середини
ХVІІ ст.). Я у середині 80-рр. побував на міжнародній конференції у Мінську,
трохи попрацював у білоруських архівах, але, на жаль, не було змогу розвину-
ти діяльність у даному напрямку.

Коли настав переддень державної незалежності України й Білорусі, я з
особливою увагою стежив, що робиться у “сябрів”, мене глибоко вразило
тоді повідомлення про відкриття могил жертв сталінських репресій у Куропа-
тах (аналог сумнозвісної Биківні під Києвом). Я виписував тоді не тільки ряд
українських демократичних газет, в першу чергу “Літературну Україні”, але й
білоруський “ЛіМ” (“Літаратура і мастацтво”), навіть надрукував на шпаль-
тах цієї газети свою статтю (написану разом з М.П.Ковальським) (5). Влітку
1991 р. я перебував на науковому стажуванні у Польщі і звичайно ж приїхав на
міжнародну конференцію у Любліні “Рим - ІІ”, присвячену історії народів і
держав, що входили колись у Річ Посполиту. Там я мав змогу познайомитися
з білоруськими науковцями з Польщі (в першу чергу Антоні Міроновичем),
почути блискучу доповідь А. Мальдзіса, бути свідком полеміки, яка розгор-
нулась між деякими польськими істориками та білорусами з гострих питань
білорусько-польських відносин. Тоді А. Мальдзіс та Кіпель (лідер білоруської
наукової еміграції) здобули заслужену перемогу у цій дискусії. Побачене й
почуте стало поштовхом до більшого зацікавлення білоруською історією. Я
виступив на міжнародній конференції у Гродно (6), більше уваги став приділя-
ти білоруським джерелам до історії України (7).

Мій переїзд до Києва у 1996 р., де я став завідувачем кафедри історії
Національно університету “Києво-Могилянська Академія” (1996–2002), май-
же одночасно завідувачем відділу пам’яток княжої та козацької доби Інсти-
туту української археографії та джерелознавства НАН України, а з 2002 р.
професором цієї ж кафедри, створив кращі, ніж у Дніпропетровську, умови для
реалізації моїх творчих планів. Я мав можливість грунтовніше попрацювати в
київських архівосховищах. Невдовзі я опублікував незнаний досі лист найви-
датнішого білоруського поета Янки Купали (8), звернув увагу на деякі знакові
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постаті в історії українсько-білоруських взаємин, в т.ч. на сторінках енцикло-
педичних видань (9), відгукнувся рецензією на цікаву книгу молодого біло-
руського дослідника  Геннадія Сагановича  (10), почав перекладати
фундаментальний твір італо-польського хроніста ХVІ–ХVІІ ст. Олександра
Гваньїні, у якому багато сторінок присвячено Білорусі (11).

Новий крок у напрямку до Білорусі, яка стала мені тепер і географічно
ближчою, я зробив у 1999 р. Саме тоді з поради деяких колег – істориків
(професори І. В. Верба та В. І. Ульяновський) я взяв участь у Других Дов-
нар-Запольських читаннях, на все життя запам’ятав ту теплу атмосферу, у
котрій проходили цей представницький форум білорусистів, приязні контакти з
цілим шерегом сучасних білоруських дослідників, наприклад з археологом
Георгієм Штиховим, з істориком Валентиною Лебедевою (Гомель), і з того
часу стараюсь не пропускати жодного з цих читань. Тоді я виступив з допов-
іддю про листи М.В. Довнар-Запольського до М. С. Грушевського, які я вия-
вив у ЦДІА України у Києві (12). Приблизно у 1999 р. відбулося моє знайомство
(спочатку заочне) з відомими білоруським літератором Євгеном Лецкою, який
став потужним ініціатором моїх білорусистичних зацікавлень. Саме він став
перекладати мої статті білоруською мовою, саме він проклав шлях для моїх
публікацій у білоруські газети “Голас Радзімы”, “Краязнаўчая газета”, жур-
нали “Полымя”, “Культура”. Оскільки я ніколи не любив писати до корзини чи
в шухляду (а власне хто це любить?), то кожна публікація в білоруських ви-
даннях заохочувала мене до наступної, до написання й публікації нових праць
з білоруської історії в українських виданнях. За це я безмежно вдячний пану
Євгенові – великому патріоту Білорусі і цю подяку складаю йому у передмові
даної книги. Контакти з паном Євгеном наштовхнули мене на думку про ви-
дання збірника моїх опублікованих раніше і ще невиданих статей кілька років
тому і нарешті цей задум реалізувався. В ході роботи я доповнив свої видані
раніше статті, виправив помічені друкарські помилки тощо. Таким чином, ці
статті, досі розпорошені по малодоступних (принаймні для українського чита-
ча) виданнях, швидше дійдуть до зацікавлених читачів. У додатках я подав
статтю мого аспіранта Олександра Кислюка і три статті моєї дочки Інни
Тарасенко, яка працює провідним археографом в Інституті української архе-
ографії та джерелознавства НАН України.

Колись Янка Купала написав прекрасного вірша “Я ня паэта”, де є й такі
рядки:

“Кожны край мае тых, што апяваюць,
Чым ёсць для народа ўпадак і хвала,
А беларусы нікога ж не маюць,
Няхай жа хоць будзе Янка Купала”.

Звичайно, в Білорусі є тепер чимало добрих істориків та поетів і я жод-
ною мірою не вважаю себе гідним лаврів геніального поета. Але ж і сказати,
що на полі україністики та білорусистики повний порядок і що там працює ціла
армія висококваліфікованих науковців, творчий доробок ще й гідно поцінову-
ють державні структури, я аж ніяк не можу. До того ж історія Білорусі, як і
України, є величною, яскравою і неймовірно цікавою, але невирішених про-
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блем та “білих плям” там більше ніж достатньо. Таким чином, кожен при
бажанні може долучитися до виконання цього шляхетного завдання і кожно-
му знайдеться чимало праці. З малих цеглин будують великі мури! До того ж,
треба враховувати особливості української та білоруської минувшин. Вони так
сильно й часто переплітаються між собою, що неможливо глибоко вивчити
історію України у відриві від історії Білорусі, і навпаки. Тому в Інституті
української археографії та джерелознавства НАНУ нами формується Центр
дослідження історії Білорусі і цю книгу можна вважати її першим виданням.
Сподіваюсь, що ця моя книга буде корисною дослідникам і української, і біло-
руської історії, а також внесе свою лепту у розвиток українсько-білоруської
дружби.
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Білорус-киянин на Святій Землі

З часів святого апостола Андрія Первозваного наші предки добре знали
про Святу Землю з її центром – Єрусалимом, де знаходиться Гроб Госпо-
день, і мріяли там побувати. Поза сумнівом, певні контакти зі Святою Зем-
лею існували ще здавна, про що свідчать сторінки історії християн у Криму.
Ця традиція поволі набирала силу, особливо після хрещення Русі князем Во-
лодимиром Святим у 988 р. На жаль, записки паломників тієї доби не зберег-
лися. Тим не менш, з ХІІ ст. починається традиція таких свідчень, бо власне
тоді ігумен Данило здійснив щасливе паломництво у Єрусалим. Чим ближче
до нашого часу, тим більше зустрічаємо цінних нотаток про ті далекі і небез-
печні мандрівки до Святої Землі. Православні вірні свідомо йшли на ризик
далекої мандрівки через мусульманські країни, наражаючи себе на смертельну
небезпеку. Палка віра у Христа вела їх до Єрусалиму!

У ХІХ ст. ці унікальні пам’ятки почали друкувати науковці. Особливо
багато публікацій з’явилося на сторінках часопису “Православный палестин-
ский сборник”, який видавався у Москві наприкінці ХІХ ст. У 15-му його томі
знаходимо матеріал С. Долгова під заголовком “Схожение священноинока
Варсонофия ко святому граду Иерусалиму в 1456 и 1461–1462 гг.”. З короткої
передмови довідуємося, що цей твір було знайдено 8.05.1893 р. Миколою Сави-
чем Тихонравовим у рукописі першої чверті ХVІ ст. Судячи з мови пам’ят-
ки вона була створена білорусом, уродженцем Полоччини або Смоленщини.
Спроби пролити більше світла на особу ієромонаха (священика-ченця) Вар-
сонофія не повелися. Принаймні, спроба пов’язати цього Варсонофія з його
тезкою, ігуменом з Бельчиці, духівником новгородського митрополита у 1471 р.,
наставником смоленського митрополита Йоакима, на наш погляд, поки що не
мають під собою належних підстав і залишається тільки на рівні гіпотези. Це
зовсім не применшує ваги місії о. Варсонофія і вартості його записів про подо-
рож. Його нотатки дуже лаконічні, мова йшла, як зазвичай у пам’ятках тако-
го роду, йшла майже виключно про святі місця, де описувалися храми й
монастирі. Дуже рідко розповідалося про населені пункти країн, через які про-
ходив маршрут двох паломництв Варсонофія, хоч трапляються і певні винят-
ки, наприклад опис Молдавії. З нотаток довідуємося, що Варсонофій у 1456 р.
вирушив у путь з Києва до Акермана (Білгороду-Дністровського), а звідти –
на Стамбул (Константинополь) – о. Крит – о. Родос – Лаодикію – Триполі –



9

Бейрут – Дамаск (тут о. Варсонофій жив 2 тижні) – Святу Землю (Тиверіадсь-
ке озеро, р. Йордан, міста Фавор, Харазін, Емаус та ін., особливо Єрусалим).
Сюди він прибув 2.05.1456 р. і провів два місяці, відвідуючи околиці, що так чи
інакше були пов’язані з перебуванням тут Спасителя. На жаль, на цьому сю-
жет уривається, але автор нотаток не раніше другої половини 1456 р. вже
повернувся до Києва. Цікаво, що на цьому о. Варсонофій не заспокоївся і
через певний час знову вирушив у путь, ставши таким чином першим палом-
ником зі східнослов’янських народів, який двічі здійснив паломництво до Свя-
тої Землі.

Приблизно у середині 1461 р. він вирушив з Києва на Молдавію, потім –
на Білгород – Дністровський, який перед цим перейшов під владу молдавсь-
кого господаря. Звідти о. Варсонофій пішов тим самим маршрутом, що й під
час першої мандрiвки, але після о. Родос вирушив не на Лаодикію, а на о. Кіпр,
звідки вирішив йти іншим шляхом і відвідати ті біблiйні місця, де йому не
вдалося побувати під час першого паломництва. Отже о. Варсонофій опинив-
ся у дельті Нилу, потім у Каїрі, а 12.01.1462 р. вирушив на Синайській півострів.
27 січня, тобто через два тижня, він був уже у одному з синайських монас-
тирів, після чого вирушив у Єрусалим і прибув туди опівдні. На жаль, і цього
разу паломник не розповідає про своє повернення додому, але, поза сумнівом,
воно було щасливим.

При всьому лаконізмі опису данe ціннe джерело з історії Православної
Церкви засвідчує міцні контакти між Україною, Білоруссю та Святою Зем-
лею. Завдяки такому подвійному паломництву, зріс авторитет святого Києва
як духовної столиці православних християн і не випадково за Києвом поступо-
во закріпилося ім’я другого Єрусалиму! У цьому заслуга і білоруського ієро-
монаха Варсонофія!

(Дана стаття була опублікована нами раніше: Мыцык Ю. Беларус-кіяулянін на
Святой Зямлі // газ. “Голас Радзімы” від 22.08.2001 р. – № 34 (2748). – С. 6).

Битва під Оршею 1514 року

У Східній Європі на межі ХV–ХVІ сторіч вступила до вирішальної фази
боротьба за спадщину Київської Русі між двома потужними центрами. Один
з них – Велике князівство Литовське й Руське (“Литовська Русь”) поступово
слабшав. Литовська держава, яка захопила свого часу спустошені монголо-
татарським нашестям українські та білоруські землі, уклала союз з Польщею
й остання почала домінувати в цьому державному об’єднанні. Як наслідок –
прийняття католицизму панівною династією, дискримінація православних, за-
гострення міжнаціональних конфліктів. І хоч ця держава все більше ставала
мачухою для українців, а певною мірою й білорусів, вона все ж була тоді наба-
гато ближчою, ніж варварська Московія (саме “Московією”, а не “Руссю”
називали її західноєвропейські географи та історики).

Московська держава, яка скинула золотоординське ярмо 1480 р., швидко
зміцнювалася. За часів великого князя московського Івана ІІІ вона не тільки
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“зібрала” всі великоросійські землі, але й перейшла до імперської, загарб-
ницької політики. Скориставшись ослабленням Великого князівства Литовського
й Руського, Москва виграла кілька війн наприкінці XV – початку XVI сторіч,
окупувала українську Сіверщину. Московським перемогам сприяли потужні
удари по Україні з півдня турецько-татарських агресорів. Спадкоємець Івана
ІІІ, великий князь московський Василь ІІІ натхненний успіхами батька, праг-
нув закріпити Московію на заході... Війна, яка розпочалася ще 1501 р. та двічі
перепинялася, вибухнула з новою силою. Під час кампанії 1514 р. Василь ІІІ
захопив білоруський Смоленськ і послав своє велике військо під Оршу – важ-
ливий стратегічний пункт на перехрещенні торговельних шляхів між Києвом,
Мінськом, Вільнюсом та Москвою. Прагнучи оволодіти Оршею, московське
військо хотіло водночас узяти реванш за поразку тут від армії Великого князів-
ства Литовського і Руського 1508 р. Здавалося, ніщо не могло зупинити мос-
ковитів, однак раптовий марш “литвинів” (так у джерелах називали тоді не
тільки етнічних литовців, але й білорусів та українців) з Вільнюса під Оршу
змусив нападників вступити на лівий берег Дніпра...

Військо Великого князівства Литовського і Руського було мішаним. Воно
налічувало близько 35 тисяч чоловік, майже половина з яких припадала на
коронне військо, тобто Корону Польську. Крім етнічних поляків, у Коронному
було чимало українців (галичан, волиняків, холмщаків та подоляків). Може,
трохи менше становили “литвини” (етнічні литовці, білоруси, українці з Пол-
ісся, Київщини, Сіверщини). Було також трохи литовських татар і найманої
сербської кінноти. У війську досить пропорційно були представлені піхота,
кавалерія (важка й легка), артилерія.

Загальне керівництво цим військом здійснював князь Костянтин І Ос-
трозький (1460–1530). Представник старовинного православного українсько-
го роду з Волині (його родове гніздо – славетний Острог), покровитель
Православної Церкви й української культури, князь уславився, насамперед,
як полководець та адміністратор. Сучасники змальовують його, як людину
невисокого зросту та непоказної статури, скромну й невибагливу. Смагляве
обличчя, темні проникливі очі, довге чорне волосся, довгі вуса й пишна боро-
да... Непоказна з першого погляду людина, князь Костянтин перевтілювався
на полі битви і нагадував тоді лева. Це впіймав талановитий художник, зобра-
зивши князя під час битви так, що волосся на його голові, вуса й борода нага-
дувало левину гриву. Неймовірно хоробрий, він не втрачав розсудливості в
найгарячіші моменти і вправно керував армією. Тож не випадково князь був
улюбленцем короля Польсько-Литовської держави Сигізмунда І Старого, кот-
рий обсипав його почестями та титулами: князь обіймав посади старости
брацлавського, луцького, звенигородського й вінницького, маршала волинсь-
кого, каштеляна віленського, воєводи троцького, врешті-решт великого геть-
мана литовського! Саме князь Острозький громив ординців на Волині впродовж
1486–1490 рр., успішно боронив від них Рівне 1496 р., переміг напасників під
Вишневцем (1512), Сокалем (1519), Вільшаницею на Київщині (1524) тощо.
Разом з майбутніми королями Олександром та Яном Ольбрахтом здійснив
похід під Очаків і в липні 1497 р. розгромив кримського хана, взявши в полон
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його командуючого – Менґлі-Ґірея. Громлячи московитів на Сіверщині, він
зазнав поразки від переважаючих сил противника 1500 р. (біля Ведроші) й
потрапив у полон. Просидівши довгий час у вологодській в’язниці, князь прий-
няв пропозицію перейти на службу до московитів, але за першої ж оказії втік
на Батьківщину (через сім років) і знову очолив “литвинів”. 13 серпня 1508 р.
в битві під Оршею він узяв переконливий реванш за Ведрошівську поразку, а
1513 р. знову розбив тут потужний московський загін. І ось доля знову приве-
ла його під стіни Орші проти тих самих ворогів! Сподвижниками Костянтина
І в цій виправі був литовський князь Юрій Радзивіл – “Геркулес” і поляки
Януш Сверчовський та Войцех Самполинський...

Московити укріпилися на лівому боці Дніпра й не хотіли, як тоді казали,
“дати поле” для битви, їхнє військо складалося майже суціль з кавалерії, й
чисельно “литвинів” переважало. Деякі джерела називають навіть число 80 ти-
сяч, але це – явне перебільшення. Головнокомандувачем був князь Іван
Андрєєвіч Чєляднін, його помічник – князь Михаїл Булгаков-Голіца, воєводи
Григорій Фьодоровіч Давидов та Іван Тьомка-Ростовскій.

Перебуваючи в програшній позиції, князь Острозький зважився на рішучу
й хитру акцію, котра різко змінила становище.

Імітувавши підготовку до форсування Дніпра в одному місці, він, корис-
туючись тим, що береги були вкриті густим лісом, перекинув військо в інше.
Там, проти ночі 8 вересня 1514 року, було збудовано дерев’яний міст, на діжках
яким переправилася артилерія та піхота, після чого міст не витримав наван-
таження. Однак, знаючи рідні дніпрові береги, українці й білоруси повели кінноту
в брід. Дніпро був форсований і при цьому загинув тільки один вояк. Ранком
8 вересня перед ошелешеними московитами постало все військо їхніх супро-
тивників (українсько-білорусько-литовсько-польське). Свої найліпші сили ра-
зом з артилерією князь поставив у центрі, а на фланги – легку кінноту та
гірше озброєну піхоту. Позаду правого крила він улаштував засідку, куди ске-
рував частину артилерії та піхоти. Чудовим розташуванням війська в т.зв.
“старо-польськім” строю, вміло використавши рельєф місцевості, князь Ост-
розький посилив свою перевагу. Московське ж керівництво не виявило ініціа-
тиви – поставило свої сили за звичним ладом у вигляді ромба: передова
сторожа, полки правої та лівої руки, у центрі – «великий полк», а позаду –
тилова сторожа. Покладаючись на чисельну перевагу, Челяднін до того ж
надмірно розтягнув полки.

Не чекаючи, поки московити почнуть планомірний наступ, щоб скинути
військо князя Острозького в Дніпро, він сам розпочав воєнні дії й цим здобув
ще один козир, вже третій у цій битві. Близько полудня Самполинський кинув
у бій свою легку кінноту проти московського полку правої руки, не даючи
йому змоги оточити “литвинів”. Московити однак встояли й самі перейшли в
наступ, але наштовхнулися на другу лінію оборони (піхота й артилерія), котра
зупинила ворога. Цієї миті ліве крило армії князя Острозького перейшло в
контрнаступ. Тут активно діяли поляки разом з українцями (самих воли-
няків нараховувалося 1–1,5 тисячі). Ніби морські хвилі, тричі піднімалися в
наступ воїни лівого крила і врешті-решт змусили ворога відступити. Тим
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часом розгорілася битва й на іншому фланзі, де стояли переважно “литвини”.
Сам Острозький повів у бій литовців, українців і білорусів проти лівого мос-
ковського полку та потіснив останній. Тоді Челяднін кинув туди підкріплен-
ня. Відчувши, що настає критичний момент, Острозький вдався до воєнних
хитрощів. Умовним сигналом він дав знак імітувати відступ, московська
кіннота погналася за “втікачами”, прагнучи скинути їх у Дніпро. Але “втікачі”
навели московитів на свою засідку. З прибережної гущавини гримнула арти-
лерія, а “втікачі” розвернулися на 180 градусів і разом з вояками, що сиділи
в засідці, ринули на ворога, спантеличеного таким воєнним кунштюком. Ра-
ніше від першого ж залпу загинув воєвода Іван Ростоцький. Московська
кіннота в паніці кинулася втікати. За ними ринуло об’єднане військо на чолі
з князем Острозьким. У запалі погоні воно змело й великий полк моско-
витів, який удалося загнати на грузькі береги річки Кропивної і там майже
повністю знищити. Водночас другий ешелон війська на чолі зі Сверчевським
вдарив по інших московських полках. Це призвело до тотального розгрому.
Погоня за московською армією, що втікала, припинилася аж опівночі. Упро-
довж восьми миль поля були вкриті їхніми трупами. Було знищено чи втопи-
лися в Дніпрі та Кропивній понад 30 тисяч московського війська. Вони потім
були поховані, а ці могили місцеві жителі показували зацікавленим ще в
XIX столітті. У полон було взято Челядніна разом з вісьмома воєводами,
37 значних бояр, 2 тисячі дворян, захоплено багаті трофеї, у тім числі всі
московські прапори... У війську князя Острозького полягло 4 тисячі воїнів.
Унаслідок перемоги від ворога було очищено значну територію та відкрито
шлях на Смоленськ...

Звістка про перемогу під Оршею облетіла всю Європу. Були навіть
спеціально видані чотири брошури латиною та німецькою мовою, в яких ко-
роль Сигізмунд І та нунцій Пізо розповідали про битву папі Леону X. Про цю
битву писали українські, білоруські, литовські й, особливо, польські хроніки,
насамперед Бернарда Ваповського, Марціна Бєльського, Мацея Стрийковсь-
кого, Юлія Деція тощо. Вони порівнювали битву під Оршею з перемогою
римського полководця Сципіона Африканського над славнозвісним Ганніба-
лом при Замі (202 рік до н. е.), називали князя Костянтина І “Сципіоном русь-
ким” (чи треба додавати, що, називаючи князя “руським” (“русинським”),
вони зовсім не мали на увазі сучасне “російський”). Сам князь, щедро обда-
рований королем, побудував на честь перемоги дві православні церкви у
Вільнюсі (Свято-Троїцьку та Свято-Микільську). Ще одну блискучу пам’ят-
ку про битву під Оршею зберегла картина “Битва під Оршею”, намальована її
учасником, учнем знаменитого художника Лукаса Кранаха Старшого. Цікаво,
що на одному полотні він змалював різні моменти битви, і тому князь Ост-
розький намальований там аж тричі. Ця картина є чи не найкращим баталі-
стичним полотном доби Відродження і нині милує око глядачів у Національному
музеї Польщі, що у Варшаві. Битва під Оршею 1514 р. є найславнішою в
історії білоруського, українського, литовського та польського народів. Вона
надихала поневолені народи на боротьбу з московськими колонізаторами й тому
останні так люто нищили пам’ять про неї. Ця битва є яскравим прикладом
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того, що спільними зусиллями народів, які борються за свою волю й неза-
лежність, можна зупинити будь-якого агресора!

(Варіанти даної статті було нами опубліковано раніше: Мицик Ю. Битва під Ор-
шею // газ. “Шлях перемоги” від 27.03. 1997 р. – № 13(2239). – С. 8; Мицик Ю. Битва під
Оршею 1514 року // Україна крізь віки. – К., 2000. – С. 133–137; Мыцык Ю. Бітва пад
Воршаю 1514 году // газ. “Ніва” від 8.09.2002 р. – № 36 (2417). – С. 10; Мыцык Ю. Бітва
пад Воршаю 1514 году // Полымя. – 2003. –  № 3. – С. 184–186).

З джерел до історії Сіверської України
та Білорусі ХV–ХVII ст.

(за матеріалами польських архівосховищ)

У даній статті продовжується розпочата нами на сторінках “Сіверянсь-
кого літопису” публікація документів з історії Сіверської України. Водночас
ми вмістили тут деякі документи, які стосуються сусіднього регіону, у дано-
му випадку південної Білорусі. У даній публікації завершується подача мате-
ріалів (1) із знаменитого “козацького відділу” фонду “Архів коронний у
Варшаві”(далі – АКВ) АГАД. Щоправда, у цьому фонді за номерами 58, 86
та 88 зберігалося раніше три важливих документи з історії Сіверщини, але у
1946 р. вони були передані одному з польських музеїв, причому їхнє нинішнє
місцезнаходження не вдавалося встановити (вони зберігаються нині у Націо-
нальному історичному музеї України у Києві). Це – жалувана грамота царя
Олексія місту Козельцю від 15(5).08.1655 р. (з Вільна), котрою підтверджува-
лися вольності міста, надані йому польськими королями; лист Івана Ярошен-
ка до ніжинського полковника Василя Золотаренка (від 21(11).12.1661 р.) про
те, що князю Г.Ромодановському було відправлено листа із скаргою на та-
тар; лист басанського сотника Данила Кириловича від 25(15).12. 1661 р., ад-
ресований до наказного гетьмана Якима Сомка з повідомленням про скинення
колишнього басанського сотника Переяславського полку і поставлення його,
Данила, на дану посаду. До речі, про цю переміну і про ім’я басанського сот-
ника Данила Кириловича не згадують найповніші на сьогодні опрацювання з
історії козацької старшини Гетьманщини. Водночас вони називають Данила
Кириліва в якості воронківського сотника Переяславського полку у лютому
1662 р.(2). Можна не сумніватися, що тут мова йде про одну й ту ж саму
особу, яка обіймала посади спочатку воронківського, а потім басанського сот-
ника, причому при боці Якима Сомка, а не Юрія Хмельницького.

Набагато значнішим виглядає комплекс джерел з відомого зібрання польсько-
го колекціонера середини ХІХ ст. Марціна Гожковського, яка нині зберігається
у ВР БПАН. Можна сказати, що практично всі гетьманські документи з дано-
го зібрання нами вже видрукувані, насамперед на сторінках “Сіверянського літо-
пису” у 1995–2000 рр. Однак недрукованими лишаються ще досить багато
документів інших представників козацької старшини, половина українського
хронографу ІІ редакції, що його невірно називають “хронікою Леонтія Бобо-
линського”, всілякі актові матеріали з історії Козельця ХVII–ХVIII ст. та ін.
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Інші документи були виявлені нами в Державному архіві у Кракові та фонді
“Архів Радзивилів” АГАД. Отже, нижче подаються тексти 11 документів, які
були створені наприкінці ХV–ХVII ст., а точніше у 1493–1679 рр.

Насамперед привертають увагу найраніші документи (№№1–2) з огляду
хоча б на їх надзвичайну рідкість. Це два привілеї великого князя литовського
Олександра, дані віленському міщанину М. Василевичу та дорогицьким шлях-
тичам Минцьковським на володіння маєтностями. У першому випадку маєт-
ності локалізуються, очевидно, на Віленщині, у другому – у Дорогицькому повіті.

Документи №№ 3–8 – стосуються періоду Національно-визвольної війни
українського народу 1648–1658 рр. Вони проливають світло на деякі незнані
раніше сторінки історії краю цього періоду, насамперед такі, що відбувалися у
Чернігові, Чорнобилі, Гомелі, Мозирі та ін., тут згадуються видатні керівники
Національно-визвольної війни на Сіверщині, полковники Степан Подобайло,
Іван Золотаренко, Антон Жданович. Ці документи наводяться і повністю, і в
регестах, вони є інколи анонімними , хоча можна припускати, що вони були
адресовані польному гетьману литовському, фактично тодішньому головно-
командуючому, князеві Янушу Радзивилу. Один з документів (№ 6) був писа-
ний Радзивилу одним з його воєначальників, православним українським
шляхтичем Симоном Павшею, з-під пера якого вийшло тоді чимало важли-
вих донесень про події на Сіверщині. Такого ж типу, але вже пізнішого часу,
конкретніше часу походу на Сіверщину короля Речі Посполитої Яна-Казими-
ра у 1664 р. є два регести документів, у котрих розповідається про хід запек-
лих боїв у регіоні, згадується, до речі, й про Чорнобиль. (№№ 9). Далі йдуть
переважно гетьманські та полковницькі універсали та листи.

Два листа чернігівського полковника В. Дунін-Борковського репрезенту-
ють досить рідкісну категорію документів. В той час автономія Лівобічної
Гетьманщини була під тиском Москви значно звуженою і зовнішньополітичне
листування полковників ставало тоді швидше винятком, ніж правилом. Дунін-
Борковський пише тут про втікача Гурського, колишнього підданого великого
маршалка литовського О.Полубинського, на територію Чернігівського полку,
а конкретніше – до Любеча. У відповідь на письмове звернення та прибуття
посланців полковник наказав привести втікача до Чернігова і розібратися з
ним. Врешті Гурського довелося-таки повернути, але водночас Дунін-Бор-
ковський вимагав повернути з ВКЛ, з Лоєва, від панів Нечаїв (родичів Данила
та Івана Нечаїв!) свого втікача-підлітка і просив, щоб з Гурським поводилися
гуманно, бо він не заподіяв багато чого з того, що йому приписували. Харак-
терно, що чернігівський полковник називає підкреслює українське походжен-
ня Гурського (“є родом українець…тут в Україні багато хто його знає і він тут
має своїх близьких приятелів”), отже не тільки на Наддніпрянщині, але й на
Сіверщині ХVII ст. етнічне визначення “українець” виразно витісняє попе-
реднє – “русин”.

При публікації ми використовували спрощені правила публікації доку-
ментів ХVІ–ХVIII ст., причому літера “ять” послідовно замінювалася на
“і”, твердий знак наприкінці слів пропускався і т.д. Цього разу однак титла не
розкривалися.
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Додатки :

№ 1

1493, січня 19. – Вільно. – Привілей великого князя
литовського Олександра до віленського воєводи,
литовського канцлера князя Миколая Радзивила

“Сам Александр, Божю млстью великий кнзь литвский, руский, жомоит-
ский и иних, воеводі виленскому, канцлірю нашому пну Миколаю Радивилу.

Дали есмо міщанину виленскому Максиму Василевичу сеножать Оугол
подлі твоего млына по дорогу, которая з міста идіть зъза ручья изъза Вилнья.
А дали есмо то вічно ему и его дітем. Писан у Вилни ген. 19 днь индик. 11.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Supplementum. – № 3. – Оригінал, завірений печат-
кою. На звороті запис рукою ХVII ст.: “List kniazia Aleksandra w.litewskiego”. Є також і
запис рукою ХVIII ст.:” Fasc[icuł] 3 do spraw extraordynowanych”).

№ 2

1495, вересня 28. – Городня – Стверджувальна грамота
великого князя литовського Олександра

до дорогицького намісника Якуба Довойковича

“Сам Александр, Божю млстью великий кнзь литовский, руский, жомо-
итский и иних, намістнику дорогицкому, пну Якубу Довойковичу.

Били нам чолом земяне дорогицкиї Миколай а Климент Минцовский и
повідили перед нами, што брат их Томко купил землю тяглую в члвка нашого
повіту Дорогицкого, в Пашка Ганцевича, оу Хроловичох и десятники дей до-
рогицкий велят им службу служити и подати давати, потому как тот наш
члвк с тое земли служил и подати полнил. И просили нас, абыхмо их ис того
вызволили, а мы их ис того вызволили, тую землю держати им подлуг купле-
нини их, а нам особную службу ис тое земли служити, древом осаженым как
на то служит, а и с тяглыми людми с тое земли ничого им не служити и
податей не давати, толко им нам древом служити. Писан в Городні сен. 28 дня
индик. 13. При т[ом] был Мар.(?) нам. Ониклай.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Supplementum. – № 4. – Оригінал, завірений печат-
кою).
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№ 3

1648, жовтня 17. – “Видимус” із гродської книги
Пінського повіту (регест)

Барбара Харлинська Абрагамова Тишкевичова подала реєстр речей,
котрі дісталися їй від отців домініканців чорнобильських і пані Котовської,
але 23.10.1648 р. їх було забрано козаками-“ребелізантами” на Прип’яті з
байдаків біля Ляховської переправи. Тоді козаки вбили ксьондза, а всі речі
забрали.

(Держархів у Кракові. – Ф. “Архів Ходкевичів у Млинові”. – № 1286).

№ 4

1649, лютого 1 (січня 22). – Випису із гродської книги
Троцького воєводства (регест)

Прибув Самуїл Яскевич, слуга Зигмунта Служки, гомельського старо-
сти, і подав “лист” короля Яна-Казимира, даний у Кракові . У цьому універ-
салі короля говорилося про повстання, відзначалося, що Служка виявив
мужність. За це король надає йому конфісковані добра “якогось Мартина Гу-
мецького, гомельського міщанина”, котрий під час цього “бунту” виявив себе
як “зрадник”.

(Держархів у Кракові. – Ф. “Архів Ходкевичів у Млинові”. – № 1286).

№ 5

1653, липня 12. – Мозир. – Лист
шляхтича Симона Павші до польного гетьмана

литовського князя Януша Радзивила

“Яснеосвічений милостивий князю, пане а пане і добродію мій, милости-
вий до мене!

Козацьких послів, котрі йдуть від Хмельницького до вашої князівської мості,
мого милостивого пана, я затримав тут, у Мозирі, на півтора дні. Не довго
затримуючи їх, посилаю до вашої князівської мості, мого милостивого пана,
давши їм мого товариша, бо вони наполегливо жадали цього від мене, щоб їх
наказав провести аж на те місце, до вашої князівської мості пана. Це я і вчи-
нив заради їхнього прохання і доповідаю вашій князівській мості, моєму ми-
лостивому пану, що мені доповіли, тобто, що Хмельницький вже відступив від
Бару, став під Білою Церквою і розпустив військо, а при собі не має його
більше, ніж дві тисячі, а гармат – вісімнадцять штук. Інша артилерія пішла
до Чигирина, Богуслава та інших міст. Орда відірвалася від нього і пішла з-під
Бару понад Дністром просто до Чорного лісу , бо як тільки (ординці) довідалися
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про короля його мость від свого роз’їзду, котрий розгромив хоругв пана Ма-
ховського, а взяте в полон товариство розповіло про військо і про коронне
посполите рушенє, котре йде зараз же за королем його мостю, тоді почали від
нього (Хмельницького – Ю.М.) втікати як татари, так і чернь-козаки. Зразу
ж звідти Хмельницький послав до короля його мості Антона, а з чим – я не
міг довідатися. Другого полковника на ймення Ілляша звідти ж він відправив
до Порти, а з чим – ніхто не знає. Господар його мость у Яссах разом з
Тимохом, а господариня її мость вже виїхала з усім з Кам’янця до Ясс. Більше
у них я не міг довідатися, а про це все, що тільки мені доповіли, вашій князівській
мості, моєму милостивому панові, доповідаю. Однак то переді мною згаду-
вали, що мають щось у комісії реферувати вашій князівській мості, моєму
милостивому пану. Я ж у них про це не питав, навіть не наважувався. Тут коло
нас ще вчора волочилися лісуни, вони напали з лісів на світанку на ту повітову
хоругв, котра стояла у Овручі, потурбували її; з її складу загинуло не більш як
вісім чоловік, а дев’ятий – ксьондз. Котра ставши до справи, вибила їх з міста
і поклали із тридцять їх трупом. Я туди посилав задля певної відомості і мені
принесли те, про що я доповідаю і вашій князівській мості, моєму милостиво-
му панові. Подобайло і Золотаренко стоять під Черніговом, ще не розійшли-
ся. Над Дніпром – три гарнізони: один – нижче Чорнобиля, де Прип’ять впадає
у Дніпро, на острові Чорториї їх стоїть дві тисячі; на Теребешеві острові –
тисяча чоловік; на Домантовій луці, вище Горностайполя, тисяча чоловік.
Більше немає, що повідомити вашій князівській мості, моєму милостивому
панові.

Себе самого і свої послуги віддаю під ноги вашій князівській мості, моє-
му милостивому панові.

Вашої князівської мості, мого милостивого пана, покірний і понижений
слуга Шимон Павша, р[отмістр] його к. мості.

З Мозиря 12 дня липня 1653 року.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 11448. – Оригінал. – Переклад з польської. –
Адреса: “Яснеосвіченому князеві його мості Янушові Радзивилу, князю на Біржах і
Дубинках, пану на Наролі і Сєбєжу, віленському воєводі, гетьманові В. кн. Литовсько-
го, казимирському,бистрицькому, шейвенському, любоцькому, лоївському і т.д. ста-
рості, тивуну(?) ретовському, пану а пану і добродію моєму, належить.”).

№ 6

1653, липня 21. – Вільно. – “Новини” про воєнні дії

“З Вільна 21 липня 1653.

Все Велике князівство Литовське стягається під Речицю. Князь й. м.
пан гетьман поставив потужні гарнізони проти москви і козаків. Москва спов-
нила своїми людьми прикордонні замки й міста і має військо напоготові, над
яким гетьманом є Морозов. Автором цієї бурі є московський патріарх, котрий
заради релігії хоче рятувати козаків, незважаючи на те, що цю війну дуже
забороняв їхній цар. Сьогодні завершується наша віленська комісія і за лас-
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кою Божою щасливо, оскільки військо залишається напоготові (?). Після за-
вершення комісії на другий день князь його мость виїжджає до табору. Наші
роз’їзди з козацькими роз’їздами мають невеликі сутички коло Мозиря і Чор-
нобиля. Князь його мость підтримує добрий військовий лад, наказав стратити
на цій комісії сімох, а трьох з товариства пішло під арешт через бунти.

З Вільна до Варшави.
3 липня прийшла відомість з Вільна від 25-о числа, що цей патріaрх, виїж-

джаючи з одного замку, зламав шию, через що москва взяла то собі за погану
прикмету і мусила відступити і повернутися до своїх домівок.”

(Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Піночі”. – № 363. – С. 934. – Копія др. пол.
ХVII ст. – Переклад з польської. Другий список даного документу зберігається там же
на с. 908).

№ 7

1654, серпня 22. – Вільно. – “Новина” про воєнні дії

“Ширше повідомляю про те, що діється в Литві. Була битва з москвою
під сам час сонячного затемнення, але з Божої ласки ворог не затьмарив
слави його королівської мості; п’ять годин билися наші з ними, загинуло між
нашими чимало, але тих далеко більше, за нашими залишилося поле битви,
бо загинуло кілька значних воєвод. Тепер пронеслася чутка, що ворог обертає
свої сили до Смоленська, а волость наша, на залогах зібравшися, товче мос-
кву, бити (?) їх почали. Добродій мій додав пороху та куль, бо про це просили.
А над ними старшиною вчинив шляхту (?). Добродій мій чекає на коронні
підкріплення, а вже пішов би далі на ворога. А що пошта (?) пише до його
мості ксьондза коронного підканцлера, то тут тривожаться, що датчанин
мститься за свої зневаги, помагаючи (?) москві. То саме кажуть і про татар,
що вони готуються.”

(Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Піночі”. – № 363. – С. 1160. – Копія др. пол.
ХVII ст. – Переклад з польської).

№ 8

1654, серпня 23. – Вільно. – “Новина” про воєнні дії

“З Вільна під датою дня 23 серпня 1654.
У минулий четвер увечері привели трьох попів, котрих було спіймано у

шести милях від Полоцька. Ці запевняють, що московити на цьому тижні
(підійдуть) до Вільна, а за нас: Господь Бог від них оборонить; вже це да-
ремно, коли до цього дійде, будемо битися. Тепер, як достовірне, подають,
що між Шкловом та Кописсю у день сонячного затемнення була значна
битва. Коли князь його мость пан гетьман відступав, тоді москва, прагнула
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оточити його з чотирьох боків; тоді з одного боку, де москви було 80 тисяч,
почали дуже тиснути на наше військо при одній переправі між Шкловом та
Кописсю. Там князь пан гетьман , вже довше не чекаючи, дав битву, котра
тривала майже цілий день. Дійсно чимало забили москви, але ж і наших бага-
то полягло. Кажуть, що було забито 200 самого товариства і ротмістрів, на-
самперед пана Цудовського, військового суддю, пана Подгорецького; пана
Мирського, сина стражника Великого князівства Литовського; пана Хребто-
вича.”

(Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Піночі”. – № 363. – С. 1160. – Копія др. пол.
ХVII ст. – Переклад з польської).

№ 9

1664, після 16 березня. – Лист
невідомого високопоставленого воєначальника

Речі Посполитої до невідомого (регест)

Я, бувши в цих краях, бажав того вашій мості, моєму мостивому пану,
щоб поклонитися і прославити святе Воскресіння Господнє, котре, хоч і прой-
шло, але вітаю з ним вашу мость. Повідомляю, що пан Бідзиньський через
кілька днів після нас прибув до Сосниці з солтаном, де, не заставши нас, ру-
шив із спізненим військом до Любеча, але на шляху він був сильно атакований
військами Брюховецького, через що наші зазнали значної поразки. Ще більших
втрат зазнала орда, яка не тільки кинула ясир, але й зброю. Лише відвага
пана стольника врятувала справу, бо він з 90 кіннотників не тільки стримав
ворога, але й відбив його. Два тижні тому я був на раді у пана руського воєво-
ди в Чорнобилі. Існує загроза нападу на це місто. На допомогу Тетері пішло
військо, бо прибуло 800 московської піхоти, показалася і московська кіннота
над берегом. Я наказав знайти гармати, які були затоплені.” Добре запалив
цю пожежу небіжчик Виговський”.

(Держархів у Кракові. – Ф. “Архів Ходкевичів у Млинові”. – № 1286).

№ 10

1678, жовтня 22(12). – Чернігів. – Лист
чернігівського полковника Василя Дунін-Борковського

до великого маршалка литовського
Олександра Гіларія Полубинського

“Jaśnie wielmożny mćiwy panie marszałku wielki Wielkiego Księstwa Litews-
kiego, wielce mnie mćiwy panie i dobrodzieju!

Zbiegły ze dworu wielmożnośći waszej, mego m. pana, nazwiskiem Górski,
skoro tylko na tę tu stronę do Lubecza przybył, natychmiast, mając ode mnie infor-
matią i rozkazanie tameczna starszyna wszelakich z tanmtej i na tamtę stronę
przejezdzających przestrzegać ludziej, zatrzymawszy onego, przodem dali mi wiedzieć,
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którego ja, coby był zacz, chcąc wyrozumieć, kazałem do Czernihowa przyprow-
adzić. A że w tropy za nim i list wielmożnośći waszej doszedł mię i posłańcy przy-
padli, udając, że zdradziecko i zaszkodiwszy niemało, odjechaі. Tedy lubo nic się
takowego nie pokazało przy nim, czym by miał we dworze wiel. waszej uszkodzić,
krom jednej kulbaki i, lubo pewny mam zadatek od j.m.pana Jerzego Nieczaja do
tego, żebym zbiegłego do nas Gurskiego wydać nazad odmowił, ponieważ pan Nieczaj
niedawnych czasów uciekłego wyrostka od pewnego tutejszego znacznego człowie-
ka, jemuż panu Nieczajowi dobrze znajomego, nie tylko na list i proźbę nakaznego
połkownika mego samego, zdrajcy z Łojowa nie wydał, owszem jeszcze na tegoż
narzekał, że się czego większego wziąć u pana swego nie domyślił, chociaż był dość
podług młodych lat swoich, konia i jusze rzeczy uwiodł. Ja jednak wielce sobie
poważając wysoki honor wiel. waszej i podług zawziętego między najaśniejszymi
monarchami naszemi do wspokojnego pożycia kontractu, czyniąc dość sąsiedzkiej
przyjaźni, która wzajem pomnażać by się, iłe tu w bliskośći powinna, mienionego
Górskiego do rąk przysłanym ze wszystkim nazad wydać rozkazałem. Oraz tedy
pokornie i wiel. waszej, m.m.pana, o to proszę, aby ta nieludzkość, za niewydaniem
naszego zdrajcy, i uczciwy żart panu Nieczajowi był zganiony, jakoby wprzody
j.m.szczerzej i przyjaznej, iłe w bliskośći rezydujący, zachować się z nami chciał.

Powolność za tym usług moich i uniżony ukłon załecam.
Z Czernichowa 12 8bris v.l.1678.
Wielmożnośći waszej, m.wielce mćiwego pana, życzliwy przyjaciel i sługa Ba-

zyli Dunin Borkowski, pułkownik Wojska je.carskiej mśći Zaporowskich czerni-
howsky.

[P.S.]. Interceduje pokornie do wielmożnośći waszej m.m.pana, za tym Gór-
skim, chciej go, jako baczny pan, w miłośćiwej swej zachować protectiej, żeby
żadnej surowośći nad sobą nie uznał od swego pana, któremu służył, albowiem jas-
nym tu i rzeczywistym wywodził się dokumentem z tego, iż namniej ni w czym panu
swemu nie uszkodził, tylko dla znacznej pańskiej urazy, bez opowiednie uchodzić i tu
się udać musiał; i ja szczególnie wysoki poważając wiel.waszej honor, tom ochoczo
uczynił, żem go, choć jest rodem ukrainiec, nazad wydał i dla tego, żeby się tam lub
winny, lub niewinny, obecnie sprawił; a tu w Ukrainie wiełe go znają i bliskich
przy[jació]ł swoich ma.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – № 1159-а. – Оригінал, завірений особистим підпи-
сом Дунін-Борковського. – Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu j.mći Ałeksandrowi
wielkiemu Wielkiego księstwa Litewskiego, ich mći (?) wielce mćiwemu panu i dobrodziejowi
w oddanie”).

№ 11

1678, грудня 27(17). – Чернігів. – Лист чернігівського
полковника Василя Дунін-Борковського до великого маршалка

литовського Олександра Гіларія Полубинського

“Jaśnie oświęcone książe, mćiwy panie marszałku wielki litewski, mnie wielce
mćiwy panie i dobrodzieju!
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Tym bardziej zachęcony jestem do dalszej reciprocatiej na każdą requisitią
waszej książęciej mśći, gdy do zachowania szczerzej z nami sąsiedzkiej przyjaźni
ich m. m. panów Nieczajów powagą swoją zagrzeć raczył i mojej wniesionej do w.
ks. mći za zbiegem Gurskim, dawszy u siebie miejsce instantiej, wolnego odpuśćić
rozkazał. W czym tak chętnej w. ks. mći uznawszy ku sobie łatwośći, jako nizko za
onę czołem biję, tak i dalszą nieodmienną moją powolnośćią dewinkować nie ustanę
i więcej za takowemi, jak Gorski, pańskiej w. ks. mći osoby turbować nie obiecuję.
Nie przykrzyłby się i powolnym donoszeniem wyrządzonej naszym ludziom niechę-
ci ich m. m. panów Nieczajów, łecz zabiegając, aby im dałej, tym większa nie uro-
stała rad nie rad musiałem. W dalsze jednak czasy za napominaniem onych od w.
ks. mći mając za to, iż łepsze w podanych okazyach zechcą ich m. mć swojej
wyświadczać dokumenta przyjaźni i owszem ja z miejsca mego dla wysokiej powagi
honoru w. ks. mći skutecznie zachować i pomnażać one nazawsze będę się starał.
S takym declaruje słowem i uniżony mój przy tym w. ks. mći załecam ukłon.

W. ks. mći m.wielce mćiwego pana całe zyczliwy przyjaciel i powolny sługa
Bazyli

Dunin Borkowski, pułkownik jeo carskiej mos. Wojsk Zaporozkich czerni-
howsky.

Z Czernihowa 17 10bris vl.1678”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ 2. – № 1159-а. Оригінал, власноручно підписаний
В.Дунін-Борковським і завірений печаткою, яка майже не збереглася. Адреса: “Jaśnie
oświęconemu książęciu j. mći Ałeksanrowi Ziłaremu Połubińskiemu, marszałkowi wielkiemu
Wielkiego Księstwa Litewskiego, wielce mnie mćiwemu panu i dobrodzieju podać.”).

(Розширений варіант даної статті була вже нами опубліковано: Мицик Ю. З дже-
рел до історії Сіверської України та Білорусі ХV–ХVII ст. (за матеріалами польських
архівосховищ) // СЛ. – 2001. – № 3. – С. 52–64).

З нових джерел до історії
повстання 1591–1596 рр.

Повстання 1591–1596 рр. проти гніту Речі Посполитої підняли запорозькі
козаки на чолі з Криштофом Косинським та Северином (Семеном) Наливай-
ком. Це повстання відкрило собою серію національно-визвольних повстань
кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст., завершених Національно-визвольною
війною українського народу 1648–1658 рр. До його історії час від часу зверта-
лися українські вчені ще дореволюційного періоду, насамперед М. Грушевсь-
кий та В. Доманицький. Але з часів Другої світової війни і виходу в світ праці
українського історика-емігранта М. Антоновича не з’являлося солідних дос-
ліджень на цю тему. Лише в останні роки вийшла монографія чернігівського
історика Сергія Леп’явка, яка узагальнила досягнення української історіографії
у даному напрямку, водночас збагатила джерельну базу вивчення проблеми і
розв’язала ряд дуже важливих питань історії повстання 1591–1596 рр. В ній
же міститься й грунтовний нарис історії дослідження згаданого повстання (1).
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Однак в архівах, зокрема в польських, ще зберігається чимало важливих
матеріалів, котрі стосуються історії даного повстання. Маючи досвід праці в
польських архівах, нам вдалося виявити там ще ряд незнаних документів. І
хоча наші головні зусилля були зосереджені на пошуку джерел пізнішого
періоду, однак у поле зору потрапляли часом унікальні документи, насампе-
ред незнаний лист С. Наливайка, особисто ним підписаний (це перший відо-
мий автограф козацького вождя). Прикметно, що на цьому листі Наливайко
називає себе не Северином, а Семеном – ім’ям, дуже поширеним в Україні.
даний лист був нами повністю видрукуваний (2), але залишилися інші доку-
менти. Так, вдалося знайти згадку про прапори й сурми С. Наливайка, які
потрапили до рук карателів у 1596 р. і після цього (ще на початку ХVІІ ст.)
зберігалися у коронному скарбі у Варшаві. У відповідних томах (“теках”)
Нарушевича, що зберігаються у відділі рукописів Бібліотеки Чарторийських
у Кракові, знаходяться матеріали сейму 1596 р. У сеймовому щоденнику за-
фіксовані, наприклад, репліки луцького біскупа, котрий радив громити козаків
і порівнював їх з дияволом, а панівний клас, що “потерпає від сваволі”, – з
селянином. Перемиський біскуп переконував сейм у тому, що “цей свавіль-
ник Наливайко з іншими чинить свою справу під імператорським (тут мають-
ся на увазі Габсбурги – Ю.М.) прапором, з небезпекою для нас” (3). Турецький
султан у листі ло короля Речі Посполитої Сигізмунда ІІІ (1596 р.), зокрема
писав: “Злі люди та піддані ваші козаки часто нападають, чинять великі шко-
ди як у нашій, так і у вашій державі. Про це нас повідомив ваш посол, а щоб
ми могли запобігти цьому, жадав від нас, щоб ми фортеці й замки будували
для кращого заспокоєння підданих і для швидшого приборкання козаків” (4).
Князь Миколай Криштоф Радзивил, троцький воєвода (брат великого гетьма-
на литовського Криштофа Радзивила), у своїх листах до литовських підскар-
бія та судді відповідно від 1 та 11 грудня 1593 р. згадував про неготовність
литовського війська, в якій його застали запорозькі козаки, про спустошення,
яких завдають вони (білоруському) краю (5).

Пропонуємо увазі читачів листи з фамільного архіву князів Радзивилів
(АР). Один з них наводимо повністю, інші – у вигляді витягів чи регестів.
Практика публікації документів у вигляді регестів має давню традицію, на-
приклад ще на початку ХХ ст. таким чином було видано частину донесень
папських нунціїв ХVІІ ст. – Джованні Торреса (публікація С. Забугіна) та
П’єтро Відоні (публікація С. Томашівського) (6). У повоєнний час українські
історики та архівісти видали таким чином акти з Крем’янецької гродської
книги. Регести мають ту перевагу, що дозволяють зекономити обсяг публі-
кації за рахунок другорядних звісток, стереотипних форм ввічливості тощо.
Виходячи з цього, ми вирішили використати регести як форму публікації і пе-
редати у концентрованому вигляді головну суть інформації згаданих джерел,
які стосуються історії повстання 1591–1596 рр.

Фамільний архів князів Радзивилів скрадає нині окремий велетенський
фонд АГАД. У ІІ-у відділі цього фонду зберігається рукописний збірник доку-
ментів (“книга”) № 56. Він містить у собі документацію (оригінали та копії
універсалів, листів, “новин” тощо) троцького воєводи, князя Миколая Криштофа
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Радзивила, створену у 1594–1601 рр. Серед них знаходиться і 12 листів, які
стосуються повстання К. Косинського та С. Наливайка. Ці документи охоп-
люють 1595–1596 рр. і були писані як самими князями Радзивилами, так і інши-
ми високопоставленими особами Речі Посполитої. Ще один документ (№ 1)
нами було виявлено у V відділі фонду “АР” АГАД, де містяться листи, адресо-
вані Радзивилам. Саме у цьому листі, писаному волинським магнатом, князем
Олександром Острозьким, досить детально розповідається про генеральну битву
під П’яткою, яка закінчилася поразкою українських повстанців. Цей лист підтвер-
джує, зокрема, твердження польських хроністів Й. Бєльського та Р. Гайденш-
тайна, згідно з якими війська князя Януша Острозького розірвали козацький
табір, було забито близько 2000 козаків. Оригінальними є свідчення про спосіб
присягання Косинського, який пішки дістався до князя Острозького і, “впавши
хрестом, перепросив”. У подальших 8 листах (№№ 2–6, 8–10) містяться лише
загальні дані про повстання, говориться про те, що воно застало феодалів ВКЛ
непідготовленими (мається на увазі прихід повстанців у Білорусь і взяття На-
ливайком Слуцька 6.11.155 р.), що литовська й білоруська шляхта неохоче з’єдну-
валися для придушення повстання, не хотіли слухати свого керівника, речицького
підстаросту Михайла Буйвида. Князь Миколай Криштоф Радзивил з прикрістю
зазначав, що такі розрізнені дії не дадуть успіху, це все одно, як десяток людей
буде настроювати лютню (“ніколи не буде мелодії”). Разом з тим є цікаві дані,
що стосуються особи Григорія Лободи. Невідомий ближче автор листів з
Ракова (№ 3, 4) розповідає про любов Лободи до Церери і Бахуса, тобто до
жінок і вина. У листі № 13 говориться про листи Наливайка та Шаули і стисло
переказується їхній зміст.

Значно більше значення мають інші три листи (№№ 6, 7, 11). У листі № 6
уточнюються деталі боротьби повстанців за копиль та Несвіж. Якщо С. Ле-
п’явко на підставі відомих йому документів лише здогадувався, що Наливай-
ко послав полковника Мартинка на чолі 500 козаків на Копиль, “а можливо,
через Копиль на Несвіж” (7), то тепер можна не сумніватися у тому, що Несвіж
був дійсно кінцевою метою невдалого походу Мартинка. Важливими є згадки
про те, що крім Мартинка, був ще один керівник повстанців, що Мартинка
було дійсно вбито й урочисто поховано в Слуцьку (цьому щоправда супере-
чить літописна звістка про спалення тіл повстанців у Копилі, яка наводиться
нижче), що верхівка ВКЛ прагнула нав’язати дипломатичні контакти з Нали-
вайком, але посланий віленським воєводою (Криштофом Радзивилом “Перу-
ном”) шляхтич Третяк був закутий у кайдани Мартинком. Надзвичайно цінними
є свідчення про родича Наливайка (“швагра”) Саву у Слуцьку, внаслідок дій
якого Слуцьком оволоділи повстанці. Є дані про перебування Наливайка у
Бобруйську. Цікавим є переказ чуток про Лободу. Лист М.К. Радзивила
підтверджує давні вже відомих джерел про перехід Наливайка з Речиці до
Петрковиць і далі – до Ляхви. Разом з тим засвідчується перебування ко-
зацького ватажка у Городку біля Ляхви, про конфлікт наливайківців з лобо-
динцями, внаслідок чого на місце Лободи було обрано Шаулу. Дуже важливим
є повідомлення про іншого повстанського ватажка – старовинного козака Мас-
ло (?), основу загону якого складали козаки з Канева.
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У додатках подаємо повний текст (у перекладі українською) слуцького
війта Кипріяна Чисевича до князя Олелька Юрійовича Слуцького (р. н. невід. –
26.06.1591) зі скаргою на запорізьких козаків і на князівського урядника Ша-
дурського (Садурського), де згадується і про брата цього князя – Яна Семе-
на Юрійовича (р. н. невід. – 1592) – останнього представника роду князів
Олельковичів – Слуцьких по чоловічій лінії. До речі, останньою представни-
цею даного князівського роду по жіночій лінії стала їхня сестра – св. Софія
Слуцька – Радзивил (1585–1612).

Таким чином, вищезгадані листи проливають додаткове світло переваж-
но на похід повстанців С. Наливайка на Білорусь 1595–1596 рр. Сподіваємося,
що подальші пошуки в польських архівах принесуть нові знахідки цінних дже-
рел з історії України козацької доби. У додатку вміщено листа слуцького війта
до князя Олександра Олельковича-Слуцького (помер 26.06.1591 р.), який може
стосуватися початкового періоду повстання К. Косинського або часу, який
передував йому.

Примітки :
1 Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. – Чернігів, 1996. Див. також:

Леп’явко С. Українське козацтво у міжнародних відносинах (1561–1591). – Чернігів,
1999.

2 Мицик Ю. Незнаний лист Наливайка // Старожитності. – 1995. – №5–6. – С. 9.
3 Бібліотека Чарторийських. – ВР. – № 96. – С. 363–365.
4 Там же. – С. 568.
5 АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – № 56. – С. 186.
6 Сборник статей по истории Юго-Западной Россиии. – К., 1915. – Вып. 2; Жерела

до історії України – Руси. – Львів, 1924. – Т. 16. – Ватиканські матеріали до історії Украї-
ни. – Т. 1. Донесення римських нунціїв про Україну 1648–1657 рр.; Томашівський С. До
історії перелому Хмельниччини. Листи королівського секретаря Паоло Доні до нунція
П’єтро Відоні з 1653 р. // Науковий збірник ВУАН. – К., 1927. – С. 1–58.

7 Леп’явко С. Козацькі війни… С. 164.

*  *  *

Регести :

№ 1

1593, лютого 13. – Любартов. – Лист
волинського воєводи, князя Олександра Острозького

до князя Криштофа Радзивила

Мова йде про козацькі справи, про перемогу над повсталими козаками
під П’яткою. Спочатку там билися герцями, потім – табором вийшли перед
містом всі, хто там був. Козаки почали вогнем з рушниць шкодити нашим,
внаслідок чого самих коней було поранено понад 200. Врешті козацький табір
було розірвано з великою силою, що викликало замішання серед козаків. Ми
не дали їм розвернутися і розбили, поклавши на місці близько 2000 їхніх
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найпередніших людей, не рахуючи тих, котрі раніше загинули (кількадесят).
Тоді відбили 13 гармат, порох. В сумі їх загинуло дуже багато, в т.ч.
10 найліпших людей. Косинський з рештою втік до міста, але його обложив
князь його мость і не дав їм вийти. Почалися мирні переговори. Хоч і неохоче
вчинив князь й. м., але мусив, і він на слово панів – єднавців погодився з цим.
Косинський приїхав до табору князя й. м., пішо прийшов через табір до князя
й. м., “впавши хрестом, перепросив”. За ним сотники і осавули, також і вся
чернь вчинили присягу його мості на вічний мир. Бидло та інші речі повернули
князеві його мості, а інші ще мають повернути.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ У. – № 11074. – Оригінал).

№ 2

1595, листопада 8. – Мир. – Лист невідомого
до підскарбія ВКЛ

“…Я боюся тільки того, щоб ці тривоги від козаків не перешкодили нам.
А вони (ці тривоги) тепер є, коли б настали більші тривоги, то важко було б
моїм слугам.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – № 56. – С. 206–210. Копія).

№ 3

1595, листопада 11. – Раков. – Лист невідомого
до підскарбія ВКЛ

“Відсилаю листа пана мозирського підстарости. Як бачу, він розуміє, що
коли б ми були разом, то козаки не напали б…Чути про них, що Наливайко
чекає на з’єднання (козацького) війська з своїми силами. “Тоді треба буде
стільки провіанту, що Боже, щоб вони не приїхали до нас. Але бачу, що й сам
Лобода має і Цереру і Бахуса.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – № 56. – С. 182. – Копія).

№ 4

1595, листопада 11. – Раков. – Лист тієї ж особи
до князя Миколая Криштофа Радзивила (?)

Мова йде про Лободу, який “має Цереру і Бахуса”, і в ці голодні часи
бенкетує з молодими панянками. “Однак він дешево їм платить, за раз по
кілька ліктів сукна; небагато за (весільний) вінець. Очевидно, він думає, що
таким чином він собі прихилить жінку (?)…”. Таке саме буде й нам за вели-
кий полк людей, уколи в ім’я батьківщини ми виступили б проти таких, на
котрих буде (?) помста з неба за невинно пролиту кров…Заради Бога, чиніть
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залізом, щоб потім не було запізно. Віддаюся (вашій мості) разом з дружи-
ною”.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 183. – Копія (?).

№ 5

1595, листопада 15. – Несвіж. – Лист князя
Миколая Криштофа Радзивила (?) до невідомого

Мова йде про козацьку “сваволю”, але вже одних з Божою поміччю роз-
громили, а других, з більшою потугою, чекаємо. Вже є (про них) певні відо-
мості.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 184. – Копія (?).

№ 6

1595, грудня 12. – Несвіж. – Лист невідомого
до канцлера ВКЛ

Мова йде про небезпеку від козаків, які прийшли в наш край. З грудня до
Несвіжі з’їхалися пани. За кілька днів перед цим Наливайко покинув Слуцьк
після поразки в Копилі і загибелі там кількох десятків своїх, а також двох їхніх
ватажків, особливо якогось Мартинка, котрий обіцяв Наливайку взяти Несвіж.
Про це твердить і пан Третяк, котрий був посланий від пана віленського (воє-
води) до Наливайка і “посаджений в ланцюги, сидів у господі Мартинка”.
Котрого (Мартинка?) було потім вбито двома пострілами, і я бачив, як урочи-
сто його було поховано і церкві у Слуцьку. Пани вирішили зібрати людей проти
Наливайка, над ними старшим є пан Буйвид. Спалили Свіслоч у пана Гара-
бурди. Про Лободу кажуть різне, бо і канцлер послав на нього людей і нібито
його мали обложити у Вінниці, навіть і вбити. У Переяславі укріпилися, тепер
чути, що і в Києві, а з Києва (?) з частиною гультяйства з’явилися у Пінську.
Слуцьк не потрапив би у шкоду, але у ньому була зрада від якогось Сави,
швагра наливайкового, він пише до нього про 5000 дукатів. Шляхетські (гроші ?)
відіслали до Новгородка. Тепер чути, що Наливайко окопався у Бобруйську,
має понад 19 гармат. Пишуть з Мінська, що нібито за Свіслочю він мав би
окопатися з тим, щоб пустошити звідти.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 188–189. – Копія).
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№ 7

1596, січня 2. – Несвіж. – Лист
князя Миколая Криштофа Радзивила
до князя Криштофа Радзивила (?)

“…Треба кожному пошкодувати того, що Наливайко вискочив, вважай
як, з гарбезі (?), але цього й треба було сподіватися, бо із назбираною дружи-
ною відправили (проти нього). Сталося так, що ніби хтось удесятьох хотів
настроїти лютню, “з чого ніколи не буде мелодії”. Великі й славні гетьмани не
хотіли цього, бо великими, але різними військами керували. Нас карає Гос-
подь Бог…Більше б нас зібралося і було б кращим послушенство, якби пана
Буйвида слухали. “Треба польного гетьмана, щоб жоден не міг ухилитися”.
Більше було б користі, якби ми були їхали…, то не втік би був цей лотр, …гар-
маток би було щось зібралося б…Пан Петро Тризна сказав мені, що шляхта
з Волковиського повіту вже виступала, і було їх чимало. Але як тільки здога-
далися, що ми самі не йдемо, то назад пішли. Деякі, прийшовши, почули, що
особи вашої мості не буде, повернулися, інші взагалі не приїхали, таке, чути
було, діялося і в інших повітах. Ліпше було б військової соромоти зазнати, а
нам самим молодшим сенаторам, їхати, ніж чути з ганьбою, що він (Нали-
вайко) тепер втік. Ми чекаємо на нього щогодинно, особливо “після цього
покумання з Лободою”. Я чекаю на твоїх, щоб їх привітати, коли вони, не
прощаючись, покинули пана Буйвида. “Дай, Господи Боже, щастя, але якщо
прибув туди Лобода, то не станеться, очевидно цього привітання”.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 196–197. – Копія).

№ 8

1596, січня 5. – Лист князя
Миколая Криштофа Радзивила до канцлера ВКЛ

Мова йде про релігійні справи. “Посилаю до вашої мості копію листа мо-
зирського підстарости Єсмана, котрий писав до князя Жемського (??) про
побожність Лободи і його війська. Ми чекаємо на них щогодини”. Згадують-
ся події в Могилеві.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 187–199. – Копія ).

№ 9

1596, січня 29. – Лист князя
Миколая Криштофа Радзивила
до князя Криштофа Радзивила (?)

Я маю дані про козаків, надсилаю їх вашій мості. Правда (вони) застарі-
ли, але не скоро мені цього листа слуга прислав. Тут дуже важливі речі, я не
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хочу ними легковажити. Без сумніву, що хоч і в малій купі, але зійдемося (в
битві). Козаки на нас підуть.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 197–199. – Копія).

№ 10

1596, лютого 6. – Копиль. – Лист князя
Миколая Криштофа Радзивила до неназваного князя

“…Дякую покірно за прислання для прочитання листа від Шаули. Ваша
мость зволив побачити, як вибачаються (?), що не догнали Наливайка без
гармат або ж з меншою кількістю людей та гарматами. До того ж, нібито
просить про перепочинок. Його мості пана жмудського (старости) урядник,
бачу, пише та й інші всі кажуть, що чинять великі кривди й утиски. Також
і Наливайко досить скромні листи на початку писав, насправді біля перед-
містя (?), але теж претендував тільки на хліб з сіллю, як хитрий, щоб розсма-
кувати, потім стало видно результати того, що він вчинив. Так само і цей
вчинить, так само, як і приручені вовки”.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 206–210. – Копія).

№ 11

1596, лютого 6. – Копиль. – Лист князя Миколая Криштофа
Радзивила до князя Криштофа Радзивила (?)

“Приїхав з листами вашої княжої мості пан Кошиць до мене, до Несвіжа,
майже перед полуднем. А я зразу після цього, о другій годині, приїхав до
Копиля, де згідно з універсалом вашої княжої мості має бути з’їзд Новго-
родського повіту. Наливайко ж, виїхавши з Речиці, рушив сюди, в ці краї. При-
їхавши до Петрковиць за шість(?) днів у погану дорогу, яка в цей час була, за
одну ніч проїхав 8 миль до Колка (?), маючи завжди дві тисячі людей, котрі
йому дуже швидко роблять мости. Там же під Колком (?), зібравши більше
черні і перейшовши Прип’ять, ставу Городку, маєтності мого брата, небіжчи-
ка, його мості пана маршалка, (мова йде про Альбрехта Радзивила, над-
вірного маршалка ВКЛ у 1579–1592 рр. – Ю.М.) укріплений, вважай, самою
природою, хоч там дерев’яний замок давно згорів. Там же з цього боку При-
п’яті прибув від Городка до моєї маєтності, Ляхви, де поставив половину сво-
го війська, котре, зазвичай, чинить вбивства всякій статі. Звідти вже він не
може мати іншого шляху, якщо захоче рушити далі в Литву: або сюди, до нас,
в Новгородський край, або до Пінська, або на Волинь, якщо захоче поверну-
тися. Чи буде він лежати на цих місцях, чекаючи оказії (??), чи потім навесні
зміг би вигідніше Прип’яттю на Низ піти, а до того плюндрувати тут ці краї,
як йому це засмакувало? Легше він зможе це вчинити, маючи людей (?) і гар-
мати. До цього ж злого ще й вість прийшла вчора, що Лобода з 3500 добірного
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люду від’їхав від козаків. За ним однак послали, нагадуючи під загрозою
військового покарання, щоб він повернувся і не покидав їх. Вони обрали на
місце Лободи старшим якогось Шаула, у котрого вже є 600 кінних в Клецьку,
і, як про це дана певна відомість його мостю паном новгородським (старо-
стою), теж туди приїхав. Цих же свавільних людей є частина у Слуцькій во-
лості, у десяти милях від Слуцька. А другий старий запорожець, якийсь
Масло(?), вийшовши з чималою кількістю людей, яких звів з Канева і з інших
українних міст, йде в ці краї, щоб у Наливайка забрати його здобич, але цей
торг бодай не про нас (був); тут він буде…”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 203. – Копія).

Додатки :

№ 1
1591, квітня 1(березня 22). – Слуцьк. – Лист слуцького
війта Кипріяна Чисевича до князя Олелька Слуцького
зі скаргою на запорізьких козаків і на князівського
урядника Шадурського (Садурського, Задурського)

“Ясновельможний і милостивий пане князю,
пане, пане мій милостивий!

Вашій князівській милості, своєму милостивому пану, доповідаємо про
незносні кривди селу Таль вашої князівської мості. Доносимо цим моїм не-
вправним писанєм про те, що їм сталося, милостивий пане, від запорізьких
козаків через урядника вашої князівської мості пана Шадурського; бо вони,
милостивий пане, спочатку напавши на інші сільця Бобан і Таль, просили стації.
Отже, небораки бобанці і тальяни зложили їм шістдесят коп. Пан Садурський
милостивий княже, наїхавши на них у селі Тальському, наказав бути тальсь-
ким мужам (у себе) і, маючи їх із собою, забрав у них вози і гроші, а самих
прогнав. Вони, милостивий пане, наїхавши другим разом з півтораста чоловік,
мордували мужичків-небораків в’язанням та биттям, також жінкам і непов-
нолітнім дівчатам чинили нечувані гвалти і шкоди, незносні розбої чинили,
забираючи провіант собі і коням. Милостивий пане, його мость пан Оникій
упрохав за пана Задурського і повернув їм гроші. Підданим вашої князівської
мості вчинені такі шкоди, що неможливо й розповісти, (ці піддані) не можуть
мати (необхідного) і для посіву збіжжя; до того дійде, милостивий пане, що
половина з них по-вовчі підуть собі геть. Я ж доповідаю вашій князівській
мості, своєму мостивому пану, про ці речі. А якщо ваша князівська мость
мені не повіриш, то зволиш довідатися від когось іншого, бо й пан Унжковсь-
кий писав достатньо про це до Варшави, до його князівської мості, пана брата
вашої князівської мості, його мості князя Семена і до пана Бялинського, і я
про це ж розповідаю. Жаліюся вашій князівській мостів, своєму мостивому
пану, щоб у своїй справі не було шкоди, маю надію на Господа Бога і на вашу
князівську милість, свого милостивого пана, котрому, Господи Боже, зволь
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дати добре здоров’я і в усьому радісної втіхи, з чого б і ми веселі були, відда-
ючи честь і хвалу нашому Спасителю.

(Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Русецьких”. – № 50. – С. 57. – Оригінал, писа-
ний польською мовою з домішками білоруської. Подається нами у перекладі українсь-
кою. Печатка не збереглася. Адреса: “Ясновельможному Олельковичу Слуцькому,
моєму милостивому пану”. Пізніша приписка іншою рукою: “Радзивил”.).

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. 56. – С. 187–199. – Копія).

№ 1

1595, не раніше 24 (14) листопада. – Уривок
з літописного збірника князів Радзивилів

“…Року 1595. Наливайко був у Слуцьку, а у день святого Пилипа русько-
го (14 листопада за старим стилем – Ю.М.), в суботу на запуст, князь
його мость пан гетьман литовський (Криштоф Радзивил – Ю.М.) наказав
розгромити полковника Мартинка в Копилі. Його самого було забито, а роз-
бивши козаків, тіла (загиблих) було спалено з гайма (?)”.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Кн. № 63. – С. 53. – Переклад з польської).
(Дана стаття була вже нами опублікована раніше: Мицик Ю. З нових джерел до

історії повстання 1591–1596 рр. // УІЖ. – 2002. – № 2. – С. 69–76).

Цікавий епізод білоруської історії
кінця ХVІ ст.

Працюючи в польських архівах під час чергового наукового стажування
я виявив одну цікаву справу (1). Невідомий автор, очевидно прикордонний
староста ВКЛ з оточення князя Криштофа Радзивила «Перуна» гербу Труби
(1547–1603), доповідав наприкінці липня 1597 р. великим за обсягом листом
своєму патрону про події в сусідній Московії, насамперед про якийсь конфлікт
між царем Федором Івановичем, який доживав останні дні, та Борисом Году-
новим, фактичним правителем держави. Цей лист не може не викликати інте-
ресу з боку істориків Білорусі, насамперед тому, що його основна інформація
походить від білорусів і частково стосується білоруської історії.

Отже, перші звістки принесли незнаному автору листа три білоруських
купці, які їздили торгувати у Москву, причому вони представляли різні біло-
руські міста: Семен Лашкович був міщанином Могилева, Григорій Ляхович –
Мінська, а Кирило Оксенович – Кописі. Купці вже прибули на Поклонну гору,
але через міську заставу їх не пропустили під тим приводом, що нібито на
Москву мають вдарити ординці. Довелося повертатися назад і заночувати
біля Сетуні. Там до них приєдналася велика група інших білоруських купців,
котрих так само не пустили до Москви. Далі шлях лежав до Мамонова, що на
захід від Москви. Там шляхи купців розділилися. Згадана трійця дістала дозвіл
поторгувати два дні у цьому місті, а потім виїхала на Вязьму. Лашкович, Ля-
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хович та Оксенович зустрілися тут з групою у вісім козаків-запорожців, які
везли до Москви шістьох взятих ними у полон татар. Один козак пізнав Се-
мена Лашковича, бо раніше стояв у Могилеві на постої у складі загону ва-
тажка Матюші і розповів йому про деякі важливі новини.

Більшість же дісталася Дорогобужа, звідки взяла курс на Смоленськ. Як
тільки ця група виїхала з Дорогобужа, їх раптом наздогнав гонець й всупереч
попереднім дозволам наказав їм іменем царя повернутися у Дорогобуж. Купці
запідозрили недобре, тим більше, що у Москві пропав львівський купець Бар-
тош, який вже два роки як виїхав туди через Оршу і ходили вперті чутки, що
його вбито. Тому вони відмовилися повертатися і поспішили до Смоленська.
Гонець підняв у Дорогобужі тривогу і озброєний загін на чолі з самим воєво-
дою помчав за купцями, які у свою чергу додали швидкості. Переслідувачі
все ж обігнали купців у п’яти верстах на захід від Дорогобужа, на переправі
біля одного з сіл розламали міст через річку і вдарили на купців. Але білоруси
виявилися не ликом шиті. У ході збройної сутички вони поклали на місці п’я-
тьох нападників, а понад 20 поранили, в т.ч. й самого дорогобузького воєводу.
Самі ж купці втратили одного, але ряд з них було поранено. Коли ж у білорусів
забракло пороху, довелося піддатися. Їх повернули до Дорогобужа і утриму-
вали далі за сторожею у дворі в Ладичинцях, доки не буде відповідного царсь-
кого указу.

Згадані троє купців щасливо дісталися до Батьківщини і дали знати про
конфлікт автору листа. Цей тут же звернувся з протестом до смоленського
воєводи, а з цим листом-протестом послав свого агента, щоб той вивідав про
новини у Московії, зокрема про вбивство царевича Димитрія. Той приніс цікаві
чутки, зокрема про те, що Борис Годунов внаслідок конфлікту з царем Федо-
ром має втекти до Речі Посполитої. Після цього очевидно пішли протести від
автора листа та самого князя Криштофа Радзивила до дорогобузького воєво-
ди, щоб було визволено білоруських купців. Думається, що все для них
обійшлося щасливо, але тільки подальші пошуки в архівах можуть пролити
світло на даний цікавий епізод білоруської історії. Він важливий ще й тим, що
засвідчує значні масштаби торгівлі між багатьма білоруськими містами та
Москвою у ХVІ ст.

Примітки :
1 АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Суплементум. – № 102/1.

*  *  *

1597, після 21 липня. – Лист
невідомого шляхтича Речі Посполитої

до князя Криштофа Радзивила “Перуна”, у котрому
повідомляється про новини з Московської держави

“Nowiny z Moskwy,
które przyniosł Siemion Łaszkowicz, mieszczanin mohyłewski, a Hryhorej

Lachowicz, mieszczanin miński, a Kuryło Oksienowicz, mieszczanin kopyski. Ci
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pospoł jachali z towary swojemi aż do samej Moskwy, a gdy już byli w półmili od
samej Moskwy, na uroczyszczu, na Pokłonnej hore, tam ich potkał Wasili Tora-
kanow, nie dopuszczając ich do Moskwy, ałe żeby się nazad wrócili, powiada, że i
wszystkich waszych kupcow kazał z Moskwy wygnać kniaź wielki, dając tę przy-
czynę , że się do Moskwy tatarów spodziewają. Ten Torakanow, wróciwszy tych
trzech kupcow, wyszej mianowanych, do wroczyszcza na Sietyny, nocowałi nad
rzeką, tamże do nich przyjachali wszystcy kupcy naszy, co byli na Moskwie, którzy
nie staniwiąc się na Siętyni, ałe aż do Mamonowa sami na nocłeg jachali, trzy miłe
od Moskwy. Tym trzem kupcom, że ich nie puszczono do Moskwy, pozwolili dwa
dni targować na Mamonowie. Onie na Mamonowie zostali przez te dwa dni dla
targu, a kupcy naszy wszystcy, co byli na Moskwie, jachali aż do Dorohobuża; z
Dorohobuża gdy wjachali naszy ku Smołeńsku, już byli pułtory wiersty, dogonił ich
posłaniec samowtór z rozkazania kniazia wielkiego moskiewskiego, aby się wrócili
do Dorohobuża. Oni się nie chcieli wrócić, tam zaraz na gwałt uderzono, żeby w
pogonią szli za kupcy naszymi, a gdy naszych ten lud z Dorohobuża dogonili, poczęli
gwałtem wracać, naszy przed się uchodzili, a wiedząc moskwa, że im nie mogą nic
uczynić, zabiegli wprzod do jednej wsi pieć wierst od Dorohobuża, tamże most
rozrzucili na rzece. Tamże się naszy poczęli z moskwą bić, chcąc przed się uchodzić
obronną ręką, tamże, jak powiadają, żeby miano ubić pięći człowieka moskwy na
śmierć, a rannych przez dwadzieśćia, i samego wojewodę postrzelono w pleca; a
naszych powiedają, żeby miano jednego na śmierć zabić, a drudzy barzo chorzy.
Zaczym iż na naszych gwałt przyszedł, musieli się podać, bo im też i prochu nie
stało, których nazad wrócono do Dorohobuża, których zadzierżano w Dorohobuzie
w Ładyczyńczez, (w) dworze za strażą, a do kniazia wielkiego posłali o naukę, jeśli
ich puśćić albo co z nimi czynić. A skoro się dowiedziali, iż się burda między moskwą
i naszemi stała, tedy napisawszy list do wojewody smołeńskiego, posłańca mojego
do Smołeńska posyłali, chcąc się wywiedzić, co się tam dzieje, bo na granicy
strażmoskiewska jest, za którą szpiegowi trudno przyjść, musiałem, list napisawszy,
do Smołeńska posłać, jako ten posłaniec moj nałepiej mógł wywiedzić, do mnie
przyniosł. A wojewoda smołeński odpisał, że powiada, ja do Dorohobuża nie mam
nic i z namiestnika dorohobuskiego sprawiedliwośći czynić nie mogą, bo zamek
Dorogobuski ku Smołeńsku nie nałeży, który potem d. 21 julij przyjachał z Smołeńs-
ka i powiedział, iż potkał moskwicina wroczyszczem na Wczesnie imieniem Iwana,
który szedł pod Dorohobuż, ku granicy, do przyjacioł swych. Ten mu powiedział, że
tatarowie Moskwę obłegli i hulajhorod wzięli i posochę, to jest ludzi, którzy tam byli,
posiekli.

On że pytał o kniaziu moskiewskim, gdzie by był; który moskwicin powiedział
mu, że kniaź wielki z carycą swą pojachał za Białe Jeziora.

W Smołeńsku się też pytał o kniaziu Dmitru, braci jego, jeżeli żyje. Powiedziano,
iż pewnie jest zabit od Hodunowa Borysa i matke tego Dmitra tenże Hodunow
zabił.

O tym Borysie Hodunowie jedni powiedają, jakoby do ziemie króla, pana naszego,
miał przedać, a drudzy powiedają, że się tego czasu, skoro po zabiciu Dmitra i
matki jego w Kitajhorodzie z ludem miał się zawarć. A Moskwę, miasto, jakoby
tenże Borys Hodunow mał kazać zapalić i sto człowieka, dodawszy prochu i
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inszych potrzeb posłać miał inszе zamki palić: Nowogrod Wielki, Pskow, Smołeńska
i drugie.

Jakoż w Smołeńsku jedno w tydzień dwa dni w piecach palą dla wielkiego
niebezpieczeństwa od tego Hodunowa, strzegąc się od zapałenia. Dał też kniaz
wielki wszystkim panom swym dumnym wolność, którzy w opałę byli, żeby tego
Hodunowa lupili i co, powiada, chcećie, to z nim czyńćie, jako od złego przed-
sięwzięcia jego uhamować już nie mogę.

A w Smołeńsku, gdy z listem był, tedy jemu przyjacitl jego imieniem Harasim,
czerniec z monastera Michajłowskiego, wszystko, a nie inaczej powiedział toż, co i
drudzy w jedne słowo się zgadzając.

Tenże Siemion Laszkowicz i towarzysze jego powiedzieli, iż jadąc do Moskwy,
pogonili ich osem kozaków, a na pokarmie przed Wiaźmą iz nimiż pokarmowali.
Które od kniazia wielkiego moskiewskiego z Moskwy jachali, z których kozaków
jeden poznał tego Siemiona, mohyłewca, w osobę, gdy oni w Mohyłewie na łeży
byli iz Maciuszą, pytali tych kozaków, gdzieby byli. Im kozacy powiedzieli, żechmy
byli u kniazia moskiewskiego, odwezlichmy sześćiu tatarzynów, pojmawszy w
polu od wojska tatarskiego i już ich kniaz moskiewski tą drogą do hetmana koza-
ckiego nie puśćił, aby się z wojskiem tatarskim nie potkali. Ałe ich powieziono na
podwodach na Wiaźmę, a z Wiaźmy na Brańsk; którzy powiedają: wyjadą na Czerni-
how ku Nizowi. Z którymi czerncow dwa z Kijowa z Moskwy odpuszczono i
powiedzieli, co kozacy, że hetmanowi ich im kniaz wielki moskiewski wielkie
pożałowanie dał. Ciż kozacy tym kupcom powiedzieli, że pewnie tatarowie mają
być do Moskwy.

A o Bartoszu lwowianinu też pisałem do Smołeńska. Na co mi odpisał woje-
woda, że o tym Bartoszu wiadomośći nie ma, jeśli że w Moskwie jest, albo też inszą
drogą z państwa hospodara naszego wyjachał wszak, że gdy do Smołeńska przy-
będzie, tedy go do siebie w dobrym zdrowiu ze wszystką jego majętnośćią odpuszc-
zę. Ten Bartosz jachał przez Orszą do Moskwy już te dwie łecie temu, o którym
jedni powiedają, że na Czernihow ku Kijowy wyszedł, a drudzy powiadają, że go
zamordowano w Moskwie, z tych przyczynem pisał do wojewody smołeńskiego. A
o Borysie Hodunowie te mi wiadomość przyniosł (z) Smołeńska posłaniec mój, ja-
koby do krola szwedzkiego do Inflant z siedmią tysiący koni wyjachać miał, chcęc
ztamtąd do jego kr. mśći, pana naszego, wyjechać. Wszak że czego się pewnie-
jszego o tym odwiedziawszy, nie omieszkam waszej książęcej mći oznajmić, takież
i o tem, co tam tatarowie w Moskwie sprawują.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Суплементум. – № 102/1. – Оригінал).

*  *  *

“Новини з Москви,
котрі приніс Семен Лашкович, могилевський міщанин, a також Григорій Ляхо-
вич, мінський міщанин, та Кирило Оксенович, кописький міщанин. Ці їхали
разом з своїми товарами аж до самої Moскви, a коли вже були в півмилі від
самої Moскви, нa урочищі, на Поклонній горі, тaм їх зустрів Василій Тарака-
нов, не допускаючи їх у Москву, але вимагав, щоб вони повернулися назад,
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казав, що і всіх ваших купців великий князь наказав вигнати з Москви, бо
чекають (наскоку) татар на Москву. Цей Тараканов, повернув цих трьох ви-
щезгаданих купців до урочища на Сетуні і вони заночували над рікою. Там же
до них приїхали всі наші купці, щo були у Moскві, і ці не зупиняючись на Се-
туні, їхали самі на нічліг аж дo Maмoнoвa, що в трьох милях від Москви. Цим
трьом купцям, котрих не пустили до Москви, дозволили два дні торгувати в
Maмoнoвi. Вони й залишилися у Мамонові на два дні задля торгів, a всі наші
купці, котрі були у Москві, їхали аж до Дорогобужа; коли ж з Дорогобужа наші
поїхали до Смоленська і вже були у півтора верстах (від Дорогобужа), їх на-
здогнав сам-друг гонець, посланий з наказом великого князя московського,
щоб вони повернулися до Дорогобужа. Вони не хотіли повертатися, тоді тут
(у Дорогобужі) зразу ж підняли тривогу, щоб вирушили в погоню за нашими, а
коли наших ці люди з Дорогобужа наздогнали, то почали силою їх повертати,
однак наші стали тікати. Московити, побачивши, що їм не можуть нічого вчи-
нити, забігли наперед дo одного села у п’яти верстах від Дорогобужа і там
зруйнували міст через річку. Taм же наші почали битися з московитами, праг-
нучи оборонно відійти. Там же, як кажуть, було вбито п’ять душ московитів,
а поранено двадцять i сaмого воєводу поранено в спину; a з нaших, кажуть,
одного було забито, а інші дуже хворі. Оскільки ж на наших силою пішли, вони
мусили піддатися, бо їм до того ж не вистачило пороху. Їх повернули назад до
Дорогобужа й затримано в Дорогобужі, в Ладичинцях, у дворі під сторожею, і
послали до великого князя за інструкціями: чи їх відпустити, чи щось з ними
робити. Як тільки (ми) довідалися про цей конфлікт між нашими та москови-
тами, тоді написали листа до смоленського воєводи й посланця нашого поси-
лали до Смоленська, прагнучи довідатися, що там робиться, бо на кордоні є
московська сторожа, через яку важко пройти шпигуну. Я мусив написати ли-
ста й послати його до Смоленська, що цей мій посланець якнайкраще міг
провідати і принести мені (новини). A смоленський воєвода відписав так, що,
каже, я до Дорогобужа не маю ніяких прав i не можу судити дорогобузького
намісника, бo Дорогобузький замок не належить Смоленську. Цей посланець
потім, 21 липня, приїхав з Смоленська і сказав, що зустрів московита на ім’я
Іван на урочищу на Вчесні, який йшов до Дорогобужа, до кордону, до своїх
друзів. Цей (Іван) сказав йому, що татари обложили Москву і взяли гуляйго-
род і i посоху, тoбто людей, котрі там були, порубали.

Він же запитав про московського князя, про те, де він був, і цей московит
сказав йому, що великий князь з своєю царицею поїхав за Біле озеро.

В Смоленську він питав його братів також про князя Дмитрія: чи він жи-
вий. Йому було сказано, що той є без сумніву забитий Борисом Годуновим і
що цей же Годунов забив і матір цього Дмитрія.

Про цього Бориса Годунова одні кажуть, що він нібито мав перейти на
землю короля, нашого пана, a інші кажуть, що він одразу після вбивства Дмитрія
та його матері мав укріпитися з військом у Китайгороді, а місто Москву ніби-
то цей Борис Годунов наказав запалити і мав послати сотню людей, додавши
їм пороху та іншого необхідного, палити інші замки: Великий Новгород, Псков,
Смоленськ та інші.
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Тому в Смоленську тільки два рази на тиждень топлять печі через вели-
ку небезпеку від цього Годунова, боючися підпалу. Великий князь визволив
також всіх своїх думних бояр, котрі були в опалі, щоб грабували цього Годуно-
ва i , каже, що хочете з ним, то й робіть, бо я не можу стримати його від цих
злих справ.

A коли посланець був з листом у Смоленську, тоді йому один його приятель
на ім’я Гарасим, монах Михайлівського монастиря, розповів йому про все це
так само, як і інші, слово в слово.

Цей же Семен Лашкович і його товариші сказали, що коли вони йшли до
Москви. То їх наздогнали вісім козаків, a коли вони годували коней перед В’язь-
мою, то й ці (козаки) з ними годували. Ці козаки їхали з Москви від великого
князя московського. Один з козаків впізнав цього Семена, могилевця,(а знав
він його з того часу), коли вони стояли з Матюшею в Могилеві на квартирах.
Питали (купці) цих козаків, де вони були. Козаки сказали їм, що були у мос-
ковського князя, відвезли йому шістьох татар з татарського війська, спіймав-
ши їх у полі; і вже їх московський князь не пустив цією дорогою дo козацького
гетьмана щоб вони не зустрілися з татарським військом, але їх повезли на
підводах до В’язьми, а з В’язьми на Брянськ; Ці кажуть, що поїдуть через
Чернігів на Низ. З цими (козаками) є два монаха з Києва, яких відпущено з
Москви i вони сказали те саме, що й козаки, і що їхньому гетьману великий
князь московський дав велике жалування. Ці ж козаки сказали купцям, що
певне татари мають йти на Москву.

А про Бартоша львів’янина я теж писав до Смоленська. На це відписав
мені воєвода, що про цього Бартоша нема відомостей, чи є він у Москві, чи
виїхав іншим шляхом з держави нашого государя, але коли він приїде до Смо-
ленська, тоді його від себе відпущу у доброму здоров’ї з усім його добром.
Цей Бартош їхав через Оршу до Москви вже два роки тому і про нього ка-
жуть, що він вирушив через Чернігів на Київ. Інші ж кажуть, що його вбито у
Москві, тому я й писав до смоленського воєводи. A прo Бориса Годунова мені
таку відомість приніс мій посланець, що нібито він з сімома тисячами кінноти
виїхав до шведського короля, до Інфляндії, бажаючи звідти виїхати до його
королівської мості, нашого пана. Однак як тільки дізнаюся про це що-небудь
достовірнішого, без затримки повідомлю вашу князівську мость, також і про
те, що там, у Москві, чинять татари”.

Невідомі листи класика старобілоруської
літератури Федора Євлашевського

У історії білоруської літератури особливе місце належить Федору Євла-
шевському (1546–1619) – автору першого старобілоруського твору мемуар-
ного жанру. У його спогадах яскраво відбилося життя білоруського
православного шляхтича з усіма його сумними і веселими епізодами на тлі
громадсько – політичного життя тогочасної Білорусі. Не випадково дана
пам’ятка витримала з 1860 р. шість видань у різних країнах. Остання пуб-
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лікація, зроблена білоруським вченим У. Свяжинським (1), супроводжуєть-
ся грунтовним дослідженням біографії Ф. Євлашевського, мови його твору
і т.д.

Варто пригадати деякі важливі моменти з життя мемуариста. Він наро-
дився 7 лютого 1546 р. у Ляховичах (тепер – райцентр Брестської області) у
сім’ї дрібного білоруського шляхтича Михайла Євлашевського гербу “Стар-
жа”. Дома він отримав добру освіту, знав, крім рідної білоруської, польську
мову, оволодів математикою, правознавством і діловодством. З юних років
брав участь у Лівонській війні, зокрема у переможній битві проти військ Мос-
ковської держави під Улою (1564). Але вже у 18-річному віці він покинув військо-
ву кар’єру і перейшов на цивільну службу. Євлашевський добре зарекомендував
себе як адміністратор, збирач податків, займався інвентаризацією майна, су-
довими справами. Тридцять років він служив під опікою князя Миколая Криш-
тофа Радзивила – “Сирітки”, пізніше служив князям Олександру та Яну
Єроніму Ходкевичам. У 1565 р. Євлашевський був уже новгородським підсуд-
ком, у 1579 р. обирався депутатом (послом) на сейм Речі Посполитої. У 1577 р.
мемуарист одружився з Ганною Балатовською і до 1609 р. мав з нею 9 синів
(Ярош, Ян, який був у зрілому віці забитий сусідом, Юхим, Лаврін, Мартин,
Петро, Федір та ін.) і 5 дочок (Регіна, Гальшка та ін.). Були вже й онуки від
старшого Яроша.

Спогади уриваються подіями 1604 р. Про подальший життєвий шлях
Ф. Євлашевського свідчать лише окремі нововиявлені документи, у тому числі
його лист до М.К. Радзивила – “Сирітки” від 11.10.1611 р., королівський при-
вілей, де згадується про отримання мемуаристом маєтності, деякі докумен-
ти про конфлікт Ф. Євлашевського з уніатськими ченцями через новгородську
школу. Нами спочатку було знайдено польськомовний оригінал-автограф не-
відомого досі листа мемуариста від 19.04.1612 р. до князя Януша Радзивила
(1579–1620), підчашого ВКЛ, віленського каштеляна. Лист містить у собі не
тільки співчуття князю з приводу смерті його дружини Софії Олельковичів-
ни (березень 1612), але й прохання до князя взяти опіку над сином мемуари-
ста Петром, який недавно розпочав свою кар’єру. З листа ми довідуємося,
що Ф. Євлашевський на той час овдовів, одружився вдруге з удовою шлях-
тича Островського, жив у маєтності Кубяковщина, вважав своїм патроном
М.К. Радзивила – “Сирітку”, а його син Петро брав участь у придушенні ро-
кошу Зебржидовського у 1605–1606 рр. Даного листа було вже нами опублі-
ковано в перекладі білоруською мовою (2).

Через 10 років після публікації даного листа нам вдалося знайти у тому ж
архіві ще одного, датованого 6 (?) жовтня 1592 р. Він був адресований Ф. Єв-
лашевським до свого кума (?), шляхтича Мартина Окуня і стосувався судо-
вої справи останнього з шляхтичем Олександром та шляхтичем Радомийським
(Радомеським). Лист містив також виклад Євлашевським своїх посередниць-
ких пропозицій. На жаль, він писаний не зовсім розбірливо, до того ж деякі
слова знищені часом, тому доводилося ставити (…)* в тих місцях, де текст
відсутній через дефект рукопису або там де слово неможливо було причита-
ти. Варто навести повністю тексти обох вищезгаданих листів.



37

Примітки :
1 Свяжынскі У.М. “Гістарычныя запіскі” Ф. Еулашоускага. – Мінск, 1990.
2 Мыцык Ю. Невядомы ліст беларускага класіка // Беларусіка. Albaruthenica. –

Мінск, 1994. – Т. 3. Нацыянальныя і рэгіянальныя культуры, іх узамадзеянне. – С. 182–
184.

*  *  *

№ 1

1592, жовтня 6(?). – Ляховичі. –
Лист Ф. Євлашевського до М. Окуня

“Мой велце ласкавый п[а]не Окуню!
Поволные службы мои до ласки в[ашой] м[ости] залецам.
Его м[и]л[о]сть пан Александер писал до мене з Варшавы, якбы в[аша]

м[ость] за писанем его м[и]л[о]сти не хотел добре з его м[и]л[о]стю посту-
пить и до права его м[и]л[о]сть позвал, а жебым п[а]ну Радомескому в том
радил; а так я до его м[и]л[о]сти отписалем, [отпо]ведал, иж в[аша] м[ость]
писаня жадного (…)* его не мел и посланец тот до в[ашей] м[ости] не ездил,
не з якого ся то умыслу стало. А до п[а]на Радомийского и тепер писалем,
абы з в[ашей] м[ост]ю, иж се до его сили (…)* на вгоду взял, за што и в[аша]
м[ость] пана прошу, абы в[аша] м[ость], понехавши еще тых прав своих, за
позвы, так кгродскими, яко и трибуналскими, на угоду и приятелский розсу-
док з его м[и]л[о]стю ся удал, а его м[о]сть скоро з Варшавы прыяхавшы,
ознаймит будет рачыл, (…)* на то часу и мейсце, зачим тые клопоты уста-
нут, а в[аша] м[ость] в доброе прыязни з его м(о)стю пребудете (?) (…)*, а
особливе я, который то межи в[ашей] м[остю] сродную (?) великую (?) з
наукы (?) знаючы в том учинность в[ашой] м[ости] и пры (…)* прозбы моее
повинен буду в[ашей] м[ости] то заслуговат; а пры том зычечи в[ашей] м[о-
сти] з его м[и]л[о]стю п[а]ни малъжонкою и з иным потомством в[ашой]
м[ости] доброго здоровя и на всем доступного повоженья.

Себе и службы мои поручаю по ласки в[ашой] м[о]с[ти].
Дата з Ляхович октебра : (?) дня року 92.
В[ашой] м[ости] здавна (?) кум (?) и (…)* и полный слуга Федор Евла[шев-

ский], рукою вл[асною]”.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ Х. – № 129. – Автограф, завірений печаткою. Адреса
на звороті: “Зацне урожоному пану его м[и]л[о]сти п[а]ну Мартину Окуню, [па]ну а
приятелю велце ласкавому”. Запис на документі іншою рукою того ж часу: “Сарто-
рый (…)*).
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№ 2

1612, квітня 18. – Кубяковщина. – Лист
Ф. Євлашевського до князя Януша Радзивила

“Jaśnie oświęcone i wielmożne książe, panie a panie mój miłośćiwy.
Najniższe służby swe do mśćiwej łaski waszej książęcej mći oddaje.
Będąc zdawna iz przodkуw moich prawdziwie wiernym sіugą w. ks. mći,

zwykłem radować się z szczęśliwych przypadków, a żałować nieszczęśliwych w
domu w. ks. mći, jakoż i na ten czas śmierć jej książęcej mći pani małżonki żałowałem
i żałuje. A w tym wszelakich pociech od Pana Boga w. ks. mći wiernie życze, iż gdy
starość i złe zdrowie zatrzymawszy mie w kąńcie, nie dopuśćili stawić się często
przed w. ks. mćią, ukazowałem dziatkom moim, aby cisnęli się przed oczy w. ks.
mći i służyli, naśladować zwyczaju mego; oddałem do w. mći syna mego Piotra,
któremu, jako nowodne[mu], zrazu się nie powiodło było, straciło się pod rokoszem,
cokołwiek z domu miał. Jednak mi to znośno było i za okazeją, że pojął żone zeszłego
sługi w. ks. mći pana Ostrowskiego, radziłem mu, aby dzierżał w. ks. m. i w księstwie
w. ks. mći szukał pomieszkania i na ów czas ozwawszy się pan Jerzy Proszycki,
powinny przyjaciel mój, naraił mu tam od siebie zastawkę niejaką u Bołotczycach.
Przy której blisko będąc, drugi też przyjaciel mój, pan Kozoryn, nawymiślawszy
rzeczy niepodobnych z nienawiśći swej przeciwko blizkiemu sąsiadowi, tego niebo-
raka syna mego zgrabił, a zgoła mu statki wszystkie pobrał i nawięcej do tej roboty
naprzód się sądzi, chcąc go i z majętnośći łeżącej i od oczu w. ks. mći odepchnąc,
zforitowawszy sobie pomocniki wedłe myśli swej. A przeto nim przyjde do virzenia,
sam w. ks. mći i pokazania szyrszeo tej skargi mej, uniżonemi prozbami memi w.
ks. m., pana mego mśćiwego, pokornie prosze, aby w. ks. mć. teo słuszkę sweo,
syna meo przed się przypuśćiwszy, w tich krzywdach jeo posłuchać i od tak niechęt-
neo sąsiada obronić rozkazać raczył, jakoby się nadziejej mojej dosić działo, że ten
syn mój garnąć się i przytulać w tim że księstwie w. ks. m., odrobin stołu w. ks. m.
używać mógł. Dodaje mie serce moje dobrą otuchę o mwej łasce w. ks. m. dla
tegoż, nie chcąc szerszej pisaniem moim zabawiać w. ks. m., sam z naniższemi
służbami memi oddając się do mśćiwej łaski w. ks. m., meo mśćiweo pana.

Dat z Kubiakowszczyny d. 18 jan. 1612.
Waszej książęcej mći, meo mśćiweo pana, najniższy sługa Fiedor Jewłaszewski,

podsędek nowogródzki.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 6067. – Оригінал, завірений печаткою. Адреса:
“Jaśnie oświęconemu i wielmożnemu książęciu i panu, panu Januszowi [Radziwił]łowi,
książęciu na Bir[żach i z Dubi]nek i Słucku pod (…)* Wielkiego księstwa Litewskiego,
starośćie borysowskiemu, etc, etc., panu me[mu] miłośćiwemu”).
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Рукопис білоруського шляхтича
першої половини ХVІІ ст.

У зібранні Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вер-
надського зберігається рукопис першої половини ХVІІ ст. форматом “в чет-
вірку” і обсягом понад 60 аркушів (1). Його невідомий автор – білоруський
шляхтич активно вів записи у 1620–1635 рр. польською, інколи латинською
мовами. Судячи з того, що деякі реалії змісту стосуються Вітебська та Орші,
можна припустити, що цей шляхтич проживав у північно-східній Білорусі, а
маєтність Холопеничі була його власністю. Запис “Ex libris Michaelis Reycły (?)”
вказує не тільки на власника, але й можливо на автора рукопису у ХVІІ ст.
шляхтича Михайла Рейлу (прізвище написане нерозбірливо). Значно більше
інформації подає інший власницький запис: “Ex bibl. Joach. Com. Chreptowicz”,
тобто “З бібліотеки графа Йоахіма Хребтовича”. Тут треба сказати кілька
слів про дану особу і її бібліотеку.

Хребтовичі (Храптовичі) або ж Літавор – Хребтовичі – це давній ук-
раїнсько-білоруський князівський рід, значною мірою сполонізований у ХVІІІ ст.,
який тоді відносився до найбагатших магнатських родів. Граф Йоахім
Ігнацій Юзеф Літавор Хребтович (4.01.1729 – 4.03.1812) був видатним гро-
мадським, політичним і державним діячем ВКЛ, маршалком Головного три-
буналу ВКЛ (з 1765), міністром закордонних справ (з 1791), канцлером ВКЛ
(з 1793). Й. Хребтович був також видатним культурним діячем, займався
поезією і перекладами, відзначився як публіцист. Саме він був одним із творців
знаменитої Едукаційної комісії (міністерства освіти) Речі Посполитої і був її
членом понад 20 років. У своєму родовому маєтку Щорси (Новогрудський
повіт) він організував бібліотеку з архівом, де зберігалися зокрема акти сеймів
та сеймиків, королівські листи та ін. Частину зібрань він придбав у відомого
бібліофіла Юзефа Залуського (1768), частину – у римського кардинала І. Імпе-
ріале. Тут було зібрано понад 10 тис. примірників книг, переважно в галузі
гуманітарних наук, в т.ч. історії Речі Посполитої, отже України й Білорусі
також. У цій бібліотеці працювали бібліотекарями відомі культурні діячі Біло-
русі Микола Вольський (1762–1803) і Ян Чачот (1796–1847). Син Й. Хребто-
вича – Адам (1768–1844) був гідним свого батька і подвоїв бібліотечні зібрання
у Щорсах. За його часів та пізніше бібліотекою та архівом у Щорсах користу-
валося чимало видатних наукових і культурних діячів, як от: поет Адама Міцке-
вич, історик Йоахім Лелевель та ін. Ці зібрання привертали до себе посилену
увагу вчених з Київської археографічної комісії. Так, ряд документів щодо
політичної історії України ХVІІ ст. були видані М.Д. Іванішевим та О.І. Ле-
вицьким у відомій серії “Памятники, изданные Киевской археографической
комиссией для разбора древних актов” (1-е вид. 1845–1859, 2-е 1897–1898) (2).
У 1913 р. Щорська бібліотека була передана на зберігання Київському уні-
верситету. Потім настали воєнні завірюхи, революції, знову війни… Як відзна-
чають автори енциклопедичної довідки про А. Хребтовича “Головна частина
бібліотеки так і залишилася у Києві і тепер знаходиться у Центральній нау-
ковій бібліотеці АН України” (3), тобто у нинішній НБ. Таким чином, рукопис



40

5962 безперечно входив колись до складу Щорсівської бібліотеки Хребто-
вичів, куди потрапив із зібрання Михайла Рейли.

Рукопис 5962 можна віднести до розряду “пам’ятних книг”, типових для
шляхетських бібліотек Речі Посполитої (можна навести для прикладу відомі
книги ХVІІ ст. такого роду, укладені люблінським войським Якубом Міха-
ловським або казимирським (Казимир під Краковом, нині – частина Крако-
ва) міщанином Марціном Голінським. Щоправда, останні дуже любили історію
і дуже цікавилися політичним життям Речі Посполитої, тому зібрали або ско-
піювали величезну кількість цінних історичних джерел. Михайло Рейла ста-
вив перед собою куди скромніші завдання, його книга сповнена переважно
господарських записів, хоча інколи він вписує дещо з родинної хроніки або з
подій, що трапилися у державі. Ось головні матеріали його книги: рецепти
ліків (арк. 22–24), в т.ч. “сироп на тяжкість у грудях та на сухоти” (арк. 22–
22 зв.), рецепти горілки (арк. 57), різних сортів пива (арк. 58–60 зв.), меду
(арк. 64); реєстри збіжжя (арк. 10), бидла (арк. 11), кухонного начиння (арк. 16);
опис фільварку Красна Лука (арк. 35–37), план будинку (арк. 3 зв.), контракти
з робітниками (арк. 2 зв.), реєстри прибутків та видатків, реєстр збору по-
датків з Холопинської маєтності 1620 р. (арк. 41–50), тощо. Є тут і купчі,
зокрема з оршанським хорунжим Миколаєм Млечко (1623 р.), лист до віленсь-
кого воєводи з Вільна від 25.07.1635 р., різні чернетки тощо. Цікавішими, на
наш погляд, є записи щоденникового характеру, яких, на жаль, не так вже й
багато. Вже на початку рукопису читаємо звістку про прибуття до церкви в
Холопеничах священика Леонтія (Левонтія) Єсифовича: “Ao 1621 marty 30 d.
otca Lemoncieja Jesifowicza zaciągnąwszy, odesłałem do cerkwi Chołopinickiej,
daj Boże , szczęśćliwie. Jemu (?) dałem na okupienie ryz jeo i xiąg kop 10; te kop 10
ma mi oddać. Kielich contrytalowy z miską i z lyżką, który kosztuje zł. 2/55. Tegoż
dnia do niegoż zatem xiągi, co od p. Mathie Jurkiewicz Mutnicki przywiozł: Trewod
posna, Apostoł, Połustaroy (?), Ochtaiec, Służebnik, obrazów z Jurkiewicz – 2, od
Otrosz. obrazów – 4, od p. Eigierda obrazów – 9.”, тобто “Року 1621 березня 30
дня отця Лемонтія (Левонтія) Єсифовича взявши, відіслав до Холопеницької
церкви, дай Боже, щасливо. Йому (?) дав на викуп його ризи і книги, 10 коп, а
ці 10 коп він має мені віддати. Контриталева (?) чаша з дискосом і лжицею,
що коштує 2 злотих 55 [грошей]. Цього ж дня потім привіз до нього книги від
пана Матвія Юркевича Мутницького: “Тріодь пісна”, “Апостол”, “Устав” (??),
“Октоїх”, “Служебник”, образи з Юр’євич – 2, образи від Отрошка (?) – 4,
образи від пана Ейгерда – 9.” Під 1635 р. занотована звістка про роблення у
Вільні дзвона, на котрий чи то сам автор запису, чи то віленський воєвода дав
30 фунтів бронзи: “A.1635 w Wilnie jeo mść dzwon robie, na który dał spiże funtów
30…” (арк. 63).

На арк. 37 вміщено стислі записи літописного характеру 1595, 1605 і
1632 рр. Перший з них нотує новину про народження майбутнього короля Речі
Посполитої Владислава ІV: “Roku 1595 d.19 Juny 18 na całym zegarze urodził
się krółewi j. mći Zygmuntowi III z królowej Anny, xiężny rakuskiej, syn Władysław
w Krakowie na Łobzowie…”. Потім говориться про королевича Владислава,
котрий на той час (1632–1648) був уже королем Речі Посполитої, а під 1632 р.
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сповіщається про смерть його батька – короля Речі Посполитої Сигізмун-
да ІІІ.

Таким чином, даний цілком незнаний досі рукопис є досить важливим
джерелом з історії Білорусі першої половини ХVІІ ст., знайомство з ним доз-
воляє уточнити первісний склад знаменитої Щорсівської бібліотеки графів
Хребтовичів.

Примітки :
1 Національна Бібліотека України ім. В. Вернадського у Києві. – Інститут руко-

писів. – Ф. І, № 5962.
2 Ковальський Н.П., Мыцык Ю.А. Анализ отечественных источников по истории

Освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. – Днепропетровск, 1986.–
С. 13–15.

3 Асвєтнікі зямлі Бєларускай. – Мінск, 2001. – С. 456.

(Варіант даної статті було опубліковано нами раніше: Што часцей запісвалі дзеля
памяці яшчэ 400 гадоў назад. У Кіеве знойдзены рукапіс шляхціца з крупскіх Халопе-
нічаў // газ. “Голас Радзімы” від 26. 07.2007 р.).

Історія Великого князівства Литовського
у літопису Яна Бінвілського

Історія ВКЛ здавна привертала до себе увагу українських істориків, про
що свідчить уже староукраїнське літописання. Літописи ВКЛ ХIV – поч.
ХVI ст. хоча і є насамперед білорусько-литовськими, але в них міститься
цілий пласт звісток з історії Києва, Чернігова, Волині та Поділля, авторами
котрих були українці. Не втратили інтересу до т. зв. “литовського періоду”
української історії й автори узагальнюючих творів української історіографії
ХVI – ХVII ст. – автори українського хронографа I та II-й редакцій, Феодосій
Софонович, автор “Кройніки” (1672–1673 рр.) (1) та ін., українські перекла-
дачі та редактори хронік Мацея Стрийковського, Олександра Гваньїні та інших
хроністів, що писали у Польсько – Литовській державі ХVI–ХVII ст. На жаль,
дана проблема залишається слабо розробленою, що багато в чому пояснюєть-
ся недостатністю джерельної бази досліджень.

Ще у 1978 р. нами було знайдено літопис, автором якого є Ян Бінвілський
(2). Про дану пам’ятку нам вже доводилося писати (3), а пізніше й видати
повністю її текст (4). Вона знаходиться у складі рукописного збірника ХVІІ ст.,
котрий об’єднує два рукописи. У першому (сер. ХVІІ ст.), міститься українсь-
кий хронограф І – ї редакції. У другому, створеному не раніше 1657 р., містяться
короткі статті, наприклад: “Описане великого князства Московского с крой-
ники Гвагнинуса”, тобто незначний фрагмент польськомовного видання 1611 р.
“Хроніки Сарматії Європейської” (Краків, 1611) Олександра Гваньїні; “О пан-
ствах Азии”, “О росийских князствах и народех их”; листи до гетьмана Бог-
дана Хмельницького, київського митрополита, царя Олексія Михайловича та
інших осіб, а також зразки титулів московського царя, польського короля тощо.
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Наприкінці збірника (арк. 381–427) вміщено літопис Я. Бінвілського. Збірник
був власністю, частково й авторським твором, Семена Остаповича Голухов-
ского (Галуговского), генерального писаря (канцлера) Української козацької
держави – Гетьманщини у 1659–1660 рр. при гетьмані Юрії Хмельницькому й
дипломата. С. Голуховський відомий також під прізвиськом Лях і Остапенко
(Остапів). Вірогідно Голуховський був пов’язаний з Бінвілським.

Ян Бінвілський (1600 – після 1641 р.) походив очевидно з дрібної право-
славної шляхти. Народився вірогідно у Києві. Його батько Семен був замоло-
ду “покоевим” слугою у оршанського і великолуцького старости, смоленського
воєводи, князя Филона Семеновича Кмити – Чорнобильського (помер у 1581
чи 1596 р.), відомого політичного, державного і військового діяча Речі Поспо-
литої. Князь був володарем Чорнобиля, уславився під час Лівонської війни,
особливо у переможних битвах проти московських військ під Кропивною (1564),
Почепом (1565), Смоленськом (1568). У битві під Смоленськом у 1579 р.
брав участь і батько літописця. Ян Бінвілський закінчив у дитинстві школу
київського писаря Василя. Вже будучи дорослим, Бінвілський опинився на
Лівобережній Україні, служив у Миргороді, потім очевидно повернувся до
Києва. Свій літопис він завершив повідомленням про смерть одного з керів-
ників національно-визвольного повстання 1637–1638 рр. Якова Острянина, котра
сталась у 1641 р. Однак не виключено, що літопис доповнювався і пізніше
С. Голуховським, котрий, судячи з усього під час Національно-визвольної війни
українського народу 1648–1658 рр. служив у Генеральній Канцелярії.

Літопис Бінвілського складається з трьох частин, котрі сформувались у
відповідності до трьох головних використаних джерел. Перша і найбільша
частина (арк. 381–407 зв.) є по суті скороченням “Історії Польщі” (1597) батька
й сина Бєльських (Марціна та Йоахима), хоч в деяких випадках можна припу-
стити, що був використаний також твір польського хроніста ХVІ ст. Марціна
Кромера. Наприкінці цієї частини був використаний також якийсь український
літописець (“з летописца руского”)(арк. 404). У цій частині викладалась пе-
реважно історія Київської Русі та українських земель у складі ВКЛ та Польщі
(ХІV – першої половини ХVІІ ст.). Відзначимо, що і в цій, і в другій частині
зустрічаються посилання на різні джерела (хроніки Яна Длугоша, Кромера,
якісь літописці), однак Бінвілський, як нами встановлено, лише повторює по-
силання своїх головних джерел – хроніки Бєльських, а у другій частині – хро-
ніки Демитровича.

У другій частині (арк. 407 зв. – 424) викладалась переважно польська
історія з давніх часів, хоча на її початку зустрічаються звістки з історії му-
сульманства, Італії, Чехії. Тут головним джерелом є друкована польськомов-
на хроніка (“Kompendium…”) литовського хроніста (між іншим ще й вихователя
князя Богуслава Радзивила) Павла Демитровича, написана у Вільно у 1624 р.
й видана у Любчі пiд Новгородком у 1625 р. під назвою “Компендіум або
короткий опис князів і королів польських, а також справ, випадків і давньої
історії Польської держави. З хроніки Марціна Кромера, варминського біскупа
й з інших. Особливо (рекомендується) тим, хто не любить довго читати”.
Цей заголовок, між іншим, був процитований Бінвілським на арк. 410 зв.
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Головним джерелом “Компендіуму” була хроніка М. Кромера, але Демитро-
вичем використовувались також твори Бєльських, С. Герберштейна, О. Гваньїні,
М. Стрийковського, С. Сарницького. Демитрович притримувався стандарт-
ної схеми середньовічної історіографії, описуючи у хронологічній послідовності
правлення королів, але дуже коротко. Він також систематизував різні звістки
по 17 рубриках, наприклад розділ 15 присвятив опису надзвичайних природ-
них явищ. Саме цей розділ викликав особливу увагу Бінвілського, також, як і
його дані про язичеський пантеон русів. Наприкінці цієї частини Бінвілський
вмістив ці дані, а також титули, про які йшлося вище.

Третя частина твору Бінвілського невелика за обсягом (арк. 424–427 зв.).
У ній висвітлюються події української історії, особливо останньої третини ХVІ –
першої половини ХVІІ ст. Її основу складає “руська кроника”, незбережений у
чистому вигляді український літопис, котрий походить від Волинського літо-
пису (літописця), створеного у 1615–1619 рр. Цей Волинський літопис, як нами
встановлено (5), був активно використаний також авторами й упорядниками
Львівського та Київського літописів, Острозького літописця і деяких інших.
Тут вміщені також відомості, які базуються на особистих враженнях
Бінвільського і свідоцтвах очевидців, насамперед щодо подій, які відбувалися
у Києві і на Лівобічній Україні у першій половині ХVІІ ст.

Літописець Бінвілського не був завершеним, він уривається на півслові,
містить у собі чимало описок. Про це свідчить також відсутність датування
багатьох подій, хоча в рукопису місце для дат було залишено. Видно автор
хотів вирізнити дати подій червоним кольором, але щось йому завадило це
зробити. Взагалі літопис справляє враження сирого й незавершеного. Тим не
менш, і в такому вигляді він заслуговує на увагу, тим більше, що на його сто-
рінках вміщено ряд оригінальних звісток. Ще більше значення літопис
Бінвілського має у якості пам’ятки української історіографії ХVII в.

Характерними рисами світогляду Бінвілського є його український патріо-
тизм, прихильність до православної віри, відверто негативне ставлення до
мусульманства й католицизму, певною мірою й антимосковські настрої.

Як історик він глибоко цікавився історією Польщі та Литви, наскiльки це
було можливо у його “короткому курсі”. Свій виклад він почав звісткою про
заснування Києва у 766 г. (цю дату можнa прочитати й по-іншому : 466). Потім
йдуть оповідання про походження слов’ян, утворення Польської держави, стар-
іше котрої є за думкою літописця Русь і при цьому він посилається…на Одоак-
ра, що взяв Рим. Тільки закінчивши виклад у першій частині свого твору історiї
Київської Русі, Бінвілський вперше згадав про Литву у звістці під 1227 р. про
полоцького князя Гінвила та його шлюбі з Марією Тверською, причому підкрес-
лювалося, що він став православним (“окрестилсе и пречесную віру принял,
дано ему имя во светом крещениї Георъгий. А то был напершое хрестиянс-
кое кнежа в литовской земли” (арк. 387). Далі йде оповідання про спадкоєм-
цях Гінвіла, насамперед про князя Бориса Полоцького, підкреслюється
значення перемоги князя Скирмунта над ординським ханом Балаклеєм, внас-
лідок якої Скирмунт оволодів Сіверщиною; про розділі останньої між синами
Скирмунта, про їхню нову перемогу над ординцями. Потім йдуть звістки з
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історії Русі й Польщі, про монголо-татарські наскоки у др. пол. ХІІІ в. і врешті
увага автора знову привертає Литва. Цього разу стисло згадується про прий-
няття Ягайлом християнства й хрещення Литви (1386 р.). На відміну від
більшості українських літописців, які засуджували Ягайла насамперед за його
прийняття католицької, а не православної віри, Бінвiлський не дуже на цьому
акцентує. Куди більша увага приділяється Витовту, котрий під пером літопис-
ця постає як мужній воїн, борець проти Орди, який заснував для протидії ор-
динським наскокам фортецю Тавань (нині – Каховка). Бінвілський не засуджує
Витовта за приєднання ним українських князівств до Литви. Детально і зі
співчуттям літописець описав поразку Витовта у битві на Ворсклі від ординців
Єдигея у 1399 р., згадує про загиблих на полі битви як литовських, так і русь-
ких князів. У іншому місці (арк. 406 зв. – 407) літописець пише про смерть
Витовта, про його поховання у Вільно, де й у часи Бінвілського знаходився
портрет князя верхи на коні, писаний за грецьким зразком (очевидно тут ма-
ються на увазі традицiї грецького іконопису).

У другій частині свого літопису Бінвілський головну увагу приділяє по-
біжному опису панувань польських королів у хронологiчній послiдовності, по-
чинаючи від легендарного Леха. Про Литву тут майже не говориться, за
винятком звістки про прийняття християнства Ягайлом, причому цю подію
літописець ставить у один ряд з християнізацією Русі й Польщі. Бінвілський
двічі повертається до цього сюжету й повніше, ніж у перший раз висвітлює
його, згадуючи про шлюб Ягайла, вже Владислава, з Ядвігою, про польсько-
литовську унiю 1385 р. (“всю землю Литовскую, Жмоитскую и часть Руси
до Коруни Полское вернул, правом прилучил, у волно панство споїл и присяга-
мы умоцнил”) (арк. 417 зв., 423). Коротко згадується про Литву у звістці про
Казимира ІІІ, Олександра та деяких інших польських королів, котрі одночас-
но були й великими князями литовськими.

Чергова група звісток відноситься до періоду московсько-литовських війн
к. ХV – поч. ХVI ст., детально описується загарбання Москвою Сіверської
України та Смоленщини. Тут літописець намaгався бути нейтральним, хоча
інколи відчувається його авторське ставлення до подій, які він описує. Так, він
вважав достатнім привід до війни, котрим стала відмова великого князя Олек-
сандра збудувати православний храм у Вільно для своєї дружини, дочки
Івана ІІІ, він вважав Iвана ІІІ видатним правителем, котрий на думку літопис-
ця був найщасливішим після Володимира Святого. Разом з тим з нотками
осуду описується завоювання Іваном ІІІ Пскова, а Василем ІІІ – Смоленсь-
ка. При цьому Бінвілський нагадує, що Псков був вільним містом за часів
Сигізмунда І, а Смоленськ був завойований ще Витовтом. У другій частині
свого твору він привів комiчне оповідання про блазня короля Сигізмунда І
Станчика. Коли останнього пограбували й побили якісь молодики, то блазень
поскаржився на них королеві. Король поспівчував Станчику, але той у відповідь
«пожалів» короля: тебе більше пограбували московити, які забрали Смоленськ,
але ти про цю втрату і не думаєш. Бінвілський філософськи додав при цьому,
що блазні під видом жарту кажуть правду (арк. 401 зв.).
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Як і всі українські літописці, Бінвілський захоплювався перемогами ли-
товського гетьмана, українця, князя Костянтина І Острозького, співчував його
тяжкій долі у московському полоні.

Про Люблiнську унію 1569 р. Бінвілський говорить стисло, нічим не вияв-
ляючи свого ставлення до цієї події. Куди більше зацікавлення викликала у
нього Лівонська війна, причому його симпатії на боці Речі Посполитої, у котрій
його цікавить насамперед ВКЛ. Він відзначив перемогу князя Романа Сан-
гушко, польного гетьмана литовського, під Улою, зі скорботою згадав про
його передчасну смерть, назвав його войовничим і щасливим воїном (“валеч-
ный и сщастливый”), відзначив перемогу князя Филона Кмити під Смоленсь-
ком, взяття королем Стефаном Баторієм Великих Лук, зародження запорізького
козацтва і вказав на його вождів (князі Дмитро Вишневецький – “Байда” й
Самійло Корецький). Про Івана IV Бінвілський презирливо відгукувався як
про тирана, навів у іншому місці принизливе для Москви оповідання про її
данництво Орді.

У третій, найлаконічнішій, частині свого літопису, де висвітлюються пе-
реважно українські події др. пол. ХVI – першої половини ХVII ст., Бінвілський
вже вів мову про Річ Посполиту, не вирізняючи спеціально Литву. Тим не менш,
його опис боротьби за Сіверську Україну в ході Смоленської війни виглядає
як продовження опису литовсько-московської війни кінця ХV – початку ХVI ст.

Цим вичерпується фонд білорусько-литовських звісток літопису Яна
Бінвілського, у котрому в дусі того часу мова йде головним чином про події
воєнно-політичної та церковної історії. Будучи українським патріотом, живучи
у країні, котра втратила державну незалежність і перебувала під іноземним
пануванням, він відповідно трактував історичне минуле. Він робив наголос на
тих фактах, котрі свідчили про колишню славу русинів - українців, про їхню
перевагу над сусідами на сході й на заході. Досить вказати на звістку про
шлюб Марії, сестри князя Ярослава Мудрого, з польським королем Казими-
ром І, котрий за словами Бінвілського був першим з польських королів, котрий
був письменним (“читат уміл”). (арк. 385 зв.). Однак щодо Литви і литовців у
його творі немає жодного негативного відгуку, якщо не рахувати невдоволен-
ня від того, що великий князь литовський Ягайло став католиком, а не право-
славним. Своєю пролитовською позицією Бінвілський відрізнявся від своїх
колег – українських літописців ХVI–ХVIII ст., котрі хоча й не мали особливої
ворожнечі до Литви, однак різко відгукувались про Ягайла, не пропускали
нагоди переповісти оповідання вітчизняних літописів добатиєвського часу про
перемоги над литовцями київських й галицьких князів, про покладення на них
данини ликом та віниками тощо.

Примітки :
1 Див. наприклад: Мыцык Ю.А. История Литвы в освещении украинского хрони-

ста ХVII века // Материалы межреспубликанской научной конференции по источни-
коведению и историографии народов прибалтийских республик Советского Союза. –
Вильнюс, 1978. – С. 66–71.
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2 Даний літопис зберігається у відділі рукописів Бібліотеки Російської Академії
наук у Петербурзі під номером 4. 7.25.

3 Мыцык Ю.А. Украинские летописи ХVII века. – Днепропетровск, 1978. – С. 29–31;
Мицик Ю.А. Відображення деяких подій з історії Києва в літописі Яна Бінвілського //
УІЖ. – 1982. – № 2. – С. 73–76; Мицик Ю.А. Історія Київської Русі у висвітленні літо-
писців ХVІІ ст. Семена Галуговського та Яна Бінвільського // Писемність Київської Русі
і становлення української літератури. – К., 1988. – С. 229–224.

4 Мицик Ю. А. Літопис Яна Бінвільського // Національний університет “Києво-
Могилянська Академія”. Наукові записки. – К., 2002. – Т. 20. Історичні науки. – Ч. 2. –
С.60–77.

5 Мицик Ю.А. Украинские летописи… С. 48–49.

Віленський літописець 1631 р.

Назва цієї польськомовної пам’ятки, що охоплює події з 980 по 1631 рр., є
умовною. Вона вперше була виявлена нами у 1994 р. у неописаній частині
архіву князів Радзивилів (1) і опублікована в перекладі українською мовою
без коментарів у малодоступному виданні (2). Пам’ятку написано почерком,
характерним для першої третини ХVІІ ст., а взагалі її створення слід віднести
очевидно до 1632 р. Під 1631 р. автор говорить про “нинішній сейм”. Дійсно,
того року відбувався останній сеймом за життя короля Речі Посполитої Сигіз-
мунда ІІІ (на ньому була ухвалена постанова щодо православних, але без
суттєвих поступок для них). Автор нічого не говорить про смерть Сигізмунда
ІІІ, яка сталася у 1632 р. і про обрання новим королем його сина й спадкоємця
Владислава ІV. Після завершення сейму 1631 р. готувався новий сейм і право-
славні вирішили скористатися ситуацією, щоб принаймні послабити дискри-
мінацію Православної Церкви. Шляхта, козацтво і православне духовенство
творило тоді блок з протестантами і частиною католицьких феодалів. У цей
час був очевидно і створений кимсь із членів Віленського Свято – Духівського
православного братства згаданий літописець, який по суті являє собою істо-
ричну довідку з історії православ’я в Україні та Білорусі та історії взаємовід-
носин православних з уніатами. Даний літописець видно поміг православним.
Коли помер Сигізмунд ІІІ, вони спромоглися добитися корони для Владисла-
ва ІV, який краще, ніж інші кандидати ставився до православної віри. Хоча
сподівання православних справдилися далеко не повністю, однак вдалось
домогтися принаймні визнання відродженої православної ієрархії, повернення
частини церковних маєтностей і т.д.

Незнаний автор літописця при його написанні використав популярні в той
час у Речі Посполитій хроніки ХVІ – початку ХVІІ ст. Олександра Гваньїні
“Хроніка європейської Сарматії (Краків, 1611), Марціна Кромера та Мацея
Стрийковського “Хроніка польська, литовська, жмудська і всієї Русі” (Кенігс-
берг, 1582), королівські привілеї та листи, документацію Віленського право-
славного братства тощо. Літописець зафіксував позиції православного табору
щодо католицизму та унії, містить у собі ряд важливих оригінальних даних
щодо подій міжконфесійної боротьби, особливо у Вільні, врешті є важливою
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пам’яткою білоруської історичної думки ХVІІ ст. Виходячи з цього, наводимо
весь його текст у польському оригіналі і в уточненому українському пере-
кладі разом із стислим коментарем. Незначні фрагменти тексту, що написані
нерозбірливо і не прочитуються, відмічені нами знаком: (…)*. Сподіваємось,
що читач зацікавить даний твір, тим більше, що до нашого часу дійшло, на
жаль, дуже мало білоруських літописів.

Примітки :
1 АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – Supplementum. – № 461.
2 Мицик Ю. З нових документів до історії міжконфесійних відносин в Україні ХVІІ–

ХVІІІ ст. // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ,
1994.– Вип. 1.– С. 134–145.

*  *  *

“Spisanie na kształt rocznych dziejów, co się działo w Rusi od okrzeszczenia
się onej aż do tego roku i czasu i gdy się unia zaczęła, co zatym urosіo z sumariuszem
praw, prywiłejów, nie będącym w uniej nadanych.

Roku 980. Ruś wiarę chrześćiańską przyjęli. Cromer, lib. 3, fol. 43 i o władzy
patriarchi tamże wzmianka, że on im nałeżnym zawsze był ojcem w Duchu i pas-
terzem prawdziwym. Władze patriarchie constantinopolitani od tegoż czasu.
Strykowski lib. 4. pagi. 141, lib. 5, pag. 12. Eodem lib. pag. 173. Ibidem de eodem
lib. 6, pag. 271. Guagninus tomo 2, fol. 203 i insze historykowie nieprzerwaną być
ad do teo czasu twierdzą. Od którego czasu i przaesentatio zaraz od Rusi do patriar-
chi zastąpiła.

Rok 1510. Synod się w Wilnie odprawował, na którym ve unione nec mentio.
Rok 1522. Zygmunt król approbuje ten synod przywiłejem swoim.
Rok 1550. Zygmunt August poprzysięga te prawa.
Rok 1552. Uniwersał Zygmunta Augusta patriarszą władzę ogłaszający. Eo-

dem rege regnante incorporatio księstw Wołyń[skiego], Kijow[skiego] w Koronie
Polskiej i confederatia warszawska.

Rok 1584. Onisiphor, metropolit, porządki brackie stanowi i podpisuje.
Eodem anno regestr bracki zaczął się wpisania się szlachty.
Rok 1585. Przywiłej ś. pamięci kr[óla] Stephana patriarszą władze uznawający.

Eodem anno ugoda księdza arcibiskupa lwówskiego z władyką lwówskim.
Rok 1587. Porządki brackie z druku na świat wydano.
Rok 1589. Teraźniejszy kr[ól] jego m., pan nasz, metropolite i wszystkie du-

choweństwo niezuniowan[e] w zacnośći i dostojeństwie z duchoweństwem zakonu
rzymskiego zostawuje. Eodem anno patriarsze Hyoremiaszowi uniwersałem swym
władze w państwie tym uznawa.

Eodem anno bractwu pod posłuszeństwem patriarszym przywiłej daje.
Roku 1592. Przywiłej jego kr[ółewskiej] m., w którym w dozor monaster ś.

Trójcy oddaje burmistrzowi i rajcom, tudzież mieszczanom religiej graeckiej. Eo-
dem anno metropolit Rohoza błogosłowieństwo daje na odprawowanie nabożeńst-
wa w ołtarzu brackim popom brackim. Eodem anno bractwu naszemu pod tymże
postanowieniem przywiłej sejmowy, w którym i cerkiew murować pozwala.
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Rok 1592. Burmistrzowie i rajcy poczynają praemdiecie (?) czynić bractwu
naszemu, na co attestatia jest protopopy i namiestnika wiłeńskiego.

Rok 1594. Instructia na synod Brzeski od ich mm. pp. senatorów niektórych i
szlachty pod posłuszeństwem patriarchi będących. Eodem anno synodalne
błogosłoweństwo inter alia i na murowanie cerkwie.

Temiż czasy i insze listy od władyków są wydane od kr[óla] jego mć.
confirmowane.

Rok 1595. Unia się zaczęła. Eodem anno oppressie nastąpili, o których kto
resistebat protestatio i relatio jest maj 13 die eodem anni.

Rok 1596. Protestatia przeciwko uniej iz instructio zaraz do kr[óla] jego m. z
synodu Brzeskiego wyprawiono, a ta unia tak się zaczęła i dla (?) których respectów
przywiłegia uniatów in anno 1592 et anno 1595 dane wiedzieć dają.

Eodem anno relatio róźnych (…)* bratstwa iż (?) (…)* aprilis 6 d. et 12.
Eodem anno protestatio o odjęcie ołtarza bratskiego decemb. 29 d.
Eodem anno patriarcha o toż i przeciwko ks. metropolitowi juny 25 d.
Eodem anno list z tribunału do książęcia Radziwiłła, wojewody i hetmana, pisano,

prosząc, aby tym persecutiam zabierzał.
Eodem anno na gruntach stlacheckich cerkiew i monaster zaczął się budować

i murować, na co są fundusze.
Rok 1598. Uniwersałem swoim jego kr[ółewska] m. pokój ab utriuq. waruje i

processa prawne do zwrócenia się tego suspenduje.
Rok 1610. Protestatio zachodzi od pp. szlaschty o otrzymaniu zaocznie decretu

za dworem na skasowanie praw i przywiłejów brackich zaoczne.
Eodem anno list trybunalski do jego m. pana kancłerza, aby się z wydaniem

decretu tego zatrzymał.
Rok 1604. Protestatie indiversis subselys poczynione o zabranie potajemnie

praw, przywiłejów.
Rok 1605. Electia pp. starostów na generalnym zjezdzie i instructia na sejm od

ich m. pp. senatorów niektуróch i pp. szlachty.
Eodem anno protestatio wniesiona na trybunaі w Wilnie i w Kraków o

wyniszczenie mandatów postarosty brackie.
Eodem anno dwa decrety trybunalskie, któremi nam prawa przysądziwszy,

przy tych że prawach i przywiłejach nas zachowają według constitutej roku 1588
fol. 469.

Roku 1607. Constitutia o religiej graeckiej uspokojeniu stanęła i przywiłej wydany
tą constitutią naszą bractwo przy prawach zachowane jest, bo uniatowie in anno
1608, jako się pokazało, założone i żadnego przywiłeju i potwierdzenia nie mali.

Rok 1608. Protestatią jako się bractwo uprzywilejowane przeciwko nowemu
uniatskiemu, a druga protestatio o toż się zanosi.

Roku 1609. Constitutia druga o religiej graeckiej.
Eodem anno protestatio ks. Pocieja, że przed trybunałem zupełnym sądzić się

nakazano.
Eodem anno protestatio zaszły poselskie o przywate compositi judicy a

wyrzucenie słów pod czas drukowania, o co forum na trzybunał nie wkładając w to
sędziow duchownych.
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Eodem anno dekretów trybunalskich trzy otrzymaliśmy, jeden, w którym nam
prawa nałeżne uznano, drugi w którym monaster ś. Trójce i cerkwie wszystkie,
nie będące w uniej, przysądzono. Trzeci mandaty zadworne i assesorscy decret
casujący, a to się stało nie mniej i dla constitutiej cu (?) errore teo roku z druku
wydanej.

Eodem anno protestatio przeciwko decretowi assesorskimi i relatio jako dekre-
towi assesorskiemu i relatio jaka obmowa od pp. szlachty na sądach assesorskich
podana była.

Eodem anno i insze protestatie zeszły.
Rok 1613. Protestatio jego m. kniazia Jana Ogińskiego i p.Obucha, posłów, że

przy conclusiej sejmu o religiej graeckiej constitutia nie stanęła.
Roku 1614. Róźne protestatio po róźnych sądach poczynione, gdy ks. Rucky

na metropolią nawiedział.
Rok 1618. Constitutio o religiej graeckiej i atestatia jego m. pana marszałka

poselskiego, że processa wszystkie prawne suspeniował kr[ól] jego m. do przyszłego
sejmu.

Rok 1619. Protestatio pp. posłów orszańskich, że o religuiej graeckiej specifice
nie stanęła constitutia z obtestatią zaraz że w recessie położona.

Rok 1620. Constitutia stanęła reassumująca anni 1607 constitutią, a interim i
processa prawne pokazowała i decretu zadworne, a decretów trybunalskich nigdzie
nie kasowano.

Rok 1621. Decretami trybunalskimi dwiema uznano, że nam prawa, prawa i
przywiłegia służe.

Rok 1623. Constitutia o religiej graeckiej, pokój ab utrimq. warująca, a proces-
sa prawne i suspensy od magistratu znosząca, a rajca wiłeńsky Iwan Szyczu i po
dziś dzień w suspensie.

Roku 1624. Między exorbitatiami religia grecka za exorbitantią przy (…)* i w
recessie sejmowym między inszemi położona.

Rok 1625. Toż się działo na sejmie i tego roku.
Rok 1627. Tego roku był sejm i constitutia o religiej graeckiej stanęło w recessie

sejmowym uspokojenie obiecująca.
Rok 1629. Także między exorbitatiami o religiej mówiono.
Rok 1631. Toż się dzieje i terażniejszego sejmu. Przeciwko tedy tak jasnemu

prawu takie exorbitantie dzieją się przywiłejom, constitutiam, decretom w religiej
naszej, które in scriptis podajemy.”.

*  *  *

“Опис на кшталт літопису того, що діялося в Русі від її хрещення аж до
цього року і часу; і того, коли почалася унія і що за цим уросло з сумаріушем
прав, привілеїв даних тим, хто не є в унії.

Року 980. Русь прийняла християнську віру. Кромер, кн. 3, арк. 43. Є там
згадка i прo владу патріарха, що він їм завжди був належним отцем в Духу і
справжнім пастирем. Влада Константинопольського патріарха з того ж часу.
Стрийковський кн. 4, стор. 141, кн. 5, стор. 12. Та ж книга. стор. 173. Там же
про те ж кн. 6, стор. 271. Гваньїні том 2, арк. 203 i iнші історики стверджують
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безперервну (традицію) аж до цього часу. Від того часу й настала зразу ж
презентація Русі до патріарха.

Рік 1510. У Вільні відбувся собор, на котрому і згадки не було про унію.
Рік 1522. Король Сигізмунд затвердив своїм привілеєм цей собор.
Рік 1550. Сигізмунд-Август присягнув на ці права.
Рік 1552. Універсал Сигізмунда-Августа, у котрому оголошена патріар-

ша влада. Там же (стверджена) інкорпорація Волинського та Київського
князівств в Корону Польську і варшавська конфедерація.

Рік 1584. Митрополит Oнисифор укладає й підписує братські порядки.
Того ж року почався братський реєстр, куди вписувалася шляхта.

Рік 1585. Привілей святої пам’яті короля Стефана, яким визнається вла-
да патріарха. Того ж року угода ксьондза львівського арцибіскупа з львівським
владикою.

Рік 1587. Братські порядки з друку на світ видано.
Рік 1589. Нинішній король його мость, наш пан, залишив митрополита і

все духовенство неуніатів у значності й (однаковому) достоїнстві з духовен-
ством римського закону. Того ж року (він) визнає своїм універсалом владу у
цій державі патріарху Єремії. Того ж року братству, що під патріаршим послу-
шенством, дає привілей.

Року 1592. Привілей його королівської мості, котрим він віддає монастир
св. Трійці під нагляд бурмистрові і райцям, а також міщанам грецької релігії.
Того ж року митрополит Рогоза дає благословення на відправлення служби у
братському вівтарі братським попам. Того ж року нашому братству, що є під
цим патріаршим послушенством, його королівська мость, дає сеймовий уні-
версал, у котрому є і дозвіл мурувати церкву.

Рік 1592. Бурмистри і райці починають чинити проби (?) нашому брат-
ству, на що є атестація протопопа й віленського намісника.

Рік 1594. Iнструкція на Берестейський собор від їх мостей панів сена-
торів деяких і шляхти, що перебувають під патріаршим послушенством. Того
ж року соборне благословення митрополита й іншого духовенства, між іншим
і на змурування церкви.

У цей же час і інші листи від владик видані, (котрі) королем його м. конфірмо-
вані.

Рік 1595. Почалася унія. Того ж року почалися утиски, про які свідчить (?)
протестація і реляція від 13 травня того ж року.

Рік 1596. Протестація проти унії, яку разом з інструкцією зразу ж з Бере-
стейського собору до короля його мості відправлено. А ця унія так почалася
і для (?) цих респектів були дані привілеї уніатам у 1592 році та 1595 році.

Того ж року реляція різних (людей) про (…)* братству 6 та 12 квітня.
Того ж року протестація щодо відняття братського вівтаря 29 грудня
Того ж року (протестував) патріарх з цього приводу і проти ксьондза мит-

рополита 25 червня.
Того ж року лист з трибуналу до князя Радзивила, воєводи і гетьмана,

писано, просячи, щоб він перешкодив цим утискам.
Того ж року на шляхетських грунтах почали будувати й мурувати церкву

й монастир, на що є фундуші.
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Рік 1598. Його королівська мость своїм універсалом гарантує мир з обох
сторін і затримує правні процеси.

Рік 1610. Надходить протестація від панів шляхти щодо заочного отри-
мання декрету поза двором відносно скасування братських прав та привілеїв.

Того ж року трибунальський лист до його мості пана канцлера, аби поче-
кав видавати декрет.

Рік 1604. Вчинені протестації у судовому порядку щодо таємного забран-
ня прав і привілеїв.

Рік 1605. Елекція панів старост на генеральному з’їзді i iнструкція на сейм
від ї мостей панів сенаторів деяких і панів шляхти.

Того ж року була внесена протестація на трибунал у Вільні й Кракові про
знищення мандатів братського підстарости (?).

Того ж року два трибунальських декрети, котрими нам права присудив-
ши, при цих же правах і привілеях нас збережуть згідно з конституцією року
1588 арк. 469.

Року 1607. Конституція про заспокоєння грецької релігії була прийнята і
був виданий привілей. Цією конституцією наше братство є збережено при пра-
вах, бо уніати в 1608 році, як виявилося, не мали жодного привілею та підтвер-
дження.

Рік 1608. Протестація як упривілейоване братство проти нового уніатсь-
кого (братства), a друга протестація з цього ж приводу вноситься.

Року 1609. Друга конституція про грецьку релігію.
Того ж року протестація ксьондза Потія, що перед загальним трибуна-

лом наказано судитися.
Того ж року надійшли посольські протестації щодо приватного порушен-

ня прав (?) та пропущення слів під час друкування, про що (має) судити фо-
рум на трибуналі, не втягуючи в це духовних суддів.

Того ж року ми отримали три трибунальські декрети. У одному нам виз-
нано належні права. Другим – нам присуджено монастир св. Трійці та всі цер-
кви, які не є в унії. Третім скасовуються задворні мандати та асесорський
декрет. А це сталося не менш і для конфірмації помилок, що цього року вийш-
ли з друку.

Того ж року була подана протестація проти асесорського декрету і ре-
ляції, як була подана обмова від панів шляхти на асесорських судах.

Того ж року були й інші протестації внесені.
Рік 1613. Протестація його мості князя Яна Огинського і пана Обуха,

послів (на сейм), що при закінченні сейму не було прийнято конституції щодо
грецької релігії.

Року 1614. Різні протестації по різних судах були внесені, коли ксьондз
Рутський займав митрополію.

Рік 1618. Конституція про грецьку релігію і атестація його мості пана по-
сольського маршалка, що всі правні процеси відклав король його мость до
майбутнього сейму.

Рік 1619. Протестація панів оршанських послів, бо не була прийнята
спеціальна конституція про грецьку релігію: зараз же в рецесі покладена.
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Рік 1620. Була прийнята конституція, що резюмує конституцію 1607 року,
а між тим показала й правні процеси, й задворні декрети, а трибунальських
декретів ніде не скасовано.

Рік 1621. Двома трибунальськими декретами визнано, що нам служать
права і привілеї.

Рік 1623. Конституція про грецьку релігію, що гарантує мир з обох сторін,
а процеси правні й кари (?) від магістрату ліквідує. Віленський райця Іван
Шичу і понині відлучений.

Року 1624. Між порушеннями грецька релігія; за порушенням при (…)* i
покладена в сеймовому рецесі між іншими.

Рік 1625. Це ж діялося на сеймі і цього року.
Рік 1627. Цього року був сейм і була прийнята конституція про грецьку

релігію, обіцяючи в сеймовому рецесі заспокоєння.
Рік 1629. Також між порушеннями говорилося й про релігію.
Рік 1631. Це ж діється і під час нинішнього сейму і проти такого чіткого

права такі порушення чиняться проти привілеїв, конституцій, декретів, що сто-
суються нашої релігії. І це ми подаємо на письмі”.

Коментар :

“Roku 980”. Тут цитується хроніка М. Кромера, яка подає помилкову дату
хрещення Русі. Насправді ця подія сталася у 988 р.

“Rok 1510. Synod…”. Йдеться про церковний Собор 1509–1510 рр., скли-
каний київським митрополитом Йосифом (Солтаном). Його постанови в ціло-
му були підтверджені королівським декретом вже 2.07.1511 р.

“Rok 1522. Zygmunt król”. Мова йде про короля Польсько-Литовської дер-
жави Сигізмунда І Старого, що панував у 1506–1548 рр.

“Rok 1550. Zygmunt August”. Мова йде про короля Речі Посполитої Сигіз-
мунда-Августа, котрий панував у 1548–1572 рр.

“Eodem rege”. Тут говориться про Люблінську унію 1569 р., але дата цієї
події подана помилково.

“Rok 1584. Onisiphor, metropolit”. Йдеться про Онисифора (Дівочку), що
був київським митрополитом у 1579–1589 рр. Автор літописця неточно датує
затвердження митрополитом Онисифором статуту реорганізованого Віленсь-
кого братства. Насправді це сталося у 1588 р.

“Rok 1587. Porządki brackie… wydano”. Йдеться про статут Віленського
братства, який було опубліковано у 1588 р., а підтверджено константинопольсь-
ким патріархом Єремією ІІ, який був у Вільні у червні 1587 р.

“Rok 1585. Przywiłej ś. pamięci kr[óla] Stephana patriarszą władze
uznawający”. Йдеться про Стефана Баторія, короля Речі Посполитої, що па-
нував у 1576–1586 рр.

“Rok 1585… władyką lwówskim”. Мається на увазі львівський православ-
ний єпископ у 1569–1607 рр. Гедеон (Балабан).

“Rok 1589… Teraźniejszy kr[ól]…”. Йдеться про короля Речі Посполитої
Сигізмунда ІІІ, що панував у 1587–1632 рр.



53

“Eodem anno patriarsze Hyoremiaszowi”. Мова йде про Вселенського (Кон-
стантинопольського) патріарха Єремію ІІ Траноса, що перебував на патріар-
шому престолі у 1572–1579, 1580–1584 і 1587–1595 рр.

“Roku 1592… metropolit Rohoza”. Йдеться про Михайла (Рогозу), що був
київським православним митрополитом у 1589–1596 рр. У 1596 р. прийняв
унію і став першим київським грекокатолицьким митрополитом (1596–1599).

“Eodem anno list… do książęcia Radziwiłła, wojewody i hetmana”. Йдеться
про князя Криштофа Радзивила “Перуна” (1547–1603), який був віленським
воєводою (1584–1603) і гетьманом польним литовським (1582–1603).

“Roku 1607. Constitutia…”. На Варшавському сеймі 1607 р. православ-
ним вдалось добитися прийняття сеймової конституції (ухвали), яка певною
мірою захищала Православну Церкву від переслідувань тощо. 18.06.1607 р.
король Сигізмунд ІІІ видав також привілей, яким гарантував права і привілеї
Православної Церкви.

“Roku 1609. Constitutia druga…” На сеймі 1609 р. була прийнята ще одна
конституція, яка полегшувала становище Православної Церкви, але при її пуб-
лікації Сигізмунд ІІІ наказав внести некорисні для православних корективи.

“Roku 1609. … ks. Pocieja”. Йдеться про Іпатія (Потія), київського греко-
католицького (уніатського) митрополита у 1600–1613 рр.

“Roku 1614…. ks. Rucky na metropolią nawiedział”. Мова йде про Йосифа
Вельяміна Рутського, київського грекокатолицького митрополита у 1614–
1637 рр. Віленське православне братство неодноразово вносило скарги на сейм
на дії Рутського, зокрема у 1616 р.

“Rok 1618. Constitutio…”. На сеймі 1618 р. були вислухані вимоги право-
славних, але суттєвих рішень не було прийнято. Справа відкладалася до на-
ступного сейму, а в конституції йшлося про незначну поступку: православних
у цей період не можна було притягувати до суду у церковних справах.

“Rok 1620. Constitutia…”. На сеймі (листопад 1620 р.) було порушено пи-
тання про стан Православної Церкви, причому особливу активність виявила
депутація Віленського православного братства. Оскільки нависала турецька
загроза, то сейм відновив конституцію 1607 р., що була прихильна до право-
славних (забороняла переслідування за віру тощо).

“Rok 1623. Constitutia…”. Того року була дійсно прийнята сеймова кон-
ституція, яка мало що давала православному населенню, а те, що давала
ніскільки не поліпшувало його становища. (Див.: Беднов В.А. Православная
Церковь в Польше и Литве. – Минск, 2002. – С. 197).

“Roku 1624…”На сеймі 1624 р. православні нічого суттєвого не досягли.
Як видно з сеймового рецесу 1624 р. наради про ліквідацію зовнішньої небез-
пеки поглинули майже весь час праці сейму, тому релігійні питання відклали
до наступного сейму. (Див.: Беднов В.А. Православная Церковь... – С. 198–
199).

“Rok 1625”. Сейми 1625 і 1626 рр. не прийняли нічого суттєвого, що
поліпшило б стан православних.

“Rok 1627”. Конституція сейму 1627 р. містить повторення тих пунктів
щодо Православної Церкви, якіх православні добились на попередніх сеймах.
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“Rok 1629”. У 1628 р. відбувся один сейм, а у 1629 р. – два, але на жодно-
му з них не було прийнято жодної постанови щодо Православної Церкви.

“Rok 1631”. Сейм 1631 р. був останнім сеймом за життя Сигізмунда ІІІ,
на котрому була ухвалена постанова щодо православних, але без суттєвих
поступок.

(Скорочений варіант даної статті був нами вже опублікований: Мицик Ю. З нових доку-
ментів до історії міжконфесійних відносин в Україні ХVІІ–ХVІІІ ст. // Дніпропетровський істо-
рико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1994. – Вип. 1. – С. 134–145).

З матеріалів до “Українського Православного
Дипломатарія” ХVII–ХVIII ст.

В сучасній українській історичній науці поступово починають реалізову-
ватися плани створення фундаментальних археографічних серій, причому по
тій проблематиці, яка в роки існування СРСР була під фактичною забороною,
оскільки стосувалася Української козацької держави та Української Право-
славної Церкви. Маємо на увазі серію Дипломатаріїв, насамперед “Українсь-
кого Дипломатарію ХVІ–ХVШ ст.”, яка має увібрати до себе документацію
гетьманів України та Запорізької Січі, кошових отаманів, полковників, взагалі
старшини в цілому. “Дипломатарій Української Греко-Католицької Церкви”
успішно реалізується силами українських дослідників, котрі працюють у Ва-
тикані і вже здійснюють публікацію документів вищих ієрархів УГКЦ до се-
редини ХVІІІ ст. Інакше, як не дивно, склалася ситуація із “Українським
Православним Дипломатарієм”. Ще в дореволюційний час були видані значні
комплекси документів з історії УПЦ Х–ХV ст. з огляду насамперед на їхню
унікальність та малочисельність. До того ж російські великодержавники роз-
глядали Україну та УПЦ відповідно як невід’ємну частину Росії та РПЦ і в
даному випадку були зацікавлені в публікації згаданих документів. Гірше було
з документацією ХVІ–ХVІІІ ст., бо для цього періоду характерним є поси-
лення національно-визвольної боротьби українського народу і відродження
української держави (Запорізька Січ, Гетьманщина), причому доводилося
боронити незалежність Української держави та УПЦ від агресії і Москви та
Петербургу. Внаслідок цього російські великодержавники не прагнули зай-
матися даною проблематикою і друкувати документацію скажімо таких
київських митрополитів, яких через їхню самостійницьку позицію не вільно
було згадувати навіть у фундаментальних виданнях. Так, «Настольная книга
священнослужителя», що видавалася у 1892 і 1900, і була перевидана з
благословeння московського патріарха Олексія ІІ у 1993 р., навіть не згаду-
вала у переліку київських митрополитів про Дiонісія Балабана та Йосифа Не-
любовича-Тукальського. Після жовтневої революції 1917 р. і приходу до влади
російських комуністів, войовниче наставлених до Церкви і Української дер-
жави, робота у даному напрямку була майже повністю припиненою. Лише в
умовах незалежної Української держави дана проблематика стала на черзі
денній.
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У даній статті пропонується публікація документів православних ієрархів
Української Православної Церкви ХVII–XVIII ст., які були нами виявлені в
архівосховищах і вперше уводяться до наукового обігу. У основній частині
даної публікації наводяться тексти 14 документів, у додатках – ще 7. В пер-
шу чергу це грамоти й листи київських митрополитів Йова Борецького (№ 1–
4), Дионісія Балабана (№ 7–8), Гедеона Святополк – Четвертинського (№ 9),
Йоасафа Кроковського (№ 10–11), Тимофія Щербацького (№ 11–14), слуцько-
го протопопа Михайла Загоровського (№ 5–6). У додатках вміщено два до-
кументи митрополитів УГКЦ Антонія Селяви та Кипріяна Зоховського (№ 4–5),
список учасників Люблінського православного з’їзду 1680 р. (№ 7), докумен-
ти до біографії Йова Борецького (№ 3), лист архімандрита Києво-Печерської
лаври і видатного українського філософа Інокентія Гізеля (№ 6), а також доку-
менти й листи, що стосуються історії відносин між УПЦ та УГКЦ у першій
чверті ХVII ст. Їхніми авторами виступають король Речі Посполитої Сигіз-
мунд III (№1) i магнат Ян Волович (№ 2). Згадані листи адресувалися пере-
важно князям Радзивилам, насамперед Криштофу ІІ Радзивилу (1585– 640),
що тривалий час був польним та великим гетьманом литовським, Богуславу
Радзивилу (1620–1669), котрий в роки «потопу» Речі Посполитій (1655–1657 рр.)
спробував із своїм двоюрідним братом відновити незалежність Великого кня-
зівства Литовського. Обидва ці князя співпрацювали з православними, проти-
діючи на сеймах Речі Посполитої тиску католиків на чолі з королем
Сигiзмундом (Криштоф ІІ) або ж підтримували контакти з гетьманами Ук-
раїни Богданом Хмельницьким та Іваном Виговським (Б. Радзивил). Серед
інших адресатів бачимо і самого Сигiзмунда Ш, також представників панів-
ного класу Речі Посполитої (литовський канцлер Лев Сапіга, каліський підча-
ший Станіслав Незабитовський).

Всі ці документи були виявлені нами переважно у польських архівах. Інша
група документів була виявлена нами у київських архівосховищах. Маємо на
увазі ЦДІАУК і НБ ім. В.І. Вернадського.

Якщо говорити про інформаційну цінність наведених нижче матеріалів, то
на цьому варто зупинитися докладніше. Насамперед слід відзначити групу
документів, яка стосується особи київського митрополита Йова Борецького.
Нам уже доводилося писати про нього і наводити незнані раніше його доку-
менти його та документи про нього (1).Тут же продовжуємо пошук у даному
напрямку. Отже, тут представлено чотири листа митрополита, що стосують-
ся скликання ним церковного Собору у Києві 9.07. ( 29.06.) 1629 р., на котрому
була здійснена остання значна спроба порозуміння з уніатами і возз’єднання
Церкви. У першому посланні Борецький звертався до всього загалу вірних
православних, воно є одним з тих, котрі широко розповсюджувалися тоді по
всій Україні та Білорусі. Інші послання було звернено до вужчої групи вірних
(у даному випадку – до люблінських братчиків) або до конкретної особи (№ 2).
Останній лист-запрошення було звернено до видатного керівника волинської
православної шляхти-князя Григорія Остафійовича Святополк-Четвертинсь-
кого, що був луцьким підкоморієм у 1638–1651 рр. Вже напередодні Собору
Борецький написав листа (№ 4) до настоятеля Спасо-Преображенського храму
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у Любліні ієромонаха Теофіла Леоновича з приводу послання останнього до
холмського єпископа Паїсія Іполитовича (у ньому о. Феофіл висловлював ба-
жання покинути Люблін). Митрополит нагадував священику про його пас-
тирський обов’язок і фактично забороняв йому перехід на інше місце. (До
речі, цей ієромонах був наближений до Борецького й раніше, збереглося і його
донесення про посольство Війська Запорізького на сейм у 1622 р.) (2). Два
документи з додатків стосуються біографії митрополита Йова Борецького, в
тому числі того часу, коли він був ще простим священиком, настоятелем Вос-
кресенського храму на Подолі у Києві. З першого з цих документів (№ 3) –
купчої на купівлю будинку і землі довкола нього – довідуємося про важливі
факти стосовно біографії Борецького, його сім’ї , майнового стану, тощо. Важ-
ливим є навіть те, що будинок Борецького вірогідно стояв коло храму, де він
служив, тобто біля Києво-Могилянського колегіуму. (Воскресенська церква
стояла на розі суч. вулиць Спаської та Волоської). Другий документ стосу-
вався вже заповіту митрополита у тій його частині, де йшлося про цей же
будинок і землю навколо нього. Й.Борецький заповідав його своїй дочці у разі,
коли вона пострижеться в черниці, якщо ж не пострижеться, то це майно мало
перейти Межигірському монастиреві. Оскільки дочка не постригалася в чер-
ниці, але хотіла зберегти за собою батьківський будинок , у справу втрутився
суд, згідно з рішенням якого ченці Межигірського монастиря були уведені
суддівськими чиновниками у володіння будинком митрополита. Деякі доку-
менти з додатків стосуються і надзвичайно тяжкого періоду в житті Йова
Борецького та його сподвижника, полоцького архiєпископа Мелетія Смотриць-
кого, коли після їх висвячення єрусалимським патріархом Теофаном наприкінці
1620 р. обох хотіли незаконно засудити з волі короля Сигiзмунда III. Одночас-
но мова йшла про репресії проти православних у Вільні, Полоцьку (№ 4–6),
про маловідомі контакти між УПЦ та Військом Запорізьким. Київського Со-
бору 1629 р. стосується і лист колишнього слуцького протопопа Михайла
Загоровського (№ 5). У ньому він повідомляв князя Криштофа II про цей Со-
бор і висловлював невдоволення можливим порозумінням між православни-
ми та грекокатоликами, діями свого наступника, відомого православного
письменника-полеміста, Андрія Мужиловського. Лист М. Загоровського важ-
ливий уже тим, що змальовує А. Мужиловського у досить незвичному дусі.
Виявляється А. Мужиловський, котрого традиційно вважають одним з най-
непримиренніших ворогів унії та уніатів, був не проти порозуміння з ними і у
цій справі його погляди практично тотожні тим, що їх висловлював Йов Бо-
рецький. У іншому листі М.Загоровського проливається світло на його біогра-
фію, йдеться про його двох синів, один з яких служив навіть у Москві, про
авантюриста з Орла Теофана Орловського та його злочини, тощо.

Ряд листів висвітлюють міцні контакти між православними Києва та
Слуцька, які непогано відбилися у листуванні київських митрополитів та інших
духовних осіб із князями Радзивилами. Це випливало не тільки з політичних
позицій Радзвилів, що виступали опонентами до католицької реакції Речі Поспо-
литої, представленої насамперед королем Сигiзмундом III, але й того, що Слуцьк
був родовою маєтністю Радзивилів у ХVІ–ХVIII ст. і будь-які серйозні справи,
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що стосувалися життя православних у цьому місті в силу обставин тодіш-
нього життя не могли проходити повз увагу Радзивилів, котрі навіть втруча-
лися у внутрішні справи УПЦ, зокрема без їхньої згоди не міг повноцінно
виконувати свої обов’язки будь-хто із слуцьких протопопів. Тому прагнення
до нормальних стосунків між київськими митрополитами та власниками Слуць-
ка проходить червоною ниткою через кореспонденцію предстоятелів УПЦ.
Це стосується зокрема і двох листів митрополита Діонісія Балабана (№ 7–8),
у котрих до того ж йшлося про створення нового навчального закладу - колегії
в Слуцьку (№ 7), про роль гетьмана Івана Виговського як посередника у кон-
тактах між київським митрополитом та князем Б.Радзивилом (№ 8). Митро-
полит Гедеон просив княгиню Людвику Кароліну Радзивил про ствердження
на слуцькій протопопії священика Серапіона Болховського (№ 9), такого ж
характеру були листи пізнішого часу від митрополита Тимофія Щербацького,
де йшлося насамперед про заміну о. Йосифа Оранського, котрий переводився
у Київ архiмандритом Києво-Печерської лаври і пoставлення на його місці
видатного українського вченого, теж випускника Києво-Могилянської Академії,
Михайла Козачинського (№ 12–14). Листи митрополита Йоасафа Кроковсь-
кого були адресовані калиському підчашому Станіславу Незабитовському.
Тут мова йшла про поставлення у тій же слуцькій протопопії о. Минкевича і
очевидно про перевід сюди ж його зятя-священика Томашевського, про роз-
гляд скарг, насамперед братчиків, на слуцького протопопа, причому цей роз-
гляд відбувався у присутності останнього у Києві.

Врешті, подані в додатках листи грекокатолицьких митрополитів досі не
потрапляли в поле зору дослідників. Вони щоправда стосуються не дуже важ-
ливих фінансових справ, однак доповнюють уже видрукуваний комплекс до-
кументів грекокатолицьких митрополитів. Крім того, тут знаходимо важливу
згадку про заповіт хорунжого литовського Зигмунта Адама Служки, котрий
передав значну суму К. Зоховському, тоді ще полоцькому владиці, на збуду-
вання каплиці на честь Йоасафата Кунцевича, канонізованого Ватиканом. В
додатках за №№ 1–2 йдеться про перебування у православних монастирях у
Речі Посполитій Лжедимитрія І та про передачу з волі короля Сигiзмунда III
митрополичих маєтностей Іпатію Потію. Лист № 4 був адресований до Бо-
гуслава Юрія Служки (р. н. невід. – 1658), речицького старости ВКЛ у 1639–
1658 рр., стольника надвірного ВКЛ у 1643–1645 рр., надвірного підскарбія
ВКЛ у 1645–1658 рр.

Варто відзначити, що вищесказаним не обмежуються інформаційні мож-
ливості даних документів як історичних джерел. Досить сказати, що автора-
ми чи адресатами ряду з наведених документів виступають учні, випускники,
викладачі та благодійники Києво-Могилянської Академії. Це стосується на-
самперед митрополитів Д.Балабана, Й.Кроковського, Т.Щербацького, публі-
кація спадщини яких та документів, котрі стосуються їх біографій, дозволить
пролити додаткове світло на історію Києво-Могилянської Академії, церковну
та культурну історію України козацької доби в цілому.

При публікації документи мовою оригіналу за винятком регестів, що дані
у нашому перекладі з польської), титла не розкриваються, тим більше, що
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вони стосуються загальновживаних слів. Тверді знаки наприкінці слів пропус-
каються, замість літери “ять” ставиться “і”. Замість літер, які вийшли з ужитку
(“омега”, “іжиця”, “фіта”) проставляємо відповідно -“о”, “и”, “ф”. Документи
писані польською мовою, до того ж із значною домішкою латини (часом май-
же виключно латиною), через брак місця залишаються без перекладу. При
їхній публікації ми керувалися правилами для передачі текстів, розроблені
польськими архівістами , але з деякими поправками, обумовленими нами у
одній із своїх статей (3). Знак * означає, що частина тексту незначний фраг-
мент тексту написано нерозбірливо, не прочитується. Знак ** означає, що
даний рядок був помилково вписаний копіїстом (це у документі № 5). Знак ***
означає, що частина тексту, як правило кілька слів, часом рядок або частини
кількох рядків, втрачена через механічне ушкодження рукопису.

Примітки :
1 Мицик Ю.А. Із листування українських письменників-полемістів 1621–1624 років //

Львів, 1993. – С. 310–347; Мицик Ю.А. З нових документів до історії міжконфесійних
відносин в Україні ХVII–ХVIII ст. // Дніпропетровський історико-археографічний
збірник. – Дніпропетровськ, 1997. – Вип.1. – С. 134–145.

2 Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1995. – Т. VІІ. – С. 487.
3 Мицик Ю.А. Із листування…

*  *  *

№1

1629, квітня 22 (12). – Київ. – Послання київського
митрополита Йова Борецького до всіх

православних християн в Речі Посполитій

“Иов Борецкий млстию Бжиею архиепископ митрополит Киевский, Га-
лицкий и всея Росии.

Всім посполите росийского рода, так в Короне Полской, яко и в Великом
князстве Литовском, всякого достоинства духовного и світцкого високого
шляхетного и низшого посполитого стану людем церкве стое восточное гре-
ческое благопослушним сыном ласка покой и милосердие от Вседержителя
Гда и благословение от нашего смирения.

Ознаймуем побожности вашой, иж от многих літ за великою докукою о
успокоене релиї нашое православное греческое по всі часы на сеймах валных
коронних, за ласкою наяснійшего гсдна короля, пана нашого млстивого, и за
причиною их млстей панов – рад, тепер поблиско прошлом сейми универса-
лом его королевское млсти ест нам самым, православным сыном восточно-
го благочестия, назначоный час до зеханя и до згодное намови на собор
помісный партикулярний, в року теперешнем 1629 місяця юля 9, ведле ново-
го, а ведле старого – июня 29 дня, на празник и стом стих верховніх апстол
Петра и Павла на місце певное в місті его к.м. Киеви, якобысмы конечне
міли и могли успокоени бити в наших великих долегливостях, которие терпимо
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през оступство нікоторих щегулних особ, от блгочестия нашего, где всяким
покоем и безпеченством на неділ дві обваровано нас, на которий час и містце
и собор всіх а всіх млстей ваших или кто сином церкве стое восточное отзыва-
ется, пилно а пилно запрошаем, абы млсть Хва и благословение нашего сми-
рения з побожностями вашими зоставаю, чого млсти вашой вірне сприям.

З монастира Михайловского церкве Золотоверхое в Киеви мсця апреля
12 дня 1629 року.

Повторе и по - трете и по - десятеро въсіх блгочестивых дховных и свіцких
протопопов, священников, шляхетного стану брацтв церковных и всего хрес-
(тиянства) поимененого посполства, пилно пилно прошу, а пастирско напом-
няю, абы для млсти Хвы и для ласки наяснейшого господара короля, пана
нашего млстивого, кождий з духовенства, протопопы и священници, з пара-
фіяны и панове-братия, обивателе з прилеглими братиями знесшись и способі
просбы о вспокоене благочестия в блиских собі повітях и в парафіях, иж все-
му народу до Киева прибыти трудно (?) и душевное спасение и покой поспо-
литый всім мыл, списавши всіх братий въниманя и зданя кождого вірне, людей
в речах искусных на той собор, яко ест поменено, своим брацким коштом за
часу не зготовили(?) проспати не срентовім (?) ровную, абы (?) збавеня ду-
шевное и о пожаданий велце зас (?) покой нам убогим идет, абысте потом
якое шкоды своее, чего Боже уховай, ни в час по наших душах не хотіли
ветовати, осветимся Бгом и всіми млстями вашими.

Иов Борецкий, митрополит киевский, рукою власною.”

(НБ. – ІР. – № 74 П/20. – Арк. 51. – Копія ХVII ст.).

№ 2

1629, травня 4 (квітня 24). – Корець. –
Лист київського митрополита Йова Борецького
до князя Григорія Святополка – Четвертинського

“Ясне освецоное м. кнже Четвертенский!

Молитвы мое покорные в мстивую ласку в мц. кж. мил. пилно залецив-
ши, etc, etc.

За того наяснійшого гдря короля, пана нашего млстивого, на собор до
Киева нам, самым православным, на 29 по - старому дня, на стих верховних
апостол Петра и Павла через универсал зехатися указаного ласкою, и вш.
кж. млсти пилно и покорне прошу, абы поважное оказати и сам же(?) рачил
извістити(?) их млстей панов обывателей до так пилное въсее церкви потре-
бы, кром всякое вимовы побудити, абыс на слеким (?) до (…)*що совіта
прибыти, абы снат нам якового от всіх млстей ваших в црконом недотори
(…)* греху и примовки не было.

Млсти Хва и благословеня пасторского в.м. кж. мл. упрейме повиншо-
вавши.

З Корца апреля 24 дня 1629 року.
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Вш. кж. мл. недостойний бгмолца Иов Борецкий, митрополит киевский,
рукою власною.

Напис того листу люб титул: “Ясъне велможному кнжати его млсти пану
Григорию Святополку Четвертенскому на Четверти, моему млстивому пану
и добродіеви”.

(НБ . – ІР. – № 74 П/20. – Арк. 52. – Копія ХVII ст.).

№ 3

1629, травня 25 (квітня 25). – Корець. –
Лист київського митрополита Йова Борецького
до Люблінського православного братства

“Иов Борецкий, млстию Бжиею архиепископ митрополит Киевский, Га-
лицкий и всея России, etc.

Блгочестивым и хрстолюбивым братиям крестоносного брацтва церков-
ного послушенства стое восточное соборное Цркви, обывателем міста его
кр. мл. Люблина и нашего смирения сыном в Дху найменшим ласка, покой и
милосердие от Гда Вседержителя и стійшого прстола митрополии Киевское,
блгсловение от Иерусалима.

Найменшее ачколвек не мній не вонтплю, же по близкопрошлом сейми
варшавском з ласки его кр.мл. и за причиною панов рад, а подобно и за
пилного инъстанцыею блгочестивых панов послов народу нашого руского и
усїпокоеню блгочестия восточного црквей росийско, и выданые с канцеля-
рии его кр. мл. универсалы, и публикованние по городі и актах гродских, на
зехане так самым нам блгчестивым до Киева, як унитом самым до Володи-
мера на собор партикулярний, а потом обом сторонам до Лвова на час, в
универсале описаний, на собор енералний; въсіх млстей ваших нас відомости
дошъли, также зас ревностю Бозкою о пожаданном успокоеню до намовы
зполное въсее церкви до Киева, на день стых верховных апстол Петра и Пав-
ла в року теперешнем 1629, кождого блгочестивого прибыти и утіхи любов-
ное зажити хотіли. А щире здоровую раду принести побудити могли, еднак
особливе и мні з повіренное повинности пастирское здалося як въсіх посполи-
те, так и поединком кождого блгчестивого, а звлаща блгчестивым братъств
и побожного шляхетного стану вірных цркве Хрствой сынов и несудуних (?)
приятелей покорне жадати и тим и того моим оголосивши, яко до великоваж-
ное и всей цркви Хвое в роду нашом гвалтовне потребное намовы везвати.
Для чего и млстей ваших усилне жадаем, абысте от вашего крестоноснаго
брацтва за часу таковое оказати совітом брацким постеречи и к нам прибы-
ти рачили,чимбысмо въсі млсти Хвой и пожаданного милого покою так в
сомненех своих, як и в стой блгочестивой вiри нашой доступити могли, чого я
собі и побожности вашой вірне съприяем. При том мсти нашой и друкованних
универсалов своих для ліпшого вырозуменя млстяь вашим посылаем, кото-
рии відаючи и певную віру в блгочестия вонного(?) стим по них знаючи.
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Едним самым лист, а другим слово в слово переписавши, до відомости въсіъ
благочестивых доносіт пилно прошу.

Дан з Корца мсця априля 25 дня 1629 року.
Побожности вашой бгомолца вечный Иов Борецкий, метрополит киевс-

кий, рукою власною.
Напис того листу: “Блгочестивым и христолюбивым братиям кресто-

носного брацтва црковного обивателем міста его кр. млсти Люблина церкве
стой восточное, а нашего смирения, сыном в Дху належит отдати”.

Надпис: “Блгочестивым и хрстовым братиям крестоносного братцтва в
Люблині цер[кви] Сошест[вия] Дха братии и сыном в Дху возлюбленним до
врученя”.

Другий надпис: “Превелебному в Бгу его млсти гспдну отцу гспдну Иову
Борецкому з ласки Бжое в Руси (?) епископови митрополиту Киевскому, Га-
лицкому и всея России гсдну и отцу в Дху и пастиру Хву отдать”.

(НБ. – ІР. – № 74 П/20. – Арк. 50. – Копія ХVII ст.).

№ 4

1629, липня 17(7). – Київ. – Лист
київського митрополита Йова Борецького

до настоятеля Свято-Преображенського собору
в Любліні ієромонаху Феофілу

“Иов Борецкий, млстию Бжиею архиепископ митрополит Киевский, Га-
лицкий и всея России.

Чесному во священноиноцех гсдну отцю Феофилу, настоятелю храма
Преображения Гдня в Люблине, ласки, покою и милocердия Отца Вседержи-
теля повыншовавши, etc.

Достал ми се до читаня лист чесности твоее, писаный до его млсти гдна
отца Паисея Ипполитовича, епископа холмского, в котором взминкуете, же с
того місца, на котором чесност ваша тепер найдуется, отменити се (?) волю
маете. Що мы, дховня, розсудевши, и побожне уваживши, реч барзо непожи-
течную узнаваем, иж благодатию Бжиею містце тое с помешканя тв[оего]
благодарно и хрестияне користуют, для чего бы чесност твоя, як матка дітя
и своего невъчасу заживши их, пістовати не хотіли, відаючи, иж кождый з нас
не собі живет, але Гви, а хто ж Гви живет, той которий за овечки его честною
кровию отцталние душу (?) подпадают. Прето теды пастирско приказую и
отцевско совытую, аби чес(ность) твоя тую легкомыслност з серца своего
выкинувши, малому стадцю церкве тое стое ведле везваня своего спасеню
их услуговал. А трости сокрушенное до остатку непогамовал, але хорое ле-
чил, хромое оздоровал, снисходячи недостатко так (?) в обычай ясзов (?)
инших их поступков, лічачи то дховне ведлуг везваня твоего. Стороны теж
тих чернцов, которие без листов благословенных и відомости старших своих
виходят без боязни, овцы (?) пасуще, ведлуг апостола их выстерегале, ани до



62

монастира не приймовал, але маючи поблиз его млст гсдна отца еппа свое-
г[о] гна отца Паисия, из совітом его все чинил. Чините(?) благословение Бжео
озна(…)* сподобитися чего част ваша вірности прияю.

З монастира Михайловского церкве Золотоверхое в Киеве мсця июля 7
дня 1629 року.

Бгомолца чест[ности] вашой Иов Борецкий, митрополит киевский, рукою
власною

До того ж теж ознаймую чест[ности] вашой, иж (…)* на том зезди на-
шом архиепископи, епископи, архимандрити, игуменове (…)* през дві (…)*,
каждую пятницу упровожеча (?) коне(?) правовірнии.

Надпис листу того: Чесному в иеромонасех гсдну отцю Феофилу Леоно-
вичу, настоятелю храма Преображения Гспдня в місте Люблине, церкви стое
во стогнех з нашего смирения сынови в Духе братово любезному вручити.

Печат метрополитанская: “Воплощение Прстые Бцы Приснодвы Марии.”

(НБ. – ІР. – № 74 П/20. – Арк. 31. – Копія ХVII ст.).

№ 5

до 1629 (?). – Слуцьк. – Лист
слуцького архимандрита Михайла Загоровського

до князя Криштофа II Радзивила

“Oświęcone miłośćiwe książe, panie, panie mój miłośćiwy!

Ponieważ, że jest odmierzony od w.ks. m., pana mego miłośćiwego, w wiełu
rzeczach od sługi cerkiewnego Teofana, który, acz w odzieniu czernieckim chodził,
ałe jeszcze nie był doskonałym czerncem, jeno w probie, według reguły naszej, od
drugiego świeszczennika świeckiego, który nie w monasterze, ałe przed monas-
terzem mieszkał, nawołuje (?) tylko dla posług świeckich, a między inszemi i w tym,
jakobym im bez słusznej przyczyny z manastera ustąpić kazał. O których takowe
sprawę w.ks.m.,panu memu miłośćiwemu, daję. Ten Teofan, co się nazywa
Orłowskim, którego syn mój młodszy, służąc w Moskwie, przywiózł z miasta Orła i
służył, lat dziesięc odstawszy, służył na inszych miejscach, a potym przyjachawszy,
prosił mie o to, abym go do manastira przyjąwszy, zakonnikiem uczynił. A gdy
dowiedziałem się, że on tych panów postradał, pana Jelca okrad, a drugiego zabił,
nie chciałem takiego dłużej cierpieć.

Druga. W manasterze mieszkając, uczynił znaczną szkodę, wyłupił szkatułe
syna mego młodszego, która była w schowaniu moim, wziął na kilka set złotych
pieniądzy i srebra, za co acz był osadzony na karanie, uważając ja stan duchowny,
na którego gardło nie godziło mi się instigować, puśćiłem i kazałem z monastira
precz.

Trzecia. Ze miasto pokuty, jakom wziął pewną wiadomość, puśćił się w piaństwie
i rozpustę, o której nie godzi mi się dla brzydkośći wypisować, dla czego i godziny
nie chowałem go w manastirze.

O świeszczennike świeckim.**
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Take mam wiadomość, że pod czas pogorzania miasta Słuckiego, służąc ojcu
protopopie tak w cerkwi, jako i samemu, w pokradeniu rzeczy wielkie szkody poc-
zynił, takiemu nie zeszło mi powierzać skarbów cerkiewnzch.

Druga. Ze na unie pozwolił przez brata swego rodzonego, który w uniej.
Trzecia. Bawiąc się piaństwem, spiewaka monastirskiego nożem chciał zabić,

a znacznie ranił, jak iż mu nie godziło mi się dopuśćić sacramentem żałować (?) i
kazałem mu precz. Co donioszszy do wiadomośći w.ks.m., pana m.miłośćiwego,
uniżenie proszę, abym w takowym rozumieniu nie był, jako mi ci niebaczne ludzie
udali. Co wszystko miłośćiwemu baczeniu w.ks.m., Pana Boga proszę, aby w .ks.m.
iz książną jej m. i potomstwe w.ks.m. w dobrym zdrowiu na długie lata chować
raczył.

Waszej ks.m.pana mego miłośćiwego, ustawiczny bogomolca Michał
Zahorowsky, archimandrit słucki.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V – № 18291. – Тогочасна копія. На звороті листа є два
записи іншими руками: “Zahorowski”; “Do (…)* ks. zboc. na priwatny list odpisać i
Berzeckiemu (?)”).

№ 6

1629, травня 23. – Слуцьк. – Лист колишнього
слуцького протопопа Михайла Загоровського

до князя Криштофа II Радзивила

“Oświęcone mćiwe książe, panie a panie mój mćiwy!

Uniżony mój pokłon bohomolski pokornie oddaję mćiwej łasce w.ks.m., pana
mego mćiwego.

Oddane mi są kopie dwu listów, zaciągających mnie i insze duchowne osoby z
księstwa w.ks.m. Słuckiego i Kopylskiego. Jeden list od króla j.m. do powiatów
wszystkich, jako ta kopia świadczy, rozesłany. A drugi - od ojca Boreckiego i archi-
mandrity kijowskiego. Te kopie dziś trzeci dzień oddał mi swieszczennik Mużyłowski,
który jest na miejscu mym, jako protopop, dosić późno, bo już synod za niedziel trzy
przypada. Tu bez wołej i radzy w.ks.m. nic czynić nie chcę. Bo się też nie godzi i
obawiam się następstwa jakowego na wolność nabożeństwa cerkwie wschodniej
pod tytułem tego to synodu naprzód Kijowskiego, a potym Lwówskiego. Posyłam
tedy obiedwie kopie tych listów w.ks.m., panu memu mćiwemu. A przy tym uniże-
nie i pokornie proszę w.ks.m. o radę i wołej w.ks.m. oznajmienie, co z tym czynić.
Wprawdzie przychodzili do mnie niektórzy świeszczennicy, radząc się, jeżeli mają
do Kijowa jechać z ojcem protopopą, ałem im odłożył czas namowy z nimi. A to dla
tego, abym wiedział wprzód wola w.ks.m. o tym i dziwuję się temu, że protopop nie
tylko sam jedzie, ałe i dtugich za sobą zaciąga z księstwa Słuckiego do tych namów
unickich. Co wprawdzie zda się czynić przeciw postanowieniu, które ma ze mną
pana sł.pamięci Kapaszewskiego, gdyż mie nie miał upośłedzać w takich rzeczach,
które obchodzą cerkwie Boże w księstwie Słuckim i Kopylskim. A on nie tylko w
Warszawie na sejmie z drugimi, którzy tam jezdzili imieniem starej Rusi, jako świadczy
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ta kopia listu króla jeo mći, prosił snadź o taki synod, o czym się nam nie śniіo, ałe też
i teraz bez wołej, jako to rozumiem, w.ks.m., każe z sobą jechać popom, których
sobie obrał do Kijowa na synod, ze mną się o tym nie zniosszy. A to nie jest tajno
onemu, że od dwu patriarchów Constantinopelskich jestem tu na zawiodywanie
cerkiewne w rzeczach duchownych wystawiony. A nim też tego z siebie nie składał,
chociam(?) za listem w.ks.m., który on nie wiem, jakim cyłem sobie wyjednał, Bóg
to widzi, prać(?) onemu zawiadywania cerkiewnego pozwolił. Teraz, gdy tak się
postępują, obawiam się, aby nie były te synody, jako ono consilium Floreńska, na
którym musieli się graekowie podpisać, a dla kilku podpisów niesłusznych aż dotąd
następują nam na wolnośći sumienia naszego i cerkiewnych praw od książąt
starodawnycch W.Ks.Lit. i od królów, panów naszych, nadanych. Co najważnie-
jszemu baczeniu w.ks.mći, pana mego mśćiwego, jako wierny poddany i tubyłec
słucki, podrzucam. Pilnie przy tym i uniżenie prosząc, aby w.ks.m. o tym staranie
czynić raczył, jakoby przez postronne i nieznajome popy, tu w państwach w.ks.m.,
pana mego mćiwego, wolność religiej naszej prawosławnej podwrócona nie była. A
ja w tej ostatniej starośći mej z innymi bohomodlnymi praezbiterami i prawosławnymi
krześćiany za dobre zdrowie i długie, a szczęśliwie panowanie w.ks.m. i zacnego
wszystkiego domostwa w.ks.m. modlić się nie przestaniemy, Boga prosząc o
błogosławieństwa jego ś. rozmnożenie. Za tym się powtóre oddawam do mćiwej
łaski w.ks.m., pana mego mśćiwego.

Datt w Słucku 23 maja według nowego kałendarza w roku 1629.
W.ks.m.,pana mego mćiwego, uniżony podnożek i bogomodlca życzliwy
Михаил Загоровский, низкий подножек (?) покорно(?).”

(АГАД. – “АР”. – Відділ V. – № 18291. – Оригінал, особисто підписаний М. Заго-
ровським. Адреса: “Jaśnie oświęconemu ksiu na Birżach i Dubinkach, a panu memu
mćiwemu, jego ks.m., panu Krzysztoffowi Radziwiłowi, hetmanowi pol. W.Ks.Lit., panu memu
mśćiwemu.” Далі йдуть два записи того ж часу: “23 maja od popуw ruskich”; “Copie
posyіa o swoje, o protopopie (…)*”).

№ 7

1658, червня 6 (травня 27). – Варшава. – Лист
київського митрополита Діонісія Балабана

до князя Богуслава Радзивила

“Jaśnie oświęcone miłośćiwe książe, mуj wielce mśći panie i dobrodzieju!

Za jedyne szczęśćie poczytając sobie służyć w.ks.m., wielce mść panu, iłe
occasy było, któreby testificowały przysługę moją w.ks.m.; wszędzie i ówdzie na
sejmie wnosić instantią moją w sprawie w.ks.m. nie zaniedbałem, gdzie lubo się ad
mentem w.ks.m., doskonałe nie staję in magnis et voluissesatis, nic mi to alacrita-
taem do dalszych usług w.ks.m., wielce mego mśćiwego pana, nie travis (?), chcąc
sobie genti et religioni zasłużyć na łaskę w.ks.m., wielce mego m.pana, którą że(?)
toties quoties. Pisać raczysz w.ks.m. do j.m.ojca archimandryty słuckiego in eri-
gendo collegio w Słucku declarować nie zapominasz za to, jako wielce w.ks.m.
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dziękując, tak uniżenie upraszam ferueat principum do samego najprędszego skut-
ku, jakoż spes bona, kiedy w.ks.m. per hoc subjectum agis, który u nas w cerkwi
Bożej labore et meritis excessit może przy wysokiej łasce w.ks.m. zamysły w.ks.m.
przywieść do skutku, za co multa debebit gens et religio nostra w.ks.m. i same te
świętobliwe negotium referet posteritati nie śmiertelną i wiekopomną sławę
w.ks.,m. nie ustanę i samego odnemi modłami memi za dobre zdrowie w.ks.m. i
szczęśliwe pomyślne succesus Najwyższego błagać i omni occasione na kożde
rozkazanie w.ks.m., wielce mego m.pana, usługami memi zawdzieczać zawsze
zostając.

Data z Warszawy d. 27 maj 1658.
Waszej książęcej mśći, wiełe mego mśćiwego pana i dobrodzieja, uniżonym

sługą ustawicznym bogomodlcą Dionizy Bałaban, archiepiscop, metropolita kijows-
ki, halicki i wszystkiej Rusi, administrator episcopiej Łuckiej i Ostrozkiej m.p.”

(АГАД. – Ф. “АP”. – Відділ V. – № 318. – Автограф, завірений печаткою. Адреса:
“Jaśnie oświęconemu książęciu j.m. Bogusławowi Radziwiłowi, ksciu na Birżach i Dubin-
kach, Słucku i Kopylu, panu na Newlu i Siebieżu, koniuszemu W.Ks.Lit., barskiemu,
brańskiemu, poszerwińskiemu, etc starośćie, panu memu mośćiwemu i dobrodziejowi, do
oddania”).

№ 8

1659, лютого 28 (18). – Ляхва. – Лист
київського митрополита Діонісія Балабана

до князя Богуслава Радзивила

“Jaśnie oświęcony mśći książe, mój wielce mśćiwy
panie i dobrodzieju!

Wnosząc instantią moję do jego m.p. hetmana Zaporozkiego in desideris w.kscej
mśći, m.m.pana, tę occasią, abym oświadczył życzliwość moją do w.ks.mśći, cum
omni veneratione acceptowałem, ex toto pectore promovi affectatią, jako od
wielkiego cerkwi naszej i mojego dobrodzieja mnie commisam. Z jakich respectów
non consensit intercessiej mojej jego m.p. hetman, rozumiem referuje sufficienter
w.ks.m., m.m.panu, j.m. ociec archimandrita słucky, jednak dalsze już w.ks.m.
rozkazania prosequi ochoczą usługą moją pro voto habeo, tylko by najczęśćiej były
declarowane; de missio o to upraszam sinapite.

Stawiąc pro viribus, aby między duchowieństwa, pastwy mojej, ubique nałeżący
obserwowany był porządek, złeciłem munus namiesnikowskie w księztwie Słuckim
jeo mśći ojcu archimandrycie słuckiemu i fundować consistorium przy monasterze
ś[wię]tej Trojcy. Ad hoc opus cerkwie Bożej proficuum promovendum osobliwej
łaski waszej ksciej mśći, m.m.pana, submissis expeto obligowany, zostając z temże
j.mśćią ojcem archimandrytą duchownemi modłami dożywotnie za szczęśliwe
w.ks.m., m.m.pana, successus Majestat Bozki błagam. Przy tem uniżone usługi
moje miłośćiwej waszej kscej mśći łasce jako najpilniej commenduję.

Z Lachwy d.18 february anno 1659.
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Waszej książęciej mśći, pana mego mśćiwego i dobrodzieja ustawiczny
bogomodlca, powolny sługa Dionizij Bałaban, z łaski Bożej archepiscop metropolita
kijowsky, halicky i wszystkiej Rusi, m.p.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 318. – Оригінал-автограф (?) завірений печат-
кою. Адреса: “Jaśnie oświęconemu ksciu jego mśći, panu Bogusławowi Radziwiłowi,
koniuszemu W. Księstwa Lit., barskiemu, brańskiemu, poszerweskiemu, etc starośćie, memu
wielce mśćiwemu panu i dobrodziejowi”. Запис іншою рукою. – “W Krоłewcu d.19 marty
anno 1659”).

№ 9

1687, вересня 13(3). – Київ. – Лист київського
митрополита Гедеона Святополка – Четвертинського

до княгині Людовики Кароліни Радзивил
“Jaśnie oświęcona mśćiwa księżno margrabina brandenburska, mnie wielce

mśćiwa pani siostro i dobrodzi[j]ko!
Gdy tak Bóg Wszechmogący wołę waszej księcej mśći disponował, aby

prawosławna archimandria Słucka światobliwych antecessorów waszej księcej mśći
fundacia nie wakowała po zejśćiu prałata swego, więc i ja, z powinnośći mojej
pasterskiej tegoż życząc, temu godnemu miejscu presentowanego mnie
przewiełebnego ojca Serafiona Bołchowskiego, władzą mnie od Chrystusa Pana i
Cerkwi Jego dana, uczyniłem w porządku ojców archimandrytów według obrzędu
świętej Prawosławno Katholickiej Wschodniej Cerkwie, obowiązawszy, aby nigdy
od niej i od prawosławnego pasterza sobie nałeżytogo według funduszu nie
odstępował i tam nabożeństwem, jakie jest od pobożnych fundatorów na tym miejscu
utwierdzone za duszne zbawienie dobrodziejów Pana Boga modlić z bracią zakonną,
z któremi opowinien będzie konferowanego beneficium z wdzięcznośćią zażywać,
czego aby był pewniejszy nowy infulat, pasterską moję za inym do waszej księcej
mśći wnoszę instantią, prosząc, abyś z miłośćiwej łaski swej utwierdzić go na tej
swojej collatiej raczyła consensum na pismie wydanym. A że takowej łaski i
dobrodziejstwa waszej księcej mśći będzie umiał wdzięcznym bydź pomieniony
przewiełebny ociec archimandryta nowy, za to po nim ręcząc, onego i z modłami i
uniżonemi usługami memi łasce waszej książęciej mśći pokornie załecam

najaśniejszy w.ks.mśći, panie mojej miłośćiwej
życzliwy brat bogomolca i uniżony sługa Swiatopołk Czetwertyńsky, metropolyt
kijowsky, m.p.

Z Kijowa, z kathedry metropolitańskiej anno D[omini] 1687, d.3 7bris.”

(АГАД. – Ф. – “АР”. – Відділ V. – № 2668. – Оригінал, особисто підписаний митро-
политом і завірений печаткою. – Адреса: “Jaśnie oświęconej księżnie jej mśći Ludowice
Karolinie na Birżach, Dubinkach, Słucku i Kopylu Radziwiłowne, margrabinej brandeburskiej,
mojej wielce mśći paniej siestrze i dobrodzice”).
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№ 10

1711, травня 15(4). – Київ. – Лист
київського митрополита Йоасафа Кроковського

до калиського підчашого Станіслава Незабитовського

“Wielmożny mśći panie podczaszy kaliski, mnie wielce mśći panie!

Instantia w.m.m.pana wniesiona za w.o.Minkiewiczem i zięciem jeo
w.o.Thomaszewskim poważając, ojcu Thomaszewskiemu dałem zupełne
błogosłowieństwo i rozgrzeszenie ad pristinum sacerdotalis muneris exercitum, a
w.o. Minkiewiczu, lubom pobłogosławił ritualis confessionis et sacrosancta
communionis in altari Dei misteria sui cipere, jednak ob vidualitatem eiq potestatem
ministrandi denegari, da Bóg, swego czasu, gdy votum swoje wypełni, non frustratis
suo munere porrewna jeo mśći o.archimandryty, że ma z nim zawód w swickich
sprawach, nie powinna aeceri ab introitu ecclesiae; niech Pan Bóg jego błogosławi
tak do cerkwi ś. chodzić, jako nałeżytą z prawowiernemi mieć communione, a w
zawodzie swoim wolna jest swego, gdzie chce, doszukiwać się. Przy tym łasce i
faworowi w.m.m. pana połecam się.

Wielmożnośći waszej mego wielce mśći pana wszelkich dobr sprzyjający sługa
Joasaph Krokowski, metropolita kijowski.

Z Kijowa 1711 maja 4-.”

(АГАД. – Ф. – “АР”. – Відділ V. – № 7785. – Оригінал, особисто підписаний Й. Кро-
ковським. Адреса: “Wielmożnemu jeo mśći panu Stanisławowi Niezabytowskiemu,
podczaszemu kaliskiemu, oekonomowi słuckiemu i kopylskiemu, mnie wielce mśći panu
pokornie”. Лист має приписку про його отримання адресатом: “Oddano d.14 juny 1711
w Słucku”).

№ 11

1711, грудня 30 (19). – Київ. – Лист
київського митрополита Йоасафа Кроковського

до калиського підчашого Станіслава Незабитовського

“Wielmożny mći panie podczaszy kaliski, mnie wielce mśći panie!

Za przybyciem w Kijów j.mći ojca archimandryty słuckiego, oddana nam
poważne od w.m.pana pisania, róźne j.mć inconveniencye zamykające, według
których, gdy był j. mść ociec archimandryta inquirowany, osobliwie wzgłędem
zrevidowania dobr monastera i ozdob cer (…)* archimandryej Słuckiej, opowiedział,
że mówi jad non (…)* nie byłem ordynansowi wielmożnego j.mć. pana podczaszego
przeciwny, tak i wzgłędem uczynienia rewiziej, woli j.mć. oekonomicznej parere et
rationem vissacationis reddere gotów za powrotem moim, tylko intime w.m.m.pana
prosi, żeby na tej rewiziej nie był przytomnym j. mść pan Kuczarski, jako zawziętość
ku niemu mający, ałe żeby kto inny de brachio w.m.mpana oecokonomico był
naznaczony i duchowna jaka przy tym była osoba. Na koniec żądał, aby od tego
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roku rewidowano, który jest discessum j. mśći ojca episcopa Białoruskiego z Słucka,
consequenter zaczynał się, bo j.mść ociec archimandryta in prasentia j. mśći wiełe
szkod poczynionych sobie praetenduje, które w grodzie, protestując się zapisał. Te j.
mć ojca archimandryty widzimi się non iniusta petita, wysokiemu w.m.m.pana
rozsądkowi ad benevolam podawszy trutinam, łasce i życzliwemu w.m.m.pana
połecam się affektowi.

Wielmożnośći waszej wszelkich dobr sprzyjający i do usług powolny Joasaph
Krokowski, metropolita kijowski.

Z Kijowa anno 1711, 10bris 19.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 7785. – Оригінал, завірений печаткою. Адреса:
“Wielmożnemu jego mć panu Stanisławowi Niezabytowskiemu, podczaszemu kaliskiemu,
generalnemu dobr ks(ięstwa) słuckiego oekonomowi, mnie wielce mśći panu”).

№ 12

1748, вересня 8 ( серпня 28). – Київ. – Лист
київського митрополита Тимофія Щербацького

до князя Радзивила

“Jaśnie oświęcony mći książe podczaszy wielki W.Ks.Litewskiego,
mój mći dobrodzieju!

(…) ***wola i osobliwszym na to ordinansem najaśniejszej monarchyni naszej
Piotrowny, imperatorowej rosijskiej, pani mojej najmiłośćiwszej, (…)*** wiełebny j.
mć. ojciec Józef Orański, bywszy archimandrita słucki, (…)*** et merita sua
vokowany jest na wyszszy vakans archimandryi Pieczarskiej kijowskiej, a
przedrzeczona abbatia Słucka w dziedicznych dobrach jaśnie oświęconej waszej
książeciej mći Słuckim i Kopylskim będące, bez nałeżytego (…)*** pasterza nałeżało
mi exmunere archipastoralis officiej mei na miejsce wyżej mianowanego j.mći ojca
Józefa Orańskiego inszego obrać et praeteria humillima (…)*** jaśnie oświęconej
waszej książęcej mći praezentować i nominować kan (…)*** cum voto et consensi
kapituły Słuckiej z całym konsystorzem i bractwa (…)*** wybrawszy, dałej funcij
omni ex parte idonemu optimae famae et virtu (…)*** Michałem Kozaczyński in
alma Academia Kijovensi philosophiae (…)*** id doctorem nec non per lexennicum
praefectum praeposituque (…) ***do kollatorskiego jaśnie oświęconej waszej
książęciej mći ordi(…)*** tu z tą powinną uniżoną proźbą moją, aby jaśnie oświęcona
(…)*** a me ex vi juris patronatus quo felicissime super abbatiam (…)*** quodet
przerzeczonego elekta, a nominata mojego na archimandryi Słuckiej collator sua
praezenta juxta innatem clementiam installować raczył, pozwoliwszy onemu i
zwyczajem pissimorum (..)*** rum suorum praezentim świętej pamięci tum rebus
(…)*** rima glorissimorum celsissimorum potentissimorumque parentu (…)***
wszystkie prawa, prywileje i wolnośći archimandryi Słuckiej duchowiństwu
tamecznemu graeco-ruskiemu clemen(…)*** manu firmissime potwierdzić nie
rekuzował, o którą kollato (…)*** waszej książęciej mći centies repetitus vicibus
upraszając (…)*** naturo cultu.
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Jaśnie oświęconej naszej książęciej mći, w.m.mś.pana i dobrodzieja (…)***
metropolita kijowski (…)***.

1748 anno augusti 28 juxta vetuus Kijovia.”

(АГАД. – “АР”. – Відділ V. – № 15637. – Автограф(?).

№ 13

1749, серпня 19 (8). – Київ. – Лист київського
митрополита Тимофія Щербацького

до князя Радзивила, литовського підчашого

“Jaśnie oświęcony mći książe podczaszy wielki W. Księstwa L.,
mnie wielce mći (…)***

Z kollatorską installacyą jaśnie oświęconej waszej książęciej m. prezenta die
10 februarij anni currentis w Białej da (…)***, przybywszy do mnie, do Kijowa, dla
consekracyi w Bog (…)*** Kozaczyński, przed tym nominat, a teraz już aktualny
arch(ymandryta słucki) (…) metropolii Kijowskiej; szczyczył się wielce przede mną
osobliwszą (…) jaśnie oświęconej waszej książęciej mći tak universaliter ku całej
(…)*** w księstwach waszej książęciej mći Słuckim i Kopylskim będącej (…)***
ko osobie jego, co i sama przerzeczona pańska jaśnie oświęconej (…) ***prezenta
sufficientissime testatur, który kollatorski nad duchowieństwem (…)*** greko-
rosyjskiej jaśnie oświęconej waszej książęciej mći respect i (…) ***non abque
jubilo cordis wyczytawszy et ex relatis więcej wyrozumia (…)*** pańskie serce
jaśnie oświęconej waszej książęciej mći uniżenie (…)*** obligacyą praedicare ten
osobliwy respect, jaśnie jświęconej w(…)*** i przed samym najaśniejszym impera-
torskim dworem rossyjskim (…)***, iż będzie to miał pro grato documento przy-
chylnych i życzliwych (…)*** waszej książęciej mći ko majestatowi swojemu in
posterum (…)*** klemencyi ko religii i duchowieństwu mojemu tamecznemu (…)***,
upraszając vicibus pisze się perennaturo cultu jaśnie (…)*** książęciej mći.

Tymophej(…)***
Datt 1749 anno augusti 8 d., Kijoviae.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 15637. – Оригінал.).

№ 14

1763, липня 4 (червня 23). – Київ. – Лист
київського митрополита Тимофія Щербацького

до князя Радзивила

“Princeps celsissine, domine dementissime mecelatum (?) optime.

Consueto progrediens mote quemad motum penso antea vicarius per literas
meas ita nunc gere honc per occasionem supplex qudto(?) ut immutabili despotyco
respectu, siculi procerto facis, tum clerum, cum fidelissimos subditos tuos
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graecorussioci hilus homines, innata tibi clementa ut pote ad (?) reditiorius dominus.
Tam infide recta qua in ritu suo antiquo nullam iniuriam ferant: in posterum etiam
serves. Ea enim rectudine tua (?) quod licet (?) Deo acceptabilem institiam amas,
neminem hominum audio, adulatores repudies, rossiace in aula vel maxime floriane
flores, pro quo ipse t.o. Devo haereditarium dominium tuum, teq (?) ipsum servavit
inaeteruum minime dubito, imo etiam ut te nostro riui proficuum quam diutissime
servet, cordialiter oro, atqua pleno cultu et voto persevero.

Celoitudini (?) vestrae utrisq vita bonorum saventissimus humillimus servus
Tymopheus Szczerbacki, metropolita kijowski m.p.

1752, anno junii 23 s.v., Kijovia.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 15637. – Оригінал, особисто підписаний Т. Щер-
бацьким).

Додатки :

№ 1

1621, березня 26. – Варшава. – Уривок з листу
короля Речі Посполитої Сигизмунда ІІІ
до литовського канцлера Льва Сапіги

“…Tedy zda się nam te commissią na inszy czas odłożyć, który jaki by mógł
być sposobny, żądamy uprz. wasz., abyś nam przez pisanie swe oznajmił, iżbyśmy w
czas listy nasze do commissarzów wszystkich rozesłać kazali, a uprz.wasz., to
uczyniwszy, do Wilna się pospieszył dla zabieżenia niebezpieczeństwa, na które się
bardzo przez Smotryckiego i inszych impostorów zanosi, jakośmy o tym do
uprz.wasz. w osobnym pisaniu naszym dostatniej wyrazili…”

(БПАН у Кракові. – ВP. – № 353. – Арк. 43. – Оригінал).

№ 2

1621, квітня 12. – Соколка. – Уривок з листу
Яроша Волловича до литовського канцлера Льва Сапіги

“…W sprawie scyzmatyków Borzeckiego i Smotryckiego i ich buntów doszedł
mie list króla jeo mśći i zrozumiałem dobrze, co król jeo mość, pan nasz, po w.m., i
po mnie, i po inszych ich mośćiach, do tego naznaczonych, chce mieć. Jakoż życzę,
aby ich mość, którzy nie są commissarzmi do Brzeskiej i Podlaskiej conmmissiej,
stawili się do Wilna na początku trybunału; bo lubo to jakom miał od pana skarbnego
wczora wiadomość, że już ta sprawa na ratuszu wiłeńskim w sobotę przed niedzielą
kwietną zaczęła się i jaki początek miałą, paragraph z listu pana skarbnego wypisać
kazawszy, tego(?) wieludnie (?). Jednak na tym nowym trybunałe, gdzie hierecicy
i scizmaticy będą przodkować i będą chcieć stawiać altare contra altare, życzyłbym,
żeby król jeo mość co wskok przydał do mieskiej rady senatorów kilku, ałe i potęgi
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tam trzeba, gdyż mniemam, że jeo mość, wojewoda wiłeński, będąc u w.m. w
Brześćiu, powiedziaі to w.m., co i do mnie rozkazał, jako potęgą haereticy chcą
wspirać scizmatyków pomienionych i jako ich chcą w posessią mitropolity i
władyctwa Połockiego wśrubować, co się zaś mnie tknie, z w. mśćią się, moim
mśćiwym panem, ustnie rozmowiwszy, jeśli tego potrzeba ukaże, nie będzie mi ciężko
przy w.m., moim miłośćiwym panie, i do Wilna jachać. A lubo to w.m., mój mśćiwy
pan, bez pochiby wiedzieć raczysz, jaki mandat w tej sprawie od króla jeo mśći do
urzędu miejskiego wiłeńskiego wydzedł, jednak copią, którą mi tenże pan skarbny
posłał, propter refricomdam memoriam w list ten mój zawiram, a samego siebie w
łaską w.m., mego mśćiwego pana, z służbami memi pilno oddają..”

(БПАН у Кракові. – ВP. – № 353. – Арк. 182. – Оригінал).

№ 3

1621, квітня 20. – Варшава. – Уривок
з листу короля Сигiзмунда III

до литовського канцлера Льва Сапіги

“Wielmożny uprzejmie nam miły!

Jako za nieprzystojnym postępkiem tych impostatów Smotryckiego i
Borzeckiego wielkie zaraz niebezpieczeсstwa w państwie naszym z wiełu miar
widzimy, tak za zdaniem niektórych panów senatorów chcielibyśmy byli, abyś
uprz.wasza do Wilna zjachał i zniosszy się z drugimi pany senatorami, starał się o
uskromieniu tych postępków. Јecz że uprzy. wasza pod terazniejszy czas tribunału
to się nie zda, a radniej rozumiesz, żeby porwać za dworem i prawo na nich pierwo
przewieść. My, lubo bychmy radzi, jako najprędzej temu złemu do zniesienia zabiegali,
ałe kiedy się uprz. wasza considerujesz accomodować, kazaliśmy jednak zdanie
wielmożnych podcancłerzego i podskarbiego W.Ks.Lit., które z Wilna do nas pisali,
przepisawszy, uprz. wasza posłać uprz. waszej, dobrze wszystko uważywszy, jeśli
nie zda się samemu od Wilna zjachać, przynamniej przez pisanie zniosł się z
pomienionemi pany senatormi naszymi, których się obu teraz w Wilnie spodziewamy
i użycz im zdania swego, coby dałej in copassu czynić mieli.

Wyrozumieliśmy z pisania uprz. wasz., żeś w tej sprawie o impostorów synowca
swego, urodzonego staroste lidzkiego, i inszych informowaі, do wielmożnego
hetmana polnego i niektórych inszych, do kogo rozumiejąc, rozpisał, aby tym z
impostorów pochodzącym niebezpieczeństwam wczas zabiegali. Wdzięcznie to
staranie od uprz.wasz. przyjmujemy i według zdania uprz.wasz. do wielmożnego
hetmana polnego pidsanie nasze o tym posłać uprz. wasza rozkazaliśmy, które uprz.
wasza zapieczętowawszy, przesłać do wielmożnego hetmana naszego polnego
rozkazujesz. Do trybunalskich deputatów i do kogo, jakoby uprz. wasza rozumiał,
od nas pisać żądamy, abyś formę do cancellariej naszej jachał. A my takie listy
każemo prędko wydać, jakie się będą uprz. waszej zdały…”

(БПАН у Кракові. – ВP. – № 353. – Арк. 45–46. – Оригінал).
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№ 4

1653. – Лист-вексель київського
грекокатолицького митрополита Антонія Селяви
до надвірного підскарбія ВКЛ Богуслава Служки

“List ode mnie, Antoniego Sielawy, metropolity Kijowskiego, Halickiego i
wszystkiej Rusi, dany wielmożnemu j. mći panu Bohusіawowi Jerzemu Służce,
podskarbiemu nadwornemu W.Ks.Litt., rzeczyckiemu etc, etc starośćie na to, iż co
mi został był winien j.m. na oblig i zapis swój pięcdziesiąt tysiący złotych polskich,
które pieniądze w roku przeszłym tysiąc sześćset czterdziestym dziewiątym w dzień
trzech króli, święta rzymskiego, miał mi był oddać.  Których że mi na
wyszpomienionym terminie nie oddał, tedy ja, metropolita, za obligiem mnie służącym,
decreta u sądu głównego z wskazami niemałemi na j.m.panu podskarbim i na
majętnośći j.mś otrzymałem do ostatniego punctu przywiodłem i banicyą z kancellary
jego krółewskiej mśći otrzymawszy, onę w grodzie wiłeńskim aktykowałem. W
której sprawie za włożeniem się z obu stron ich mśćiow panów przyjaciół naszych
tę sprawę wszystkę przewód prawny ze wskazami i banicyą, w tej sprawie
wyniesioną, zachowawszy sobie wszystko w całe, tego długu samej sumy piećdziesiąt
tysiący złotych do dnia ś.Jana Krzciciela, święta rzymskiego, według nowego
kałendarza w roku terazniejszym, tysiąc sześćset pięćdziesiąt trzecim
przypadającego, mam czekać. A jeżeliby j.m.pan podskarbi na wyż pomienionym
roku, dniu i miejscu w obligu naznaczonym tej sumy pięćdziesiąt tysięcy nie oddał i
spełna nie zapłacił, tedy mi wolno będzie wróciwszy się do prawa swego te wskazy
i przezyski decretami trybunalskimi wzkazane, publikowawszy też antykowaną
banicyą do erectiej przywodzić. Czemu wszystkiemu j.m.pan podskarbi przeczyć
nie ma i nie będzie mógł.”

(Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Русецьких”. – № 70. – С. 123. – Оригінал,
завірений підписом А.Селяви та трьох свідків укладення договору про зобов’язання
сторін, а також чотирма їхніми печатками: “Antoni Sielawa, mitroplit m.p.”;” Ustnie
proszony pieczętarz do tego listu darowym (?) Korsak, podwojewodzy połocki, m.p.”; “Ustnie
do tego listu proszony pieczętarz Jan Bujnowski, sędzia grodzki połocki”; “Ustnie i oczewisto
proszony pieczętarz Jan Dziahiłewicz, własną ręką podpisał m.p.” Запис ХVIII ст.: “Antoni
Sielawa, metropolita kijowski, Bohusławowi Słuszczkę, podkancłerzemu nadwornemu
W.Ks.L. summy 50000 zł. pol[skich] do ś. Jana czekać obowiązując się, a jesliby na tym
terminie nie oddał, tedy do procedero w prawnych wrócił się mu”).

№ 5

1675, липня 1(червня 22). – Часники. – Квітаційний
лист-зобов’язання київського грекокатолицького

митрополита Кипріяна Зоховського

“Ja, Cyprian Zochowski, metropolita wszystkiej Rusi; archiepiskop połocki,
wiadomo czynie i zeznawam tym moim listem kwitowym, iż według woli ostatniej
łegacje testamentowej jaśnie wielmożnego jeo mśći pana Zygmunta Adama Służki,
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chorążego W.Ks.Litt., na kaplicę Jozefata świętego ad rationem summy dziesiętka
tysięcy na wystawienie przeze mnie, Cypriana Zochowskiego, archiepiskopa
połockiego, tejże kaplicy, odebrałem do ręk moich własnych summy pięć tysięcy
czterystu siędziesiąt jeden i groszy dwanaśćie. Z której to ja summy wyż specifikowanej
metropolita i archiepiskop połocki wielmożnych ich m. m. panów successorów tym
moim listem kwitacyjnym kwituję, obowiązując się tym, iż ta summa wyliczona od
wielmożnych ich m.panów successorów wielmożneo jeo mśći pana chorążego
W.Ks.Litt., nie na jaką inną potrzebę expediowana ma być, ałe według woli ś.pamięci
wielmożnego jeo mś. Zygmunta Adama Służki, chorążego W.Ks.Litt., na szczególne
wystawienie kaplici świętemu Jozefatowi. A jeżelibym ja, Cyprian Zochowski,
archiepiskop i metropolita połocki, za tę summę mnie in toto wyliczoną nie miał według
woli i łegaciej jaśnie wielmożnego jeo mśći pana chorążego W.Ks.Litt. nie miał w
prętkim czasie wystawić pod zarękami tejże summy na też kaplicę świętemu patronowi
łegowaną. Na co dla łepszej wiary ręką moją się podpisuję. Datum z Czesników dnia
dwudziestego wtórego miesiąca junii roku tysiąc sześćset siedmdziesiąt piątego.

Cyprian Zochowski, metropolita wszystkiej Rusi, archiepiskop połocki.”

(Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Русецьких. – № 70. – С. 183–186. – Оригінал,
завірений власноручним підписом К.Зоховського і печаткою. Є також запис пізнішого
часу (ХVIII ст.) наступного змісту: “Cyprian Zochowski, metropolita wszystkiej Rusi z
summy 5451 zł. Pol[skich] ad rationem summy 10000 przez Zygmunta Słuszkę łegowanej
successorowi pomienionego Słuszki kwituje 1675 22 junii w Czesnikach”).

№ 6

1648, липня 5 (червня 25). – Дятловський монастир. –
Лист архімандрита Києво-Печерської лаври

Інокентія Гізеля до братії Слуцького монастиря

“Благочестивыї п[a]нове братия братства стого слуцкого, мні велце лас-
кавые панове.

Покорне напрод м[и]л[o]стям вашым дякую за повиншоване и жичливо-
сти освідчене, за што повинен буду Г[о]с[по]да Б[о]га м[о]литствовати, абы
то м[и]л[о]стям вашим добрами дочасными и вічными гойне нагорожати
рачил. Лист од м[и]л[о]стий ваших и подарок его м[и]л[о]сти отца митропо-
лита, пана и пастыра н[а]шого, не застал, бо еще во второк прошлый до Вар-
шавы виіхал, еднакже ведлуг розказаня зараз за его м[и]л[о]стию и листы и
подарок посылаю. Строны отца Иякова правда ест, же его м[и]л[о]сть през
отца протопопу до м[и]л[о]стий ваших наказал, абы м[и]л[о]ст ваша оного не
держали и он не дійствовал, а то для якое вины давной, о которой и я почасти
слышал, же теды его м[и]л[о]ст не ест притомный, я поважаючы м[и]л[о]-
стей ваших прозбы, яко намістник его м[и]л[о]сти, позволяю отцу Иякову
дійствовати, поки ся дасть Б[o]г щасливе звернет его м[и]л[о]ст з дороги, а
потом повинен будет старатися, жебы прощение получити могл. За тым себе
ласце м[и]л[о]стей ваших пилно поручаю.

З монастира Дятловского 25 июня р. 1648.
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Вашых м[и]л[о]стей мні велце ласкавых п[а]нов богомолца и слуга Ин-
нокентий Гизел.”

(ЦДІАК. – Ф. 220. – Оп. 1. – №146. – Автограф, завірений печаткою. Адреса: “Благо-
честивым и хр[и]столюбивым п[а]ном братиям пры церкви Преображения Г[о]с[по]д-
ня, мні велце ласкавым п[а]ном и добродіям належит, в Слуцку”).

№ 7

1680, січня 22. – Список делегатів православного
духовенства Білорусі-учасників Люблінського з’їзду

“1680,d.22 januarii.
         ORDO

Jaśnie przewiełebnego, wiełebnego w Bogu duchowieństwa w Wielkim
Księstwie Litt. in colloquio moderno, które odprawowało się w Lublinie anno 1680
22 januarii, uczynione od jaśnie w Bogu przewiełebnego o.Szumlańskiego, ep(isco)pa
lwówskiego, z łaski Bożej administratora metropoli Kijowskiej.

Jaśnie w Bogu przewiełebny j.m.o. nominat episcopy Białoruskiej w W.Ks.Litt.
starszy wiłeński i wszystkich,do niego nałeżących, monastyrów.

W Bogu przewiełebny j.m.o. ihumen monasteru Kuteińskiego.
W Bogu przewiełebny j.m.o.protoarchimandryta kroński, markowski i łukomski.
W Bogu przewiełebny j.m.o.namiestnik episcopy Białoruskiej.
W Bogu przewiełebny j.m.o.ihumen połocki.
W Bogu przewiełebny j.m.o. ihumen brzeski.
W Bogu przewiełebny j.m.o. ihumen miński.
W Bogu przewiełebny j.m.o. ihumen mohiłewski.
Nie był. W Bogu przewiełebny j.m.o.ihumen piński.
Nie był. W Bogu przewiełebny j.m.o.ihumen kupiatycki.
W Bogu przewiełebny j.m.o. ihumen wiewiejski.
Namiestnik w Bogu przewiełebnego j.m.o. ihumen dzieciełowski.
Nie był. W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen strożowski nowodworski.
Nie był. W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen ceperski.
W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen swojedecki.
W Bogu wiełebny ihumen j.m.o. siełecki.
Nie był. W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen zabłudowski.
W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen kamieniecki.
W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen łepeszowski pod Koprymem.
W Bogu wiełebny j.m.o. ihumen kiejdański.
Wiełebny dełegat z księstwa Słuckiego.
Wiełebny protopopa w powiecie Pińskim Parachoński.
Wszystkich wiełebnych protopopów nomine o. namiestnik mohiłowski.
Wszystkich ihumenów, do Kuteińskiego monastyra nałeżących, o. ihumen

kuteiński.
Stawropigianie wiłeńscy.
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Stawropigianie mohiłewscy.
Bractwo połockie.
Bractwo pińskie.
Bractwo mińskie.
Bractwo kamienieckie.
Stawropigianie słuccy.
Bractwo zabłudowskie.”

(БЧ. – ВP. – № 178. – С. 25–26. – Копія кінця ХVIII ст.).
(Дана стаття у значно розширеному вигляді була опублікована нами: Мицик Ю. З

матеріалів до “Українського Православного Диполоматарія” ХVІІ–ХVІІІ ст. // Націо-
нальний університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові записки. – К., 2001. –
Т. 19. – С. 17–18).

З листів Віленського та Мінського
православних братств ХVІІ–ХVІІІ ст.

В історії Київської митрополії ХVІІ–ХVІІІ ст. винятково важливу роль
відіграла діяльність Віленського православного братства, але науковці ще
недостатньо її висвітлили. Є певні причини цього. Вільно (Вільнюс) з давніх
часів лежав на білорусько-литовському пограниччі, був видатним церковним
і культурним центром, де в середньовіччі та ранньомодерну добу точилася
боротьба між православ’ям та католицизмом. У ХVII ст. тут виразно здомі-
нував католицизм, який був державною релігією в Речі Посполитій, право-
славні українці й білоруси були дискриміновані в цій державі. З падінням Речі
Посполитої і приєднанням її литовських, білоруських, частково й українських
земель, ситуація змінилася на користь Православної Церкви, хоча для РПЦ і
тоді, як і пізніше були характерними великодержавно-шовіністична політика,
умисне ігнорування національної самобутності білорусів та українців, отже
прагнення всупереч історичній правді представити Україну та Білорусію як
“ісконно русскіє зємлі”. Щоправда, у другій половині ХІХ ст. були опубліко-
вані деякі документи цього братства, побачили світло окремі праці з його
історії, в т. ч. й узагальнюючі (1), але Жовтнева революція 1917 р. та встанов-
лення безбожної влади грубо й надовго перервали всякі дослідження з цер-
ковної історії. Подальші зміни в долі Вільна під польською, радянською та
німецькою владою не сприяли розвитку досліджень у цій галузі. Лише з роз-
падом СРСР тут стали в принципі можливими суттєві зрушення, але на прак-
тиці вони поки що майже непомітні. Сучасна литовська історіографія мало
цікавиться минулим Православної Церкви, а в нинішній Білорусі занадто ба-
гато економічних та політичних проблем, гостро бракує висококваліфікованих
підготовлених кадрів істориків. В Україні ситуація ненабагато краща, а крім
того слабко долаються породжені заборонами радянських часів “білі пля-
ми” стосовно дослідження етнічних українських земель за межами Ук-
раїнської держави (наприклад Стародубщина, Холмщина) або ж тих центрів
чи регіонів, котрі лежать за межами материкової України, однак тривалий час
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були потужними осередками політичного й духовного життя українців (на-
приклад Вільно у ХV–ХVІІІ ст., Прага у 1920–1945 рр. тощо). Тому в даній
статті увага звернена на один з аспектів даної проблеми в надії принаймні
часткової ліквідації “білої плями”.

Під час архівних кверенд у Польщі нами були виявлені важливі докумен-
ти, які стосуються історії не тільки Віленського православного братства, але
й Мінського, яке фактично було філією попереднього, і взагалі життя Право-
славної Церкви на теренах Речі Посполитої. Деякі з цих документів уже ви-
давалися раніше, наприклад перелік кривд, заподіяних католиками та уніатами
Віленському православному братству (2), однак є необхідність у виданні навіть
їх, бо попередня публікація давно стала бібліографічною рідкістю, а по-друге
те, що нинішня їх публікація зроблена з оригіналу і є точнішою.

Християнська віра приходить на Білорусь і Литви ще до хрещення Русі
князем Володимиром Святим у 988 р., але звичайно потужне її поширення
припадає на подальший час. Найважливішим центром стає Полоцьк, де вже
у ХІІ ст. існувало не менше 10 храмів і 3 монастирі (3). Пізніше (з ХІV ст.)
розквітнуло Вільно, де виникло не менше православних храмів. З моменту
прийняття Кревської унії 1385 р. та прийняттям католицизму як державної
віри великим князем литовським Ягайлом (Владиславом) Вільно стало цен-
тром однойменної католицької єпархії (4), центром поширення католицизму
на литовських і білоруських землях. Хоча історія православних братств на
теренах Русі (України та Білорусі) тягнеться в сиву давнину, однак особли-
вого значення їхня діяльність набуває після Люблінської унії 1569 та Берес-
тейської церковної унії 1596 рр., коли католицизм став знаряддям в руках
королівської влади (насамперед фанатичного католика Сигізмунда ІІІ) та
радикально налаштованої католицької частини уряду для здійснення політич-
них цілей.

У Вільні на початку ХVІІ ст. існувало православне Свято-Троїцьке брат-
ство, яке гуртувалося коло однойменного монастиря. Однак цей монастир
був захоплений уніатами, котрі створили там свій основний центр на литовсь-
ких і білоруських землях, а також і своє Свято-Троїцьке братство. Архіманд-
ритом цього монастиря став Йосиф Вельямін Рутський, котрий по смерті Іпатія
Потія стане київським митрополитом УГКЦ у 1614–1639 рр. (Намісниками
Рутського у даному монастирі були Йоасаф Кунцевич у 1614–1617 рр., а потім –
Лев Кревза). Православні були змушені перейти до Свято - Духівського мо-
настиря і перенести сюди центр свого братства, котре відповідно поміняло
назву. Однак і тут їх не залишали у спокої. Так, радці віленського магістрату
Леон Мамонич, власник відомої типографії, Петро Коптевич та віленський
міщанин Ігнатій Дубович у 1614 р. від імені уніатського братства поскаржи-
лись на православних за те, що вони нібито неправомірно спираються на ко-
ролівські привілеї, котрі були надані на володіння маєтностями, типографією
тощо.(5) Обороняючи законні права Православної Церкви і православного
братства, віленські братчики активно протидіяли політиці дискримінації з боку
панівних кіл Речі Посполитої. Так, вони зверталися за підтримкою насампе-
ред до православної шляхти, яка на сеймах та сеймиках боронили православну
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віру, добивалися рівноправного становища Православної Церкви у Речі По-
сполитій, в т. ч. Великому князівстві Литовському і Вільні, розсилали скарги і
листи. Частина цієї документації, виявлена нами в польських архівах, якраз і
наводиться нижче. У основній частині даної публікації нами наводяться тек-
сти 19 листів, писаних у 1608–1762 рр., насамперед до князя Криштофа ІІ
Радзивила (11 листів), нащадків і близьких його племінника Богуслава Радзи-
вила (3 листи), а також до князя Януша Острозького та до шляхтичів – депу-
татів на сейм і сеймики. У додатках наводяться тексти 5 листів, адресованих
тому ж Криштофу ІІ активними діячами Віленського братства (Іван (Ян)
Огинський), Мінським Петропавлівським православним братством, котре було
формально філією Віленського Свято - Духівського, міщанами Мінська та
Могилева, а також випис з мінських гродських книг, у котрому міститься скарга
греко-католицького митрополита Йосифа Рутського на членів Мінського пра-
вославного братства. Один лист було адресовано писареві Великого князів-
ства Литовського Миколаю Кішці. Майже всі ці листи були виявлені нами у
фамільному архіві князів Радзивилів, який зберігся чи не найкраще з усіх маг-
натських архівів Речі Посполитої. Тільки один з листів було виявлено у іншо-
му фонді АГАД – ф. “Архів публічний Потоцьких”.

Те, що листи були писані переважно Радзивилам, пояснюється не тільки
кращими умовами збереження даного фонду, але й тим, що цей один з найзнач-
ніших князівських родів Речі Посполитої відігравав особливу роль в її суспіль-
но-політичному та релігійному житті. Сам князь Криштоф ІІ Радзивил
(1585–1640), син великого гетьмана литовського Криштофа І Радзивила “Пе-
руна” (1547–1603) і Катажини Тенчинської, польний гетьман литовський (1615–
1635), великий гетьман литовський (1635–1640), віленський воєвода (з 1633),
староста бистрицький (з 1600), поширвінський (з 1617), а також жижморський
та сейвенський, був споріднений з визначними білоруськими та українськими
князівськими династіями, насамперед Острозьких та Слуцьких, причому всі
маєтності останніх після згасання роду перейшли до Радзивилів (6). Криш-
тоф ІІ був євангелістом за віросповідуванням, вождем протестантів у Речі
Посполитій і одним з чільних діячів опозиції королеві Сигізмунду ІІІ.

У відповідь на Контрреформацію православні та протестанти шукали в
той час політичного союзу для спільної протидії католицькій партії і Криштоф
ІІ відігравав тут буз сумніву одну з ключових ролей. Цей тактичний союз був
достатньо плідним для обох сторін, зокрема завдяки успішній їх взаємодії на
сеймах 1632 р., коли по смерті Сигізмунда ІІІ під час обрання нового короля
(ним став Владислав ІV) вдалося добитися легалізації Православної Церкви
в Речі Посполитій і офіційного визнання її вищої ієрархії. Не випадково Криш-
тоф ІІ активно листувався з київськими митрополитами Йовом (Борецьким)
та св. Петром (Могилою), з гетьманом Війська Запорізького Петром Кона-
шевичем (Сагайдачним) і розглядався Військом як один з його впливових
покровителів. Цю ж лінію продовжив і племінник Криштофа ІІ – Богуслав
Радзивил (1620–1669), син Януша Радзивила та Єлизавети Софії Гогенцол-
лерн, дочки правителя Бранденбургу у 1571–1598 рр. Йоганна Георга. Богус-
лав Радзивил ще як конюший литовський був прихильником звільнення Прусії
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від васальної залежності у польських королів, визнання Української Козацької
держави – Гетьманщини, підтримував зв’язки з гетьманами Богданом Хмель-
ницьким та Іваном Виговським, тим більше, що з 1657 р. він став намісником
Князівської Прусії. Теж протестант, він був одружений з Анною Марією Рад-
зивил і від цього шлюбу народилася Людовіка Кароліна, дружина бранден-
бурзького маркграфа Людвіга, а потім Карла ІІІ, рейнського палатина (7). До
Людвики та до її синів і радників теж писали віленські братчики, про що
свідчать і деякі з наведених тут листів.

Що стосується авторів чи адресатів листів, наведених у додатках, то про
них теж варто сказати кілька слів. Насамперед, це князь Іван (Ян) Огинський
(помер у 1643 р.), троцький підкоморій і мстиславський каштелян, очевидно
син Богдана та родич Олександра Огинських – видатних покровителів Пра-
вославної Церкви у першій половині ХVІІ ст. Саме він був в числі опікунів
Петропавлівського монастиря в Мінську згідно із заповітом його засновниці,
княгині Євдокії Стеткевич (уродженої Друцької-Горської), саме він врятував
у 1618 р. Могилевське православне братство від конфіскації землі, призначе-
ної для будівництва Богоявленського храму.

Лист № 1 містить у собі скаргу братчиків на кривди, завдані греко-
католицьким митрополитом Іпатієм (Потієм) та його єпископами. Незадов-
го перед цим (31(21). 07. 1608 р.) Потій призначив своїм намісником
ієромонаха Свято-Троїцького монастиря Йосифа Вельяміна (Рутського),
котрий мав бути намісником всієї єпархії і взяти до своїх рук всі прибутки з
маєтностей, котрі православні небезпідставно вважали своїми, бо їх пода-
рували свого часу Православній, а не якійсь іншій Церкві. Через силові дії
Потія конфлікт надзвичайно загострився. Дійшло до того, що в ніч на 30 ли-
стопада 1608 р. за ст. стилем навіть чимало греко-католиків Вільна відмо-
вилися коритися Потію і повернулися до лона Православної Церкви, вписалися
до Свято-Духівського братства. Якраз перед цими подіями і було написано
листа до Криштофа ІІ. Православні братчики підкреслювали у листі той факт,
що Потій немає ніякого права втручатися у внутрішні справи Православної
Церкви, яка зберегла вірність константинопольському патріарху, тим більше
чинити репресії проти православних (“нашу братію проклинають, банітують,
б’ють, вбивають, саджають до тюрми та до бочок, віднімають церкви та маєт-
ності, карають незносними карами”) і просили допомоги у захисті від пося-
гань на братство.

Наступний лист був адресований синові знаменитого покровителя Пра-
вославної Церкви Костянтина ІІ Острозького – Януша. Братчики хотіли, щоб
цей син померлого у 1608 р. київського воєводи був таким же оборонцем пра-
вослав’я, як його батько, але тут очевидно їх мусила спіткати невдача, бо
Януш став католиком і до того ж прожив досить коротке життя.

Листи №№ 3–5, а також № 9, були добре відомі церковному історику
митрополиту Макарію, котрий навіть процитував у російському перекладі знач-
ний фрагмент двох із них (№№ 4, 9) (8). Перший з них було написано до шлях-
тичів – делегатів на вальний сейм Речі Посполитої. Братчики клопоталися
про визволення ув’язненого новим уніатським митрополитом Йосифом (Рутсь-
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ким) значного віленського міщанина Семена Красовського, одного з актив-
них діячів Свято-Духівського братства. Цікаво, що Рутський ще раніше напи-
сав свого листа до депутатів сейму, добиваючись зокрема місця собі як
митрополиту й шляхтичу в сенаті (9). Другий лист братчиків містив у собі
розгорнуту скаргу на уніатські репресії щодо православних, на їхні наміри заб-
рати братські церкву й монастир. Наступний лист (№ 5) був присвячений тим
же проблемам, зокрема С. Красовському, спробам уніатів забрати у право-
славних землю, на котрій стояла сама Свято-Духівська церква з монастирем
та братською школою, ще й стягти з них 100 тис. злотих. Документ № 9
містить у собі надзвичайно вражаючий перелік кривд, вчинених Віленському
православному братству. Тут було згадано між іншим того ж С. Красовсько-
го, йшлося і про пробиття каменем, кинутим ворожою рукою, голови визнач-
ного діяча Православної Церкви архімандрита Леонтія (Карповича); про
закидання камінням дружини вищезгаданого князя Івана Огинського та дру-
жини віленського підкоморія, котрі їхали на богослужіння до Свято-Духівської
церкви; виключення православних із цехів тільки за їхнє віросповідування і т.
д. Прохання заступитися за Православну Церкву містяться у посланні брат-
чиків до депутатів одного з шляхетських сеймиків у Великому князівстві Ли-
товському, писаному між 1617–1620 рр. (№ 6).

Наступні документи стосуються вже того періоду в історії Православної
Церкви Речі Посполитої, коли при активній участі єрусалимського патріарха
Феофана була відроджена у 1620–1621 рр. вища православна ієрархія на чолі
з митрополитом Йовом (Борецьким). Ця видатна подія в житті Церкви була
затьмарена новими потужними нападками на православних, звинуваченням
останніх не тільки у бунтapcтві, йменуванням їх “наливайками”, тощо. Але
були й політичні доноси і православних звинувачували у шпигунстві на ко-
ристь Османської імперії. 22 березня 1621 р. король Сигізмунд ІІІ видав уні-
версал з наказом схопити й віддати під суд єрусалимського патріарха Феофана,
митрополита Йова (Борецького) та полоцького архієпископа Мелетія (Смот-
рицького), а Йосиф (Рутський) подав на суд на Мелетія (Смотрицького) (10).
Про це яскраво свідчить також і судовий позов від 15 (5). 04. 1621 р., внесе-
ний до мінського гродського суду ігуменом мінських Вознесенського та Свя-
то-Духівського уніатських монастирів Григорієм (Крашельниковичем) на членів
Петропавлівського мінського православного братства, мінських міщан Івана
Пашкевича Пилаціка, Івана Окимовича Орлика, Данила Маслянку, мінського
міського писаря Івана Якимовича Лукошку, Андрія та Данила Арцімовичів,
Григора Пуришку та ін. за нібито державну зраду, а конкретніше за те, що
вони сприяли висвяченню патріархом Феофаном нових православних владик.
Тут же наводиться цікаве свідчення про те, що 21 березня 1621 р. звинувачені
нібито вели в Мінську переговори з силістрійським митрополитом, якого Кра-
шельникович звинувачував у шпигунстві (“якогось турка чи татарина, який
був вдягнений як духовна особа і так іменувався,…у церкві своїй переховува-
ли…чимало грошей для нього зібрали…”). Уніатська сторона вирішила, об-
разно кажучи, “вдарити нижче пояса” і не знайшла тоді нічого кращого як
звинуватити православних у державній зраді. По-перше, займатися виявленням
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реальних чи вигаданих шпигунів ніколи не було завданням Церкви. По-друге,
в умовах колоніального панування на українських та білоруських земель ук-
раїнці й білоруси мали моральне право шукати собі політичного союзника у
будь-якій державі (так, до татар і турків пізніше звернуться за допомогою
Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та ряд інших гетьманів, подібно як
кардинал Ришельє уклав військовий союз із лютеранською Швецією проти
католицької Австрійської імперії). По-третє, всі звинувачення на адресу пра-
вославних ієрархів з боку короля, римо-католицьких та греко-католицьких
ієрархів були безпідставними, що засвідчила роль Війська Запорізького у Хо-
тинській війні у серпні – жовтні 1621 р. Запорожці мужньо билися проти турків
і татар і саме їм треба завдячувати перемогу Речі Посполитої над потужною
Османською імперією. Уніати прагнули забрати до своїх рук Петропавлівсь-
кий монастир у Мінську або ж якийсь із храмів даного комплексу і тому мінські
братчики звернулися у квітні 1621 р. до Криштофа ІІ з тим, щоб він взяв “під
свою оборону… цей мінський монастир і обидві церкви” (Різдва Пресвятої
Богородиці та Петропавлівську – Ю. М.) (див. додатки № 3). Цікаво, що
мінські братчики згадують тут про сприяння православним, яке здійснив у
1614 р. брат Криштофа ІІ – Януш, віленський каштелян, чоловік княгині Софії
Слуцької. Саме тоді на його землях і був збудований храм Різдва Пресвятої
Богородиці і організований жіночий монастир. Цей документ від Криштофа ІІ
братчикам був конче потрібним, бо починаючи з 1616 р. уніати хотіли забрати
даний монастир під тим приводом, що він нібито був збудований коштом Іпа-
тія (Потія) та Йосифа (Рутського), і тепер посилили ці спроби. Важливо й те,
що дане звернення власноручно підписали сім впливових осіб, в т. ч. князі
Олександр Огинський (1585 (?) – після 1657 р.), майбутній мінський воєвода,
та Іван Стеткевич, який поруч з рідним братом, литовським маршалком Бог-
даном та ін. виступає як опікун Петропавлівського монастиря і братства в
Мінську. Обидва брати будуть близькими до св. Петра Могили, а правнучка
Богдана – Олена стане дружиною гетьмана України Івана Виговського, ряд
родичів – сподвижниками Богдана Хмельницького.

16 (6). 03. 1621 р. до Криштофа ІІ написав власноручно вищезгаданий
Іван Огинський (додаток № 1), котрий вказав на репресії, що впали на голови
православних якраз після завершення місії патріарха Феофана: понад десять
православних було ув’язнено у віленській ратушній тюрмі, причому у особли-
во тяжкому стані опинилися ті, котрих кинули в підвали під ратушею. Йшлося
і про репресії щодо інших православних віленських міщан. Ще не встиг цей
лист дійти до адресата, як в Лазареву суботу у Вільні прокотилися нові ареш-
ти і репресії, котрі тривали цілу Страсну седмицю, причому нікому із ув’язне-
них не дали й на короткий час вийти з в’язниці, щоб сповідатися й причаститися
перед Великоднем. Віленські братчики тричі підряд написали тоді послання
до Криштофа ІІ. Два перших листи не дійшли до нашого часу, а третій наво-
диться нижче під № 7. Тут братчики зверталися до князя з проханням “про
допомогу і порятунок” з тим, щоб він негайно прибув до Вільна й особисто
вирішив цю проблему. Нами було виявлено також незнаний лист Віленського
братства до Криштофа ІІ від 12 (2). 02. 1622 р., але він є через складності з
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його прочитанням (лист дійшов до нашого часу у поганому стані) не маємо
змоги тут навести його зміст повністю (11). Відзначимо тільки те, що братчики
тут просили поклопотатися за них з огляду на посилений тиск на них міської
влади у Вільні, яка діяла під впливом уніатів.

Наступний за хронологією лист (№ 8) містить у собі подяку братчиків
Криштофу ІІ за допомогу православним на сеймику. Тут же знаходимо цінну
звістку – глухий натяк на “нещасливий випадок, що стався у Вітебську”, тоб-
то на вбивство греко-католицького архієпископа Йоасафата (Кунцевича) 13 ли-
стопада 1623 р. і репресії проти православних, які сталися через це: 19 міщан
було страчено, а близько ста заочно засуджено на смерть (12).

Листи під номерами 10–13 стосуються зовсім іншої, економічної, сфери
контактів між Віленьким братством та князем Криштофом ІІ. Мова йде про
маєтність Осташин, яку дали в оренду князю ченці Свято-Духівського мона-
стиря і яка принесла несподівані клопоти: виплата за неї грішми чи житом
затримувалася, князівські слуги незважаючи на наказ свого господаря затя-
гували час, не сплачували належних грошей, через що ченці опинилися у скрут-
ному становищі. Для того, щоб монастиреві була виплачена належна сума
клопотався в Мінську й князь Іван Огинський. Дуже важливою є згадка про
майбутнього мстиславського єпископа (з 1633 р.) Йосифа (Бобрикевича), кот-
рий в якості ігумена Свято-Духівського монастиря та ректор братського учи-
лища посилався до Криштофа ІІ перед Різдвом Христовим 1629 р.; про
проповідника Свято-Духівського монастиря, ієромонаха Феофілакта, який по-
силався до князя з цим же проханням у лютому 1630 р.

У квітні 1632 р. помер король Сигізмунд ІІІ і на конвокаційному сеймі
розпочалася тяжка, але успішна боротьба за легалізацію Православної Церк-
ви в Речі Посполитій. Видатну роль у цій перемозі відіграв св. Петро Могила
(ще як архімандрит Києво-Печерської лаври), причому православні представ-
ники на сеймі діяли узгоджено з протестантами, яких очолював Криштоф ІІ.
Успішна взаємодія на сеймі не могла відбутися без серйозної підготовки, про
що вже не раз писалося в історіографії. Листи № 14–15, які наводяться ниж-
че, засвідчують активну роль у цьому процесі й Віленського братства. Зокре-
ма братчики просили князя про підтримку прагнень православних на
Слонімському сеймику, щоб у сеймовій інструкції на сейм був пункт щодо
“заспокоєння в нашій релігії при давніх правах, привілеях і вольностях”. У
другому листі аналогічне прохання було звернено до всіх депутатів Слонімсь-
кого сеймику.

Останні кілька листів основної частини публікації стосуються вже значно
пізнішого часу. Лист № 16 був адресований братчиками у 1682 р. раднику
прусського курфюрста Феру. Відзначимо, що даний документ засвідчує при-
язні контакти Віленського братства з Прусією. Тут міститься подяка раднику
прусського курфюрста Фрідріха Вільгельма Великого за якесь сприяння брат-
чикам, які побували в Кенігсберзі. Наступний лист адресовано бранденбурзькій
маркграфині, княгині Людвики Кароліни Радзивил (дочки Богуслава Радзиви-
ла), у котрому братчики просили її посприяти у поверненні належних їм гро-
шей. Ці гроші були позичені братством (за що довелося очевидно внести у
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заставу маєтності Заблудов та Белиці) ще дружиною литовського гетьмана
Януша Радзивила (1612–1655), двоюрідного брата Богуслава Радзивила,
Марією. Це там сама Марія Радзивил, яку вінчав з князем Янушем у 1645 р.
сам київський митрополит св. Петро Могила і котра була старшою дочкою
молдавського господаря Василя Лупу (Лупула), молодша дочка якого – Рок-
санда вийшла заміж за сина Богдана Хмельницького –Тиміша. Княгиня Лю-
довика – Кароліна здійснювала деякі послуги Православній Церкві, про що
свідчить наприклад писаний до неї лист київського митрополита Гедеона
Святополка - Четвертинського та листи київського митрополита Йоасафа Кро-
ковського, писані до її слуги, каліського підчашого Станіслава Незабитовсь-
кого (13) (він згадується у цьому ж листі № 17). Дітям Людвики Кароліни
були адресовано чергового листа братчиків (№ 18), у котрому вони, згадуючи
про допомогу Віленському братству з боку Януша та Богуслава Радзивилів,
закликали адресатів допомогти православному храму та монастиреві у Кей-
данах – одному з родових гнізд цих князів. Окремо стоїть пізній лист Віленсь-
кого братства (№ 19), у котрому від одного з князів Радзивилів вимагається
сплати належних грошей за дзвоніння у Свято-Духівському монастирі (оче-
видно мова йде про вибиття годин).

У додатках вміщено також три листи, адресованих Криштофу ІІ мінськи-
ми та могилевськими міщанами. Тут міститься прохання, вивести з Мінська
поставлених там на квартири жовнірів з хоругв Порембського та Шмелінга,
свавілля яких далося взнаки міщанам; з майже аналогічним проханням звер-
талися до князя й могилевці (додатки № 6), які крім того просили зарахувати
їм у податок виплачену раніше суму грошей (додатки № 5). У листі до ли-
товського писаря Миколая Кишки (додатки № 7) могилевські міщани доби-
валися повернення їм митної контори тощо, до котрої зверталися купці, котрі
займалися зовнішньою торгівлею. У останньому з листів члени мінського
гродського суду запитували у князя Радзивила щодо їх участі у зустрічі коро-
ля Станіслава Понятовського.

Всі без винятку документи були написані польською мовою, часом з до-
мішкою латини. Вони подаються тут в оригіналі згідно з правилами передачі
тексту, розробленими польськими архівістами ще у 1953 р., хоча подекуди
виходили з традицій української археографії. Ці правила обумовлювалися нами
в одній з виданих раніше статей (14) і тому тут не будемо повторюватися.
Через брак місця залишаємо ці тексти без перекладу українською мовою.

Примітки :
1 Смирнов Ф. К. Виленский Свято-Духов монастырь: историческое описание. –

Вильно, 1888.
2 Макарий (Булгаков). История русской Церкви. – М., 1996. – Кн. 6. – С. 236.
3 Гісторія Беларусі. – Мінск, 2000. – Т. 1. – С. 280–281. Див. також: Mironowicz A.

Kośćioł prawosławny w dziejach dawnej Rzeczypospolitej. – Białystok, 2001; Mironowicz A.
Kośćioł prawosławny w państwie Piastów i Jagiełłonów. – Białystok, 2003.

4 Turonek J. Kształtowanie się sieci parafii rzymskokatolickich na Białorusi w latach
1387–1781 // Katolizyzm w Rosji i Prawosławie w Polsce (XI–XX w.). – C. 177–178.

5 Макарий (Булгаков). История... – Кн. 6. – С. 234–235.
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6 Augustyniak U. Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585–1640). Mechanizmy
patronatu. – C. 7, 14–15.

7 Radziwiłł B. Autobiografia. Warszawa, 1979. – C. 99.
8 Макарий (Булгаков). История… Кн. 6. – С. 236–237.
9 Мицик Ю. З епістолярної спадщини київського митрополита Йосифа (Рутсько-

го) // Ковчег. – Львів, 2001. – С. 465.
10 Ці документи опубліковані в кн.: Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смот-

рицкого. – Минск, 1987. – С. 152–155. Нами було видруковано також частину листа
Сигізмунда ІІІ до литовського канцлера Льва Сапіги від 20.04.1621 р. Тут король з невдо-
воленням писав про Йова (Борецького) та Мелетія (Смотрицького) і вимагав від Сапі-
ги, щоб той виїхав до Вільна і “постарався про приборкання цих вчинків”. Ще раніше,
12 квітня, Ярош Воллович писав до Сапіги про репресії у Вільні, розпочаті перед верб-
ною неділею (Мицик Ю. З матеріалів до “Українського Православного Диполомата-
рія” ХVІІ–ХVІІІ ст. // Національний університет “Києво-Могилянська Академія”. Наукові
записки. – К., 2001. – Т. 19. – С. 17–18).

11 АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ ІІ. – № 808.
12 Асвєтнікі зямлі бєларускай. – Мінск, 2001. – С. 247;
13 Див. тексти цих листів, опублікованих уже нами: Мицик Ю. З матеріалів…

С. 13–15.
14 Див. детальніше: Мицик Ю. З листування українських письменників – полемістів

1621–1624 років // Записки наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1993. – Т. 225. –
С. 310–347.

*  *  *

№ 1

1608, листопада 28. – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Oświęcone mćiwe książe, panie panie nasz mćiwy!

Uciekamy się z proźbami naszymi do waszej książęcej mći jako stróża praw,
swobod, wolnośći naszej i sprawiedliwośći świętej. Wiadomo to jest w. książęcej
m. i wszystkim obywatelem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, iż
my, mając wielkie a nieznosne krzywdy od jego mośći ojca Potieja i władyków, od
niego stanowionych, którzy sami będąc dawno od starszego pasterza swego patriarchi
Constantinopelskiego wykłętymi i o wszystkich cerkwiej i dobr na nie nadanych i z
pośrodku nas starożytnych chrześćian za odstąpienie swoje wyłaczonemi i z
pierwszego stanu swego duchownego obnażonymi. Co już jest decretami
tribunalskimi za pokazaniem prawa naszego duchownego i świeckiego uznano, że
jego m. ociec Ipatiej nie jest metropolitem, duchownym pasterzem naszym. A
więc (?) chocia do nas żadnego prawa nie ma, bracia nasza wyklinają, banitują,
biją, mordują, do więzenia i w beczki sadzają, cerkwi i majętnośći ich odejmują,
winami nieznosnymi karzą, jako nabarziej wymyślić mogą, tak trapią. A my ot
kilkunastu lat ustawicznie na sejmach prosząc i do teo czasu nie możemy sobie z
nimi sprawiedliwośći dojść, na ostatek pomieniony ociec Ipatiej w tym terazniejszym
roku, przyjachawszy do Wilna, tedy umyślnie na przeszkodę bractwu naszemu
zdawna u świętej Trójcy, za błogosłowieństwem Bożym; starszego naszego pasterza
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patriarchi Constantinopelskiego założonemi i przywilijami jeo k. m. obwarowanemi,
jakieś nowe bractwo przeciwko temu, pierwszemu, u tej że cerkwi świętej Trójcy
gwoli sobie założyć i do soboru Florentskiego papieskiego i do dwunastu artykulów
kośćiołowi rzymskiemu nałeżącym nas wierzyć przymusza. A to wszystko czyni
dla teo, aby się tym wladza jego jakoby duchownej osoby zmocnić mogła. Co wedła
prawa naszeo duchownego i świeckiego jeo m. samemu i tym władykom stanowienia
jego jako odstępnym i wykłętym służyć nie może. Dla pana Boga tedy w. książęciej
m., naszego m. pana, uniżenie i pokornie prosimy o miłośćiwą przyczynę, iż by te
proźby nasze ich m. panom posłom na tym sejmiku w instrukcyją ich było dołożono,
jakobyśmy więcej tak wielkiej niewoli nie cierpieli od nich. Zeby (?) już bez dalszej
przewłoki z tych dobr cerkownych i od tych cerkwiej, nam nałeżących ustąpili.
Zaczym byśmy już mogli mieć własnego metropolita i władyków naszych,
posłuszeństwa własnego pasterza naszego, Constantinopelskiego, za co Sam Pan
Bóg wieczną zapłatą waszej książęcej m będzie. Gdy my w starożytnym pokoju i
przy wolnośćiach naszych zostaniemy. Z tym uniżone służby nasze w łaskę w.
książęcej m. pokornie załecamy.

Data z Wilna 28 nowębra roku 1608.
Waszej książęcej m., naszego miłośćiwego pana, cerkiewne bractwo wileńskie,

senatorowie, urzędnicy, szlachta, rycerstwo, mieszczanie i człowiek pospolity
starożytnej wiary graeckiej posłuszeństwa patriarchi Constantinopelskiego nisko
czołom biją.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 1–2. – Оригінал, завірений печаткою
братства. Адреса: “Jaśnie oświęcony książęciu Krzysztophowi Radziwiłowi z Dubinek na
Birżach etc, etc., panu a panu nam wielce mćiwemu oddać.” Запис того ж часу іншою
рукою: “Od wileсskiego bractwa cerkiewnego”).

№ 2

1609, січня 10 (1608, грудня 30). – Вільно (?). – Лист
Віленського православного братства

до князя Януша Острозького

“Jaśnie oświęcone książe, panie nasz miłośćiwy!

Przyznać to każdy musi, iż wysoce sławny dom Ostrozsky od wielów dawnych
Bog Wszechmogący na to obrać i powołać raczył, aby za ich potężną wpadającej
ojczyzny podporą i pilną praw a wolnośći wszystkim zarówno służących ochroną
żaden tej wolnej R. P. mieszkaniec ubliżenia jakiegożkołwiek w prawie i swobodach,
a nadto w najprzedniejszej onej wolnośći, w wierze i w sumnieniu, które Pan nieba
i ziemie w swojej mocy zostawić raczył, nie cierpiał. Czego jako po zacnie sławnych
przodkach, tak i po samym w. ks. m., naszym młśćiwym panem, często i gęsto R. P.
i relia nasza starożytna graecka doznawała i doznawa, w której to młśćiwej łasce i
świętobliwym przedsięwzięciu w. ks. m., naszego m. pana, i teraz nie wątpiąc prosimy
uniżenie, aby w. ks. m. z wrodzonej dobroci swej, jako stróż i filar praw, swobod i
pokoju pospoliteo, w tych wielkich a nieznosnych urazach praw i wolnośći starożytnej
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religiej naszej z wieków nadanych nam, najniższym sługom i bogomodlcom swym,
miłośćiwie i łaskawie się stawiąc, w to się z nieśmiertelną sławą swą włożyć raczył,
jakoby ta proźba i żądanie nasze na wszystkich sejmach przeszłych continuowane
porządamy za łaską pańską skutek wziąć mogło, to jest, aby metropolita i władyk
według praw i zwyczaju starodawnego porządkiem cerkwie wschodniej pod
zwykłeo nam i przodkom naszym pasterza, patriarchi constantinopelskiego,
błogosławieństwem i posłuszeństwem duchownym na tych beneficiach i dobrach
cerkiewnych, od odstępnych pasterzów do teo czasu niesłusznie trzymanych, mieć
mogli, a za tym w pokoju Pana Boga prosić nie przestawali za dlugoszczęśliwe w
łasce Jego ś. panowanie w. ks. m., naszego m. pana, i wszystkiej zacnej familiej
wysoce sławneo domu w. ks. m., którego młśćiwej łasce z naniższemi służbami i
modlitwami naszemi jako napilniej oddajemy.

Z Wilna anno 1608 decembra 30 dnia według starego calendarza.
W. ks. m., sweo m. pana, naniższy słudzy i bogomodlcy bracia bractwa

cerkiewnego wileńskiego, tak stan duchowny, jako też senatorowie, rycerstwo i
człowiek pospolity religiej starożytnej greckiej.”

(АГАД. – Ф. “Архів публічний Потоцьких”. – Т.  9. – Ч. 1. – С. 203. – Копія (?).
Адреса: “Jaśnie oświęconemu panu jeo mśći panu Januszowi Constantinowiczowi, książęciu
Ostrozkiemu, castellanowi krakowskiemu, starośćie kaniowskiemu, czerkaskiemu, białocer-
kiewskiemu, etc, etc, etc, panu, panu nam młśćiwemu”).

№ 3

1615, травня 22. – Вільно. – Лист
Віленського православного братства послам на сейм

“Jaśnie oświęceni wielmożni a nam młćiwi panowie!

Jako wielki a nieutulony żal z oppressy summienia w sercach swoich za
odstępstwem niektórych niecnotliwych duchownych od wschodniego patriarchi
nosimy, tak też często i coraz na kożdy sejmik, sejmie j zjezdzie o ułeczenie urazów
naszych w. m., swoich mćwych panów, usilnie prosimy, świadkiem przeszła
convocatia tutejsza, za którą się w. m., naszy m. panowie, jako prawdziwi R.P.
patronowie, obwarowawszy nas pokojem i przed j. k. m., panem, panem a panem
naszym młśćiwym, o zniesienie mandatów i processów zadworych gorące instantie
przez p. p. posły swoje czynić raczyli, z wieczną od nas w modlitwach pamiątką.
Jednak na to j. m. ks. Rucky nie dbając, zaraz po convocaty w. m., nas, szarożytnych
reliiej graeckiej ludzi, w wolnym nabożęństwie naszym wzgłędem turbować i
prześladować nie zaniechał, w osobie mieszczanina tutejszego Siemiona
Krasowskiego, skazując na nim przez decret urzędu mijeskiego tysiąc kop na
budowanie pogorzałej cerkwie, co się nam z ubliżeniem praw i wolnośći naszych z
naruszeniem przywiłejów k. ich m. i terazniejszego, szczęśliwie nam panującego
króla, pana naszego, a z vyma praerogatiwy i powagi zgodnie zezwolonego
postanowienia w. m., naszych m. panów, na przeszłej convocaty tutejszej dzieje.
Uniżenie w. mśćiow, swoich młćiwych pp., praw i wolnośći Rptej stróżów, prosimy,
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abyśmy za instantiami w. m. do jeo kr. m., pana a pana naszego miłośćiwego,
zniesienie mandatów i processów zadwornych, które o drukarnią, o grunty nasze
cerkiwene są wyniesione, skasowanie decretów mieskich o tysiąc kop winy, a o
łeczenie ciężkich, prawie nieznośnych angarię naszych otrzymawszy i gruntownie
w rel(igie)j swojej uspokojeni będąc, pana Boga prze dobre zdrowie i szczęśliwe
panowanie jeo k. m., pana naszego miłośćiwego, i w. m., swoich młciwych panów,
nie ustawając, prosili.

Dan z Wilna roku 1615 maja 22.
W. m., swoich młwych panów naniższy słudzy i bogomodlcy bracia bractwa

cerkiewnego wiłeżskiego religiej starożytnej graeckiej”.

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – С. 4–5. Оригінал, завірений печаткою.
Адреса: “Jaśnie oświęconym wielmożnym i zacnie urodzonym ich m. panom senatorom i
zacnemu rycerstwu obywatelom W. księstwa Litt. na terazniejszą convocatią zgromadzonym”.
Пізніше приписано іншою рукою: “Na convocaty w Wilnie”).

№ 4

1616, березня 2. – Вільно. – Лист Віленського
православного братства до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Nam wielce mćwy panie!

Nie tylko w. m., naszemu m. panu, ale i wszstkiemu niemal światu dobrze to
jest wiadomo, iż od dwudziestu już lat nie przestawamy na wszystkie sejmy i zjazdy
donosić płaczliwych proźb strony urazu najprzedniejszej wolnośći naszej, to jest
summienia i wiary w Samego Boga mocy i ratunku zostawionej, w której chcąc nas
odstępni od religiej naszej pasterze zniewolić, a przy tym wszystkie prawa, swobody
i wolnośći starożytnej religiej naszej, z dawnych wieków służące i przysięgami wielu
krółуw ich m. panów naszych stwierdzone, nie tylko do zwątlenia i naruszenia
przywieść, ałe i jawnie znieść i abrogować ludzi niewinnych i nigdy ni w czym nie
podejrzanych wiernych poddanych k. je. m. do bractwa naszego cerkiewnego
upisnych, rozmaitemi uciskami i angariami, pierwiej pod praetextem prawa, a potym
im dałej, tym jaśniejszym i znaczniejszym gwałtem i bezprawiem turbować nie
przestawają. Co się i tych, niedawno przeszłych czasów tu, w miejśćie wiłeńskim,
stało, iż nie tylko ciężkich pieniężnych win, to jest tysiący kop o religią wskazanych
wyciąganiem ludzi niewinnych na majętnośćiach niszczą i do szkod a trudnośći
przywodzą, ałe i samą cerkiew i monaster nasz bracki na grunciech wolnych
szlacheckich i na sejmie uprzywilejowanych zbudować i od dwudziestu lat w pokoju
trzymane odjąć i pod swoją moc i jurisdictią podbić. Także i pewne pieniężne sumy,
do których ani praw, ani przystępu żadnego nie mają, to jest te, które mianowicie na
cerkiew nasze bracką ś. Ducha przez osoby, przy tej cerkwi naszej pogrzebione,
legowane są, niewstydliwie sobie przywłaszczyć usiłują. Oto i teraz swieżo, jako
pozwy, tak i areszty jawnym gwałtom i bezprawiem pachnące, od zakonników jeo
m. ks. Ruckiego i fautorów a adhaerentów ich na urządzie mieskim wiłeńskim
wyniknęły, który to urząd miejski zmowiwszy się z tymi zakonnikami ks. Ruckiego i
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niektoremi mieszczany, swieżo od religiej naszej starożytnej odstępnemi, tak
rozmyszlaniu fortelbych pomowisk, jako i wynajdowaniu dziwnie niesprawiedliwych
drog i sposobów ku turbowaniu, ku opprimowaniu, ku niszczeniu nas na majętnośćiach
i zdrowiu i zniewalaniu na samych sumieniach naszych niezmierznie i niesłychane
uciski i trudnośći zadają. Co wszystcy na liśćie naszym do wszech w. m. wobec
koła sejmikowego pisanym wyrażono jest.

Uniżenie tedy prosimy, aby w. m., nasz m. pan, z urodzonej dobroci swej pańskiej
i miłośći ku miłej ojczyznie swej uprzemie się w to włożyć raczył, aby w ubogich
personach naszych prawa i wolnośći wszem zarowno służące ochronione. A ta
płaczliwa proźba nasza za najwiętszy uraz i najprzedniejszy ku naprawie paragraph
na instructiej ich m. panom posłom w. m. podana być mogła. Za co Sam Król
wiekuistej chwały w. m., naszemu m. panu, hojną zapłatą i nagrodą będzie. Którego
w niegodnych modłach naszych za długofortunne w dobrym zdrowiu, ze wszystką
zacnie sławną familią, panowanie w. m., naszego m. pana, prosić nie przestawając,
samych siebie i naniższe służby nasze w młctwe łaskę w. m., jako napilniej oddajemy.

Z Wilna anno 1616 marty 2 dnia.
W. m., swego młćiwego pana, słudzy i bogomodlcy ustawiczni, bracia w

Christusie bractwa cerkiewnego wiłeńskiego religiej starożytnej greckiej”.

(АГАД. – Ф. “Архів Радзивилів”. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 6–8. – Оригінал,
завірений печаткою братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu jeo mśći panu
Krzysztophowi Radziwiłowi, panu naszemu miłośćiwemu etc, nałeży”).

№ 5

1618, лютого 8 (січня 29). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jeśli kiedy w uciskach i urazach naszych dobro i pokój spolnej ojczyzny
zachodzących do miłośćiwej łaski w. ks. m., naszego m. pana, czułego stróża i
mocnego filara praw i swiebod strapionej Rzeczypospolitej z niewątpliwą i nieomylną
pomocy nadzieją uciekaćieśmy się zwykli, tedy pogotowiu teraz, gdy ludzie, niepokoju
i wojny domowej chciwi, z więtszą furią (…)* razy na same fundamenta starożytnych
praw(…)* naszym natarli, że już nas jawnie o wiarę (…)* o to winy pieniężne, to
jest tysiące kop, na majętnośćiach ludzi niewinnych (…)*, co się i czasów niedawno
przeszłych bratu naszemu Semionu Jerasowskiemu stało. Do tego wszystkie grunty
nasze brackie wolne szlachechkie i przywiłejami Siemionowi warowane i od
dwudziestu lat w pokoju trzymane, na których cerkiew, szkoła i monaster nasz
brackij są zbudowane, odjąc i sobie przywłaszczyć i jeszcze za jakieś nietrzymanie
tych im nigdy nie nałeżących dobr, sto tysięcy złotych sposobem nie tylko słusznośći,
ałe i rozumowi przeciwnym pozyskać usiłują, a to za powodem mandatu czasów
niedawno przeszłych wyniesionego, którym nas o wiarę i nabożenstwo przed sąd
jeo kr. m. assesorski zapozywają i o rozeznanie łepszośći religiej tamże za dworem
novo et (?) in libera R. P. nunquam audito exemplo pociągają, wzgłędem któreo
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zapozwania już i niektórym nie tylko zmarłym w tym mandacie wspomnianym
osobom, ałe nawet jeszcze i żywym majętnośći z urzędu miejskiego wiłeńskiego
aresztują, który to urzęd miejski, zmowiwszy się z zakonnikami księdza Ruckiego i
niektóremi mieszczany, świeżo od religiej naszej starożytnej odstępnymi, tak w
zmyślaniu fortelnych pomowisk, jako i wynajdowaniu dziwnie niesprawiedliwych
drog i sposobów ku turbowaniu i ku opprymowaniu, ku niszczeniu nas na
majętnośćiach i zdrowiu i zniewalaniu na samych summieniach naszych, niezmierne
i niesłychane uciski i trudnośći żadają, a nam nie tylko sprawiedliwośći, by i w
najwiętszym ukrzywdzeniu i szkodzie naszej nie czynią, ałe i księgi urzędówe,
zawierające protestaty naszych, także reprotestacy nasmy (…) i generalów, by i
nawiętszej liczby w sprawach(…)* miejskich, ałe i grodzkich wiłeńskich nieprzyma
(…)* przyczyny jedno, że im tego księdza ich za instantią apostatów i adversarów
naszch zakazują, i innych wiełe, a prawie bez liczby ucisków i urazów ponosimy,
które gdzieby, czego Boże uchowaj, na tym sejmie jakieo ratunku i remedium nie
otrzymali, tedy ci utrapieni ludzie, którzy już nie tylko w majętnośćiach, ałe i w
samych osobach swych od tych persecutorów nie są bezpieczni, snać już do
ostatniego zniszczenia przyjść muszą. Uniżenie tedy i prze(z) miłosierdzie Boże
prosimy, aby w. ks. m., nasz m. pan, z zwykłej m. ku nam łaski i wrodzonej dobroci
swej pańskiej o zgaszenie tego tak smrodliwego w ojczyznie naszej pożaru i
ochronienie w personach naszych, całośći praw i swobod spolnej ojczyzny i braci
od nas na ten sejm posłanej, miłośćiwie, łaskawie w prozbie (…)* wszy mądrą radą
a obmyszławaniem swym i łaskawą przyzyczynę (…)*, nam wielce utrapionym i
zniszczonym ludziom do ułeczenia (…)* urazów i angarij naszych, a uspokojenia
starożytnej religiej naszej miłośćiwie dopomoc raczył miłośćiwie się włożyć, pewen
za to będąc hojnej od Najwyszczego nagrody z niesmiertelną sławą swoją, od którego
przy dobrym zdrowiu wszelakich pociech w długofortunnym panowaniu zażywać
w. ks. m., naszego m. pana, uprzejmie życząc, samych siebie i nainiśsze służby
nasze w miłośćiwą łaskę w. ks. m. jako napilniej oddajemy.

Z Wilna anno 1618 january 29 dnia według starożytnego kałendarza.
W. ks. m., sweo m. pana, naniższe słudzy i bogomodlcy ustawiczni bracia

bractwa cerkiewnego wiłeżskiego religiej starożytnej graeckiej”.

(АГАД. – Ф. АР. Відділ V. – № 17449. – Арк. 9–11. – Оригінал, завірений печаткою
братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu jeo mśći, książęciu Krzysztophowi
Radziwiłłowi, hetmanowi polnemu W. ks. Lit., żyżmorskiemu, bystrzyckiemu etc, etc.
starośćie, panu p. nam wielce miłośćiwemu, nałeży”).

№ 6

Між 1617–1620 рр. – Вільно. – Лист Віленського
православного братства до депутатів сеймику

“Jako zawsze przed tym na takowe zgromadzenia i consultatie w. m., których
rzecz jest, zatrzymanie praw i swobod miłej ojczyzny naszej we wnetrznym i po
zwierchownym pokoju nie zaniechalichmy donosić dołegliwośći i urazów naszych,
a zwłaszcza tego najprzedniejszego a wolnośći śćisnienie i pokój pospolity z

* Фрагмент тексту, приблизно піврядка, втрачено через механічний дефект рукопису.
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uchodzącego urazu, z którego wiełe zawsze inych ucisków i angariej, jako z niejakiego
źródła, na nas, utrapionych ludzi, w niewinnośći naszej płynieć nie przestawa. A to
za odstąpieniem niektórych przełożonych duchownych naszych od starożytnej wiary
i zwykłych im i przodków ich pasterzów, a oddaniem posłuszeństwa nad prawo
duchowne, świeckie i samy zwyczaj w Bodze wiełebnemu jeo m. ojcu papieżowi
rzymskiemu. Zaczym iz naprzedniejszej wolnośći nabożenstwa sweo cieszyć się i
starszego metropolity według zwyczaju religiej swojej mieć nie możemy. Chociaż
my w tym na kilku sejmach upewneni byli, że nam po śmierći niebożczyka ojca
Pocieja legitimus metropolita wschodniego patriarszeo posłuszeństwa od jeo k. m.,
naszego miłośćiwego pana, miał być potwierdzony. Ałe mimo to, jeo m. ksiądz Rucky
nad prawo i constytutie roku 1609 wszystkie dobra metropolii nałeżące otrzymał.
Zkąt jakiejbyśmy w wolnośći nabożeństwa swego oppressie mieli, daje się widzieć,
iż tego teraz świeżo daneo mandatu, którego ludzie priwatni, mieszczanie wiłeńscy,
posłuszeństwa rzymskiego kośćioła na grunciech cerkwi nabożeństwa naszego
położyli, pociągając nas za dworem jeo k. m., znać za radą i rozkazaniem
pomienionego księdza Ruckiego, mimo prawa i wolnośći, czego przed tym niesłychano
było, abyś my się z wiary sumienia naszego, tudzież z praw i wolnośći, onym
sprawowali i liczbę niejaką czynili, zmierzając na połamanie praw i wolnośći i do
pozyskania czegoś na mieszczanach nabożeństwa wschodniego. Co iż już nie jedno
nas, ałe i wszystkich w. m. w prawach i wolnośćiach pod tym praetextem obchodzi.
Donosimy to do wiadomośći w. m., naszych m. panów, z płaczliwą żałobą na nie,
uniżenie a przemiłosierdzie Boże prosząc, aby się w. m., naszy m. panowie,
postrzegając praw, swobody i pokoju pospolitego, któremi starożytna religia nasza
gerecka z dawnych wieków, tak w Koronie, jako i W. ks. L., znamienicie
obwarowana, jako od świętobliwych przodków, tak i od j. k. m., pana nam szczęśliwie
panującego, poprzysiężona obiecana i constitutiami warowana jest. Ich m. panom
posłom ziemskim za napierwszy w instructy paragraph to podać raczyli, jakoby
starożytna religia nasza grecka za przywróceniem mitropoly i władyctw pod zwykłym
w sprawach duchownych patriarchą posłuszeżstwem uspokojona była, a wszelakie
wzgłędem religiej uciski i urazy praw i wolnośći naszych, tudzież processa ku
rokowaniu in dubium i skazie, a złamaniu praw za powodem jeo m. księdza Ruckiego
u sądu j. k. m. zadwornego nad prawo i zwyczaj otrzymane, nie sądzone i zniesione
byli. Zatym Pana Boga według zwykłej uprzejmej powolnośći naszej za długofortunne
w dobrym zdrowiu panowanie jeo k. m., naszego m. pana, i w. m. wszystkich nie
przestając prosić, samych siebie i naniższe służby nasze w miłośćiwą łaskę w. m.,
naszych m. panów, jako najpilniej dajemy.

W. m., swoich m. panów, najniższy słudzy i bogomodlcy bracia bractwa
cerkiewnego Wileńskiego religies starożytniej greckiej, duchowni i świetscy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 28–30. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “W Bodze przewiełebnym і oświęconym i wielmożnym ich m. koron.
posłom i wszystkiemu rycerstwu nałeży.” Записи іншою рукою ХVII ст.: “9 act.”, “Postulata
od tychże”).
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№ 7

1621, травня 16 (6). – Вільно. – Лист Віленського
православного братства до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone kiążę, panie a panie nasz wielce młśćiwy!

Przez dwoje pisanie nasze do w. ks. m., naszego m. pana, o pomoc i ratunek w
terazniejszych oppresiach i angariach naszych z płaczliwą proźbą naszą udawszy,
uniżenie a płaczliwie i po trzecie w. ks. m., naszego m. pana, prosimy, abyś w. ks.
m., nasz m. pan, z miłośćiwej łaski swej i urodzonej dobroci pańskiej nad nami i
więzeniem strapioną bracią naszą zlitować i seriosie w to włożyć raczył, jakoby z
teho srogiego a okrutnego więzienia w niewinnośći osadzeni, uwolneni zostali. Co
wszystko snadnie być może, gdy w. ks. m., nasz m. pan, sam owdzie do Wilna bez
omieszkania przybyć, prace litować nie będziesz raczył, a teraz słeznie prosimy, aby
w. ks. m. przez tegoż posłańca naszego do urzędu miejskiego napisać rozkazać
raczył, aby oni, z innemi naradziwszy, osadzonym w ciemnicy podratusznej, więze-
nie lżejsze dawszy, w nim do repraesentowania przed w. ks. m. onych zatrzymali,
któremi właśnie wiedzieć nałeży o zdradach w Rzeczpospol(itej) uczynionych i sądzie,
a nie miejskiemu urzędowi. Jako za inne miłoserdne uczynili, tak i ta teo Bog
Wszechmogący nagrodą będzie, a my, poki żywi, onegoż za długofortunne panowanie
w. ks. m., księżny jej mśći i wysocesławne domowstwo w. ks. m. prosić winni
będziemy. Oddajem się przy tym z najniższemi posługami naszemi m. łaske w. ks.
m., naszego m. pana.

Z Wilna roku 1621, maja 6 dnia.
W. ks. m., naszego młwego pana, naniższy słudzy i bogomodlcy bractwa w

Christusie wiłeżskiego duchowni i świtcy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ ІІ. – № 749. Оригінал, завірений печаткою братства. Адре-
са: “Jaśnie oświęconemu kiążęciu jeo m. ks. Krzysztophowi Radziwiłłowi, hetmanowi
polnemu W. ks. Lit., etc, etc, etc, panu panu a panu nam wielce młśćiwemu do oddania”).

№ 8

1624, січня 5 (1623, грудня 26). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone książe, panie a panie nasz miłośćiwy!

Zrządzeniu to Boskiemu condonowawszy, że w. ks. m., naszemu m. panu, zdarzyło
się być na sejmiku w tym województwie, w którym snać acclamatia i querelli na-
jwiętsza będzie (?) rusi zukrwawej (?), bo jeśli na zuniowatiej przeszłoroczne sejmiki,
gdy in unici (?) czerncy ich w Kijowie byli, a uskarzano się pogołowni na teraznie-
jszych, gdy się casus stał w Witepsku nieszczęsny, acz dla privaty publico szkodzić
to nie ma, o wiełu (…)* zły rzymoniu (?) piekarzem dobrym nic nie zaszkodził, a w
inszych (?) państwach, że et sputnały (?) tymże bywili, są świadectwa w historiach,
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tu czerń głupia za świeszczenika zranionego, pokrwawionego, w więzenie danego, że
to uczyniła, jest teraz w więzeniu, będzie i złemu (?), które constitutią przeszłego
sejmu (…)*, a że taż constitutia in primus z koła poselskiego gorącą instantią w. ks.
m. uczyniona, uspokojenie na tym sejmie obiecuje, pilno a unipenie w. ks. m. prosimy:
wielmożnym udaniem swym racz się w tą włożyć, aby uspokojenie naszej religiej
gruntownie już na sejmie stać się mogło. Za co hojną odplatą i nagrodą w. ks. m. Sam
Pan Bóg będzie. A my, zostając winni to m. łaskę w. ks. m. odsługować, oddajemy się
m. łascę w. ks. m., naszego m. pana, z posługami naszemi uniżenie jako napilniej.

Z Wilna anno 1623 decembris 26 v. s.
W. ks. m., naszego m. pana, naniższe słudzy i bogomodlcy bracia w Christusie

bractwa wileńskiego cerkwie ś. Ducha duchowni i świtcy religiej starożytniej
graeckiej”.

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 12–13. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu jeo m., panu Krzysztophowi
Radziwiłłowi, książęciu na Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu W. ks. Lit.,
sejweyrskiemu, żyżmorskiemu, bystrzyckiemu etc, etc. starośćie, a nam wielce miіośćiwemu
panu”).

№ 9

1624. – Вільно. – Перелік кривд, вчинених
Віленському православному братству, який
очевидно був доданий до листа братства,
адресованого князю Криштофу ІІ Радзивилу

“Summariusz urazów bractwa Wiłeńskiego.

Nie wspominamy tak w Coronie, jako i w W. ks. Litt. po miastach, miasteczkach,
wsiach urazów, wypływających jako ze źródła z odstępstwa niektórych person od
zwykłego w tym państwie pasterza patryarchi constantinopelskiego, jako to miedzy
innemi sadzania do więzenia, degradowania z urzędów, zapieczętowania cerkwiej,
od kilku lat nie dopuszczania mieszkać w domu, ałe i w polu wolnego zażyć
nabożeństwa, umierania dziatek bez krstu, śmierci wiełu bez spowiedzi i sacramentow
przez odjęcie duchownych i innemi sposoby prześladowania, bo wszystkim niemal
obywatelom teo państwa są wiadome, a nawet i w samym Wilniu dla wiary jakie
się urazy od dwudziestu ośmiu lat działy, mimo się dla wielkiej liczby ich, puśćiwszy
summarium tyle niedawno przeszłych, do wiadomośśi donosimy.

Przez mandata, któremi niektóre osoby, będące pod unią, prawa i przywiłeja
nasze, zwątlić, wszystkie dobra i grunty cerkiewne chcąc osiągnać o wiare o sum-
mienie za dworem pozywają pod stem tysięcy złotych, wzgłędem których man-
datów, a reszta urzędów ne na majętnośćiach ludzy nie tylko zmarłych, ałe i żywych,
do bractwa tego zapisnych, a w tych mandaciech położonych kładzione, działo się
to 1614 roku.

* Незначний фрагмент текст не прочитується.
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Dekreta trybunalskie, w sprawach dobr cerkiewnych otrzymane, in dubium
vokując sądem jeo kr. m. assesorskim znacząc przy dwudziestu tysiący złotych
wskazują co nad jednym bractwa teo mieszczaninem wiłeńskim Siemienie
Krasowskim w tysięcu kopach exequovano, na co jest dekret ich takowy.

Cerkiewne dobra i skarby cerkiewne nad prawo nasze ksiądz Rucky zabrał,
metropolitańskie dobra zajachaі, na co jest główna protestatia, od narodu ruskiego,
cerkwie też po zgorzeniu nie restawrował, na cerkiewnych grunciech ku zgubie
nabożeństwa ruskiego kuchnie miejskie, kramy, domy karczemne pobudować pozwolił.

Protestaty naszych i reprotestaty do ksiąg ziemskich, grodzkich i ratusznych
nie przyjmują, woznym nam służyć w sprawach zakazują, a nawet i prokuratorom
bronić nas w niewinnośći naszej nie pozwalają, na co relatie woznych.

Jako przed tym, jak i teraz ustawiczne, a niemal codzienne i conoczne rzucanie
kamienmi z monasterza ś. Trójcy i strzelania nawiasem strzełami ćierpiemy, o czym
już acz pełno jest protestaty w księgach trybunalskich ziemskich grodzkich, jednak
świadkiem teo strony przeciwnej swowołeństwa, raz przebili głowy kamieniem ś.
pamięci ojcu Leontemu, archimandrytowi wiłeńskiemu, drugi raz rzucanie na jej m.
panią podkomorzyną trocką i jej m. panią podkomorzyną wiłeńską, które do cerkwi
naszej na nabożeństwo jachali, jako o tym w protestaty ich m. wyrażono dostatecznie.

Duchownych i świeckich, przynałeżących do bracwa naszego ludzi
szlacheckiego i miejskiego stanu, zdrajcami Rzptej i szpiegami tureckimi, a wszystek
naród nasz starowiczny rossyski za zły i przewrotny, z turkiem pagaństwem
porozumienie mający, nie tylko za zaocznym opacznym udaniem odstępnych
pasterzów przez uniwersały rozsławiono, ałe też ustawicznie po katedrach
odstępnych, po ratuszach przed zgromadzeniem pospolstwa pomawiano, a co
większa, i w księgi grodzkie bracіawskie wpisano, na co jest reprotestatia.

Urzęd miejski wiłeński na instantią gorącą ksdza Ruckiego dwunastu mieszczan
osiadłych i całe wiernych poddanych jeo kr. m. bez dentora (?), bez sądu, dowodu i
odwodu, po czynieniu inqusitiej niesłychanej osadził do więzenia, dziewięciu na
ratuszu, a trzech do srogiej a okrutnej podratusznej ciemnice wrzócić, w której
sadzać zwykli przekonanych złoczyżców za najgorsze występki, i trzymać w niej
przez czas niemały, ci wszystcy i po dziś dzień żyją w porękach pod nawiasem(?)
lubo commissiej, lubo sądu jakiego inszego inquisity, zaś z ksiąg miejskich na pro źbę
ich po kilkakrotną nie wydał, na co są relatie woznych.

Z rady wiłeńskiej burmistrza i trzech rajcow, że do cerkwi ś. Ducha chodzili,
pod praetextem także zdrady w seqwestr dawszy, do rozprawy suspendował i przez
kilka niedziel dwuch z nich, na ratuszu w więzeniu trzymał, tym postępkiem swym
chcąc wirą (?) ruskie w magistracie wiłeńskim zwykłą połowice zgubić, jakoż już
ludzmi prostemi i nieumijętnymi, a co większa, nie będącemi religiej starożytniej
graeckiej, przeciwo prawom i przywiłejom, zasadzając, oną gubią i niszczą.

Z cechów ró źnych remiosł ludzi, tejże wiary naszej, bez dania żadnej przyc-
zyny nad tą, że do cerkwi ś. Ducha chodzą i tam nabożeństwa słuchają, powyga-
niano, a niektórych klucze odpraw i wolnośći na kołe podratusznym muzem (?)
poodejmowano było i teraz są za rekojemstwem w kożdym jedni aż i do tego
czasu, na co wszystko generalna protestatia od ich m. panów szlaczty w trybunałe
zaszła.
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 Ciż ludzie, chciwi niepokoju domowego, niedawnych czasów ważyli się do
urzędowych ksiąg wnieść, ałe i po sejmikach ogłaszać to, jakoby czterech czerncow
zuniowanych instinctu pasterzow naszych mieli mieszczanie kiowsy pobrać z pomocą
jakąś pod czas ich nabożeństwa i okrutnie pastwiąc się, bić ich, mordować, a potym
kamienie do szyje przywiązawszy, potopić, których całe zdrowych urzędownie
wiełebnemu biskupowi kijowskiemu oddano. Nie mniej przeto i to uraz, gdy ludzi
niewinnych tak pomawiają i do ludzi nierziącich sinistre per male narrata sua byleby
pokój wnętrzny naruszyć, udają.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ ІІ. – Супплементум. – № 269. – Оригінал (?)).

№ 10

1627, лютого 15 (5). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone książe, panie a panie nam wielce miłośćiwy!

Przez ten wszytek czas po skonczeniu sprawy z w. ks. m., naszym miłośćiwym
panem, o Ostaszyn, caіym sercem i zupełną do usługowania powolnośćią staraliśmy
się o uiszczenie się residuum w. ks. m., od nas nałeżącego, łecz jako na kilku innych
miejscach, tak i na tym, o którym się w. ks. m. naszemu m. panu, oznajmowało, nie
według naszej nadzieje Deus ipse testis rzeczy padly i niceśmy nie wzięli. Zaczym
do takich terminów przypędzeni, że już penitus penuria na wszystko duchowieństwo
nasze przez niedostatek trapi. W nadzieje m. łaski w. ks. m., naszego m. pana,
bespecznie udajemy się z uniżoną pro źbą naszą do w. ks. m., nam wiece m. pana i
dobrodzieja, o opatrzenie tą drogą sanną, z której majętnośći ad rationem żytem i
inszemi leguminami ubogich nas zakonników a sług uniżonych w. ks. m. za kilka set
złotych po tej cenie, po której na rynku pod ten czas przedawać będą, ponieważ już
to trzeci rok idzie, a my od summy w. ks. m., naszeo m. pana, danej więcej nad
trzysta złotych, jako się z regestrów urzędnika ostaszyńskiego pokaże, niceżmy
więcej nie brali. O co i powtore i po trzecie uniżenie w. ks. m., naszego m. pana,
prosząc, oddajem się, jako napilniej i z naniższemi posługami naszemi i niegodnym
bogomolstwem m. łasce w. ks. m., naszego m. pana.

Z Wilna anno 1627 febr. 5 die, po-staremu.
W. ks. m., naszego m. pana, naniższe służby i bogomodlcy bracia w Christusie

bractwa wiłeńskiego cerkwie ś. Ducha duchowni i świetscy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 14–15. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu ksciu Krzysztophowi Radziwiłłowi, ksciu na
Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu W. ks. Lit., panu a panu nam wielce mśćiwemu
etc, etc. do oddania”).
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№ 11

1629, червня 1 (травня 22). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Wiemożne młśćiwe książe, panie a panie nasz miłośćiwy!

Wydziwić się temu nie możemy, że podwakrotnie rozkazanie jeo mśći p. Piotra,
sługi w. m., skutku nam nie okazało; zaczym my, nie chcąc się narażać w. ks. mśći,
szkodę wielką ponosimy i przez nievyszczenie te i głód cierpieć musimy. Gdyż już to
rok wychodzi o świętym Janie, a drugi następuję po nim, za który przyjdzie się nam
jako i za ów pierwszy po trzynastu set złotych, krom dawnej reszty, upomnieć.
Przeto pokornie a uniżenie w. ks. m. prosimy, racz wasza ks. m. rozkazać vysćić
się jeo mść p. Piotrowi albo li też inszemu słudze jeśli nie leguminami, tedy pieniędzmi,
gdyż pod ten czas bardzośmy uciśnieni przez mandat, z kancelary k. jeo mśći
wyniesiony, za którym jeśli sądzona już sprawa albomli nie, tego nie wiemy. Co że
tal jest, powtóre i po trzecie pokornie a uniżenie prosimy w. ks. mśći, pana naszego
młśćiwego, aby nam w dalsze już czasy nieodwłoczano. Zatym się młśćiwej a
nieodmiennej łasce waszej ks. mśći pilno załecamy.

Pisan w monasteru Wiłeńskim brackim cerkwi ś. Ducha maja 22 po-staremu
anno 1629.

Waszej ks. m., pana naszego młśćiwego, wszego dobra życzliwi przyjaciele,
słudzy i bogomodlcy, w Christusie bracia bractwa cerkiewnego wiłeńskiego ś. Ducha
duchowni i świetscy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 16–17. – Оригінал, завірений печаткою
братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu i wielmożnemu jeo mśći panu a panu Krzyszto-
phowi Radziwiłłowi, książęciu na Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu W. ks. Lit.,
żyżmorskiemu, bystrzyckiemu, siewierskiemu, poszyrwińskiemu starośćie, etc, etc. oddać
nałeży.” Запис біля печатки іншою рукою 17 ст.: “Od bractwa ś. Ducha cerkiewnego
22 maja”).

№ 12

1629, жовтня 19(9). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила.

“Jaśnie oświęcone młćiwe ksże, panie nasz młśćiwy!

Za częstemi i gęstemi instantiami naszemi przez róźne persony od w. ks. m. po
kilkakroc obietnice otrzymawszy oddania nałeżącej nam sumy, a świeżo przez jeo
mśći pana Jana Ogińskiego terminie naznaczonym i o toż z onym w Mińsku
wiadomość wziąwszy i właśnie na rozkazanie w. ks. m., naszego m. pana, bracią
naszą do Mińska wysyłając, uniżoną proźbę naszą do w. ks. m., naszego m. pana,
donosimy, abyś w. ks. m., nasz m. pan, mając wzgłąd na wielkie niedostatki nasze,
jeśli nie wszystką sumę, uwalniając nas od tej arędy, tedy tę przynamniej sumę,
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która z porachunku ubogiemu bractwu naszemu za pięć lat, defalcowawszy, co w.
ks. m. nałeży, już bez dalszej odwłoki oddać rozkazać raczył. Gdyż, widzi Bog,
żebyśmy w tej mierze nie narażali się w. ks. m., ałe to w tym, że sami zapożyczywszy
się, interes też niemały ludziom płacić musimy i rozumiemy o m. łasce w. ks. m., że
to w. ks. m., nasz m. pan, dla nas, sług i bogomodlców swych, uczynić zezwolisz, a
my, doznawszy takowej laski w. ks. m., i w dalsze czasy do usługowania gotowemi
siebie być obowięzujemy i za tę wszystkę pięć lat razem quitować gotowi jesteśmy.
Za tym samych siebie z posługami naszemi i naniższemi i bogomodlstwem
ustawicznym m. łasce w. ks. m., naszego m. pana, jako najpilniej oddajemy.

Z Wilna anno 1629 8bris 9 d. po - staremu.
W. ks. m., w. m. wielce m. pana, najniższy słudzy i bogomodlcy ustawiczni,

bracia w Chrystusie bractwa Wiłeńskiego cerkwie ś. Ducha duchowni i świetscy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 18–19. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu ksciu a nam wielce miłośćiwemu panu jeo
mśći panu Krzysztophowi Radziwiłłowi, ksciu na Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu
W. ks. Lit., etc, etc. do oddania”).

№ 13

1630, лютого 13 (3). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone miłośćiwe książe, panie a panie nasz miłośćiwy!

 Obietnica listowna waszej książęcej mśći będąc upewnieni, z umysłu wysłaliśmy
byli jeo mśći ojca Jozepha Bobrykiewicza, starszego konwentu naszego, przed Trzema
Królmi do waszej książęcej mśći, któremu za przybyciem szczęśliwym do waszej
książęciej mśći, żeś się wasza książęcia mść w renowatiej i confirmatiej tejże
obietnice, a nie tylko obietnice, ałe i w samym secundum temporis posse, łaskawym
i miłośćiwym defensorem stawiła, za zwróceniem się onego do nas i za oznajmieniem
wielkiej hac in re powolnośći waszej książęcej mśći, naszego mśćiwego pana,
niewypowiedzianej, słysząc to, wszystek ubogi conwent nasz radośći był napełniony.
Łecz gdy nam na to deputowani bracia przyjachawszy, że się secus odprawa od
sług waszej książęciej mśći onym stała referowali, iłeśmy pierwiej latitia tyle potym
tristitia zażyli. Jednak ad finem nie tracąc nadztieje, znowu wieіebnego ojca
Theophilakta, kaznodzieje naszego, umyślnie do waszej książęciej mśći posyłamy,
pokorną a uniżoną proźbę nasze pod szlachetne nogi waszej książęciej mśći
podśćiłając, racz wasza książęcia mść litość zwykłą pańską w ostatniej znać toniej
nam i wszystkiemu prawowiernemu narodowi rossyjskiemu będącym, pokazawszy
podług, jeśli nie można wszystką summą, którą radzibyśmy pod ten czas, choć
zastąpieniem znacznego jakiego pożytku u siebie mieli, obietnice kilku (?) tysięcy, a
w ostatku summy wydzierzaniem jakiej dobrej majętnośći wygodzić, ponieważ nie
tylko o nas samych, ałe i o wszystek naród nasz, przytym i o nienaruszenie praw i
swiebod idzie. Położywszy my tedy wszystkie naszieje w waszej książęciej mśći,
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ufamy, że tę gwałtowne pelitum i przy nieznosnej penuriej necessitas nie będzie okiem
miłośći zwykłej ku nam przyniesiona, ałe i owszem dobrze ponderata skutek szczęśliwy
weźmie. Czego doznawszy, przy powolnych usługach naszych Pana Boga za dobre
zdrowie i szczęśliwę panowanie tak waszej książęciej mśći, jako i wszystką
prześwietną familie waszej mśći, nam wielce miłośćiwego pana, prosić nie ustaniem.

Z Wilna mense februar 3 d. roku 1630.
Waszej książęciej mśći, pana maszego miłośćiwego, wszego dobra życzliwi

słudzy i bogomodlcy bracia bractwa cerkiewnego Wiłeńskiego religiej graeckiej
cerkwi ś. D(ucha) duchowni i świtscy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 20–21. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu a nam wielce miłośćiwemu p. jego mśći panu
Krzysztophowi Radziwiłłowi, kżciu na Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu W. ks. Lit.,
żyżmorskiemu, bystrzyckiemu, siejwierskiemu, poszyrwińskiemu etc, etc.starośćie, do
oddania”).

№ 14

1632, червня 11 (1). – Вільно. – Лист
віленського православного братства
до князя Криштофа ІІ Радзивила.

“Jaśnie oświęcone mwe książe, panie, panie nasz mśćiwy!

Nad zasługi nasze nie pojednokroc doznawaliśmy i doznawamy młwej łaski w.
ks. mśći, pana naszego mćiwego, że się w. ks. mć. na kożdym miejscu i placu
opponować przy prawach i wolnośćiach naszych nie zaniechiwaleś, świeżo i teraz
na sejmiku w Wilnie doznaliśmy wielkiej życzliwośći i łaski w. ks. m., pana naszego
młwo, za co sam Najwyższy, aby nagrodą i zapłatą być raczył. O to onego w modłach
naszych mołestować winni postawszy, a w nadzieje doznanej tejże mći łaski donosimy
uniżoną proźbę do w. ks. mći, pana naszego młwego, aby w. ks. mść na tym zjezdzie
Słonimskim z wrodzonej dobroci swej postrzeć tego pilno raczył, ałe żeby zupelną
namową od wszystkich ich mć. pp. posłów potwierdzony został, jakoby się wszystcy
un animi consensu starając o gruntowne nieodwłoczne i słowne tylko uspokojenie
w religiej naszej przy starych prawach priwilejach i swobodach naszych zostawać
mogli i żebyśmy na potym, nie zatrudniając sejmów i sejmików z wolnośći swych
cieszyli się, pewnie tedy jesteśmy, że to wszystko w. ks. m. z m. łaski i urodzonej
dobroci swej uczynić zezwolosz. O co my uniżenie a pokornie prosząc, samych
siebie z uniżonemi posługami naszemi i niegodnemi posługami naszemi i niegodnym
bogomodlstwem mć. łasce w. ks. mći, pana naszego m., oddajemy.

Z Wilna anno 1632 juny 1 d. po - staremu.
Waszej książęciej mśći, pana naszego młśćiwego, słudzy i bogomodlcy

ustawiczni w Christusie bracia bractwa Wiłeń. religiej starożytnej graeckiej duchowni
i świetcy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 22–23. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “Jaśnie oświęconemu ksciu na Birżach i Dubinkach, jeo ksciej mći
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panu Krzysztophowi Radziwiłłowi, hetmanowi polnemu W. ks. Lit., żyżmorskiemu,
bystrzyckiemu, etc, etc. starośćie, panu naszemu mść. do oddania”).

№ 15

1632, червня 11 (1). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства
до депутатів Слонімського сеймика.

“Przewiełebni w Bodze jaśnie wielmożni wielmożnośći,
a nam wielce mść panowie!

Lubobyśmy już i nie mołestowali wielm. wa., naszych mći panów, proźbą naszą,
wiedząc o tym, że niemal kożdy z wielm. wa. z kożdego województwa i powiatu na
ten artykuł o gruntownym uspokojeniu relligiej naszej starożytnej graeckiej sobie na
instructy od bracy powierzony, jednak chcąc ochotniejszemi wielm. w. do starania
się pilnego o to uczynić, uniżone proźbę naszą do wielm. w. commissiej (?) nad
narodem naszym ruskim zażywszy, starać się o to seris (?) na tej, da Bóg, przyszłej
convocatiej raczyli, jakobyśmy już totaliter w wierze i summieniu naszym uspokojeni
będąc przy starych prawach, przywiłejach i swiebodach naszych, tak od przeszłych
królów, jako i od w Bogu zeszłego kro. jeo. mći, pa. na. mćw., mere (?)
starowicznemu narodowi ruskiemu nadanych i poprzysiężonych za mł. łaską wielm.
w., na. m. pp., zachowani byli, ponieważ i constitucya anno 1631 na generalnym
sejmie uczyniona w refersie artykuł zostawiwszy, gruntowne uspokojenie nam
obiecuje. O co my uniżenie a słeznie w. w., n. m. p. p., prosimy, pewne będąc, że to
wszystko, o co od kilkudziesiąt lat ze lzami żebrzemy, teraz otrzymawszy, wolni w
summieniach i w wierze swej starożytnej zostaniemy. Zatym samych siebie z
uniżonemi posługami naszemi i niegodnym bogomodlstwem m. łasce w. w. naszych
mł. p. p., jako napilniej oddajemy.

Z Wilna anno 1632 czerwca 1 d. według starego cał.
Wielm. wa., naszych mśćiwych panów, słudzy i bogomodlcy ustawiczni w

Chrystusie bracia bractwa Wileń. relligiej starożytnej graeckiej duchowni i świetscy.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 24–25. – Оригінал, завірений печат-
кою братства. Адреса: “W Bodze przewieіebnym jaśnie oświęconym, jaśnie wielmożnym,
wielmożnym, a nam wielce młśćiwym panom w Słonimie na zjezdzie zgromadzonym etc, etc.
oddać nałeży.” Тексту документа передує приписка, зроблена пізніше іншою рукою:
“1 czerwca 1632”).
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№ 16

1682, червня 20 (10). – Вільно. – Лист
Віленського православного братства до Фера,

радника прусського курфюрста

“Wielmożny mśći panie consiliarzu jaśnieoświęconego arcyksecy mśći,
nam wielce mśći panie i dobrodzieju!

Pańską wielmożnośći waszej i dobrodziejską uznawszy łaskę w. w. ojcowie
nasi, w Krółewcu będące, szczodrobliwą i miłoserdną, i nam oznajmili, za którą iz
udolnośćią powinni naszą zakonną dość uczynić nie możemy, Najwyższy Majestat
Bozki błagać za fortunne successa w. m. m. pana obligamur pro semper barziej
ztąd, gdy samym Lucuіem (?) fortunnym od najaśniejszego arcykscia jeo mśći
miłośćiwy odebraliśmy w celebrowaniu naszego nabożęstwa consens, którego i
copia nas doszła, jednakże w tak prętkiej podłej expedicijej i z wielmożnośći waszej
nie możemy respondere, jako z najaśniejszego pana nam miłośćiwego mandatem
postompić mamy żadnych, da Bóg, pocztą, facto consilio miedzy nami, cum debita
reverentia wielmożnośći waszej oznajmić nie zaniechamy, a teraz pokornie upraszają
wielmożność wasze, aby jeszcze najśniejszego pana mandatum przy wielmożnośći
waszej zostawał, samych nas nieodmiennej pańskiej łasce i szczodrobliwemu
patronstwu pilno a pilno załecamy, zostając nazawsze

Wielmonośći waszej, nam wielce miłośćwego pana i dobrodzieja życzliwi słudzy
i bogomodlcy

Klemens Tryzna, episkopy Hilanin (?) Gorbański, kaznodzieja
Białoruskiej nominat, wiłeński przy cerkwi prawosławnej
starsi conwentu ś. Ducha;
wiłeńskiej cer. Jonas Dubinski, vicarius
f. (?) p. świętego Ducha, monasterij s (anc)tu Spiritus
m. p. consionator, regula sanctu

Bazily Magni ortodox et
professioni m. p.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17448. – Арк. 1. – Оригінал, завірений печаткою
братства. Адреса: “Wielmożnemu i mśći panu N. (?) Ferowi, consiliarzowi najaćniejszego
arcykscia pruskiego, nam wielce miłośćiwemu panu patronowi i dobrodziejowi do oddania.
Vilna, juny 10 v. s. anno 1682”).

№ 17

1688, травня 12 (2). – Вільно. – Лист Віленського
православного братства до княгині Радзивил

“Jaśnie oświęcone miłośćiwa ksżna brandaburska,
nasza wielce miłośćiwa pani i dobrodziejko!

Mając my tak obligową niemałą summę jako expys legatis nałeżąca co(n)ventowi
wiłeńskiemu z drugim do niego nałeżącym i całemu bractwu Wiłeńskiemu zaciągnioną
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na majetnośćiach Zabłudowiu i Bielicy przez jaśnie oświęconą ksżnę j. m. p. Radzi-
wiłową, wojewodziną wiłeńską, hospodarówne wołoską, na kilka kroc sto tysiący zł.,
co od kilkunastu lat per strepitum juris jako nałeżytośći swojej dochodziliśmy tego,
łecz per varia media za wiadomośćią waszej ksciej mśći i j. m. p. zawiadowcy dobr
w. ks. mśći interponowali o to tandem ad finalem przechodząc executionem wielkie
wskaży i realnej na kilka kroc sto tysiący upuśćiwszy summy, upewnieni będąc ze
wszystkiej apparamenta nieboszki ksżny j. m. obrazy i srebro cerkiewne, miało nas
dojć o trzydziestu tysiący dobrej monety albo proportionalną tej summie majętnośćią
przeszłego roku przez j. m. p. Niezabytowskiego, podczaszego kaliskiego, mieli być
acquietowani. Teraz zeżmy tak omyłeni zostali, do w. ks. mśći donosiemy jako do tej
quod aequum et justum, że uważyć może i nas, ubogich zakonników, i całego bractwa
w dalszą nie zachcę w. ks. mść prowodzić desolatią jako bogomodlców i sług swoich,
pewni jesteśmy tego, że w. ks. mść rozkaże acquietować, zachowawszy nas w pańskiej
swej łasce, do której z uniżonemi poszetnie (?) proźbami naszemi pilno nas oddając,
jesteśmy waszej ksżciej mśći paniej naszej miłośćiwej uniżeni słudzy

Piotr Passkiewic Tołohowski(?), starszy wiłeński, adm. eppiej Białoruskiej ze
wszystką ustu sie (?) bracią duchowną m. p.

Roman Łyczka, skarbnik w Połockiej, imieniem całego bractwa Wiłeńskiego m. p.
W Wilnie d. 2 maja anno 1688.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17448. – Арк. 3–4. – Оригінал, завірений печаткою
братства. Адреса: “Jaśnie oświęconej ksżnie jej mśći paniej margrabinie brandebursdkiej,
naszej wielce miłośćiwej paniej dobrodziejce etc oddać.”).

№ 18

1688 (?). – Вільно. – Лист Віленського православного
братства до бранденбурзьких маркграфів

“Jaśnie oświęceni młći książęta margrabstwa Brandenburskiego,
nasi wielce młći panowie i miłośćiwi dobrodzieje!

Supersedowawszy na ten czas z naszym własnym do waszych książąt m. p.
panów i dobrodziejów naszych miłośćiwych, mających interessem, pokor(nie) nasze
suppliki pod nogi majestatu waszej książęcej mśći, panów i dobrod(ziejów) naszych
miłośćiwych śćiełemy, o miłośćiwy respekt i wsparcie heroiczn(…)* szej książęcej
mśći świętej pamięci jaśnie oświęconych książąt Janusza, (woje)wody wiłeńskiego,
hetmana W. ks. Litt., i Bogasława, koniuszego W. ks. (Litt.), Radziwiłłów, anzeces-
sorów waszych książęci mśći, munificentią ku chwałe i b(…)*niu ustawicznemu
Majestatu Bozkiego za fortunne przy zdrowiu dobrym (uni)żenie przeświętego
waszych książęci mśći, panów naszych miłośćiwych, d(…)* mieśćie kstwa waszych
książąt mśći Kiejdanach fundowanej, a teraz (…)* obróconej i całe się już ku ziemi
obałonej cerkwie Bpżej; a to przez (…)* i przez ich mśćiow panów ek (…)* książęci
mśći (..)* tej od tychże książąt ich mśći panów antecessorów waszych, książęc(…)*
oświęconego kscia jego młśći pana Janusza Radziwiłła, wojewody wiłeńskiego,
hetm(ana) (…)* fundowanej i nadanej na też cerkiew nałeżytośći, i powtore pokorną
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naszą i (…) szych książąt mśći p., panów i dobrodziejуw naszych miłośćiwych,
wnosiemy pro(…)* szczenie do ostatku onej upaść, ałe raczej ażeby łaskawym
swym pańskim zej(…)* yne w cerkwi Bożej podzwignąć raczyli. Za co nie tylko
cały związek bractwa Kresto(…)* i zosobna conwent nasz, łecz i przy tym że
monasterze cerkwie Bożej kiejdańskiej zakonnicy, za dobre zdrowie i długofortunne
panowanie waszej książęt mśći, p. pan(…)* (do)brodziejów naszych młśćiwych,
ustawicznie majestat Bodki błagać nie przestanie(my).

Waszych książęcej mośći całe życzliwi i powolni j. n. słudzy i codzienny
Bog(omodlcy) ze wszystką bracią conwentu klemens. wyznaczni episkopy Białorus.
m. s(…)* conwentu Wiłeńskiego świętego Ducha prawo.(?)

Małoryusz Sobołewski, nam(iestnik);
Theophan Iwanowicz, kaznodzieja ordynalniej (?) m. p.;
Kiryło Gizycki;
Eustachi Ołeszkowicz, skarbnik powiatu Mozyrskiego od cnaltwa (?) jako

przełożony tegoroczni m. p.;
Jan Bielmacewicz, życzliwy (?) starosta tegoroczny, ręką swą;
Daniell Paszkiewicz Tołokonski, dozorca tegoroczny przy cerkwi graeckiej

wiłeńskiej jako tego bractwa zakonnego (?) bratii tegoroczny przełożony;
Andrzej Nawłoszewski (?) (…)* wojewodztwa Wiłeńskiego;
Andrzej Szukowicz(?), starosta (…)*
(…)* Kuczarsky, brat bractwa cerkwi prawosławnej (…)* świętego Ducha

m. p.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17448. – Арк. 5–6. – Оригінал, завірений печаткою
братства. Адреса: “Jaśnie oświęconej ksżnie jej mśći paniej margrabinie brandebursdkiej,
naszej wielce miłośćiwej paniej dobrodziejce etc oddać.”).

№ 19

1762, жовтня 17 (6). – Вільно. – Лист Віленського
православного братства до князя Радзивила (?)

“Jaśnie oświącony mći książe i dobrodzieju!

Post fała (?) jaśnie oświęconego książęciego j. mći wojewody wiłeńskiego,
hetmana wielkiego litewskiego, najmilszego pana rodzica waszej książęcej mći do
pana komissarza Horwata dana karta do starożytnego graekorossyjskiego ś. Ducha
wiłeńskiego monastera na dzwonienie przez cały miesiąc na kożdy dzień po trzy
razy po dwanaśćie złotych i tego wynosi za cały miesięc, to jest za trzy miesiąca
jeden dzień, co punktualnie od klasztoru dotrzymano, trzysta śiedmdziesiąt dwa złote
polskie, których pieniędzy do tych czas mój klasztor nie odebrał. Zaczym supplikuję
waszej książęcej mći, pana i dobrodzieja mego, wyszrzeczoną summę komu nałeży
rozkazać wydać temu, ode mnie umyślnie ordynowanemu, od p. Horwata karty
przyłączam kopię. Oryginał zaś u mego umyślnego znajduję się, który ma bydź oddany

* Фрагмент текст не прочитується.
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po uczynionej solucii. Co wszystko w łaskawy respekt i pańskie przyzrzenie z
najgłębszą moją submissią a debito cultu cum vene ratione pisze się

Waszej oświęconej księcej mći, miłośćiwego mego p. i dobrodzieja, najniższy
sługa j. m. k. generalny starsza wiłeński seth. (?) Hamalia.

1762 ru, oktobra 6, v. s.
W Warszawie”.

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 17449. – Арк. 26. – Оригінал, завірений печаткою
братства. До листа докладена записка Хорвата наступного змісту: “Za dzwonie post fała (?)
jeo książęcia j. mći wojewody wiłeńskiego, hetmana, na każdy dzień przez niedziel cztery, a po
trzy razy dzwoniąc, po złotych dwanaśćie. Datt w Wilnie anno 1762 maja 22. Horwat”).

*  *  *

Додатки  І :

№ 1
1621, березня 16 (6). – Вільно. – Лист Яна Огинського

до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone młśćiwe książe, panie, panie mój młśćiwy!

Jakoż mi w. ks. m. przez p. Zenka rozkazać raczył, abym w. ks. m. oznajmił, coby
się w Wilnie z ludzmi religiej naszej działo, ofiarując się przy tym w tym razie być
onym młwym panem, z zwykłej m. ku nam łaski przez mądrą radę swą, jakoż i oni
pod terazniejszy czas po P. Bogu nikogo inego nad w. ks. m. łepszego patrona nie
rozumieją być sobie; czekałem na okazią, ałe się nie zdarzyła. Coby się owdzie za
penurim pod praetextem zdrady, jakoby oni mieli być szpiegami tureckimi, nad rusią
niezuniowaną działa, tak mniemam, że nie jest to tajno w. ks. mśći, memu m. panu, w
ciemnym i smrodliwym więzeniu podratuszowym mieszczanie, inni zaś na ratuszu,
osób kilkansśćie i po dziś dzień siedzą, drudzy zaś, choć nie w więzeniu, jednakże
angarie i oppressie wielkie z uszczerbkiem zdrowia i ubogiej majętnośći swej ponoszą.
Smiem tedy w. ks. m., pana mego m., o to prosić, aby w. ks. m., jako gorący miłośnik
ojczyzny i czuły stróż praw i wolnośći, któremu właśnie wiedzieć nałeży o zdradach,
w Rzeczypospolitej uczynionych, przez tegoż posłańca z urzędu sweo hetmażskiego
dowiedzieć się raczył o mieszczan tych, którzy tam tych obwinili, za jaką zdradę
siedzą, i użaliwszy się tak wielkiego ućiśnienia strapionych mieszczan, z miłośćiwej
swej łaski do Wilna bez odwłoki przybywszy, serio w to się włożyć raczył, jakoby w
niewinnośći swej dałej opprimmowani nie byli. Doznawszy w tym m. łaski w. ks. m.,
my wszystcy tej religiej graeckiej, będący oną odslugować i P. Boga za dobre zdrowie
w. ks. m., książny jej m. i zacnego potomstwa w. ks. m. zawsze gotowiśmy. Oddaję się
przytym z uprzejmie życzliwemi posługami memi m. łaske w. ks. m., meo m. pana.

Z Wilna roku 1621, maja 6 dnia.
W. ks. m., pana mego m., najniższy sіuga Jan Ogiсski, rкką swą.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ ІІ. – № 748. – Оригінал-автограф, завірений печаткою.
Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu jeo m., książęciu Krzysztophowi Radziwiłłowi, het-
manowi polnemu W. ks. Litt., etc, etc, etc, p. p., panu memu młośćiwemu, do rąk oddać”).
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№ 2

1621, квітня 15 (5) – Мінськ. – Випис
з книг гродських мінських

“Widimus z ksiąg grodzkich zamnu jeo kr. m. mińskiego.

Roku Pańskiego 1621 apri. 5 na urzędzie grodzkim w zamku jeo kr. m. mieńskim
przede mną, Piotrze(m) Thiszkiewicze(m), wojewodą i starostą mieńskim, stawszy
oczewiśćie ociec Hrehory Kraszelnikowic, starszy manastyrów mieńskich
Wozniesieńskiego i ś. Ducha, opowiadał imienie(m) w Bogu wiłebnego jeo m. ojca
Jozepha Beliamina Ruckiego, arcybiskupa metropolita kijowskiego i halickiego i
wszystkiej Rusi, na panów mieszczan niektórych, burmistrzow i radzie miasta jeo k.
m. mieńskiego i na upisną od braciej, jako oni nazawają Piotra ś., mieszczan
mieńskich, a mianowicie na p. Iwana Paszkiewicza Pilacika, p. Iwana Jakimowicza
Orzlika, p. Daniła Masliankę i p. Iwana Jakimowicza Łukoszke, pisarza ich miejskiego
mieńskiego, p. Andrzeja i Daniła Arcimowiczów, p. Hrihora Puriszkę i inszych wiełe
upisną ich bracią, których oni sami łepiej wiedzą i znają o tym, co mając oni związek
i porozumienie z bratstwem Wiłeńskim niemniej tego na zniewagę podawania jeo k.
m. mimo pastyra, porządnie od majestatu jeo k. m. obraneo i od zwierchnost
duchowne postawionego, do niejakiej osoby, patriarchi jerozoliskiego, a od cesarza
tureckiego na szpiegi wysłanego, Jowu Boreckiemu i Mełecyu Smotryckiemu, żeby
z nich odnego na metropolią, drugiego na archiepiscopstwo Połockie poświęcili jedni
sami, osobymi swemi, jako zledym (?) który się ihumenem w cerkwi Piotra ś. być
mianuje, syn p. Iwana Paszkiewicza, Hrihory Mikołaj Pryma, inszych wiele, o których
oni sami łepiej wiedzą, a drugie radą i pomocą groszem i składankami, tak publicznymi,
jako i przywatnymi, na pomoc posyłać ważyli się, którze tam bywszy, a na pomoc
Borzeckiemu i Smotrzyckiemu radą i grozem podawszy namowy zdradeckie i szpiegie
od cesarza tureckiego wysłany, róźne ku zniewadze majestatu jeo k. m. i zgubie
Rzeczy Pospolitej poczyniwszy jako patryarze w roku przeszłym 1620, pokłon swój
i posłuszeństwo oddawali i błogosłowieństwo od niego brali i listowne po niektórych
od tegoż wziąwszy, przywozili, a teraz, w roku 1621 mar. 21, te osoby wierchu
pomienone, zaciągnąwszy do miasta jeo k. m. mieżskiego zdrajce nejakiego turczyna
albo tatarzyna pod pretekstem ubioru i nazwiska duchownego, jakoby metropolite
cylistryjskiego, a na szpiegi od cesarza zureckiego wysłanego w państwa jeo k. m.
do siebie potajemnie w nocy, mimo zwyczaj dawny i w prawie opisany, do urzędu
nijakiego nie oznajmiwszy, znać mając już dawne porozumienie z nieprzyjaciełem
wiary chrześćiańskiej i wszystkiej Corony Polskiej, do zebrania sweo bratskiego i
cerkwi swojej, nazwanej ś. Piotra, przyjąwszy, przechowywali i kosztem swym
podymowali i opanowali i sumy pieniężnej niemało mu składali, nie wiedzieć z jakich
przyczyn i na co, a nie tylko że czynili, ałe i poświącenie jakieś od niego brali i
masłem mazać się dawali pod posłuszeństwo jego samych siebie poddawali i krzyż
przed nim nosili, którego potym szpiega, uczyniwszy z nim potajemną i długą namowę
przez tłumacza, pieniedzmi wielkimi podpomogszy, nocnym sposobem, dawszy mu
znać listy do patryarchi mnimanego, a włażnie posłażca cesarza tureckiego, który
złamawszy przymierze, świeżo wojnę przeciwko Coronie podniosł, wyprawili. O
czym, chcąc przerzeczony ociec i wszystka capitula z nimi czynić prawem, prosił,
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aby do ksiąg grodzkich mieńskich było zapisano. Co jest zapisano, z czego i ten
widimus z ksiąg pod pieczęcią moją urzędową.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ ІІ. – № 742. – Копія. – Запис іншою рукою того ж часу,
очевидно секретаря князя Криштофа ІІ Радзивила: “Scripta o religiej ruskiej przez popa
mieżskiego podane 11 maj 1621”).

№ 3
1621, квітень. – Мінськ. – Лист членів мінської

православної громади до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Oświęcone mśćiwe książe, panie nasz młśćiwy!
Wszstka cerkiew nasza oryentalnego posłuszeństwa, tak nie mniej ubogie du-

chowieństwo i zakonnicy, rozmaitemi dołegliwośćiami od adversarów naszych
śćiśnieni, którzy pod obroną mśćiwej łaski świętobliwej pamięci rodzonego waszej
książęcej mśći książęcia Janusza Radziwiłła na gruncie książęcia jeo mśći w Mińsku
przy cerkwi świętej Przeczystej i przy drugiej cerkwi na gruncie szlacheckim fun-
dowanym w manasterzu ś. apostoł Piotra i Pawła mieszkałi. A teraz podobno skrzy-
dłem mśćiwej łaski w. ks. mśći, naszego m. pana, przy tychże cerkwiach żyć pragnąc,
P. Boga w uprzejmych i ustawicznych, a prawie łzami obłewanych modlitwach, za
waszą książęcią mść proszą, aby w. ks. m., naszego m. pana, jako sprawedliwośći ś.
stróża, ku czci i chwałe imienia sweo ś., ku ozdobie i podporze R. Pospolitej i uciesze
i pewni ratunku ludziom ubogim i zewsząd utrapiony w długokwitnącym zdrowiu z
nieśmiertelną sławą chować, mnożyć i we wszem hojnie błogosławić raczył. Będąc
my pewni młśćiwej łaski w. ks. mśći, swego m. pana, którą wasza ks. m. z urodzonej
dobroci swej pańskiej każdemu w potrzebach okazywać raczysz, udajemy się z
proźbami swemi do waszej ks. mśći za ojcami zakonnikami mińskimi religiej starożyt-
niej greckiej, którzy do w. ks. m. jachali, uniżenie sami od siebie imieniem drugiej braci
naszej, p. obywatelów W. ks. L. narodu szlacheckiego religiej greckiej prosząc, aby
pod obronę swę pańskie wasza ks. mść ten manastyr miński i cerkwi obiedwie przyjąc
i tym zakonnikom, przy tych cerkwiach mieszkającym, list swój otworzysty z dobrot-
liwej łaski swej dać raczył, który byśmy się od wszystkich impediment przeciwnych
szczyśić mogli, za który pobożny i świątobliwy uczynek Sam P. Bóg w. ks. m. hojną
zapіatą będzie, a lud wszystek ze wszystkimi przy tych cerkwiach teraz i na potym
będącemi zakonnikami ty gorętsze ustawicznie do P. Boga modły czynić będą za
szczęśliwy w łasce jej świątej zdrowie wszystkiej zacnej familiej w. ks. mść, naszego
m. pana, które mąśćiwej łasce samych siebie i powolnośći uniżonych służb oddajemy.

Dan z Mińska dnia miesiąca kwietnia roku 1621.
W. ks. m. uniżeni słudzy

ihumin Tyszkiewicz, wojski wdwa Miсskiego m. p.
Aleksander Ogiсsky, ręką swoją
Jan Stetkiewicz, m. p.
Mikołaj Kowalsky m. p.
Ałeksander Duszyńsky, ręką swą
Zdan(?) Wanikowicz (?)
Jan Zankiewicz, ręką swą.”
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(АГАД. – Ф. АР. – Відділ ІІ. – № 747. – Оргиінал, завірений печаткою і власноруч-
ними підписами. Адреса: “Jaśnie oświęconemu ks. jeo mśći, ks. Krzysztophowi
Radziwiłłowi, na Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu W. ks. Lit., sejwienskiemu,
żyżmorskiemu, bystrzyckiemu i poczyrwińskiemu etc, etc starośćie, p. p. nam mśćiwemu”).

№ 4

1623, червня 6 (травня 27). – Мінськ. – Лист
членів міського уряду м. Мінська
до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone mśćiwe ksże, panie, panie nasz młśćiwy!

Znając zdawna wszelką młśćiwą łaskę waszej książęciej mśći, naszego
miłośćiwego pana, ubodzy poddani kr. jeo mśći, mieszczanie mińscy, będąc wielce
śćiśnieni i zobożeni nie tylko przez różnice przypadku i ustawiczne przejazdy i
stanowiska ich mśći panów żołnierzów, jako i w przeszłym roku, w tymże ubogim
mieśćie stanowiska swe mieli, jego m. pan Porębsky i pan Szmeling z chorągwiami
swimi, do teo pp. lisowczycy i inych do kilku pp. rotmistrzow, przejazdami stacie
brali i wszystkie krzywdy i uciski mieszczanie kr. jeo mśći odnosiły. A iż i teraz już
mało nie czwierć roku panowie towarzystwo chorągwi w. ks. mśći, naszego
mśćiwego pana, których jako ludzi rycerskich z uczciwośćią i uszanowaniem
przyjąwszy wedla przemożenia naszego i postanowienia z nimi z domów naszych
żywność na koni ich mśćiow i na samich dawaliśmy i jako nałepi być mogło, żebyśćie
łaskawie bez uciążenia miastu stawili, staraliśmy się, łecz i od terazniejszych
niektórych panów towarzystwa i pacholików krzywdy i uciążenie wielkie miasto
odnosi, w czym od jego mśći pana porucznika sprawedliwośći słusznej otrzymać
nie możemy, udajemy się pod młśćiwą obronę i łaskę w. ks. mśći, pilnie a uniżenie
prosząc, iż by w. ks. mść, nasz miłośćiwy pan, w tych krzywdach miastu stałych do
jego mśći pana porucznika pisał, aby z rozkazania waszej ks. mśći ukrzywdzonym
skuteczna sprawedliwość stała, a komu winno, popłacono było, a z osobliwej
miłośćiwej łaski swej w ubogie i wielce strapione miasto od łożej i stanowisk ich
mśćiom panow żołnierzow w przyszły czas wyzwoliwszy i uniwersał swoj pański
na ochrone miasta i do terazniejszych panów żołnierzów, aby z miasta ustąpili, dać
rozkazać raczył, za co my Pana Boga Wszechmogącego prosić zawsze winni
jesteśmy, aby wasza książęcia mość, naszego młśćiwego pana, w długofortunnym
zdrowiu i szczęśliwym panowaniu chować, mnożyć i we wszem hojnie błogosławić
raczył. A przy tem sami siebie i powolne naniższe służby nasze do młśćiwej łaski
waszej książęcej mśći, naszego miłośćiwego pana, pilnie oddawamy.

Dat z Mińska d. 27 msca maja anno 1623.
W. ks. mśći, naszego mść pana, najniższy uniżone słudzy burmistrowie, rajcy i

mieszczanie miasta k. jeo mśći Mińska.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 9723. – Оригінал, завірений печаткою. Адреса:
“Jaśnie oświęconemu książęciu Krzysztophowi Radziwiłłowi, książęciu na Dubinkach, Słucku
i Kopylu, hetmanowi W. ks. Litt., etc, etc, panu, panu naszemu miłośćiowemu”).
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№ 5

1633, травня 16 (6). – Могилев. – Лист міського уряду
м. Могилева до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone książe, wielmożny i młśćiwy panie
hetmanie W. ks. Litt., panie a panie nasz młśćiwy!

Woli i rozkazaniu waszej książęcej mśći dosić czyniąc, ośmią tysiącą cztyrysta
pięćdziesiąt złotych polskich przez jeo mśći pana podsędka smołeńskiego
wygodziliśmy, którą assecurować w. ks. m. raczy na zapłate, skoro pieniądze przyjdą
z skarbu; a że teraz na sejmie walnym krakowskim uchwalono pobory, śmiemy w.
ks. m. prosić, by tak być mogło, te summe na trzech poborach, których pierwsza
rata czyni złotych polskich trzy tysiąca sto czterdzieśćie ośm i groszej piętnaśćie,
jako wedłe starych kwitów do poborców orszańskich oddajemy, listem swym do
jaśnie wielmożnego jeo mśći pana podskarbiego ziemskiego i uniwersału poborcy
orszańskiego obesławszy, ukazać raczył, a co ostanie reszty assecuratiej dzierżeć
się mamy, tej jesteśmy radzie, że w. ks. m., nasz młśćiwy pan, zostawiwszy nas
sobie na dalsze usługi proźbie naszej miejsce u siebie dać raczysz. A my przedobrze
zdrowie i długofortunne panowanie waszej książęcej mśći, pana naszego młśćiwego,
Pana Boga prosić winni zostajemy. Z tym się młśćiwej łasce w. ks. m., naszego
młśćiwego pana, jako napilniej oddajemy.

Datt z Mohiłewa d. 6 marca roku 1633.
Waszej książęcej mśći, naszego młśćiwego pana, powolni słudzy burmistrze,

rajce i ławnicy miasta j. k. m. Mohiłewa.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 9916. – C. 1. Оригінал, завірений печаткою. Адреса:
“Jaśnie oświęconemu panu jeo mśći, panu, panu Krzysztophowi Radziwiłłowi, książęciu na
Birżach i Dubinkach, hetmanowi polnemu W. ks. Litt., bystrzyckiemu, żyżmorskiemu etc,
etc. starośćie, panu a panu nam młośćiowemu”).

№ 6

1634, червня. – Могилев. – Лист міського уряду
м. Могилева до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświącone książe wielmożny młśćiwy panie,
panie wojewoda wiłeński, panie a panie nasz młśćiwy!

Nieodmówną łaskę wa. kscej mśći miasto jeo kr. mći Mohiłew zawsze belli et
pacis tempore i dotąd doznawa, teraz tejże nadzieje będąc, w tak ciężkim razie i
śćiśnieniu, uciekamy się z uniżoną proźbą, wiedząc o tym, że inszego refugium
protectora miastu po krolu, panu, nie mamy nad osobę obrony wa. kscej mći, rady
pomocy, ochrony szukając, a to teraz, nie dbając na uniwersały jeo kro. mći, wojsko
coronne, napadszy na przedmieśćie, ludzi pozabijali, koni i bydło w polu pobrali, do
miasta szturmują, chcąc je wyniszczyć, odpowiedź dają. O czym dostateczniej
posłańcy naszy oretenus sprawę dadzą. Teraz tedy racz wa. kca mć authoritate
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sua w to włożyć, jakoby przez obronę i ochronę wa. kscej mći, na którejśmy się
nigdy nie zawiedliś, te miasto od żołnierzów w całośći zostawało. Uniżenie prosimy
na ten czas dla niebezpieńzeсstwa honorarium wa. ksciej mći dostatniego nie
posyłamy. Obiecujemy to wszystko przyjąc, cokołwiek posłańcy naszy uczynią,
byłebyśmy w obronie wa. kscej mći zostali. In super przedobre zdrowie i
długofortunne panowanie wa. kscej mći Pana Boga prosić winni zostajemy.

Datt w Mohyłewie dnia juny anno Dmni 1634.
Wa. kscej mći, pana a pana, pana naszego m., uniżeni i służyć radzi burmisrze,

rajcy i wszystek magistrat miasta jeo k. m. Mohyłewa.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 9916. – C. 3 – 4. Оригінал, завірений печаткою.
Адреса: “Jaśnie oświęconemu wielmożnemu panu jeo mśći, panu, panu Krzysztophowi
Radziwiłłowi, ksciu na Birżach i Dubinkach, wojewodzie wiłeńskiemu, hetmanowi W. ks.
Litt., starośćie żyżmorskiemu, bystrzyckiemu etc, etc, panu a panu nam młośćiowemu oddać”).

№ 7

1641, травня 7 (квітня 27). – Могилев. – Лист міського уряду
м. Могилева до Миколая Кишки, земського підскарбія

та писаря Великого князівства Литовського

“(…)* i ku (…)* ien (…)* zachodzących, któ(…)* myta, które kupcy
mohyłewscy z zagranicą br(ali) (…)* gośćienny miejcky dom pisarzom celnym bez
żadnej okaziej (…)* solito antiqua more placą nad prawa, wolnośći, ustawy i
starod(awne zw)yczaje kupieckie od tych, którzy intra limites requi nabywszy tow(aru)
(…)* cząc do Mohiłewa przyjeżdżają, pomienieni mytnicy ad malam in formatu (…)*
wyprawiwszy uniwersał, usiłują, aby na miesckim gośćinnym domu pra (…)* towali
towary swoje. Wysyłamy do wielmożnośći wa., pana naszego miłł., spółłcollegów i
posłańców naszych, uniżenie a pokornie affectując, racz wielmoż. wa. do woli jego
kro. mći, pana naszego młł., w liśćie do wielm. wa. od jeo kro. mći dirigowanym,
obiaśnionej, nam miłośćiwie i łaskawie stosować (?) się a pomienionym posłańcóm
naszym dawszy łatwy przystęp i ucho łaskawe ku wysłuchaniu od nas domowiema
oretenus spraw złeconych z powagi i władzy pańskiej uniwersał do mytników
mohiłewskich wydać, aby prawom, wolnośćiom miejskim uszczerbkiem nie byli, ałe
jako antiquitus zachowało się to obserwowali. W czym my wielm. wa., pana naszego
młło, uznawszy łaskę, Pana Boga naprzód prosić, a za tym i usług naszych powolnych
wszelkiemi sposobami recompensować winni zostając, z onemi miłośćiwej powolnej
wielm. na. łaske jako napilniej offiarujemy się.

Datt z Mohiłewa d. 27 aprilis anno Dmni 1641.
Wielm. wa., naszego mćiwego pana, wszego dobrego życzliwi i uniżeni słudzy

burmistrze rajcy i ławnicy miasta jeo kro. m. Mohiłewa”.

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 9916. – C. 5. Оригінал, завірений печаткою. Адреса:
“Jaśnie wielmożnemu, jaśnie wielce miłośćiwemu panu jeo mśći, panu Mikołajowi z Ciecha-

* Фрагмент листа відсутній через механічний дефект рукопису.
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nowca Kiszce, podskarbiemu ziemskiemu i pisarzowi W. ks. Litt., wilkomirskiemu, etc, etc
starośćie, panu a panu nam młośćiowemu do oddania”).

№ 8

1784, вересня 18 (7). – Мінськ. – Лист членів
Мінського гродського суду до князя Радзивила

“Jaśnie oświęcone mośći książe dobrodzieju!

Determinacya bytnośći krółewskiej w Nieświżu, już zbliżajaća się, ukazuje nam
znajdowania się na temże miejscu powinność dla oddania najaśniejszemu panu razem
z innemi współobywatelami holdu i poszanowania od poddanych, monarsze
nałeżącego. Czas jednak ku posłudze publicznej w domierzanie sprawiedliwośći
nam, urzędowi wyznaczony, zdaję się temu zaprzeczać, ukazując obowiązki przysługi,
które jaśnie oświęcony w. ksca mść dobrodziej, wedło zaszłej już nieco dawniej
determinacyi, której bez wyraźnego w. kscej mśći, dobrodzieja, dozwołenia
uskutecznić nie możemi, czy zwolnić na ten mandat zechcesz, czy sądy dałej
contynuować każesz, łaskawego szukamy zadysponowania, najpowinnijsze niosący
uszanowanie.

Jażnie oświęconego w. kscej mośći dobrodzieja najniższi słudzy:
1784 mca września 7 w Mińsku

Stanisław Proszyński,
generał adjutant w. m., sędzia grodzki wtta Mińsk.;
Joachim Możejko, sędzia grodzki miński;
Jan Wołodkowicz, pisarz gro. wwa Mińsk.”

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 9722. – Оригінал).

*  *  *

Додатки  ІІ:

№ 1
1622, лютого 12 (2). – Вільно. – Лист Віленського

православного братства до князя Криштофа ІІ Радзивила

“Jaśnie oświęcone książe, wielmożny a nam wielce młćiwy panie a panie!

Słysząc po czasie krótkim o następującym utrapieniu takowym, którym strona
przeciwna, respectując na potęge według świata, już ultimum deletienens et funditus
eversionem wyznania naszego glośno opowiada, primomo (?) o pomoc do kogo i
ratunek z nieba przy niewinnośći swej (…)* się secundaris do gorących miłośników
ojczyzny i (…)*, praw i wolnośći oddajemy się, między któremi najprzedniejsze w.
ks. m., naszeo m. pana i dobrodzieja, ustawicznie doznawszy i najpierwiej też do
niej in odar (?) quum oszczędziwszy przez miłosierdzie Boże, prosimy o miłośćiwy
ratunek w tym razie oraz nie tyle wiarę i sławę nie nasze (?), ałe przy zdrowiu,
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uczciwośći i dobra nam nałeżące odejmuje się, który kraczmy (?) upatrujemy być
w liśćie przyczynionym od w. ks. m. (…)* genere do wszystkich ich m. panow
comissarów, aby owo zdrowym rozsądkiem upatrując et minima ratio doleri nas
potest już proprym viribut con fumasum. Nie możeli byś, aby onej poniechali, tedy
decretem swym naszej (…)* wy rozsądek odesłali ta sprawe, gdyż ali musieli by na
wątle prawa, (…)* prziwiłeja i wolnośći nasze, któremi po odstępstwie niektórych
od incursiw, podobnym tej, broniliśmy się; bo i świeżo decreta trybunalskie tam
odzylają insi solago (?) kaca (?) instatim księdza Ruckiego, który nie upatrując dla
swej priwaty, za którą się ugania, niesłusznie (…)* regno, bonum sea ten większy
niepokoj a domowy ogień (…)* potrzebować racz, a tu…”.

(АГАД. – Ф. АР. – Відділ ІІ. – № 808. – Копія).

№ 2

1647, серпня 30.– Гродно. – Універсал короля
Речі Посполитої Владислава ІV для Гродно

“ Владислав ІV.
Уродженому Константину Александровичеві, підстолію, і війтам славет-

ним, бурмистрам, радцям і лавникам і всьому магістрату нашого міста Грод-
ненського, вірним нам милим ласку нашу королівську (даємо).

Уроджені шляхетні, вірні нам милі! До нас внесли скаргу іменем панни
Ксенії (з) монастиря гродненського св. Бригіти і всіх панн законних (черниць,
монашок – Ю. М.), що піддані з (їхніх) власних монастирських маєтностей
(уже) під юрисдикцією як війтівською, так міською, магістрату гродненсько-
го; повиходивши з їхньої волості, вони поосідали в Гродні. Цим самим вони
(чинять) кривду і велику шкоду. (Тому) до нас скаржилися (монашки), щоб
ми наказали видати їм цих підданих. Тоді ми із звичайної своєї милості, особ-
ливо (в стараннях) щодо примноження хвали Божої, не бажаючи, щоб таким
чином мали виникати конфлікти, наказуємо і неодмінно прагнемо, щоб вірність
твоя з магістратом вчинили ретельне розслідування. Якщо ж дійсно знай-
дуться піддані з юрисдикції панн законних, то вірностям вашим наказую всіх
їх повернути з (тією) маєтністю, з якою вони вийшли. Вчиниш це вірність твоя
заради милості нашої і з своєї повинності.

Дано в Гродні дня 30 місяця серпня року Божого 1647, панування нашого
польського 15. А шведського –16 року.

Владислав король.
Станіслав Нарушевич, референдар і писар.”

(Національна бібліотека у Варшаві. – Відділ мікрофільмів. – № А. 1045. – Мікрофільм.
Переклад з польської. Даний універсал особисто підписаний королем та писарем і
завірений печаткою. Запис того ж часу: “Лист попереджувальний до гродненського
магістрату, щоб паннам гродненським ордену св. Бригіди видали (їхніх) підданих.”;

* Незначний фрагмент тексту написано нерозбірливо.
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“1647”; Інший запис зроблено у ХVІІІ ст.: “Лист попереджувальний Владислава VІ
(треба: ІV – Ю. М.) до гродненського магістрату, щоб вірні його королівської мості
видали підданих монашкам ордену св. Бригіди”. Оригінал даного універсалу є у складі
рукописного збірника універсалів польських королів за 1568–1791 рр., даних білорусь-
ким містам. Цей збірник зберігається в США: Lockwood Library State University of New
York Buffalo).

№ 3

Перша половина ХVІІІ ст. – Слуцьк. – Лист
слуцьких міщан до князя Радзивила

“Найясніший князю, пане і пане наш милостивий!

Ми невимовно втішилися, коли отримали від вашої князівської мості, пана
нашого милостивого, ласкавий універсал щодо наших прохань до свого дідич-
ного милостивого пана. (Тепер ми) якнайпокірніше просимо (вирішити спра-
ву) про забрання горілки до слуцького кагалу за наказом вашої князівської
мості, пана нашого милостивого, писарем провентовим Меделем, на що ми
вказуємо у особливому реєстрі. (Просимо), щоб нам скоро була виплачена
сума (грошей) за цю горілку, а на нас за це мусить різним їх мостям провізія
зрости(?). Зволь же милостивий князю із свого панського милосердя наказа-
ти, щоб (ця сума грошей) була нам виплачена, про що якнайпокірніше проси-
мо і підписуємося

Найяснішого князя його мості, пана і пана нашого милостивого, вірні
піддані і слуги:

бурмістри
Теодор Комкович
Міхал Зданко
Євстахій Комкович
Міхал Дуброва
Базилі Рубіс
Ян Рубис”.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 14627. – С. 98. – Переклад з польської мови.).
(Інший варіант даної статті було опублікована нами раніше: Мицик Ю. З листів

Віленського та Мінського православних братств ХVІІ–ХVІІІ ст. // Труди Київської Ду-
ховної Академії. – К., 2003. – Т. 1. – С. 86–110).

Щоденник князя Януша Радзивила як джерело
з історії Національно-визвольної війни
українського народу 1648–1658 рр.

Проблема пошуку та публікації історичних джерел з історії України ніко-
ли не втрачала своєї актуальності. І в наш час надто значним є контраст між
насущними потребами дослідників та надто повільними темпами розвитку
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джерельної бази історії України. З моменту проголошення незалежної Ук-
раїнської держави у 1991 р. стала помітною активізація археографічної роботи,
в першу чергу завдяки Інституту української археографії та джерелознавства
ім. Грушевського НАН України. Зокрема, в наукових планах останнього перед-
бачена спільна з Канадським інститутом українських студій при Альбертсько-
му університеті в Едмонтоні (Канада) публікація унікального історичного
джерела – щоденника князя Януша Радзивила. Характерно, що значення па-
м’ятки оцінили й сучасні польські археографи на чолі з варшавським профе-
сором Мирославом Нагельським, які теж планують видати щоденник.

Януш Радзивил належав до одного з найзнаменитіших князівських родів
ВКЛ, обіймав ряд важливих посад у цій державі. Насамперед у 1648–1654 рр.
він був польним гетьманом литовським, а з 1654 р. до своєї смерті (грудень
1655 р.) – великим гетьманом литовським. Януш Кішка, великий гетьман
литовський у 1640–1653 рр., був хворою людиною і не брав особистої участі у
воєнних походах, передавши свої функції Радзивилу, котрий фактично був го-
ловнокомандуючим військами ВКЛ. Отже, саме він очолював каральні опе-
рації ВКЛ проти українських повстанців, починаючи з 1648 р., саме він виграв
генеральні битви на білорусько-українському фронті у 1649 р. (Звягельська
та Лоївська битви), 1651 р. (битва під Ріпками), що коштувало тисяч повстансь-
ких життів і насамперед життів наказних гетьманів повстанців (Ілля Голота,
Михайло Кричевський, Мартин Небаба). Саме Радзивил у 1651 р. захопив та
спалив Київ, а потім надав суттєву допомогу польським військам під Білою
Церквою, що змусило українську сторону піти на укладення тяжкого Білоцер-
ківського договору 1651 р. Цікаво, що після одруження у 1652 р. сина Богдана
Хмельницького Тимоша з дочкою молдавського господаря Василя Лупу Рок-
сандою, Радзивил несподівано став родичем гетьмана України, оскільки був
одружений із старшою дочкою цього молдавського господаря – Марією. Ус-
пішний розвиток Національно-визвольної війни українського народу 1648–
1658 рр., наполегливі дипломатичні зусилля Богдана Хмельницького,
погіршення становища Речі Посполитої після вступу у війну проти неї Мос-
ковської держави, Швеції, Бранденбургу й Трансільванії у 1654–1655 рр., призво-
дять до зміни політичної орієнтації частини панівного класу ВКЛ, насамперед
самого Януша Радзивила та його двоюрідного брата Богуслава (1620–
1669 рр.). В роки “потопу” Речі Посполитої брати перейшли на бік шведсько-
го короля Карла Х Густава, навіть подумували про ліквідацію Люблінської
унії 1569 р. й відродження ВКЛ як цілком незалежної від Польщі держави.
Але несподівана смерть наприкінці 1655 р. князя Януша суттєво перешкоди-
ла реалізації цих далекосяжних планів.

Ще в 70- х роках ХХ ст. відомий польський історик, дослідник військової
історії Речі Посполитої, а також роду князів Радзивилів, проф. Тадеуш Васи-
левський (на жаль, вже покійний) знайшов серед неописаних матеріалів VІ –
о відділу фонду “Архів Радзивилів” АГАД незнаний досі рукопис, який містив
у собі щоденник князя Януша Радзивила (1). Майже одночасно історик Френк
Сисин (США – Канада) зробив мікрофільм з даного рукопису і вивіз до Кана-
ди (Едмонтон, Канадський інститут українських студій при Альбертському
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університеті ), де він зберігається в особистій колекції мікрофільмів історика.
Тоді ж Сисин знайшов деякі фрагменти пам’ятки і серед матеріалів відділу
рукописів Ягеллонської бібліотеки у Кракові і теж зробив відповідний
мікрофільм. Ф. Сисин виявив на сторінках пам’ятки 6 незнаних досі листів
Богдана Хмельницького і видрукував їх наприкінці 70-х рр.(2). Пізніше він
зайнявся підготовкою англомовного коментованого перекладу фундаменталь-
ної “Історії України – Руси” М. Грушевського, тому праця над щоденником
Радзивила була відкладена на невизначений час. Під час нашого наукового
стажування в Канаді (вересень-грудень 1999 р.) особлива увага була зверне-
на саме на мікрофільм щоденника. Були нами були зроблені ксерокопії з мікро-
фільму й привезені до Києва, на їх підставі розпочата підготовка тексту
щоденника до друку. Зокрема, нами вже були видані ряд документів спод-
вижників Богдана Хмельницького (3), опублікована також розвідка (4) про битву
під Загалєм 1649 р., яка сталася під м. Загаль на Мозирщині. Робота у дано-
му напрямку продовжується, з кожною прочитаною й набраною на комп’ю-
тері сторінкою щоденника все більше унаочнюється величезне значення даної
пам’ятки як джерела з історії України та Білорусі середини ХVІІ ст.

Тепер перейдемо до самої пам’ятки. Назвати її просто щоденником як це
робили її творці, іменуючи пам’ятку діяріушем (“diariusz”, що походить від
латинського слова “diario” – щоденник), було б не зовсім вірно, бо пам’ятка
не має особистого характеру. Тому треба внести певне уточнення.

У Речі Посполитій здавна була поширеною практика ведення не тільки
приватних, але й офіційних щоденників, тобто щоденників-журналів: сеймових
і табірних. Останні, до яких належить і пам’ятка, про яку йдеться, велися під
час походу військ їхніми командувачами або, як правило, канцеляристами
останніх. Пам’ятки даної категорії – табірні щоденники (ТЩ) різняться
за своїм обсягом, манерою подачі матеріалу, але їх об’єднує мета створення
й тематика. ТЩ служили для кращого аналізу військових дій, битви, кампанії,
були своєрідним звітом. Тут описувалися пересування військ, своїх і чужих,
хід боїв, нотувалися розвідувальні дані тощо. Яскравим прикладом є численні
донесення Анджея М’ясківського – секретаря брата короля Яна Казимира –
Карла Фердинанда, який постачав свого патрона інформацією про хід Бере-
стецької та Білоцерківської битв 1651 р., причому із цих донесень було створено
його “Секретний щоденник”. До аналогічної категорії пам’яток варто віднес-
ти і Табірний щоденник Я. Радзивила, хоча він є значно ширшим і повнішим як
за обсягом, так і за функціями. По суті, тут маємо узагальнюючий продукт
князівської військової канцелярії, створений виключно канцеляристами.
(Я. Радзивил був звичайно автором ряду універсалів та листів, які тут же
вносилися до ТЩ канцеляристами). Тут зведено до одного фоліанту всю вхідну
й вихідну документацію князівської ставки, чітко розділену по днях створення
(вихідна документація) чи надходження (вхідна документація) через спец-
іальну пошту, роз’їзди, дипломатичних представників і т.д. Таким чином, ТЩ
є чи не найповнішим і найгрунтовнішим з усіх, створених у Речі Посполитій у
ХV–ХVІІІ ст. І це при тому, що ТЩ зберігся у дефектному вигляді, його збере-
жена частина охоплює події тільки за період з червня 1649-до 1653 рр. Бракує,
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на жаль, опису надзвичайно багатих подіями 1648 – першої половини 1649 років,
а також частково 1653–1655 рр. Але й збережена частина ТЩ вражає своїм
обсягом, містячи у собі понад 600 сторінок, писаних кількома руками (це явно
канцеляристи, котрі постійно перебували при ставці Я. Радзивила). На жаль,
пагінація сторінок є безнадійно поплутаною і вимагає нової.

Слід вказати на можливість принаймні часткової реконструкції втрачених
фрагментів ТЩ, зокрема за 1648 – п. п. 1649 рр. Існує наприклад рукописний
збірник № 2576 із відділу рукописів Бібліотеки Чарторийських у Кракові, у
котрому міститься ряд матеріалів з кореспонденції Я. Радзивила за літо 1648 р.
Окремі документи розпорошені по інших збірках, а деякі з них навіть друко-
вані, як от дві конфесати (протоколи допиту) білоруських повстанців, що відно-
сяться до липня-вересня 1648 р. Такого роду документи неодмінно надсилалися
командуючим військ ВКЛ, насамперед Я. Радзивилу, а раз так, то цілком
ймовірно, що вони могли міститися на втрачених сторінках ТЩ.

На сторінках пам’ятки докладно, день у день, описувався маршрут про-
сування військ ВКЛ, завдяки чому можна скласти точний ітенераріум Я. Рад-
зивила у 1649–1653 рр., дістати максимальну точну інформацію про постачання
військ ВКЛ провіантом та фінансами, про надходження підкріплень, мобілі-
заційні заходи уряду і військового командування Речі Посполитої та ВКЛ. Тут
міститься їхнє листування з цього приводу із відповідними урядовими та
військовими структурами, а також із верхівкою ряду литовських та білорусь-
ких міст (Вільно, Вітебськ, Гомель, Мінськ, Могилев тощо). Є чимало даних
про набір найманців до війська ВКЛ, навіть за межами Речі Посполитої, на-
приклад в “Ліфляндії”, за Ригою, в Курляндії та Прусії. Канцеляристи князя
Радзивила педантично відзначали все важливе, що відбувалося у таборі військ
ВКЛ , насамперед дії самого князя, включно з його участю у богослужіннях,
обідах, оглядах частин, тощо. Фіксувалися всі висилки чат – роз’їздів, які мали
здобути інформацію про дії повстанців, захопити “язика”, тощо; фіксувалися
(це особливо цінна частина щоденника) свідчення полонених, добутих нерідко
під час катувань. Тут же знаходимо і військові реєстри із переліком прізвищ
ряду загонів ВКЛ, списки забитих у боях, а також різноманітні універсали та
накази князя, які були звернені як до підлеглих йому військ, насамперед щодо
мобілізації, пересування військ, постачання провіантом, плану ведення воєн-
них дій, так і окремих білоруських міст (Могилев, Речиця, Слуцьк, Чичерськ
та ін.). У останньому випадку князя більше цікавило виконання містами своїх
обов’язків щодо розквартирування військ та постачання їх провіантом, не-
рідко він висловлює невдоволення прихованою чи явною опозиційністю міст,
часом погрожує міщанам за їх підтримку повстанців, чи безпосередню чи то
посередню (наприклад, торгівля могилевських міщан з повстанцями). Одно-
часно в ТЩ вміщували копії всіх листів і донесень, отриманих князем, за ви-
нятком очевидно суто приватних. Це як дипломатична кореспонденція, так і
новини з інших театрів воєнних дій, в першу чергу з Волині та Поділля, де
діяли коронні війська під командуванням гетьманів М. Потоцького та М. Ка-
линовського. Їхні листи, так само як і листи київського воєводи, дипломата
Адама Киселя містять у собі багато важливої інформації. Особливо цінними
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є донесення підлеглих Радзивилу офіцерів, котрі командували гарнізонами та
окремими частинами війська ВКЛ, які діяли на території Білорусі. Тут слід
відзначити значний комплекс листів Симона Павші, який керував загонами
військ ВКЛ і діяв на широких теренах від Гомеля до Овруча, і що особливо
важливо, мав розгалужену розвідувальну мережу у повстанському середо-
вищі. Незначно поступаються донесенням Павші листи його колег - польських,
литовських, білоруських та українських шляхтичів, командирів каральних за-
гонів, а саме: ротмістра Павловича, овруцького повітового ротмістра, а потім
полковника, Третяка та його сина, Арнульфа та Северина Потоцьких, Погирсь-
кого (Погірського), Курпського, бихівського урядника Богушевича та ін. Тут
знаходимо масу даних про розвиток національно-визвольної боротьби ук-
раїнського та білоруського народів, про повстання в містах і селах, їх приду-
шення карателями, про загальну ситуацію в ряді регіонів або населених пунктів
Білорусі. Так, є згадка про короткочасне захоплення повстанським десантом
Речиці навесні 1651 р., про арешт розвідників Хмельницького у Бобруйську
(один був місцевим війтом, а другого звали Яхимом Золоторевичем)

На сторінки ТЩ вносилася у вигляді копій вся кореспонденція, яка вихо-
дила з-під пера князя (звичайно ж вона писалася під диктовку або з доручення
князя, а не власноруч) і адресувалася королеві Яну Казимиру, воєначальни-
кам і дипломатам Речі Посполитої, тощо, часом і керівникам Української дер-
жави. Прикладом можуть послужити записи за 10. 03. 1651 р. Спочатку тут
відзначалося прибуття варшавської пошти, а потім цитувалися отримані став-
кою Радзивила листи: від короля Яна-Казимира (від 21 лютого); від коронного
підканцлера (від 26 лютого); три “асекурації” від тих же осіб і сенаторської
ради на сплату грошей війську (від 20–21 лютого); королівський універсал до
повітів ВКЛ про підготовку до походу (від 22 лютого); другий лист коронного
підканцлера (від 26 лютого), отже всього 7 документів. Далі йшлося про от-
римання мозирської пошти й цитувалися документи отримані через її посе-
редництво: лист від ротмістра Симона Павші (від 26 лютого); від великого
коронного гетьмана М. Потоцького (від 16 лютого), а при ньому копія листа з
Молдавії; лист київського воєводи А.Киселя до київського каштеляна (від
11 лютого); лист із “припискою” київського каштеляна до С. Павші (від 1 лю-
того); лист брацлавського воєводи до А. Киселя (від 14 лютого); “відомості з
України і Молдавії”, котрі містять у собі три листи , в т. ч. і з Білгороду –
Дністровського, (від 16 та 19 січня ), отже всього 9 документів. Врешті по-
відомляється, що “цього ж дня було віддано князю й. мості від й. м. п. смо-
ленського воєводи цього листа” (від 8 березня) і подавалася його копія. Далі
згадувалося про видання князем Радзивилом двох універсалів і наводився
текст його листа до троцького воєводи. Таким чином, протягом одного дня
до ТЩ було внесено тексти 18 документів, посланих до князівської ставки,
яка тоді знаходилася у Бобруйську, з різних кінців України і з-за її меж (Біло-
русь, Молдавія, Польща). І так практично кожного дня в ТЩ вносилися тек-
сти як мінімум кількох документів.

Особливу цінність серед них мають листи представників повстанського
табору. Це стосується в першу чергу листів Богдана Хмельницького (всього
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7 листів), а також його сподвижників, наприклад Івана Виговського (1 лист),
чернігівського полковника Мартина Небаби до гомельського підстарости (2),
а також лист наказного чернігівського полковника Петра Забіли до того ж
підстарости, лист горностайпільського сотника Михайла Панкевича (Попо-
вича) до свого брата, горностайпільського війта; лист київського митрополи-
та Сильвестра (Косова). Представлені й інші категорії документів, які
репрезентують колосальний колись, але майже незбережений масив доку-
ментації Української козацької держави – Гетьманщини часів Богдана Хмель-
ницького. Маємо на увазі насамперед стислі реєстри Війська Запорізького,
які проливають світло на склад і чисельність української армії, її структурні
підрозділи, командний склад, маршрути походів. Особливу категорію доку-
ментів являють собою конфесати (протоколи допиту) полонених повстанців.
Вони хоч і були записані карателями і несуть на собі виразні прикмети цього,
але містять у собі інформацію, яка розкриває внутрішнє життя повстанського
табору, Гетьманщини, становище української армії. Маємо на увазі конфесати
Демида, козака Київського полку; шляхтича з Кам’янця-Подільського Івана
Мацкевича; шляхтича з Новогрудщини Сильвестра Дубини; сотника Івана
Бугая (Януша Реймошевського з Реймошева); Грицька з Борзни – сина бор-
зенського сотника Павла Яхненка, котрий поліг під Загалем; Андрія з с. Кос-
тянівки, Васька, міщанина з Чорнобиля, Пилипа Хведорки з Чернігівщини,
Василя Янушковича з Любеча, Григорія з Білополя та ряду інших. Цікавою є
біографія одного з них – сотника Івана Бугая. Його спражнє ім’я – Януш Рей-
мошевський, колишній панський підданий з Реймошева, уродженець села Та-
раси, що під Речицею. Ще зовсім молодим він вступив до Війська Запорізького,
яке під керівництвом гетьмана Петра Конашевича – Сагайдачного у 1614 р.
прямувало через цей край на Москву. Таким чином, юнак з-під Речиці про-
служив у лавах Війська Запорізького понад 25 років! Такі факти дають підставу
твердити про міцніші, ніж видається на перший погляд, зв’язки Січі з Білорус-
сю, про більшу, ніж вважалося, роль етнічних білорусів на Запорізькій Січі.
Документи ТЩ, створені у ворожому українським та білоруським повстан-
цям таборі, тим не менш засвідчують високий бойовий дух повстанців. Коли
полонених українців і білорусів, захоплених у полон після поразки під Загалем
вели на страту, то вони поводили себе мужньо, що й занотував у конфесаті
один з карателів: “Такі були запеклі ці козаки, що жоден не просив помилуван-
ня, а взагалі добровільно витягував шию на смерть (під катівський меч –
Ю. М.), ніби за медом. А коли в’язнів питали: “Навіщо ви сюди, мужики, прий-
шли?”, вони відповідали: “Та бачите, що не телята пасти; от пішли ляхів бити!”

Важко переоцінити величезні інформаційні можливості ТЩ Януша Радзи-
вила. Насамперед він містить у собі унікальні свідчення про хід Національно-
визвольної війни у регіоні, про який лише зрідка знаходимо свідчення в
тогочасних джерелах: Сіверська Україна (Чернігів, Ніжин, Борзна, Батурин,
Любеч, Мена, Седнів, Яриловичі) та південна Білорусь (Мозирщина й Гомель-
щина, насамперед Бабичі, Бобруйськ, Брагин, Гомель, Горволь, Лоїв, Мозир,
Речиця), про події у Ніжинському, Чернігівському та Київському полках, в
Поліссі. Неважко помітити, що в цей регіон входить сумнозвісна “чорнобильська
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зона”, дослідження історії якої є громадянським обов’язком українських та
білоруських науковців.

Саме у ТЩ найповніше висвітлюється історія Звягельскої битви 1649 р.,
є ряд важливих джерел стосовно Лоївської та Ріпкинської битв, хоча їхня
кількість є невеликою мабуть через втрати в тексті оригіналу ТЩ.

Важливі, хоч і в меншому обсязі, представлені джерела з історії Націо-
нально-визвольної війни в інших регіонах України. Але й тут достатньо знач-
ний пласт інформації, який стосується початку кампанії 1651 р. і участі в ній
Брацлавського й Вінницького полків; Зборівської кампанії 1649 р.

Чимало важливої інформації міститься і про дипломатичну діяльність ук-
раїнського уряду. Характерно, що в дусі традицій Речі Посполитій, у ній брали
участь не тільки перші особи (хоча й під їхнім контролем): у даному випадку
не тільки гетьман Богдан Хмельницький, але і його полковники, наприклад
М. Небаба, Д. Нечай та ін. Досить навести характерну фразу із листа брац-
лавського воєводи до А. Киселя від 14.02.1651 р.: “тут Нечай мало не щодня
то до Білгорода, то до Буджаку посилає (посольства)”. Цікавий факт наво-
диться у анонімному листі з Молдавії, автор якого мав власну сестру у почті
Роксанди Лупу. Виявляється до її батька молдавського господаря Василя
Лупу на початку 1651 р. було посольство від трансильванського князя Д’єрдя
ІІ Ракоці, який добивався віддання Роксанди (майбутньої дружини Тимоша
Хмельницького) заміж за його брата Олександра. Це дозволяє пояснити одну
з причин розходжень між Україною й Трансільванією. Є дані, котрі стосують-
ся литовського посольства на чолі з Мишковським до Б. Хмельницького, котрі
стосуються міжнародних відносин не тільки у Східній, але й Центральній та
Південно-Східній Європі (Османська імперія, Кримське ханство, Молдавія,
Валахія, Трансільванія та ін.).

Слід відзначити, що матеріали ТЩ подають ряд унікальної інформації,
яка стосується біографій Богдана Хмельницького та його сподвижників, на-
самперед таких як І. Виговський, Ф. Гаркуша, котрий, як свідчить ТЩ, був
родичем Б. Хмельницького, І. Гладкий, П. Головацький, М. Небаба, Д. Не-
чай, П. Головацький, Т. Хмельницький, П. Шумейко. Є дані і про сина Макси-
ма Кривоноса – сотника Кривоносенка, котрий у квітні 1651 р. був у Чуднові
наказним паволоцьким полковником, замінивши колишнього паволоцького війта
(Поповича?). ТЩ відкриває цілком незнані імена козацьких проводирів, в т. ч.
й полковників, сотників, як от: наказний переяславський полковник Граб’янка
(Кологривенко), можливо родич славетного літописця; наказний ніжинський
полковник Григорій Василенко; наказний чернігівський полковник Уровицький.
Що походив із любецьких бояр; чорнобильський полковник Григорій Григоро-
вич; керівник повстанців під Гомелем та Речицею Костиренко (є дані і про
його загибель у Горволі до 17.04.1651 р. від руки козака-ренегата Отрошка);
керівник повстанців Горностайполя під Чорнобилем Томченко; один з керів-
ників повстанців Мозирщини Одинець (чи не родич відомого козацького дип-
ломата і соратника П.Сагайдачного – Петра Одинця?) та ін. Так, говориться
про те, що навесні 1649 р. у Гомелі крім Небаби, що вже відомо, перебував й
інший полковник повстанців – Петро Головацький, що під Красним разом із
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знаменитим брацлавським полковником Данилом Нечаєм у битві під Крас-
ним 1651 р. поліг і Кривенко, котрий нібито доводився йому братом (можливо,
двоюрідним?). Ці документи свідчать і про те, що Нечая було “урочисто по-
ховано” не в Красному, а у одному з київських монастирів. Більше того, в
Гетьманщині було оголошено траур (загибель Нечая збіглася в часі з почат-
ком Великого посту), в ряді міст, зокрема в Києві та Чернігові, було дано
траурний салют із гармат. Є нові свідчення того, що старший син Богдана
Хмельницького – Тиміш брав участь у обороні від карателів Сіверської Ук-
раїни та південної Білорусі навесні 1651 р. Унікальними є також дані про одно-
го з повстанських сотників, що був певний час чорнобильським полковником,
“ксьондза Серемеського”, котрого називають також колишнім домінікансь-
ким ченцем. Він у квітні 1651 р. збирав повстанське військо у колишньому
монастирському фільварку в милі від Чорнобиля. Писарем у полковника Го-
лоти був шляхтич Сильвестр Дубина, який в ході битви перейшов на бік кара-
телів. Одна з його дружин жила під Клецьком при дворі мачухи литовського
стражника С. Мирського. Є дані, перебіжчиків з одного табору до іншого, як
от про колишнього полковника повстанців І. Бруяку, котрий перейшов на
польський бік, про Я. Ясноборського, так і про двох драгунів з хоругви полков-
ника Вехмана (один з яких був німцем, а другий євреєм-вихрестом), котрі
втекли до повстанського Любеча.

Підсумовуючи сказане, можна твердити, що рівного ТЩ немає жодного
джерела, яке б так грунтовно висвітлило хід воєнних подій у Білорусі та
Сіверській Україні під час Національно-визвольної війни українського народу
1648–1658 рр., містять важливі доповнення до джерел, які стосуються інших
регіонів України і ВКЛ цього періоду.
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З табірного щоденника
князя Януша Радзивила

Серед джерел з історії Національно-визвольної війни українського народу
1648–1658 рр. особливе місце належить т.зв. табірному щоденнику польного
гетьмана литовського князя Януша Радзивила. Це джерело зберігається у
АГАД (1) і було відкрито у 70-х роках ХХ ст. покійним нині польським істори-
ком проф. Тадеушем Василевським. Табірний (інакше: канцелярський) що-
денник почали уводити до наукового обігу Френк Сисин (США – Канада) (2),
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котрий знайшов у ньому і видрукував кілька незнаних досі листів Богдана
Хмельницького, Генрік Віснер (Польща), Мирослав Нагельський (Польща) (3)
і автор цих рядків (4). Робота над табірним щоденником ускладнюється тим,
що пам’ятка має дуже великий обсяг (близько 1000 сторінок), також і тим, що
її частина написана нерозбірливим почерком, ряд сторінок знаходяться у по-
ганому стані, а пагінація сторінок плутана або відсутня зовсім.

Табірний щоденник є унікальним джерелом, рівного якому важко знайти.
Це офіційний щоденник, що його вели уповноважені особи (секретарі, писарі)
при ставці Януша Радзивила. Останній був фактично командуючим литовсь-
кою армією. Щоденник являє собою дуже детальний літопис, у котрому день
у день фіксувались всі гідні уваги події. Щодня уповноважені особи фіксували
все що робилось у ставці й таборі Януша Радзивила, а головне – уводили до
щоденника копії листів та універсалів князя, а також всієї кореспонденції, яку
отримував князь, також конфесати (протоколи допитів українських та біло-
руських повстанців), тощо. Щоденник, на жаль, зберігся не в повному обсязі,
тут зафіксовані події тільки від червня 1649 р. (Загальська битва) до лютого
1652 р. Досі не виявлено початкової частини щоденника, який охоплював події
як мінімум з початку січня 1649 р., а також його завершальну частину (1653–
1655 рр.). Зате знайдено фрагмент, що стосується подій від 11.05. до 9.06. 1651 р.
(5) та кореспонденцію князя Я. Радзивила за період з 6.06. по 22.07.1652 р. (6).
Чимало листів князя розпорошено по різних архівах і ймовірно вони теж були
занотовані упорядниками щоденника, але ця його частина не збереглася.

У даній статті увазі читачів пропонується майже повністю той фрагмент
щоденника Я. Радзивила, який охоплює події з 29.03. по 13.04. 1651 р. (нами
пропущено декілька документів, які не мають особливої цінності, бо стосу-
ються суто внутрішніх (фінансових тощо) справ війська Великого князівства
Литовського, також і ті, які вже були нами видрукувані. Даний фрагмент є
достатньо репрезентативним, він дозволяє судити про весь щоденник в ціло-
му, методику складання, коло зацікавлень авторів, в числі яких бачимо на-
самперед шляхтича Семена Павшу. Останній здобував через “язиків” та
розгалужену агентуру чи не найціннішу інформацію про те, що діялося у сере-
довищі повстанців на українсько-білоруському прикордонні, про ситуацію в
цих краях, насамперед Поліссі та Сіверщині, про селянські збройні виступи.
Період, який висвітлюється у цій частині щоденника, важливий і тим, що обидві
воюючі сторони вже розпочали кампанію 1651 р.: відбулася битва під Крас-
ним на Поділлі, в ході якої загинув брацлавський полковник Данило Нечай,
впала Вінниця, але героїчна оборона монастиря під Вінницею, очолена пол-
ковником Іваном Богуном, дала змогу українському війську перейти у контр-
наступ. У щоденнику йдеться переважно про той театр воєнних дій, котрий
було відведено військам ВКЛ, тобто на українсько-білоруському прикордонні.
Якраз про події на цьому театрі сучасна історіографія знає найменше.

Наведені документи з щоденника дозволяють простежити мобілізацію
збройних сил обох сторін на Поліссі, Волині, Стародубщині, південно-східній
Білорусі, навіть у самому Києві (див. унікальний лист овруцького архімандри-
та, написаний з Києво-Могилянського колегіуму); хід розвідувальних заходів і
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перших збройних сутичок тощо. Саме тут знаходимо унікальні дані про події
в Чорнобилі та його околицях (нині – в сумнозвісній “чорнобильській зоні”),
насамперед про існування Чорнобильського полку та Горностайпільської сотні;
згадка про чорнобильського священика – розвідника Речі Посполитої (чи не
той це чорнобильський протопіп, який подав пізніше унікальні свідчення про
негативне ставлення киян та чорнобильців до рішень Переяславської ради ?);
дані про місію шляхтича Мисловського (посланника Я. Радзивила до Б. Хмель-
ницького), про головну особу в польсько-українських переговорах – київсько-
го воєводу Адама Киселя, про трагічну долю міста Обухів на Київщині. Саме
тут знаходимо унікальне свідчення про колишнього звягельського, потім ко-
телевського й ходорковського полковника Михайла Тишу, також про сотника
Івана Бруяку, котрі стали ренегатами, перейшовши на бік Речі Посполитої.
Представлені тут і донесення, які отримував Я. Радзивил від командування
коронним військом у Поділлі. В них йшлося про розвиток військової кампанії у
цьому регіоні (битва під Красним, падіння Ямполя, Стіни та ін.), про облогу
вінницького монастиря і загибель черкаського старости Миколи Киселя (рідно-
го брата Адама Киселя) та ротмістра Мелешка, про уманського полковника
Йосипа Глуха, врешті про самого Богдана Хмельницького. Звичайно, треба
брати до уваги відверту ворожість до повстанців творців даного джерела, бо
переважна їх більшість походила з табору карателів, які вогнем і мечем при-
душували національно-визвольну боротьбу українського народу.

Не переказуючи інших важливих звісток табірного щоденника Януша
Радзивила, наводимо нижче його фрагмент в надії, що це унікальне джерело
приверне посилену увагу українських дослідників і врешті буде видане у по-
вному обсязі.

Текст пам’ятки задля економії місця подаємо тільки в українському пе-
рекладі з польської, деякі слова чи кілька слів, що їх не вдалося прочитати,
позначаємо умовним знаком (…)*. Пропущений нами документ чи декілька
документів позначаємо іншим знаком:[…]. Загальноприйняті в той час скоро-
чення, як от: п. - пан, пп. – панове, й. к. м. – його королівська милість (мость),
й. кн. м. – його князівська мость, в. м. - ваша мость, п. м. м. – пан мій мило-
стивий (мостивий), В. кн. Л. – Велике князівство Литовське не розшифровує-
мо у тексті.

Примітки :
1 АГАД. – Ф. АР. – Відділ VІ. – № 36.
2 Sysyn F. E. Documents of Bohdan Kmelnyckyj // Harvard Ukrainian Studies.–1978. –

December. – V.2.– S. 500–524.
3 Nagielski M. Janusz Radziwiłł hetman polny litewski w świetle diariusza kancelaryj-

nego z lat 1649–1652 // Radziwiłłowie. Obrazy literalne. Biografie. Swiadectwo historyczne.
– Lublin, 2003. – C. 306–316; Nagielski M. Diariusze Radziwiłłowskie w zbiorach dziaіu
VI Archiwum Radziwiłłowskiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych // Miscellanea His-
torico-Archivistica. – T. XIII. – Warszawa, 2001.– 35–50.

4 Мицик Ю. А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українсь-
кого народу 1648–1658 рр. // УІЖ. – 2001. – № 1. – С. 134–147; Мицик Ю. Національно-
визвольна війна українського народу 1648–1658 рр. на Сіверщині очима полонених
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повстанців // СЛ. – 2000. – № 3. – С. 3–26; Мыцык Ю. Палкоунік Ілля Галота і Загальская
бітва 1649 г. у святле новых дакументау // Спадчына. – 2002. – № 5–6. – С. 64–77.

5 Ягеллонська бібліотека у Кракові. – Відділ рукописів. – № 7513 /ІІІ.
6 Національна бібліотека РФ ім. М. Є. Салтикова-Щедріна у Петербурзі. – ВР. –

“Польские рукописи”. – F.IV. – № 133.

*  *  *

“29 березня […]
З мозирської пошти від п. Павші привезено цей лист:

“Його мость кн., пану а пану i добродію м. вельможному.

Як тільки до мене дійшов цей листочок від чорнобильського підстарости
п. Кишмановського, котрому його прислав піп із Чорнобиля, який і сам жив
тут при нас, я зразу ж пересилаю його після написання цього мого листа до
в. кн. м. Я його нікому не показував, хіба що одному п. Вехману. А цьому
п. Кишмановському я наказав, щоб він нікому про це не доповідав. Зволь
в. кн. м., п. м. м., про це знати. Алe правдоподібно, що цей горностайський
сотник, пишучи до свого брата, чорнобильського війта, доповів про розгром
всіх комісарів i цієї крихти війська, що при них була; якщо так є і він прагнув,
щоб комісари з’їхалися у невеликому почті, тоді я це міг би довести, бo дуже
добре знаю почерк цього сотника, що поставив власний підпис на цьому лис-
точку. Я, виконуючи в усьому поважний наказ в. кн. м., мого п. і добродія,
зараз посилаю на Україну i дo Oвруча задля певних вістей. Все, про що мені
звідти повідомлять відносно того, що там діялося чи діється, я цієї ж години
дам знати в. кн. м., п. м. м. Не завадить в. кн. м., п. м. м., і це пригадати:
зволь в. кн. м., п. м. м., своїм наказом зблизити цих людей від Туровського
тракту сюди, ближче до Петрикова, а також наказати це й іншим хоругвам,
бо певно, що коронне військо було в купі, а при ньому був пан чернігівський
воєвода i й. м. п. брацлавський воєвода. Доповідаю в. кн. м. доповідаю і про
те, що вже п. Павлович і драгунія Ельзнера вступили до Мозира; їх нема й
вісімдесяти чоловік та й тi зовсім не мають пороху, ані свинцю й гнотів. Вони
вимагають у мене того пороху, щo належить полку й. м. п. Курпського, але я
не наважуюсь давати це своїм без волі в. кн. м., хіба що, не дай Боже, мусив
би це робити. Ми, Господа Бога взявши на поміч, вирушаємо зараз до Бабич,
аби тільки ріка очистилася, бo не можемо вирушити без пороху i човнів, доки
ще не пройшла крига. Доповівши про це в. кн. м., п. м. м., себе самого і т. д.

У Мозирі 27 березня року 1651”.
У ньому вкладено листочок козацького сотника до свого брата, горно-

стайпільського війта, писаний по - руськи: […] (далі йде опублікований
нами раніше лист горностайпільського сотника Михайла Панкевича –
Ю. М.)

Князь й. м. дав відповідь, дякуючи за відомості і наказуючи питати про
достовірніші (новини), також про товариша, якого відправили з листом до
Хмельницького.

З віленської пошти тільки:
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Універсал на половину грошового хліба в Каменщизні послав до п. Павші,
щоб розділив порівну, наказавши (дати) на його власну хоругву, роти п. По-
гирського, п. Павловича, п. Вехмана, п. Ельсніця.

30 березня

[…]

31 березня

[…]

Тоді було віддано князеві його мості з мозирської пошти від пана Павші
оці листи:

Перший лист від самого пана Павші такий:
“Яснеосвічений мостивий князю, пане і пане, добродію мені милостивий!
Як тільки мій посланець повернувся з України і з Овруча, так тут же до

вашої князівської мості, мого мостивого пана, посилаю з цими невтішними
авізами. З них ваша князівська мость зволиш зрозуміти, до чого йде; тут,
коло Овруча і коло Чорнобиля плебс також почав збиратися до куп. Якщо
ваша князівська мость, мій мостивий пан, зволиш дозволити, то не вадило б
спробувати щастя задля вашої князівської мості і просити відповідного нака-
зу. Також в. кн. м. даю знати, що мені повідомляє п. Курпський: певний полк
стоїть у Любечі, а другий – у Лоєві, отже не завадило б нам додати ще більшої
допомоги, заради Бога, мостивий князю і мій добродію, зволь розіслати до
хоругв, щоб вони якнайшвидше збиралися до в. кн. м., бо це швидкий і хитрий
ворог, тим більше, що він стоїть недалеко від нас, під Білгородом, а це не
більше як 28 миль; там (?) стоять певні татари і недалеко від них вже по
містах і містечках, скрізь дуже багато збирається людей до куп. Повідомив-
ши про це в. кн. м., самого себе віддаю і т.д.

У Мозирі дня 29 березня.”
Другий лист до й. м. від овруцького ротмістра п. Третяка від імені всіх

обивателів такий:
“Із немалим нашим задоволенням ми дізнались, що в. кн. м., пан наш

мостивий, зволив наблизитися з військом до Дніпра, внаслідок чого ворог може
вже на менше собі сподіватись. A оскільки в. кн. м., п. наш мостивий, нас
власне тут самих (…)*. Ми повністю пограбовані, у бідності нашій на наших
попелищах залишаємося з достатньою рішучістю, з готовністю пожертвува-
ти життям. Ми готові віддати своє життя за королівську достойність, отже
зволь про нас не забувати і зміцнити доброю радою, щоб ми з знеслися з
мозирським полком і при необхідності об’єдналися з ним. Понижено в. кн. м.,
нашому милостивому пану дякуємо і в усьому з їх мостями готові зноситися.
А в. м. м., пану нашому мостивому, за це піклування, вважай батьківське,
виявлене щодо нас, своїх слуг, ми будемо просити Господа Бога, щоб Він
зволив зберігати у своєму благословенні на довгі роки в. кн. м. у доброму
здоров’ї для опори нашої вітчизни, щоб цього ворога придушити і щоб Гос-
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подь Бог зволив вітчизну, вважай оплакану, завдяки старанню та піклуванню
в. кн. мості, п. н. мостивого, швидко повернути до колишніх свобод і воль-
ності. Як тільки ми якусь відомість від коронного війська отримаємо, то не-
гайно в цю ж годину передамо до Мозиря, до й. м. п. Павші. І взагалі, якщо до
нас дійде щось важливе з табору та від його мості нашого воєводи, котрий
скоро повернеться, тієї ж години повідомимо, Завершуючи цим цього листа,
наші понижені послуги якнайстаранніше в. кн. м., нашому пану і добродію,
віддаємо в милість.

Дано з Овруча дня 27 березня.
У ці листи вкладені такі відомості:
Насамперед від цього ж п. Tретяка дo п. Павші цей лист.

“Mостивий п. Павша, м. в. м. пане і приятелю!
Дуже за це в. м., мостивому пану, дякують всі їх м., м. пп. брати, що в. м.

князеві й. м. розповів про нас і що князь й. м. зволив нас дуже потішити,
наказавши з полком в. м. зноситися в усіх небезпеках, бо ми ближче до вашої
мості, аніж до коронних військ. Всі відомості з табору, які тільки я мав, давні
й точні, все це я відіслав вашій мості, (також) листи п. Славецького, які той
писав до матері. Тепер немає ніяких новин, хіба що маса непотрібних. Ми
маємо свого посланця у таборі, а другого у пана воєводи в Гощі, ці ще не
повернулись, звідти буду мати певну відомість i як тільки вони повернуться,
не затримаю їх і тієї ж години пошлю, щоб повідомити в. м. Однак думаю, що
п. Вольський повернеться швидше, бо він поїхав раніше, ніж наші. Ваша мость
будете мати відомості, тільки дай Боже, щоб він міг проїхати, бо, як я маю
відомості, селянство одностайно по всіх містечках кличуть добровольців до
купи в Коростишеві, Котельні, Паволочі, а кого можуть, то хапають і вбива-
ють. Пан Гуменецький і ці вже втекли і вже наші (…)*. З цим примчав до
мене посланець й. м. п. ловчого, що має такі відомості з Корця, ніби пан чер-
каський староста і пан Мелешко, ротмістри, йшли у першій сторожі до Вінниці
і там же обидва полягли. Дай Боже, щоб це виявилось неправдою, але рідко
коли таке буває з поганими новинами. Пан Мисловський, будучи у мене, мав
їхати (…)* і братися до війська, а звідти до Хмеля, аж той у іншу сторону, до
Києва (рушив). Петрашенко в Брусилові бачив його, повели його декілька
козаків до Білої Церкви, до Хмеля. Не знаю, що у листі, важко сказати й про
те, як він відбув це посольство до Хмелика. Це повідомивши, віддаюся ми-
лості в. м. м. пана. З Овруча дня 27 березня.”

До цього ж пана Третяка від пана Крентовського Лозького:
“Як тільки до мене дійшла відомість, тут же вночі доводжу до відомості

в. м. м. пана про тривоги, які до нас доходять. Не поширюючи свого писання,
надсилаю для прочитання копію листа ксьондза коростишевського плебана і
їх м. пана Гуменецького. Ми з Божою поміччю ніскільки не тривожачись,
хоча ці гультяї задумали вдарити на нас чатою і ми перебуваємо в обереж-
ності, а якщо Господь Бог на нас допустить, то й самі це власними очима
побачимо. І тільки тоді, коли це станеться, тоді покинемо свої доми. Не по-
жалій в. м., м. м. п., посланця, навіть двох, через посередництво яких я буду
щоразу подавати новини; і до Гленська не завадить послати по хоругву й. м. п.
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старостини, щоб вона сюди наближалась. A якщо була б потреба, щоб всі ми
залишалися разом, сам (?) (підійди) ближче від Коростишева під Черняхов і
нас може бути добра купа війська. Я думаю, що нині (?) не воєнна пора, але
почавши воєнні трансакції, які почали їх мості панове регіментарі (…)*, не мож-
на легковажити ворога. Які тільки відомості з боку мали б в. м., м. м. панове,
не забудьте нас ними оповістити. Вчора ми отримали відомість з Корця, що пан
черкаський староста і Мелешко на минулому тижні заплатили життям у Вінниці
Коли військо рушило з-під Чернівець до Вінниці, цi згадані панове ротмістри,
будучи послані у передню сторожу, начебто були вбиті. Така чутка є у нас, дай
Боже, щоб це відмінилось, однак зазвичай погані новини рідко відмінюються.
Якщо я буду мати щось нове про цю нещасну вість, то не затримаюсь і дам
знати. Віддаюся при цьому і т. д. З Горошкова, дня 24 березня 1651.”

Від ксьондза коростишевського плебана до пана Нєзвовського цей лист:
“Мені вельми мостивий пане Нєзвовський, м. м. п. i приятелю!
Після написання цієї картки прийшла певна і неодмінна відомість з Києва,

що добровольців скликують на багатьох місцях. Київський полк виступив.
Всі шляхетські маєтності і всі податки взяті для гетьмана, словом вже такі
страхи, бунти й небезпеки, як і були. Oрда в Білгороді (?) i в інших місцях з
цього боку Києва. За цим вашої мості приятель і слуга.

Гультяйства все більше прибуває до Коростишева, виступає все Війська
Запорізьке”.

Дo п. Гуменецького від якогось Фонтана цей лист:
“Не затримуючись писанням до в. м., м. п., маю такі невтішні новини, що

вже взято лещинського старосту, тобто Поломецького. А два інших з числа
військових ледве втекли i знаходяться тут, у мене. A задум їхній такий, відносно
чого вони сьогодні матимуть сьогодні раду, щоб з обох боків перекрити шляхті
шляхи, одні з Коростишева, другі – від Котельні; i на добровольців кличуть у
Koтельні, a хочуть вдарити від Черняхова (Czernichowa) i від Вілька. Я вже в
Гузиньцю, у пана Щеніовського, чекаю на інших своїх і тому не довелось мені
написати з Левкова до в. м., м. п. A в. м., якщо зволиш мати якусь відомість,
зволь мені в. м., м. п., повідомити. Якщо в. м. волієш вирушити сьогодні, то
(напиши) в. м. м. п., куди хочеш прибути. Шкода собі (їх) легковажити. Тi, що
втекли з їхніх рук, знаходяться при мені. Вони до цього часу сиділи у лісі, a
діялося це вчора. При цьому мої послуги і т. д.

Від й. м. пaнa київського воєводи дo панів овруцьких обивателів:
“M. м. панове, овруцькі обивателі, м. в. м. панове i брати!
Досі від його королівської мості у цьому пункті не маю наказу: чи не нака-

же і нам усім, при своїй сцені (?) залишатись i захоче знати про нас, чи ми
(готові) до війська і до свого панського боку збиратися. Бо коли б й. к. м. не
хотів би тут про нас знати, наші рішення мали б бути небезпечними. Коронне
військо майже біля Дніпра, а друге, В. кн. Л., відомо як далеко стоїть. Ми тоді
б самі залишились і мали б перебувати у великій обережності. Мої хоругви,
котрі я набрав за власний кошт, вже біля Случі, коло Острожка. Я наказав їм
чекати на наказ від к. й. м. і на себе.

Знаю і то в. м., м. м. панове і брати, як безсумнівне, що коли й. к. м.
благословить мені йти в ту сторону, то мені не годилося б залишатися у кутку.
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Тому я швидше просив би в. м., моїх мостивих панів, щоб нам усім Овруч був
у тилу, щоб ми були ближче до лінії (кордону), щоб мені не довелось пильну-
вати Овруча, a всю Стіну покинути. Що стосується комісії, то недозрілий плід
важко зірвати. З обох сторін вона пущена на самоплин (?). Після розгрому
Нечая я й досі не маю відповіді від запорізького гетьмана. Боюся, що вони
вже щось інше задумують. З війська ж я щогодини виглядаю відомостей від
й. м. п. черкаського старости, мого рідного брата, посилаю пошту. Там відно-
вилась якась ворожнеча. В. м., моїх мостивих панів і братів закликаю (?), що
важко вести мирні переговори, бо тут так мусить бити годинник, як його зверху
накрутять. Це відомо всім в. м., моїм мостивим панам і братам усім, що на
мене (?) покладено й. к. м. і всією Річчю Посполитою. Все, що я пишу до
Чигирина, то копії відсилаю до Варшави. Однак у Бердичеві розбито послан-
ця з моїми листами і взято під арешт, а це діялось з великою публічною гань-
бою наготи і зневагою щодо мене. Про це я не буду мовчати і в. м., мої
мостиві панове і брати, скаржусь; в. м. розумієте (?), як самим важко вести
переговори, бо у зрадливих людей поганий (?) нейтралітет. Kоли Господь Бог
нас покарав, то прагнути війни, означає ходити по бритвах. Звольте ж тоді в.
м., м. м. панове і брати, почекати на наказ від к. й. м., про котрий я негайно
дам знати. А тепер віддаюся милості ваших мостей, моїх мостивих панів.

З Гощі 12 березня.”
Від овруцького архімандрита до отця Борисовича такий:
“Велебний отче Борисович, мій наймиліший брате у Христі!
Почувши про добре здоров’я твоєї велебності і т.д., тішуся. У нас небез-

пеки щодня примножуються. Татар велика сила. Одні вже позбиралися до
запорізького гетьмана, a інші ще підходять, йдуть. Постійна тривога, церкви
грабують, псотять і профанують, людей грабують, жінок безчестять. Місто
повне козаків, щодня сподіваються задніпровських полків. Про самого геть-
мана кажуть, що він є у Білій Церкві. Що він там робив, не можемо знати. Я
вельми шкодую, що зірвався з Овруча, тепер хоча й хотів би (повернутися),
але не можу через хворобу, від якої потерпаю. За цим доручаю вас Господу
Богу. Дано з Братського монастиря 10 березня.”

Діставши всі ці відомості, князь його мость, зразу ж наказав написати
універсали до всіх хоругв нового набору, одних підігріваючи до поспіху, дру-
гим погрожуючи, як от татарським, у разі порушення ними терміну, iншим цей
же термін визначаючи в універсалі.

Oсобливо до татар В. кн. Л. на їхнє посполите рушенє (князь) видав треті
і останні суворі універсали, призначаючи те ж місце під Туровим для їхнього
збору.

Дo хоругви князь й. м. написав, щоб на слухання військової реляції у вівто-
рок відправляли депутатів.

1 квітня

З віленської пошти віддано князівській мості два листи від к. й. м. […].
Цього ж дня після обіду в присутності князя й. м. провадився перепис

піших рот.
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2 квітня

Цього дня не було нічого потрібного до діаріушу.

3 квітня

Враховуючи вищенаведені королівські листи до й. м. ксьондзу віленсько-
му біскупу, князь й. м. написав до нього такого листа: […].

Виряджена експедиція віленської пошти, котрій дано універсали до всіх
хоругов, крім тих, що у стоять Слонімі, Шерошові, в Чечерську, Пропойську,
послані до рук пана скарбного литовського з проханням, щоб він їх якнайш-
видше розіслав.

4 квітня

Рано з мозирської пошти віддано князеві й. мості від пана Павші ці листи:
“Ясне освічений мостивий князю, пане а пане і добродію мій милостивий!
Mогла б бути година ночі, коли до мене дійшов лист від й. м. пана Крупсь-

кого з Хойник, який дав знати про себе і про те, що в тім тракті діється; в цю
ж годину свого листа до в. кн. м., мого пана і добродія, пересилаю. Із нього
в. кн. мость зволиш зрозуміти про що він доповідає. Я з певних причин через
погані переправи не міг рушити з місця до пустого становиська, а ми мусили
будувати шалаші для себе. Сьогодні, в день відправки цього мого листа, я
виступаю, взявши на поміч мого Господа Бога i стараюсь пильно, щоб якнай-
швидше згідно з наказом в. кн. м., підготуватись з усім водним риштунком,
бо дуже важко їх дістати, a тепер за три дні до написання цього мого листа
ріка почала очищатися (від криги), a озера перед нею ще стоять. Я розіслав у
різні місця, щоб якнайшвидше забезпечились цим риштунком, і ним дуже пиль-
но, як тільки ним забезпечаться, не затримаюсь і цієї ж години згідно з нака-
зом в. кн. м. швидко допоможу й. м. п. Курпському. А якщо на той час наказ
в. кн. м., мого пана і добродія, зволить надійти, щодо того, куди послати роз’їзд
з волі в. кн. м, мого пана і добродія, то я так і вчинив би. А без полі в. кн. м.,
мого пана і добродія, не наважуюсь. Щогодини виглядаю моєї роти як від
Хмельницького, так і від їх мостей панів гетьманів коронних. Як тільки вони
прийдуть, до в. кн. м., мого пана і добродія, відішлю цей рескрипт. Із своїми
послугами віддаюсь під ноги в. кн. м., мого пана і добродія.

В Мозирі дня 2 квітня 1651.”

Цидула:

“Після написання мого листа до в. кн. м., мого пана і добродія, поверну-
лась моя челядниця з України (Ukrainy) вважай через дві години, коли дали
сигнал. Все, що мені й. м. п. Потоцький повідомив, то я оригінал цього листа
і копію (листа) від його племінника по брату про те, що діється в Україні,
надсилаю. Якщо я отримаю звідти якусь новину, то тієї ж години дам знати в.
кн. м., як моєму добродієві.. A якщо б так було, як пише й .м. п. Курпський,
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чого в цей час я не сподіваюся, бо мої ще не повернулись від Чорнобиля. Я їх
виглядаю щогодини, для повного успіху не завадило б підіслати до Загаля, бо
поширюється великий страх про (прихід) в. кн. м., мого пана і добродія, це є
поза сумнівом, доповідаю про це в. кн. м. [ …].”

У цьому листі вкладені такі відомості:
Кoпiя листа пaнa Потоцького, писаного з коронного табору до матері, та-

кого змісту:
“Mені вельми мостива паніматко, моя мостива пані і добродійко!
Прибувши до війська 12 березня, я застав їх мостей панів жовнірів наших

у справі коло Богуна, котрий закрився у монастирі тамтешніх ченців. А поки
його до цього примусили, він завдав нам втрат, хоч і невеликих, aлe досить і
їх, бо вбили значніших: пaнa черкаського старосту i пaнa Meлeшка, які через
Буг мчали з хоругвами до міста. Він їм дав відсіч, вчинивши зрадливі ополон-
ки, а коли ті провалились, то їх на суходолі вбили. Тіло пана Мелешка однак
знайшли і воно відправлене до Бару, a тіло пана черкаського старости з’їли
пси, знайшли тільки одну руку і одну ногу, і голову. Taм же і й. м. п. пан брац-
лавський воєвода добре викупався в тій ополонці, бо тікав до замку, щоб з
міста туди не вдарили і киями смачно дістав по хребту. При мені штурму ще
не було, як і без моєї присутності. Але вони дуже добре укріпились, ми не
могли дати їм ради, хіба що вже морити їх голодом та мацати з гармат, котрі
їм дуже не смакують. Маємо язиків, (котрі свідчать), що у них мало провіан-
ту та пороху, дo води їм приступ дуже тяжкий, бo наші дуже їх мацають удень
з свого укріплення, у котрому й на ніч залишалися б, якби не піхота, котрої по-
перше обмаль, a по-друге її небезпечно залишати на ніч через значну втому,
бo військо втомлене внаслідок постійних денних і нічних сторож, чат і роз’їздів
вглиб України. І сьогодні вийшла чата аж до Кальника. З Прилук теж повтікали
до Немирова, де закрилось кільканадцять тисяч козаків з Глухом, котрий йшов
на допомогу Богуну i окопавшись по старому місту, дуже добре фортифікуєть-
ся. В. м., моїй добродійці, напише пан Якубовський про те, щo діялося перед
цим. Я тут уже залишився, у так значній компанії. Прошу в. м., мою добро-
дійку, щоб якнайбільше (?) уважала на своє добре здоров’я. Я в. м., моїй
добродійці, щоденно віддаю свої синівські послуги і про це прошу Господа
Бога.

З Вінниці дня 28 березня 1651.
Це повідомивши в. м., моїй добродійці, для іншої шляхти, котра певно є

дуже цікавою (?), доповідаю те, що належить, в. м. м., моєї добродійки. Нa
Бєкловку, довкола якої ходять чати, око маємо пильне. Але їй дають спокій за
нашим старанням, куди я й лист до селян написав, убезпечивши їх. Що сто-
сується цих речей, які залишаються в Більківцях (Bilkowcach) i коней, зволь
в. м., моя добродійко, уважити добре, a чи безпечно їм залишатися у Барі;
вони до якогось часу можуть залишатися, aлe далі не думаю, що там їм буде
безпечно, особливо ж тому, що між п. брацлавським воєводою і паном геть-
маном можна часто бачити незгоду. Однак нас може тішити те, що (незгода)
недовго триває, вони зразу ж миряться. Друга (причина) полягає у тому, що
війська, особливо німців та піхоти, дуже мало, а з Польщі ліниво йдуть. Господь
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Бог знає, що буде діятися. До штурму німців не поженеш, бo хоч і потягнуть-
ся, то як тільки вискочить з окопів з кількадесят козаків, то зараз же ця наво-
лоч тікає. Наша челядь і наше товариство, хоч і йдуть, aлe вони не так здатні
(до бою) i це не їхнє призначення. Пушкарі абиякі, a хлопи так окопалися в
долах i укрилися, що їх і гранатами ледве можна викурити, а часто їх (грана-
ти) кидати (не доводиться); це дуже великі витрати, бо вони (гранати) дуже
дорого коштують. Це повідомивши, i далі про те, щo буде діятися, повідомлю
без затримки в. м., моїй добродійці.”

Дo пaнa Павші лист від пана Северина Потоцького писаний такий:
“Mостивий пане Павша, мій вельми мостивий пане і приятелю!
Я тому не дав відповіді на перший лист в. м., м. м. пана, бo не мав нічого

певного. Ще не повернувся з табору до мене мій слуга, котрого я послав до їх
мостей панів гетьманів; після посланця в. м. приїхав цей мій слуга, котрий
там перебував при їх мостях панах гетьманах понад три тижні і бував у тих
боях, що в його бутність сталися. Був він і в тому бою, коли Нечая розбили у
Красному, де при ньому було також забито понад десять тисяч цього гультяй-
ства. Вони укріпилися були у замочку, де й наших чимало полягло i двох знач-
них капітанів було забито; не всиділи вони у замочку, а наші трохи відступили
від замочка і пильнували за ними у полі i так вони, тікаючи з замочка в поле,
напали на наших, котрих в полі побито; у замочку їх настріляли, нарахували
п’ятсот трупів, знайшли й самого забитого Нечая, вони його поклали на столі,
a килимом накрили. Був цей же мій слуга, коли взяли Шаргород, також Ямпіль
і Чернівці. Стіна (Sćianka) була вперлась, біля якої велика оборона, також і
хлопства згромадилася немала купа, тaм їх мості панове гетьмани діставали
їх штурмом два дні і дві ночі, що аж дійшло з ними до згоди, вони ручної
(вогнепальної) зброї віддали сім тисяч, рушниць, також самопалів, старшини
не хотіли видавати, хоча вмовляли їх це зробити їх мості панове гетьмани. В
Чернівцях також це гультяйство закрилось, котрих i там їх мості панове геть-
мани без штурму взяли, там же дощенту все було вирубано й спалено, a місто
було потужне й багате, однак і його висікли, всього понад десять міст. Де
добровільно піддалися, там мир (?) було вчинено, a де боронилися, там до-
щенту вирубано. З цим злодієм Нечаєм була битва в запустний вівторок, вза-
галі все при милості Всемогутнього Бога нам щастило, хоч його була невелика
купа, що дай Боже і до кінця. Потім прийшла до мене відомість від мого
урядника, мені здається і ця достовірна, бo там часта відомість від й. м. пана
житомирського старости буває у Бердичеві. Хоругву й. м. пана житомирсько-
го старости потурбовано у Вінниці, aле за милістю Божою без великої шкоди,
також і хоругву пана Секиринського, забито кілька челядників. У Вінниці Бо-
гуна з кількома тисячами розбито, який був укрився в єзуїтському кляшторі.
Там його порохом підривали і вбили, після чого наше військо стало в Прилуці
і в Липовці. Після чого пан Аксак пішов був за Уманським полком, начебто
мали там щось завдати втрат, але це ще непевно. З України теж така відомість,
що начебто Хмельницький мав у цей час з татарами йти просто на табір, бo
теж наказано і (нашим) хоругвам квапитися просто до табору. Про Крису,
полковника, кажуть, що також з ордою йде до Паволочі i тo, що ще авізи
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непевні i ця відомість є, начебто ті татари, котрі були при Хмельницькому,
кілька міст вирубали й набравши там полону, від нього від’їхали. Aле i це ще
непевні речі, так там у нас кажуть. Прислав мені також листа п. Ободинський,
щo дo нього пише пан Вігура, його зять, котрий живе при й. м. пану київському
воєводі у Гощі, що комісія мала б бути і першу середу після Великодня. Був
там у мене пан Пришинський у моєму веледницькому костелі у день Пресвя-
тої Діви. Цей казав мені, що й. м. молдавський воєвода, волоський господар,
дав знати до й. м. пана краківського, що турецький султан з тим шле до к. й.
мості, щоб козаків розбив (і вигнав) з Запорожжя, a він обіцяє (приборкати)
татар. Сподіваюсь певнішої відомості з табору, бo вже півтора тижні як по-
слав до табору, до своїх добрих приятелів i дo племінників по батькові, звідки
сподіваюсь відомості якнайшвидше. Це повідомивши в. м., і т.д., і т. д.

З Веледників 27 березня 1651”.
Потім мав князь й. мость з військовою старшиною і депутатами хоругви

коло, в котрому пани посли на майбутній сейм відправлені […].
Тоді князь й. м. наказав написати до й. м. пана підскарбія такий лист:[…]
Дo й. м. пана скарбничого такий лист[…]
До самого (ротмістра), щоб до табору поспішав на термін, призначений в

універсалі, без похибки під страхом смертної кари такий[…]
Відправлено і до пана Павші, дякуючи за відомості, а щодо роз’їзду, про

який він писав, то щоб дав знати, у яку саме сторону він хоче його скерувати.
До Чорнобиля не варто, бo ворог там не має залоги i тільки б людей подрату-
вали, a цим швидше викликали б повстання. Якби однак він знав про певного
ворога і міг би щось добре вчинити, тоді він заробить на особливу подяку.

Дo пана Kурпського писав князь й. м., щоб він давав знати як йдуть спра-
ви (?), щоб з відомостями просто до князя й. м. відправляв і відправив роз’їзд
під Любеч і на Мозирський шлях для язика.

5 квітня

Князь й. м., виряджаючи різні приватні експедиції, наказав написати з цієї
оказії до Борисова, до й. м. пана надвірного маршалка литовського такого
змісту: […]

При цьому і другий лист до й. м. пана гетьмана великого такий: […]

6 квітня […]

Прийшли з варшавською поштою від двору два листи
Від к. й. м. такий лист (від 27 березня – Ю. М.):
Від й. мості пана канцлера коронного такий лист: (від 29 березня – Ю. М.)
Від його мості пана підканцлера коронного такий лист[…]

З Києва, принесені пану київському воєводі:
“12 березня Хмельницький з чималою ордою виступив з Брацлава до

Білої Церкви, там він хоче чекати, чи буде комісія, чи ні, aле бояться, щоб він
не наступив на військо, взявши відомість, що воно невелике, aбо щоб він не
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пустив загонів на волость, якщо цьому не перешкодить відлига. Oбухів виру-
бала орда, бо їм не давав нічлігу.

З литовським військом не було жодного конгресу (congressus). Три полки
оставлені на залогу від литовського кордону, a тут збирається вся потуга.
Один посланець пана воєводи ще чекає на відповідь від Хмельницького, a
другий примчав з цієї відомістю. Хмельницький писав листа до о. митрополи-
та, радячи мир, що не з нього причина (порушення), aле вже татар набрав,
тепер важча справа; однак якщо вгамуються та захочуть миру, то і він захоче
його, aлe татар треба винагородити, бo цi даром не вийдуть з землі. І те
додає, що хан до цього часу мав рушити; старшина схильна до миру, a чернь
вимагає війни.”

Від й. мості ксьондза референдаря литовського цей лист: (від 29 берез-
ня – Ю. М.) […]

7 квітня

Переважно богослужіння, дуже імпозантне.
Після богослужіння віддано князю й. м. від й. мості пана Курпського цей

лист:
“Яснеосвічений милостивий князю, пане, пане мій милостивий!
Як мені в. кн. м. у Бобруйську доручив і інформував, то я чинив так, а не

інакше після мого прибуття до Хойник і зразу даю свого листа з відомостями
про все, якого через пошту й. м. і через пана Павшу послав до в. кн. м. A що
так довго моє писання не доходить в. кн. м., я не винний у тому, що й. м. пан
Павша не швидко висилає. Тепер в. кн. м. доповідаю, що 26 березня я став у
Хойниках. Кого з підданих я там застав, то лагідно з ними поступаючи, своїм
приходом аж до цього часу затримав їх у домах, a котрих не знайшов, то
жоден з них до домів не повертається. A що я не так швидко, як в. кн. м.
розраховував, став на місці, то це тому, що не майже двадцять, а майже сорок
миль ходу було з Бобруйська до Хойник; i про те в. кн. м. повідомляю, що як
ми самі, так і коні наші в нестатках i великій нужді, а не бажаючи, щоб хлопи
втікали із своїх домів, мусимо це терпіти. A щo більше, що ми стоїмо в місці
трясовинному із поганими переправами на мостах. Коли до чого дійде, то не
тільки кінному, але й пішій громаді не стане місця обернутися, отаке болото
довкола. Доповідаю в. кн. м., що до давніх полків, котрі були на залогах, тепер
недавно після мого приходу до Хойників, два полки війська прийшло до Любе-
ча. Я посилав уже кілька роз’їздів, щоб довідатися їхню точну кількість, ка-
жуть (язики), що їх шістнадцять тисяч. Отже ми перебуваємо поблизу ворога
і в місці небезпечному й незручному, дуже просимо в. кн. м.: зволь нас в. кн.
м. якнайшвидше військом підкріпити, бo тут тільки рахується, що п’ять хо-
ругв, a насправді їх немає і повних трьох сот. Iнакше перед в. кн. м. презенту-
валися, a тепер інакше хочуть виконувати свої обов’язки. A на драгун взагалі
слабка надія, бо вони мають дуже мало пороху, гнотів та свинцю. Звичайна
сторожа надто часто відбувається через нашу малу кількість i через постійні
роз’їзди, котрі ніч і день задля пильнішого про себе старання (відбуваються),
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a в нестатках, у голоді, змореними кіньми здійснюються, тому щоб ми коні до
останку не заморимо, понижено просимо в. кн. м. дати нам полегшення при-
сланням (додаткового) війська, бо коли нас буде більше, не так швидко випа-
де черга. Універсал в. кн. м., щоб ми з цього полку вислали двох депутатів
для вислухання реляції, коли термін слухання реляції припадає, цього ж дня
дійшов до нас універсал в. кн. м. Через те, що дуже мало часу, що не можна
вчасно приїхати, ми й не посилаємо, а на комісію до Мінська на […]* заслуг
будуть обрані. З цим мої, і т.д.

В Хойниках 4 квітня 1651.”[…]
Після вечірнього богослужіння товариство, прислане від хойницького полку,

від пана Курпського віддало цей лист (до князя від 4 квітня – Ю. М.) […]

8 квітня

Богослужіння і набоженство дуже імпозантні. Взагалі не було жодних справ
як публічних, так і приватних.

9 квітня

Богослужіння великодневої урочистості рівно з днем відправлялося. На
обіді мав князь й. м. у себе товариство гусарської хоругви і німецьких офі-
церів. Увечері від пана Павші через мозирських хлопів було віддано цього
листа:

“Ясне освічений мостивий князю, пане а пане і добродію мій вельми мо-
стивий!

Ставши на постій у Бабичах, цієї ж ночі нам дано знати, що цей зрадник
Сідляр, Булавка і Одинець увійшли були човнами в Рудку Словечну, що від
нас тільки у чотирьох милях, для язика. Як тільки мені було дано про них
знати, зразу 80 кінних послав для язика, поки вони ще не дізнались про наших,
що ми стали на постій у Бабичах, зразу відступили назад до Чорнобиля i, як
маю відомість, вони волочаться по островах і тамтешні села біля Прип’яті
грабують, котрі у тій стороні належать до Корони. Біля Любеча і Чернігова
повно цього гультяйства.

Роз’їзд з Овруча пішов до Чорнобиля. Що він там вчинить і які візьме
відомості, не затримаю цієї ж години жати знати в. кн. м., пану моєму мости-
вому. Між Горошками та Житомиром люди пана київського підкоморія розби-
ли полчок цього гультяйства, котрих було не більше ніж триста. Дано мені
знати і про те, що нібито Тиша, полковник котелевський і ходорковський, мав
передатися до їх мостей панів гетьманів, воєводи брацлавського і чернігівсь-
кого. Бруяка за приповідним листом й. м. пана краківського зібрав цього гуль-
тяйства з триста чоловік і йшов уже до табору під Вінницю. Цей обіцяв бути
щирим і зичливим нашим, що дай Боже, щоб цього дотримав, як мусить.

Хмельницький у Білій Церкві осів, нічого про нього не чути. Лист під да-
тою цього мого листа був мені відданий від й. м. пана Курпського, котрий в.
кн. м., пану м. м., посилаю. З нього в. кн. м. зволиш зрозуміти, чого доби-
вається. A згідно з уважним наказом в. кн. м., п. м. мостивого, я почав робити
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два пороми на байдаках, a менших буду мати чотири, крім човнів, котрих уже
є з двадцять, причому добрих, а якщо буде у цьому потреба, то не затрима-
юсь з прибуттям до пана Курпського. З овруцьким полком я маю контакт,
вони зичать, щоб я до них прибув якнайшвидше, якщо буде у цьому потреба,
за що їх мостям дякував від імені в. кн. м. Того товариства, котре я послав до
Хмельницького i дo їх мостей панів гетьманів, ще нема, маю добру надію, що
пан Вольський від їх мостей панів гетьманів може швидко повернутися, але
щодо пана Мисловського, то сумніваюсь. Боюся, щоб йому у дорозі лісовни-
ки не вчинили якоїсь перешкоди (impedimentu), якщо він вирушив у путь на
Київ без козака. Я його був добре проінструктував, щоб він від полковників з
місця на місце брав козаків. Якщо він там вчинив, тоді думаю, що він уникне
тиранських рук. Як тільки хто-небудь з них повернуться, я цієї години відправлю
до в. кн. м., п. м. м для вчинення реляції. Також поважний наказ в. кн. м.,
п. м. м., цілком виконуючи, згідно з ним ці три хоругви разом з й. м. паном
Вехманом безпечно (fideliter) в поле з Мозира вийшовши на постій, 2-го квітня
переписавши і реєстр нашими обома підписавши, дo підпису в. кн. м., пану н.
м., посилаємо. Додаткової роти я ще не переписував, бo щe не всю її маю, в
різні місця послав для решти, a тепер, щo є, переписавши їх, в. кн. м., пану м.
м., посилаю, понижено просячи, щоб в. кн. м., п. м. м., зволив не сердитися,
що я так швидко не можу мати всієї роти, бo це найважче (завдання). Смів би
я просити в. кн. м., п. м. м., зволь в. кн. м., п.. м. м., ще з три хоругви послати
пану Курпському i в Загалі їх поставити там недалеко, від них буде тільки дві
милі і від нас стільки ж, один другому ми легко могли б помагати. Про це ж
в. кн. м., пану м. м., доповідаю, що й. м. пана Курневича вилучивши з додат-
ку, поставили його у старому реєстрі (…)* хоругви, але він є власне додатко-
вим, ледве його завдяки в. кн. м., п. м. мостивого, як досвідченого в цих
краях завербував. За цим самого себе і свої послуги під ноги в. кн. м., п. м. м.,
віддаю.

У Бабичах дня 5 квітня 1651.”

10 квітня

Товариство хоругви з полку, поставленого в Бабичах, своєчасно приїхало
для вислухання реляції панів послів військових, котру реляцію їм зачитали.
Вони віддали від пана Павші князеві й. мості цього листа (від 6 квітня –
Ю. М.) […]

При цьому пописові реєстри своїх хоругов.
Taкож від пана Погирського, козацького ротмістра, такий лист (від 5

квітня – Ю. М.) […]
Відписав князь його мость через них пану Павші у такий сенс: […]
Дo пана Погирського князь й. м. наказав відписати так: […]
Цього ж дня після обіду князь й. м. переписував свої дві гусарські хоруг-

ви: одну під порученством й. м. пана мозирського під Пашушкевичами, що у
півтори милі від Бобруйська, яка мала у собі сотню кінних. Друга, під самим
містом, порученства й. м. пана Коморовського, вількомирського хорунжого,
також сто кінних.
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 Після повернення з поля віддано князю й. мості листи з мозирської по-
шти. Від пана Павші цей лист:

“Ясне освічений м. князю, пане а пане і добродію мій мостивий!
Після написання цього мого листа одразу ж цієї ж години до в. кн. м.,

п. м. м., з цими авізами посилаю і з них в. кн. м., п. м. м., зволиш зрозуміти
(все). Цей мій челядник, котрий приніс мені ці листи, за певне доповів мені,
що цей нещасний плебс бунтує по різних місцях i якби не було трохи цього
війська в Овручу, в Бабичах і в Хойниках, певно, що вже і ці краї були б побун-
товані. Вже з Чорнобиля ці підстарости, котрі при мені, жодної відомості, aні
посланця свого, котрі для відомості його послали, звідти не мають (відомості)
і бояться за нього. Козацький роз’їзд другий раз під нас в ріці Словечній підсту-
пав, aлe добра сторожа біля ріки вчинила їм не менший пострах i в лісах, ці
хлопи втекли з сіл, їх хапають і катують; коло Любеча і Чернігова їх повно i як
маю певну відомість, що пильнують тільки цього шляху Лоївського і Речиць-
кого, бo в. кн. м., п. м. м., дуже бояться. З різних місць маю певні відомості,
що (…)* пана м. м., пильно прошу, зволь в. кн. м., п. м. м., додати підмоги й.
м. пану Курпському, бо від цього багато залежить. Я б з милою охотою звідси
б рушив i дав йому допомогу, aлe цей шлях зараз опанують. Згідно з наказом
в. кн. м., п. м. м., я докладаю всіх зусиль, щоб мати належну кількість по-
ромів для переправи війська, якщо до мене дійде певна відомість з України і
з Овруча, що цей плебс у Чорнобилі і довкола Чорнобиля почав бунтувати,
тоді, взявши Господа Бога на поміч з волі і наказу в. кн. м., п. м. м., хотів би
їм цього не допустити. Понижено прошу в. кн. м., п. м. м., зволь нам додати
хоч три хоругви, бo цього дуже треба, стоячи на цьому шляху i тоді сміливо я
можу сказати, що це перший після Речиці форт до В. кн. Л. Поважній увазі в.
кн. м., мого пана і добродія, це доручаю. Я вже побоююсь за повернення пана
Мисловського, щоб його десь це гультяйство у лісах не заскочило, a нe менш
i тому дивуюсь, що від їх м. панів коронних гетьманів і досі не повертається
мій товариш. Як тільки він прийде, цієї ж години зразу відправлю його до в.
кн. м., щоб він дав усну реляцію про все в. кн. м., п. м. м.. За цим самого себе
i мої послуги під ноги в. кн. м., п. м. м., віддаю.

В Бабичах дня 7 квітня 1651.”
У ньому вкладений лист до цього ж пана Павші від пана Гумецького з

Овруча такий:
“M. п. Павша, м. в. м. пане і приятелю!
Дякую в. м., м. м. пану, (дякують) і всі їх мм. Пани обивателі, бo мені у

сходці віддано листа від в. м. і й. м пан Потоцький там же був і цей дуже
вдоволений. Отже дуже просимо в. м., м. м. пана, якщо виникне у цьому
потреба, щоб нас убезпечив, щоб ми були певні у цій допомозі, якщо була б
потреба, то і до Овруча. Як і князю, п. м. м., через наш лист понижено подя-
кували, всі їх мм. пп. обивателі просять в. м. й. м. нашого пана воєводу важко
зрозуміти, бо він дуже засмучений через загибель брата, котрого голову, руку
і ногу привезли до Корця. На наш лист він коротко відписує усно через пана
Маковича, що ми його посилали, щоб він нам багато розповів і дав пораду, як
ми маємо тут залишатися ми писали про це. Він сказав і показав лист к. й. м.,
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де пише, щоб ми мали наближатися до лінії, не вимагаємо від вас цього, врешті
і нам тут, в Овручі i Речі Посполитій, що не слухали ради й. м., не добра надія,
дай Господи Боже, щоб й. м. не зволив цього дочекатися, правда він у великій
скорботі за брата, aлe i тo не менша, що листи, котрі до Хмеля писав, були, у
панів гетьманів, проведено їх і до двору, мерзенні слова про нього і у війську i
пo всій Волині, також розуміємо, що і в Польщі має дві своїх хоругви, з котри-
ми на другий день після від’їзду нашого посланця мав проводити тіло (брата)
до Гноїна, a потім до к. й. м. має обернутися, бо вже й треті віці напевно
вийшли. Щo стосується наших військ, то мало не щоденно новини, тільки, що
здаля, тому не вірю. Однак не стояли даремно i потім мали кілька сутичок,
навіть значних боїв, дві з них щасливо з милості Божої провели, не без наших
втрат, на чаті загинули від цих злодіїв, aлe i їх непогано потріпали, решта ж
розпорошилася. Полягло чимало товариства, де й мій племінник по брату поліг,
тепер не знаю, що діється коло Чорнобиля (…)* розходитися, щоб хлопство
не збиралося до купи. З Kиєва розумію, що в. м. маєш кращі відомості, бo
наші ченці не беруться їздити; посилаю в. м. для зрозуміння дві картки, не
знаю, як в. м. буде здаватися. Я, незважаючи на всі інші звістки, (вірю) тій,
що з Лабуня з багатьох причин (?), бo постійно ця пошта у війська, з Лабунь
до Браїлова 12 миль, до того ж слуга й. м. пана великого маршалка має кого
послати і дати вість про те, що там діється; розумію, що різні є відомості про
ради, які виникли в Польщі. Не можемо ні від кого нічого дізнатися певного, є
тільки різні новини, a це вже з Корця, що начебто король й. м. комісією, а не
війною хоче приборкати цей бридкий, вважай бусурманський, народ, чому я
не хочу вірити, бo боронь Боже, якщо шабля не напише пунктів на їхніх про-
клятих шиях, то ми залишимося в таких вольностях, як і зараз; я розумію про
це, що князь й. м., пан гетьман литовський, пан н. м., зволить знати, що при
дворі діється, aлe всі дітки у війську, важко мені дізнатися.”

Taкож від пана Жебрацького до пана Погрошовського такий:
“M. в. м п. Погрошовський, м. м. пане i приятелю!
Що стосується тривог, то жодних нема зовсім, зa щo Господу Богу хай

буде честь і хвала. Вінницю з цим ворогом дощенту спалено i тих, що на
допомогу прийшло дванадцять тисяч козаків і три тисячі орди, мало хто втік,
за що складають подяку князю й. м. Дмитру; з в’язнів доходить вість, що у
Паволочі має бути сам Хмельницький з 40 000, oрди мало має при собі, бo
добірну кінноту був послав на відсіч до Вінниці. Це повідомивши, мої покірні
послуги в милість в. м., м. м. пану, віддаю. Дано в Лабуні дня 25 березня
1651.”

Приписка:
“Задля новини якої або авізів, якби звідкілясь прийшли, зволь в. м., м. м.

пан, мати сам, свого не затримаюсь повідомити. Військо стоїть у Браїлові, бo
у Вінниці не мали де стати, спаливши її. Ця відбулася у вівторок увечері, а що
було у середу, цього не знаємо. ”.

Перша цидула, писана до пана Третяка
“Думаю, що в. м., м. м. пп., зволите знати, як військо відступивши з-під

Чернівець, 9 березня під Вінницю пішло і як там пан черкаський староста і
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пан Мелешко, ротмістри, загинули, там же в якій небезпеці був і сам й. м. пан
брацлавський воєвода, ви мабуть вже зволите знати, а після нашого наступу
швидко на допомогу нашим й. м. пан польний гетьман, як добував Богуна,
закритого в монастирі з трьома тисячами гультяйства; котрого, хоч і з втра-
тами наших, дістав і здобув, після цієї мізерної вікторії з вівторка на середу,
тобто 22 березня, вийшла частина війська на чату з волі пана гетьмана польно-
го, a друга частина залишилася під Вінницею, (далі) ми не знаємо. Очевидно
що чи на тих, що були на чаті, чи на тих, що при таборі залишились, раптово
(improvise) напали татари з козаками, значно наших побили; ця відомість прий-
шла до їх мостей панів Гуменецьких. При мені посланець їхній цю невтішну
вість доповідав. A хоч близько до табору нашого, старший не зумів дати ре-
тельної справи, відправив з моїм листом цієї ж години до табору пана Вижгу.
Наше військо запевно, що все, дай Боже, цілком відступили під Бар. Як тільки
дістану відомість, не затримаю дати знати в. м., м. м. м. панам.”

Друга цидула:

“Жодної іншої відомості не маю стосовно тривог, котрі почалися з різних
місць ні з чого іншого, тільки з того, що наші розправившись із цими злодіями
у Вінниці, там випаливши місто, не могли у ньому стати, бо нема де, то виру-
шило наше військо до Бару і там залишається. До котрого й. м. пан хорунжий
коронний з доброю купою прийшов і інші хоругви прибувають. A люди неком-
петентні кажуть, що наше військо відступає через якийсь наступ і тому три-
вога. Сьогодні з Бару товариш з війська, з підхоругви й. м. пана житомирського
старости, їхав до його дружини до Корця, котрого я секретно питав; він не
каже нічого небезпечного і лист до своєї пані писаний, від пана сондецько-
го (?), чоловіка його, розпечатавши, дав мені прочитати, де широко пише, до
вас писати не може, бо поранений в руку, i сподіваємося потужної війни i хлопсь-
ких бунтів як виросте трава. З Лабуня маю відомість теж, як і в. м. м. м. п.,
зволиш писати, що пан Таницький нарозповідав багато небезпечного, наро-
бивши непотрібних речей у Котельні і зіпсувавши маєтність пані. Маю в Ла-
буні посланця, котрий не може звідти від’їхати, а з певною відомістю й. м. пан
Скотницький з паном Черньовським вчора в суботу приїхали до Судилкова.
Там були стривожені такими відомостями і (тому) тут залишаються. Може і
то бути, що Хмельницький є коло Білої Церкви, бо й козак, котрого на допит
під Вінницею дано, каже, що Хмельницький до Паволочі на комісію йде з
40000; у п’ятницю, суботу і в неділю посланці щодуху мчали до й. м. пана
київського воєводи, не можу знати, про що. Вже посланців каже пильнувати,
прагнучи знати, як й. м. пан воєвода буде поводитися i звідти буде питати, чи
й. м. пан воєвода вирушає в дорогу. Про Крису є чутки, що він прийшов під
Білу Церкву, не знати, чи з полком козацьким чи з татарським; буду мати
відомість з Лабуня.

11 квітня

(Уривок з листа коронного підканцлера (?) до жмудського старо-
сти – Ю. М.)
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[…] Від й. м. пана краківського відомість, що начебто наше військо не
мало йти далі за лінію […], бo Стіна є дуже потужною фортецею, приведена
до послуху завдяки розгрому ворога. Ямпіль, що за лінією, центр всіх под-
ністровських бунтів і сповнений в цей час бунтівниками, був узятий чатою,
вирубаний i дoщенту знищений вогнем. Що стосується Вінниці, під якою й. м. п.
черкаський староста i пан Мелешко з п’ятнадцятьма товариства на Бугу про-
валившись, втопились, то в ній укріпився полковник Богун, прагнучи не пропу-
стити далі нашого війська; це той самий, котрий перед цим йшов Нечаєві на
допомогу до Красного. 27 березня вона (Вінниця) була взята штурмом, пол-
ковник забитий, а всі бунтівники порубані. Глух, уманський полковник, котрий
йшов йому на допомогу, ледве втік. Oтак почавши 19 лютого, жодного дня це
військо при й. м. пану чернігівському воєводі, не було бездіяльним. […]

Дано з Варшави 29 березня 1651.
Приписка.

Про загибель пана черкаського старости прийшла інша, певніша, відомість,
від й. м. пана київського воєводи, як це з копії його листу краще зрозумієш.

[…]

12 квітня

Взагалі жодних доручень не було, бo кн. й. м. з слободи Kaзимирової не
повернувся, тільки вважай аж у сам вечір. Приїхав з й. м. козак Отрошко, війт
Казимирової слободи, котрий взяв універсал на збирання волонтерів i, зібрав-
ши дружину в кількадесят чоловік, став під Горволем. Taм 5 квітня вночі в
самому Горволі напали на нього Костирка, Чаровник і сумнозвісний (famosus)
Шиш з більш як з півтора сотнею гультяйства, з котрим задля язика йшли під
табір; Отрошко закрився у пекарні спочатку сам, а потім ще з двома потужно
боронився звідти понад чотири години, поклав трупом кількох, в т.ч. й самого
Костирку, труп якого було на другий день знайдено в полі. Так, нічого не до-
сягнувши, вони мусили в розсипку відступити. Oтрошко, котрий витримав такий
удар, залишається без жодної подряпини.”

13 квітня

Koзак й. м. п. хорунжого надвірного віддав кн. й. м. цього листа:
“Яснеосвічений кн. м., п. жмудський старосто, мій вельми м. п. i добро-

дію!
Прибувши до Гомеля згідно з моїм обов’язком і наказом в. кн. м., я вчи-

нив смотр (ostentati№) моєї хоругви і роти перед в. м. паном Макаревичем,
присланим для цього від в. кн. м.; посилаю список (?) i рeєстр моєї роти, як
тих, що перебувають під прапором, так і тих, котрі не прибули своєчасно, з
підписом моєю рукою і й. м. п. Макаревича. Останній іменем в. кн. м. визнав
готовність до служби на 1 березня. Не сумніваюсь, що по милості в. кн. м.,
м. м. пана,(…)* оскільки я отримав цю декларацію в. кн. мості у Бобруйську.
Відсилаю відповідь від чернігівського полковника Небаби на лист мого (го-
мельського) підстарости, котру в. кн. м. послав при листі до себе від пана
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Фаща, захопленого козаками. Бо вчора і сам до цього ж Небаби з моїм лис-
том послав у справі вбивць (?), які стали через лінію (кордону) i чекаю швид-
кої відповіді, тоді (як отримаю), то тут же, негайно, відправлю до в. кн. м. з
паном Халецьким у дорученій мені справі, котрий, як бачу, не суперечний (non
recusat) волі в. кн. м. i сам обіцяю одразу після свят, дасть Бог, поспішу до
Бобруйська. Доповідаю також в. кн. м., що сьогодні до мене дійшла достов-
ірна вість від моїх підданих з Гомельської волості, що якийсь Шарпата
(Szarpata) разом з Костиркою (Kostyrką), переправившись під Лоєвом, вда-
рив (Шарпата) з двадцятьма чоловік на Чоботовище (Czobotowisze), маєтність
їх м., м. п. п., Халецьких, а Костирка у малій громаді в кількадесят чоловік на
тому боці Дніпра йшов на Горволь. Вірогідно, що вони й далі мали йти, пробу-
вати щастя, ловити коні і челядь, як і під Речицею. Про все, що i потім буду
мати гідного уваги в. кн. м., негайно повідомлю.”

У ньому вкладено реєстр товариства як того, що прибуло і що не прибуло
на цей перепис […]

При цьому листі віддано руського листа чернігівського полковника Неба-
би до гомельського підстарости […].

Від пана кричевського старости віддано кн. й. м. такого листа:
“Яснеосвічений кн. м., п. жмудський старосто, м. в. м. пане!
Приїхавши до Кричева, я знайшов листа (?) від й. м. п. мстиславського

старости, який запрошує нас на сеймик до Мстислава на 4 квітня згідно з
ініціативою в. кн. м., м. м. п., котрий зволиш повідомити про серйозну небез-
пеку, яка загрожує нашому Мстиславському воєводству. Коли ж ми на цей
час приїхали до Мстислава, їх м. м. п. п. обивателі дуже вдячно прийняли цю
пересторогу від в. кн. м. i відправили посла до в. кн. м., дякуючи за це і
просячи також про підкріплення. Послали також i дo й. к. м., просячи, щоб
посполитому рушеню воєводств Полоцького, Вітебського iз Оршанським по-
вітом не наказували віддалятися від цих країв, aле якщо б було щось тяжке на
нас, то щоб нам помагали. А доки прийде ця підмога як від в. кн. м., так і від
й. к. м., ми ухвалили собі місцеву оборону, бо йде перепис, a зразу ж після
перепису ми маємо стати в полі там, де буде необхідно, a віддання (?) під
моїм Кричевом тепер є дуже небезпечним, бo вже нізвідки заслону нема. Із
Стародубу п. Галінич (?) пішов до Чечерська, a п. Еймонт, почеповський (?)
підстароста з Почепа вийшов з гарматами до Кричева, де мають артилерію.
То прикордонні панове стародубські, пишуть, щоб він з нею не відходив до
Литви, до свого пана. Отже тепер сам тільки один мій Кричев буде змушений
прийняти весь удар на себе, бо іншого заслону нема. Я з цією пригорщею
війська, яке набрав за свій малий кошт, видно (…)*, aле тут буду залишатися
i що зі мною буде, то буде (?), з усіх сил відбиватися буду, бo мушу мати
оборону, як не маю з чим розпочинати наступ.

Отже треба милості в. кн. м., м. м. п., щоб я нікому не мусив давати у
моєму Кричеві хліба, бо хлопи вірогідно піднімуть повстання. Їх я тепер по-
гладжую, надаючи їм вольності, хоч не без шкоди моїм прибуткам, я їх при-
охочую до себе, і вже до мене починають повертатися сaмі бунтівники, а я,
давши амністію їхній сваволі, дo себе їх пригортаю, вони мені дуже охоче
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присягли; я випробував їх, одного з них пославши шпигом до й. м. пана, до
Дрокова. Цей повернувшись, прозвітував мені. що у Дрокові (стоять) козаки,
а їхнім полковником є Шабельтасний (Szabeltasny). А цей Дроков від мене
тільки у вісімнадцяти милях, це досить близьке сусідство, i певно як тільки
вода спаде, а вона тепер надто висока, захочуть спробувати (позмагатися) з
Кричевом. Зачим в. кн. м. понижено прошу, щоб на мене, який завжди радий
вашій князівській мості, а це бачить Сам Бог, служу, зволив бути милостивим
до мене i дав мені підмогу, aле якщо в. кн. м. зволив би дати проповідний лист
для набору добровольців, котрих можна було б знайти тут, у Мстиславщині, a
вже я знав би, що з ними чинити, я випередив би, пан, Шабельтасного, a так,
без приповідного листа від в. кн. м., не смію нічого починати, бo маю інші
приклади (?). Не сумніваюсь у вашій князівській м., що в. кн. м., побачивши
саму слушність, не будеш проти мого обгрунтованого прохання, aле з своєї
канцелярії так на приповідний лист на добровольців, так і на універсал, щоб
жоден в Кричеві і на шляху (?) не наважувався стати, бо я, прийшовши з
трьомастами війська на залогу на це місце, з своєї власної шляхти утримую
цих людей. Що тільки я в цій оказії милості, ласки й фавору в. кн. м., м. м.
пана, дізнаю, готовий завжди відслужити при оказії в. кн. м. Віддаюся ми-
лості в. кн. м. з своїми пониженими послугами. З Mстислава.

Цього дня князь й. м. дав відпочинок (…)*, жодних публічних справ не
було.

14 квітня[…].”

*  *  *

Додатки :

№ 1

1651, березня 2 (лютого 20). – Чернігів. – Лист
наказного чернігівського полковника Петра Забіли

до гомельського підстарости

“Мені вельми ласкавий милостивий п. підстароста гомельський!

Зволиш в. м. писати до нас в своєму листі відносно шарпанства і розбою,
чого ми, уховай Боже, не наказуємо чинити, і якщо щось на когось покажеть-
ся, то ми готові карати (таких). А щодо гарнізонів у Боровичах і Яриловичах,
то вони (стоять там) через те, що недавно з вашої сторони пани ляхи вчинили
напад і захопили нашу сторожу. При цьому в. м. Господу Богу доручаємо.

Дано в Чернігові дня 20 лютого згідно із старим календарем. Вашій мості
в усьому зичливий приятель і радий служити.

Петро Забіла, полковник Війська Запорізького, чернігівський наказний.”
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№ 2

1651, не раніше 21 березня. – Чернігів. – Лист
чернігівського полковника Мартина Небаби

до гомельського підстарости

“Мнє вєлу ласкавий п. підстаросто гомельський!

Писал в. м. до мнє умисльнє, же козаки в Яриловичах і Боровичах, теди,
яко в. м. пишеш, же они по дорогах розбивают. Зачим то ся не покажет. Єслі
они стоят, то перестерегаючи сваволі. А ми, Боже уховай, і не мислим о войні
з єго млстю п. гетьманом ВКЛ, а як межи вами, не знаю, Бог знаєт. Только
присилаєте мужиков, шпигуючи: много нас хоругвей; меновите п. Слушка,
ста[роста] биховський, котори стоіт обозом под Гомлом. Яко читаєте: прав-
дивому і Бог поможет. Отож і то в.м. до нас пришли, а такових нам Бог зараз
обявляет. Ми не знаєм, з чиєї то причини подослалисте і своє войска з-под
Гомля на под’їзд і ухватили козаков двох: єдного стяли, а другого живцем
взяли. Так розумею, же то не на покой тоє починаєте, альбо теж о то, що
товару под Лойовом похватали, а у нас тоє не покажется: коториє показалися
били свовольники, тиє тепер седят у мене у вязеню. Ти сам у Яроловичах,
если тоє покажет, яко то в станових свавольников справедливость чинит. Бо
ми также розумієм, що то п. староста биховський обозом под Гомлом при-
тягнул без волі і розказаня й .м. п. гетмана В.к.Лит[овського]

А в тим в. м. Пану Богу полецаю.
Дата в Чернігові.
І не слушна, що попа замучили на смерть вашого ж войска под Староду-

бом, а тиє лотри у Брагиню пошарпали, седят у вязеню.”.

№ 3

1651, квітня 8 (березня 29). – Чернігів. – Лист
чернігівського полковника Мартина Небаби

до гомельського підстарости

“Мні вельце ласкави пане підстаросто гомельський!

Рачил в. м. писати і лист тот прислат до мене, чого в. м. м. єго милост
княз Радзивил писал. За што в.м. вельце дякую. А што рачиш писат до мене,
жебим я в. м. респонс дал: для якої причини пана Фаща взято. Причина тая
єст, же пірвшим разом пан Фащко посилал челядь свою на подслух, вивідую-
чися, (чи) много Войска Запорожського і где ся оборачает. А што челядь,
поймавши мужика, замучили, питаючи его о Войску, где се оборачает. Знову
тая есть причина, не знаю, ежелі то з відомості єго м. пана гетьмана В.к.Ли-
т[овського], же жолніри з Мозира, подпавши под Любеч і козаков наших, ко-
ториє сторожу одправовали, двох ухопили, о которих і до тих час відомості не
маш, чи єсть живи і до сих час до нас не везвали і чуємо, же їм велікоє



138

мордерство чинили; теди ми для того казали пана Фащка із челядю узяти.
Которому і челяді его у нас жадної кривди не маш. А скоро в. м. товаришов
нам вернете, тогди і пан Фащко зо всім своїм вольно доєдет. А найлепей
ведомості і поради очеківам од й. м. п. гетьмана, бо ми писали, ознаймуючи
о п. Фащку.

Затим ся, etc. Дата з Чернігова д[ня] 29 марца А[нн]о 1651.”*)

Коментар :

29 березня

“чернігівський воєвода”. Марцін Калиновський, гетьман польний корон-
ний у 16-1652 рр., чернігівський воєвода.

“брацлавський воєвода”. Станіслав Лянцкоронський
“Павлович”. Ротмістр війська Януша Радзивила.
«листочок козацького сотника». Це – лист горностайпільського сотника

Михайла Панкевича, написаний не пізніше 27.03.1651 р. з Чорнобиля, вже був
нами надрукуваний: Мицик Ю. А. Невідомі листи керівників Національно-
визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. // УІЖ – 2001. – №1. –
С. 141–142.

«Петрикова». – Петриков – містечко на лівому боці р. Прип’ять, що стоїть
вище за течією від Мозиря.

31 березня

«пана воєводи в Гощі». Йдеться про київського воєводу Адама Киселя.
Гоща – нині райцентр Рівненської області.

«черкаський староста». Черкаський староста Микола Кисіль, рідний брат
Адама Киселя.

“запорізького гетьмана”. Йдеться про Богдана Хмельницького.
“ловчого”. Ймовірно йдеться про ловчого коронного у 1649–1660 рр. (пев-

ний час він був у 1649 р. ловчим литовським) Яна Теодора Майделя.
“під Черняхов”. Черняхов – містечко на північ від Житомира і на захід від

Коростишева, що в сучасній Житомирській обл.
“Чернівець”. Мається на увазі містечко Чернівці (Черневці) на південний

захід від Вінниці (на території сучасної Вінницької обл.).
4 квітня
«панів гетьманів». Йдеться про коронних гетьманів Речі Посполитої: ве-

ликого (Микола Потоцький) та польного (Марцін Калиновський).
“Прилук”. Йдеться про містечко на Правобережній Україні.
“волоський господар”. Василь Лупу (Лупул) – тогочасний молдавський

господар.

* Тексту цього листа передує заголовок, зроблений копіїстом польською мовою: “При
цьому ж листі віддано лист руський до гомельського підстарости від Небаби, полков-
ника чернігівського”.
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6 квітня

“князя”. Ярема Вишневецький, син Раїни Могили і князя Михайла Кори-
бута Вишневецького.

“Єремію”. Йдеться про молдавського господаря Єремію Могилу, його
дочку Раїну Вишневецьку та його сина Олександра, що був молдавським
господарем у 1615–1616 рр., але потім прийняв іслам і став візиром турецько-
го султана. З цим Олександром вів переговори Богдан Хмельницький, щоб
Олександр став молдавським господарем за умови повернення до право-
славної віри.

12 квітня

“під Горволем”. Горволь – містечко на північ від Речиці (суч. Гомельсь-
кого району) в Білорусі.

“Костирка”. Можливо слова “Чаровник” і “Шиш” написані з малої літери.
У такому разі даний фрагмент слід перекласти таким чином: “Костирка, чар-
івник і сумнозвісний шиш”. Відзначимо, що “шишами” ще в часи “Смути”
початку ХVІІ ст. в Московській державі називали і повстанців, і злочинців.

13 квітня

“руського листа чернігівського полковника Небаби до гомельського підста-
рости”. Цей лист від 8.04.(29.03.)1651 р., писаний у Чернігові, був опублікова-
ний нами: Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни
українського народу 1648–1658 рр. // Український історичний журнал. – 2001.–
№ 1. – С. 142.

(Повна версія даної статті була нами надрукована раніше: Мицик Ю. А. З табірно-
го щоденника князя Януша Радзивила // УІЖ. – 2007. – № 4. – С. 183–198. Додатки
(оригінали яких містяться у тому ж табірному щоденнику Я. Радзивила на С. 477, 485,
509), взято з іншої нашої статті: Мицик Ю. Невідомі листи керівників Національно-
визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. // УІЖ. – 2001. – № 1. – С. 134–
147).

Речиця в роки Національно-визвольної війни
українського народу 1648–1658 рр.

(за даними табірного щоденника Януша Радзивила)

Національно-визвольна війна українського народу 1648–1658 рр., яка була
спрямована проти колоніального гніту Речі Посполитої, за незалежну Українсь-
ку козацьку державу, мала величезний резонанс. Вона суттєво вплинула на
міжнародне становище у Східній Європі, на розвиток національно-визвольної
боротьби ряду сусідніх народів і в першу чергу Білорусі. Особливо потужним
цей вплив був у прикордонних з Україною землях південної Білорусі, які нині
входять до складу сучасних Гомельської та Берестейської областей. Саме
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тут особливо потужними були повстання селян, міських низів, за зброю бра-
лася і православна шляхта. Хоча домінуючими тут були, принаймні в перший
період, антифеодальні та релігійні мотиви, але можна говорити і про націо-
нальний аспект боротьби білоруських повстанців.

Хоча про активну роль білорусів у Національно-визвольній війні проти Речі
Посполитої писалося не раз, однак переважно це були науково-популярні зам-
ітки і компілятивні розділи в узагальнюючих працях та підручниках. Після
класичних фундаментальних праць Михайла Грушевського і Вячеслава Ли-
пинського, у пореволюційний період солідних досліджень майже не з’являло-
ся. Можна назвати однак важливі праці Миколи Петровського, Федора
Шевченка та ще деяких українських авторів. В Росії ж про ці проблеми писав
тільки передчасно померлий О. Мальцев. Суттєвим чинником, який негатив-
но вплинув на стан розробки даної проблеми, є брак джерел, явно недостатній
рівень археографічної роботи у цьому напрямку. Ситуація ускладнюється тим,
що джерела з даної проблематики сконцентровані за межами України та Біло-
русі, вони з ряду причин опинилися насамперед у Росії та Польщі.

Останнім часом відбулися позитивні зрушення і тут, про що свідчить по-
ява ряду статей і публікацій документів, важливі знахідки в архівосховищах
сусідніх держав. Про особливо цінну нахідку варто сказати детальніше. У
70-х роках ХХ ст. відомий польський історик, дослідник військової історії Речі
Посполитої, роду Радзивилів, видавець “Автобіографії” князя Богуслава Рад-
зивила (1) Тадеуш Василевський знайшов серед неописаних матеріалів 6-о
відділу фонду “Архів Радзивилів” АГАД незнаний досі рукопис, який містив у
собі табірний щоденник (далі – ТЩ) князя Януша Радзивила (2). Майже од-
ночасно з цим історик Френк Сисин (США – Канада) зробив мікрофільм з
даного рукопису і вивіз до Канади (Едмонтон, Канадський інститут українсь-
ких студій при Альбертському університеті ). Тоді ж Ф. Сисин знайшов деякі
фрагменти пам’ятки і серед матеріалів відділу рукописів Ягеллонської бібліо-
теки у Кракові і теж зробив відповідний мікрофільм. Ф. Сисин виявив на сто-
рінках пам’ятки ряд незнаних досі листів Богдана Хмельницького і видрукував
їх наприкінці 70-х рр. (3). Під час нашого наукового стажування в Канаді (ве-
ресень-грудень 1999 р.) особлива увага була звернена саме на мікрофільм
ТЩ, були зроблені ксерокопії з мікрофільму і привезені до Києва, на підставі
яких нами розпочата підготовка тексту ТЩ до друку. Зокрема, були вже ви-
дані ряд документів сподвижників Богдана Хмельницького (4), опублікована
також розвідка (5) про битву під Загалєм 1649 р., яка сталася під м. Загаль на
Мозирщині (нині – невелике село).Робота у даному напрямку продовжується
і з кожною прочитаною і набраною на комп’ютері сторінкою все більше унаоч-
нюється величезне значення даної пам’ятки як джерела з історії України та
Білорусі середини ХVІІ ст.

Перш за все слід стисло зупинитися на постаті самого Януша Радзивила.
Він належав до одного з найзнаменитіших князівських родів ВКЛ, обіймав

ряд важливих посад у цій державі. Насамперед у 1648–1654 рр. він був польним
гетьманом литовським, а з 1654 р. до своєї смерті (грудень 1655 р.) – вели-
ким гетьманом литовським. Саме він очолював каральні операції ВКЛ проти
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українських повстанців, починаючи з 1648 р., саме він виграв генеральні бит-
ви на білорусько-українському фронті у 1649 р. (Звягельська і Лоївська бит-
ви), 1651 р. (битва під Ріпками), що коштувало тисяч повстанських життів і
насамперед життів наказних гетьманів повстанців (Ілля Голота, Михайло
Кричевський, Мартин Небаба). Саме Радзивил у 1651 р. захопив і спалив
Київ, а потім надав суттєву допомогу польським військам під Білою Церк-
вою, що змусило українську сторону піти на укладення Білоцерківського до-
говору 1651 р., менш вигідного, ніж попередній, Зборівський договір 1649 р.
Цікаво, що після одруження у 1652 р. сина Богдана Хмельницького Тимоша з
дочкою молдавського господаря Василя Лупу Роксандою, Радзивил став
родичем гетьмана України, оскільки був одружений із старшою дочкою цьо-
го молдавського господаря – Марією. Успішний розвиток Національно-виз-
вольної війни українського народу, наполегливі дипломатичні зусилля Богдана
Хмельницького, погіршення становища Речі Посполитої після вступу у війну
проти неї Московської держави, Швеції, Бранденбургу і Трансільванії у 1654–
1655 рр. призводять до зміни політичної орієнтації частини панівного класу
ВКЛ, насамперед самого Януша Радзивила і його двоюрідного брата Богус-
лава (1620–1669 рр.). В роки “потопу” Речі Посполитої брати перейшли на бік
шведського короля Карла Х Густава і навіть подумували про ліквідацію Люб-
лінської унії 1569 р. і відродження ВКЛ як цілком незалежної від Польщі дер-
жави.

Тепер перейдемо до самої пам’ятки. У Речі Посполитій здавна була по-
ширеною практика ведення різноманітних щоденників : приватних, сеймових,
табірних, тощо. Табірні щоденники велися під час походу військ їхніми коман-
дувачами або канцеляристами останніх, причому паралельно могли вестися
записи в інші щоденники високопоставлених учасників кампанії. Пам’ятки даної
категорії різняться за своїм обсягом, манерою подачі матеріалу, але їх об’єднує
тематика. Тут як правило день у день описувався маршрут просування військ
( своїх і ворожих, хід боїв, стан постачання військ провіантом, дані розвідки,
тощо). Яскравим прикладом є численні донесення Анджея М’ясківського –
секретаря брата короля Яна Казимира – Карла Фердинанда, який постачав
свого патрона інформацією про хід Берестецької та Білоцерківської битв 1651 р.,
причому ці донесення складають одночасно фрагменти його “Секретного
щоденника”. Табірний щоденник Я.Радзивила є чи не найповнішим і найгрун-
товнішим з усіх, створених у Речі Посполитій у ХV–ХVІІІ ст. Він щоправда
зберігся у неповному вигляді, збережена його частина охоплює події червня
1649–1653 рр. Бракує , на жаль, опису надзвичайно багатих подіями 1648 –
першої половини 1649 років, а також частково 1653–1655 рр. Але і збережена
частина ТЩ вражає своїм обсягом, містячи в собі понад 600 сторінок, писа-
них кількома руками (це явно канцеляристи, котрі постійно перебували при
ставці Я.Радзивила). На жаль, пагінація сторінок є безнадійно поплутаною і
вимагає нової. Через це проставляти посилання на конкретні сторінки рукопи-
су до елементарного його опрацювання архівістами не має сенсу. Канцеляри-
сти князя Радзивила педантично відзначали все важливе, що відбувалося у
таборі військ ВКЛ , насамперед дії самого князя, включно з його участю у
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богослужіннях, обідах, оглядах частин, тощо. Фіксувалися всі висилки чат –
роз’їздів, які мали здобути інформацію про дії повстанців, захопити “язика”,
тощо; фіксувалися (це особливо цінна частина щоденника) свідчення полоне-
них, добутих нерідко під час катувань. Не менш важливим є

Те, що на сторінки ТЩ Януша Радзивила вносилася у вигляді копій вся
кореспонденція, яка виходила з-під пера князя (звичайно ж вона писалася під
диктовку або з доручення князя, а не власноруч) і адресувалася королеві Яну
Казимиру, воєначальникам і дипломатам Речі Посполитої, тощо, часом і
керівникам Української держави. Особливу цінність мають листи представ-
ників повстанського табору, наприклад два листи чернігівського полковника
М. Небаби до гомельського підстарости (1651 р.), стислі реєстри Війська За-
порізького, з котрих наприклад довідуємося, що навесні 1649 р. у Гомелі крім
Небаби, що вже відомо, перебував і інший полковник повстанців – Петро Го-
ловацький, нові свідчення того, що старший син Богдана Хмельницького –
Тиміш брав участь у обороні від карателів Сіверської України та південної
Білорусі навесні 1651 р. Тут же знаходимо і різноманітні універсали та накази
князя, які були звернені як до підлеглих йому військ, насамперед щодо мобілі-
зації, пересування військ, постачання провіантом, плану ведення воєнних дій,
так і окремих білоруських міст (Могилев, Слуцьк, Чичерськ та ін.). У остан-
ньому випадку князя більше цікавило виконання містами своїх обов’язків щодо
розквартирування військ та постачання їх провіантом. Щоправда, є ряд доку-
ментів, у котрих князь висловлює невдоволення прихованою чи явною опози-
ційністю міст, часом погрожує міщанам за їх підтримку повстанців, чи
безпосередню чи то посередню (наприклад, торгівля могилевських міщан з
повстанцями).Одночасно тут вміщували й копії всіх листів і донесень, отри-
маних князем, за винятком очевидно суто приватних. Це як дипломатична
кореспонденція, так і новини з інших театрів воєнних дій, в першу чергу з
Волині та Поділля, де діяли коронні війська. Особливо цінними є донесення
підлеглих Радзивилу офіцерів, котрі командували гарнізонами та окремими
частинами війська ВКЛ, які діяли на території Білорусі. Тут знаходимо масу
даних про розвиток національно-визвольної боротьби білоруського народу, про
повстання в містах і селах, їх придушення карателями, про загальну ситуацію
в ряді регіонів або населених пунктів Білорусі. Підсумовуючи сказане, можна
твердити, що рівного ТЩ немає жодного джерела, яке б так грунтовно висвіт-
лило хід воєнних подій у Білорусі та Сіверській Україні під час Національно-
визвольної війни. Є там і чимало важливих даних, які стосуються Гомеля,
Речиці, Мозиря та інших міст сучасної Гомельщини.

Перш за все, хотілося б вказати на можливість принаймні часткової ре-
конструкції втрачених фрагментів ТЩ за 1648 – першої половини 1649 рр. Існує
наприклад рукописний збірник з відділу рукописів Бібліотеки Чарторийських
(№ 2576), у котрому міститься ряд матеріалів з кореспонденції Я.Радзивила
за літо 1648 р. Окремі документи розпорошені по інших збірках, а деякі з них
навіть друковані. У цьому плані варто звернути увагу на дві конфесати (про-
токоли допиту) білоруських повстанців, що відносяться до липня-вересня
1648 р. Такого роду документи неодмінно надсилалися командуючим військ
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ВКЛ, насамперед Я. Радзивилу, а раз так, то цілком ймовірно, що вони місти-
лися на сторінках його ТЩ. Оскільки мова зайшла про ці конфесати (6), то
слід відзначити, що полонені повстанці були схоплені безпосередніми підлег-
лими Я. Радзивила – ротмістрами , шляхтичами Павловським і Смольським.
Перша конфесата була створена на підставі свідчень чотирьох повстанців,
насамперед Яреми Цецерки та Івана Левонтовича з Речиці. Полонені засвід-
чили зокрема широкий розмах повстання в південній Білорусі (“почавши від
Валішевич до Мозиря, до Речиці, скільки є сiл і волостей, всі покозачилися і
присягли собі боронитися до останнього… Міста, котрі між собою з’єдналися
і покозачилися, то, кажуть, Мозир і Речиця, Гомель, Туров, Лоїв, Бабура і
інші”)(7). У самій Речиці тоді стояв гарнізон із 700 ( за іншими даними –
3000)повстанців. Знову ж таки згідно свідчень одного полоненого цей гарнізон
складався виключно з місцевих селян та міщан, за іншими – тільки наполови-
ну, а решта були козаки. Полковником речицьких повстанців був якийсь Поку-
син з Чернігова, а старшим над повстанцями всієї волості був Кемка, котрий
перед тим особисто їздив до Б.Хмельницького у липні або серпні 1648 р. щодо
інструкцій і підкріплень. Вождь повстання дав йому наказ, щоб він із своїми
людьми далі не йшов, а “сторожив ці міста, тобто Речицю, Мозир та інші, від
ляхів”. Пізніша конфесата (8.10.1648 р.), створена на основі свідчень насам-
перед Пилипа Хведорки з Чернігівщини та Василя Янушковича з Любеча,
говорить, що Хмельницький уже видав універсал, котрим забороняв “відсту-
пати з Речиці, Гомеля і Лоєва”. Полонені показали і про взяття повстанцями
Бобруйська, Ігумені, про похід на Бихів і Березень на р. Березині. Василь
Янушкович вказав на свою участь у водному поході речицьких повстанців до
Брагина, Мозиря, Петриковець і Бобруйська, про збір повстанського війська,
яке стало в Брагині, про зміни в їх керівництві. Оскільки колишній полковник
Кизим втопився у Мозирі ( у Прип’яті?), то на його місці став “Гаркуша, ро-
дом з Бихова” (8*). Якщо зважити на подальші свідчення документів із ТЩ
про Гаркушу, котрий, виявляється, був родичем Богдана Хмельницького, то
можна зробити чіткий висновок про родинні пов’язання гетьмана України з
Білоруссю. (Цікаво, що в світлі нововиявлених нами документів з польських
архівів простежується білоруський слід і в родині вождя національно-визволь-
ного повстання 1593–1596 рр. Северина (Семена) Наливайка, швагер якого
(чоловік сестри) був з Слуцька і навіть відкрив брами цього міста перед На-
ливайком під час повстання). Можна вказати і на одну з конфесат , вміщених
у ТЩ, яка стосується подій під Загалєм.* Так, писарем у полковника Голоти
був польський шляхтич з Кам’янця-Подільського Сильвестр Дубина, який в
ході битви перейшов на бік карателів. Одна з його дружин жила під Клецьком
при дворі мачухи литовського стражника С.Мирського. Інший полонений по-
трапив до ворожих рук із зброєю в руках. Це був Януш Реймошевський (у
козаків він був знаний під іменем Івана Бугая) , уродженець села Тараси, що
під Речицею. Ще зовсім молодим він вступив до Війська Запорізького, яке
під керівництвом знаменитого гетьмана Петра Конашевича - Сагайдачного у
1614 р. прямувало через цей край на Москву. Таким чином, юнак з-під Речиці
прослужив у лавах Війська Запорізького понад 25 років! Такі факти дають
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підставу твердити про міцніші, ніж видається на перший погляд, зв’язки Січі з
Білоруссю, про більшу роль етнічних білорусів на Запорізькій Січі.

Цілий блок документів, якими власне відкривається збережена частина
ТЩ, стосується битви під Загалєм 17.06. 1649 р. за новим стилем. Хід цієї
битви, оспіваної навіть в піснях, досліджуваних свого часу акад. М. Возняком,
грунтовно описано нами на підставі ТЩ (9). Тут вкажемо тільки на те, що
керівник авангарду повстанських військ, виступаючи в похід, дістав від
Б. Хмельницького чітке завдання: йти на Речицю, яка на той час ставала
місцем концентрації військ Я. Радзивила, оволодіти нею і Лоєвом і взяти в свої
руки стратегічний вузол, який давав змогу контролювати Дніпро й Сож – важ-
ливі артерії, по котрій здійснювався зв’язок між Білоруссю та Україною, за-
безпечення військ боєприпасами і провіантом, водночас не дати можливості
карателям розгорнути наступ на Гомель (ним повторно оволодів М. Небаба
3.04.1649 р.). Потім Голота, долучаючи до своїх трьох тисяч козаків місцевих
повстанців - білорусів, мав йти на Могилев, а звідти на саму столицю ВКЛ –
Вільно. Ставши правителем ВКЛ, Голота мав йти на польсько-литовські кор-
дони, об’єднуватися з Б. Хмельницьким і йти разом до берегів Вісли.

Документи ТЩ засвідчують високий бойовий дух українських і білорусь-
ких повстанців. Так , про згаданого Ярему Цецерку каратель, що вів протокол
допиту, зазначив: “такий твердий був цей хлоп, що чим більше його катували,
тим менше говорив і просто, стиснувши зуби, мовчав, за що був посаджений
на палю”. Був посаджений на палю і Іван Левонович. Коли полонених ук-
раїнців і білорусів, захоплених у полон після поразки під Загалєм вели на стра-
ту, то вони поводили себе мужньо, що й занотував у конфесаті один з карателів:
“Такі були запеклі ці козаки, що жоден не просив помилування, а взагалі доб-
ровільно витягував шию на смерть (під катівський меч – Ю. М.), ніби за ме-
дом. А коли в’язнів питали: “Навіщо ви сюди, мужики, прийшли?”, вони
відповідали: “Та бачите, що не телята пасти; от пішли ляхів бити!” Хоча бит-
ва під Загалєм була програною повстанцями, але вони не склали зброю.
Рештки війська Іллі Голоти відступили і обрали на його місце рідного брата
загиблого – Григорія Голоту, котрий проголосив себе брагинським полковни-
ком. Розгорнулися нові бої під Бабичами, Мозирем, Петриковим та іншими
містами. Особливу активність виявляв колишній мозирський міщанин Іван
Сідляр, який був керівником місцевих повстанців ще з літа 1648 р. ТЩ нази-
ває серед його сподвижників Одинця (чи не родич відомого козацького дип-
ломата і соратника П. Сагайдачного – Петра Одинця?), також чорнобильського
полковника Григорія Григоровича. Потім з Речиці втік козацький сотник, взя-
тий перед тим у полон під Загалєм. Він приніс звістку про підхід до Речиці
головних сил Я. Радзивила на чолі із самим князем, що змусило повстанців
тимчасово відступити, чекаючи на свої головні сили, керовані М. Кричевсь-
ким. Враховуючи підхід головних сил повстанців, Радзивил на початку липня
1649 р. зайнявся “чисткою” краю. Коли дійшла звістка про підхід Кричевсь-
кого до Речиці, він вжив негайних заходів і зокрема наказав спалити речицькі
передмістя. Ця звістка виявилася однак перебільшеною, оскільки відбувся
лише напад повстанців на село під Речицею. Цей напад очолили брати Кос-
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тиренки, керівники місцевих загонів, які діяли в краю і пізнішe (ТЩ фіксує їхні
дії і навесні 1651 р.). Однак передмістя уже були спаленими і під час пожежі
було виразно чути вибухи від прихованого пороху. Радзивил наказав провести
слідство і заарештувати власників тих будинків, в котрих лунали вибухи. Було
також знайдено карателями дві сховані невеликі гармати (одна з них типу
мортири). Це безперечно свідчило про підготовку речицянами повстання і
стривожений Радзивил наказав тримати всіх підозрілих у в’язниці, доки він
сам не прибуде до Речиці і не розбереться з цим. Незважаючи на репресії
карателів повстанці М. Кричевського мали чимало інформації, яку постачали
їм цілком добровільно місцеві селяни і міщани. З ослабілої після репресій Ре-
чиці мало що можна було довідатися, але тут прийшли на допомогу селяни з
села Борзова, що у трьох милях від Речиці. Вони давали повстанцям знати
“про все, що діється в Речиці”, яка була штабом і головним табором Я. Радзи-
вила протягом майже всього періоду з липня 1649 по 1653 рр.

Хід Лоєвської битви , на жаль, слабо відбився в ТЩ, ймовірно через втрату
фрагмента пам’ятки. Однак є важливі дані про прибуття в край після укла-
дення Зборівського миру сподвижника Богдана Хмельницького, видатного
дипломата Силуяна Мужиловського (син відомого білоруського письменни-
ка-полеміста, православного протопопа із Слуцька – Андрія Мужиловсько-
го). Він провів переговори з Радзивилом, після чого зайнявся розведенням
військ, зокрема за умовами Зборівського миру повстанці мусили покинути
Гомель. Про місію Мужиловського свідчать і деякі інші джерела, наприклад
німецька хроніка “Театр Європи”.

Зборівський мир був компромісним і не влаштовував цілком обидві сто-
рони, тому навесні 1651 р. війна вибухла знову. Починаючи з березня - квітня
1651 р. ТЩ сповнюється донесеннями командуючих окремими загонами
військ ВКЛ (Павша, Курпський, Павлович та ін.), які рясніють свідченнями
про повстання у цьому регіоні, найчастіше під Мозирем, Бабичами, Бобруйсь-
ком, Брагином, Гомелем, Хойниками, Чичерськом, Речицею та ін. Так,
4.04.1651 р. шляхтич Курпський зайняв Хойники для оборони від повстанців, а
9 числа аналогічно вчинив Симон Павша у Бабичах, змусивши повстанців
Сідляра, Одинця і Булавки відступити до Чорнобиля. У своєму листі від 7 квітня
з Бабич Павша відзначив, що якби не було шляхетських гарнізонів у Овручі,
Бабичах, Хойниках та ін., “певно б і ці краї збунтувалися б”. Хвиля повстань
невпинно зростала. Великим успіхом було чергове оволодіння силами чер-
нігівського полковника Мартина Небаби Гомелем. Знов Речиці судилося бути
в центрі подій… Доля кампанії 1651 р. була вирішена на полях Берестецької
битви та битви під Ріпками, які були програні повстанцями. Але повстання
тут не припинялися аж до укладення Білоцерківського договору 1651 р. Важ-
ливі дані знаходимо в деяких листах, писаних офіцерами Я. Радзивила, які
частково відбилися в ТЩ, а частково розпорошені по інших зібраннях, в т.ч. й
у фамільному архіві Радзивилів. Так, шляхтич Павло Яблоновський писав з
Речиці 1.09.1651 р. до великого гетьмана литовського Я.Кишки про події в
околицях міста, зокрема в Лоєві, про переправу через Дніпро кількатисячного
козацького загону, який нібито має намір йти на Речицю, куди стягувалися
війська Речі Посполитої. (АГАД. – Ф. “АР”, відділ V. – № 5720). Шляхтич
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Могильницький писав 10.09.1651 р. з-під Речиці тому ж про дії повстанців,
зокрема про те, два їхніх керівника Шарапата і Суганята громлять човни й
байдаки, йдуть на Речицю, погрожують напасти на місто. 25 вересня він до-
дав крім іншого й таке:” Біля Речиці кружляють три гультяйські вожді, котрі
живучи в болотах, нападають, забирають у нас челядників…, часто чинять
нам тривоги”(АГАД. – Ф. “АР”, відділ V. – № 9903). Майже тоді ж було на-
писано листа за тією ж адресою і шляхтичем Яном Хребтовичем, котрий
просив про підкріплення. (АГАД. – Ф. АP, відділ V. – № 2179). Є в цих листах
і окремі свідчення про те, що відбувалося в самій Речиці та її околицях. Так,
ротмістр Давид Тарасовський писав з-під Речиці 26.07.1651 р. до Януша Кишки:
“скрізь біля Речиці великий голод, не тільки борошна, але й трави нема. Наше
військо стало табором, все змучене”” (АГАД. – Ф. “АР”, відділ V. –  № 16085).

Влада Речі Посполитої над південною Білоруссю через деякий час
зміцніла, але ненадовго. У 1654 р. не тільки південна, але майже вся Білорусь
була визволена з-під влади Речі Посполитої, починають формуватися козацькі
полки в Білорусі (Білоруський, Чауський, Биховський та ін.), котрі як і ана-
логічні козацькі полки в Україні, ставали центрами відродження власної дер-
жави білоруського народу. Дана винятково важлива проблема потребує окремої
розмови. Тут відзначимо тільки, що події 1654 –1655 рр. не увійшли у збере-
жену частину ТЩ Януша Радзивила, і тому залишається сподіватися на по-
дальші успішні архівні кверенди.

Завершуючи розповідь відзначимо, що на сьогодні нами вивчено приблизно
десяту частину табірного щоденника Радзивила. Але вже нині можна конста-
тувати, що на його сторінках знаходиться багато нових важливих даних, які
засвідчують потужні традиції національно-визвольної боротьби українського
та білоруського народів, значну роль в цих подіях населення Речиці, Мозиря,
Гомеля та інших центрів південної Білорусі.
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Лоїв у роки
Національно-визвольної війни
українського народу 1648–1658 рр.

Національно-визвольна війна українського народу 1648–1658 рр., яка була
спрямована проти колоніального гніту Речі Посполитої, за незалежну Ук-
раїнську козацьку державу суттєво вплинула і на розвиток національно-виз-
вольної боротьби білоруського народу, особливо у землях південної Білорусі,
які нині входять до складу сучасних Гомельської та Берестейської областей.
Важливе місце у планах повстанців належало Лоєва – важливим стратегіч-
ним вузлом, оволодіння яким давало змогу контролювати значну частину вод-
ного шляху по Дніпру й Сожу, по котрому здійснювався зв’язок між Білоруссю
та Україною, забезпечувалися війська боєприпасами і провіантом.

Після перших визначних перемог української зброї на Жовтих Водах
(16.05.1648) та Корсунем (26.05.1648) повстання поширилося по всій тери-
торії України, в .ч. й Сіверській. Наприкінці червня 1648 р. повстанці оволоді-
ли Черніговом, після чого вони швидко оволоділи всім регіоном і вступили в
Білорусь, оволодівши Лоєвом, Речицею, Гомелем та ін. Як зазначав шляхтич
В. Халецький у своєму листі від 3.07.1648 р. з Налевич, що під Речицею:
козаки “тут скрізь закликають добровольців, посилають універсали, бунту-
ють селянство. Через це в наших краях, що хлоп, то козак, кожного треба
боятися, кожен їм дає знати”, а в Гомель міщани впустили козаків”. Ряд дже-
рел засвідчують потужне піднесення національно-визвольної, антифеодальної
та антикатолицької війни у південній Білорусі, формування повстанського
війська, втечу шляхтичів та євреїв (1). Як засвідчили у серпні-вересні 1648 р.
полонені білоруські повстанці Верема Цецорка та Іван Левонтович з Речиці
(“почавши від Валішевич до Мозиря, до Речиці, скільки є сіл і волостей, всі
покозачилися і присягли собі боронитися до останнього… Міста, котрі між
собою з’єдналися і покозачилися, то, кажуть, Мозир і Речиця, Гомель, Туров,
Лоїв, Бабура і інші”) (2). Велику роль тут відігравали полковник Іван Седляр,
колишній мозирський міщанин, і сподвижник Богдана Хмельницького, полков-
ник і “костирський гетьман” (тобто представник рядового козацтва) білорус
Ян Соколовський. У Речиці тоді стояв гарнізон (Речицький полк?) із 700 (за
іншими даними – 3000) повстанців. Він складався виключно з місцевих селян
та міщан, за іншими даними – тільки наполовину, а решта були козаки. Пол-
ковником речицьких повстанців був якийсь Покусин з Чернігова, а старшим
над повстанцями всієї волості був Кемка, котрий перед тим особисто їздив до
Б.Хмельницького у липні або серпні 1648 р. щодо інструкцій і підкріплень.
Дещо пізніше до Хмельницького була скерована нова білоруська делегація:
полковник Грицько Бут, учасник взяття Чернігова, Адам Лемко, Ахзям з Сед-
нева, писар лоївський, та Мужиловський (Силуян Мужиловський – Ю. М.).
Поза сумнівом у Лоєві була тоді сформована повстанська сотня, а Лоїв став
сотенним містом Речицького чи Брагинського полку. Хмельницький дав
їм універсал, котрим забороняв повстанцям “відступати з Речиці, Гомеля і
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Лоєва”, формували нові військові частини. Своїм полковником білоруські по-
встанці обрали тоді Кизима, очевидно родича Б.Хмельницького. Головні сили
повстанців зібралися тоді у Брагині, звідки виступили в успішний похід на Боб-
руйськ, Березин, Ігумень, Бихов. Оскільки Кизим утопився в Мозирі, то на
його місце обрали іншого родича Б. Хмельницького – Филона Гаркушу з Би-
хова. Згаданий вище Г. Бут під час походу на Бобруйськ відправив за порохом
дві хоругви на чолі з уродженцем Лоєва, “сотником Фесько”. Він додав Фесь-
ку також по чоловіку з кожного куреня, внаслідок чого чисельність його заго-
ну сягнуло 1000 повстанців (3).

Зима 1648/1649 рр. пройшла під знаком контрнаступу військ Великого
князівства Литовського, якими командував князь Я. Радзивил. У лютому
1649 р. останній оволодів Мозирем, причому обложені послали за підмогою
до Лоєва та деяких інших міст. Сам Лоїв і в цей час залишався під контролем
повстанців, про що свідчить лист самого Радзивила до великого гетьмана
литовського Я. Кишки від 23.04.1649 р.: з Любеча та Лоєва чернігівський
полковник Стефан Подобайло забороняв давати провіант військам ВКЛ, а в
Гомель за проханням місцевих міщан знову вступили (3 квітня) повстанці пол-
ковника Мартина Небаби (4). У Лоєві стояв Подобайло з своїми повстанця-
ми, переважно піхотою, і захищав шлях на Київ. Місто вже було спалено
військами ВКЛ в ході попередніх боїв і залишався тільки дерев’яний замок.
Але десь наприкінці весни чи на початку літа 1649 р. Лоївом оволодів Радзи-
вил. Сам Подобайло – майстер оборонної війни пильнував із своїм полком
Лоївської переправи, збудував укріплення на пагорбі, де Сож впадає до Дніпра
і вів перестрілку з рідзивилівцями.

Хмельницький поставив перед полковником Іллею Голотою завдання:
оволодіти Лоєвом та Речицею і розвивати наступ вглиб Білорусі. В околицях
Лоєва та Речиці уже діяли повстанці-брати Костиренки із своїм загоном, От-
рошко, очевидно і Бугай, Товкач, Седляр, Одинець, Булавка, Шарапата та
Суганята із своїми людьми. Однак невелике військо Голоти зазнало поразки
під Загалєм (17.06.1649). Хмельницький призначив Стефана Пободайла, яко-
му дав наказ укріпитися між Дніпром і Сожем, а завдання Голоти мав викону-
вати наказний гетьман, чигиринський полковник Михайло Кричевський з
більшим військом. Враховуючи підхід цих сил повстанців, Радзивил на почат-
ку липня 1649 р. зайнявся “чисткою” краю, але не зміг придушити парти-
занський рух. Потім він рушив на Лоїв і до 26 липня захопив місто, взявши
велику здобич. Захоплено було й козацьке укріплення на півострові під Лоє-
вом, який відділяє Дніпро від Сожу, а далі вели перестрілку через Сож до ночі.
При цьому повстанці Пободайла за кілька днів до приходу противника спали-
ли лоївський замок. Видно дану акцію мав на увазі царський воєвода А. Солн-
цев, коли писав з Рильська 15(5). 08.1649 р., про те, що козаки вночі спалили
Лоїв, а “ляхи” зі своїм гетьманом Кишкою стоять у Лоєві табором, бо там
козаки хочуть переправлятися на правий бік Дніпра (5). 31.07.1649 р. відбула-
ся битва під Лоєвом, яку ми вже досліджували (V Довнар-Запольські читання
у Речиці). Кричевський і Подобайло програли цю битву, але Радзивил був
змушений пізніше відступити до Речиці (він став там 9 серпня), а повстанці
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знову зайняли Лоїв і Любеч. За умовами Зборівського миру вони мали поки-
нути ці міста, однак відмовлялися це вчинити. Тоді сам король Ян Казимир у
листі до Хмельницького від 12. ХІ. 1649 р. вимагав від гетьмана виконання
умов мирного договору. (5). Видно так і довелось вчинити повстанцям. Од-
нак вони продовжували партизанити під Лоєвом, особливо активізувавшись з
березня 1651 р. Так, у першій половині березня 1651 р. під Лоєвом було здійсне-
но напад на купців. Чернігівський полковник М. Небаба у своєму листі до
гомельського підстарости заперечував причетність своїх людей до цього,
натякаючи на місцевих повстанців. 19 квітня з України прибув з військом Луч-
ниченко і став під Лоєвом між Сожем і Дніпром. У Михалкові під Лоєвом
козаки мали особливо сильні позиції і їх не могли вибити звідти війська ВКЛ (6).

Доля кампанії 1651 р. була вирішена на полях Берестецької битви та бит-
ви під Ріпками, яку в джерелах називають також Лоївською. Ці битви були
програними повстанцями. Зокрема, 1.07.1651 р. 3000 вояків литовського страж-
ника Мирського непомітно форсували Дніпро і зійшли в тил повстанцям, які
сиділи в укріпленні напроти Лоєва. Вранці 5.07.1651 р. Радзивил і Мирський
вдарили з двох боків на повстанців і розбили їх. Небаба прийшов на допомогу
своїм, але в ході цілоденної кривавої битви зазнав поразки і сам загинув. Рад-
зивил рушив на Київ і Білу Церкву, але в тилу під Лоєвом продовжувалися
повстання. У серпні шляхтич Олександр Яблоновський підвозив провіант
байдаками з Речиці до Лоєва, причому половина його хоругві пішла з ним, а
інша половина лежала хвора у Речиці. У Лоєві померло з різних причин півтори
тисячі війська ВКЛ, особливо піхотинців, лишилося 800–1000 вояків. Лоєвсь-
кий гарнізон благав про допомогу, тим більше, що на лівий бік Дніпра перепра-
вився кількатисячний козацький загін, який нібито має намір йти на Речицю.
За таких умов лоївський полковник ВКЛ не міг дати допомогу обложеному
повстанцями Любечу (7). Влада Речі Посполитої над південною Білоруссю
через деякий час зміцніла, успіхи були закріплені Білоцерківським миром.
9.10.1651 р. шляхтич Олександр Яблоновський написав великого листа до
Я. Кишки з описом ситуації у Лоєві, де протягом п’яти тижнів тримало оборо-
ну 250 його доброї піхоти і 260 кінноти (ще 250 було послано на роз’їзд проти
повстанців). 20 вересня була спроба повстанців Пободайла штурмом взяти
Лоїв, але невдало. Під час штурму загинуло кілька офіцерів і поранено понад
100 обложених, в т.ч. кількох шляхтичів. Потім було укладено перемир’я на
кілька днів, а тим часом підійшли загони шляхтичів Качинського з Упитсько-
го повіту і Юзефовича з Брацлавського повіту, які однак не змогли пробитися
в Лоїв, тому стали діяти проти повстанців у околицях міста. Облогу припинив
універсал Хмельницького про укладення Білоцерковського миру, який місцеві
повстанці отримали 5 жовтня. Наступного дня Пободайло прислав трубача-
парламентера, лоївський полковник виїхав на переговори і тоді Пободайло
показав йому універсал про мир. Зголоднілий лоївський гарнізон закупив тоді
у повстанців провіант, запасів котрого вони мали на цілий рік, жовніри стали
пити горілку з повстанцями, радіючи миру. 7 жовтня сам Пободайло прибув у
Лоїв, провів новий тур переговорів з місцевим полковником, а 8-о числа вивів
своє військо з табору і пішов на Гетьманщину.
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Позиції Речі Посполитої у Лоєві зміцніли, але ненадовго. У 1654 р. не
тільки південна, але майже вся Білорусь була визволена з-під влади Речі По-
сполитої, знову почалось формування козацьких полків в Білорусі (Білорусь-
кий, Чауський, Биховський та ін.), котрі як і аналогічні козацькі полки в Україні,
ставали центрами відродження власної держави білоруського народу. Розгор-
нувся новий етап в історії Лоєва, який заслуговує окремого дослідження.

Примітки :

1 Мицик Ю. З нових документів про Національно-визвольну війну українського
народу (1648–1658 рр.) на Сіверщині // СЛ. –1998. – № 2. – С. 4–5.

2 Документы об Освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. – Киев,
1965. – №№ 39.– С. 105.

3 Там же. – № 59 8.10.1648 р.
4 Там же. – № 78.
5 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы. – М., 1954. – Т. 2. –

№ 30. – С. 302.
6 Там же. – № 115.
7 Мицик Ю.А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українсь-

кого народу 1648–1658 рр. // УІЖ. – 2001. – № 1. – С. 139; АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VІ. –
№ 36.

8 АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 5720; Мицик Ю. З нових документів про Націо-
нально-визвольну війну українського народу (1648–1658 рр.) на Сіверщині. (Ч. 2) //
СЛ. – 1998. – № 6. – С. 24–27.

(Дана стаття була нами вже опублікована: Мицик Ю. А. Лоїв у роки Національно-
визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. // Гісторыя Лоеўскай зямли. Фак-
ты. Каментарыі. – Гомель, 2006. – С. 30–34).

Битва під Лоєвом 1649 р.

Вибух Національно-визвольної війни українського народу проти колоніаль-
ного гніту Речі Посполитої 1648–1658 рр. призвів до відродження незалежної
Української держави, українська повстанська армія на чолі з гетьманом Бог-
даном Хмельницьким дійшла до берегів Вісли, потужні повстання почалися і
в Білорусі. Але похід 1648 р. не призвів до остаточної перемоги і у 1649 р.
війна вибухла з новою силою. Головні сили української армії були задіяні на
заході України. В той же час існувала реальна небезпека з боку армії ВКЛ,
якою командував польний гетьман литовський князь Януш Радзивил. Щоб
не допустити удару з флангу і можливого взяття Києва та Чернігова, а за
сприятливих умов підтримати білоруських повстанців і йти походом на Ре-
чицю й Вільно Хмельницький послав сюди трьохтисячний корпус козаків на
чолі з полковником Іллею Голотою. Однак у битві під Загалем (у сучасному
Речицькому районі), яка відбулася 17 червня 1649 р. за новим стилем, цей
корпус зазнав тяжкої поразки, а сам Голота загинув. Рештки корпусу на чолі
з братом Іллі Голоти Григорієм відступили до Чорнобиля і там сформували
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Брагинський полк (5 тис. козаків), який влився потім до війська наказного
гетьмана, київського полковника Михайла (Станіслава) Кричевського.

М. Кричевський (кінець ХVІ ст. – 3.08.1649 за новим стилем) походив зі
стародавнього українсько-білоруського шляхетського роду Берестейщини (ще
у 1516 р. його предки Стецько і Васько Федьковичі представляють королеві
Сигізмунду І давні грамоти на їхній стародавній маєток Кричев), був “берес-
тейським жителем”. Він здобув добру освіту, володів польською, німецькою,
французькою та латинською мовами. Успішно служив у коронному війську
Речі Посполитої, у 1627 р. під час польсько-шведської війни очолював гу-
сарську хоругву, був улюбленцем коронного гетьмана Станіслава Конецпольсь-
кого. З осені 1643 р. – чигиринський полковник, а чигиринським сотником був
його кум – Богдан Хмельницький. Саме Кричевський врятував Хмельниць-
кого від загибелі у жовтні 1647 р., після чого той втік на Низ Дніпра і підняв
повстання. Під час Жовтоводської битви у травні 1648 р. Кричевський потра-
пив у полон до повстанців і перейшов на їхній бік. При цьому він навіть став
православним і змінив ім’я Станіслав на нове – Михайло. Він уже як київсь-
кий полковник брав активну участь у боротьбі проти польських військ на
Поділлі, Галичині й Волині у 1648 – першій половині 1649 р. На початку черв-
ня 1649 р. він брав активну участь у розгромі каральних загонів князя Яреми
Вишневецького під Старокостянтиновим (1).

Саме під Старокостянтиновом Хмельницький дізнався про активізацію
Радзивила, який вже оволодів Речицею і концентрував там війська ВКЛ, і про
загрозу його прориву в тил українській армії. До походу на Київ підбурював
князя сам король Ян Казимир, котрий запевняв Радзивила в тому, що слабке,
“без старинного воїна, простолюддя біля Дніпра не видержить, дасть Бог,
різкости й резолютности литовського війська” (2). Тоді гетьман негайно по-
слав проти Радзивила 10-тисячний козацький корпус (переважно з кінноти
Київського полку, частиною Білоцерківського та Чорнобильського) на чолі з
М. Кричевським. Останній мав прилучити до себе частини з полків, що діяли
на прикордонні (Ніжинський, Чернігівський, Борзенський, Лоївський, частина
Переяславського та ще два полки) (3), також решту розбитого під Загалем
корпусу Голоти, білоруських повстанців і йти на Речицю. У разі успіху вони
мали розвивати наступ на Полоцьк і Вільно. Через катастрофічний брак часу
Кричевський пішов не довшим, але безпечнішим шляхом (з Чернігова на Го-
мель), а коротшим – через надприп’ятські багна. Одночасно полковник Сте-
фан Подобайло, мав не допустити форсування Дніпра армією ВКЛ і тримати
під своїм контролем Лоїв з його переправою, яку В. Липинський слушно на-
звав “воротами з Литви в Україну” (4). Однак у його розпорядженні було
тільки 2–3 тисячі козаків з Чернігова, Брагина та деяких інших міст і його
сили зростали надто повільно.

Приблизно 8 липня Кричевський підійшов до Чорнобиля, де до нього при-
єднався Чорнобильський полк під командуванням чорнобильського поповича
Михайла Панкевича (7 хоругов чисельністю у 2 тис.), Овруцький полк шлях-
тича Київського воєводства Івана Бруяки (3,5 тис., в т.ч. 3 тис. кінних і 500 піхо-
тинців) і Брагинський полк Григорія Голоти (1500 кінних і 500 піхоти). Таким
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чином, загальна чисельність військ Кричевського не перевищувала 20 тисяч,
але продовжувала зростати за рахунок повсталих селян. Саме вони й склада-
ли переважну більшість його армії, тому її боєздатність була досить низькою,
тим більше, що у Кричевського майже не було артилерії. Не випадково Кри-
чевський виступив у похід тільки під тиском Хмельницького і з огляду на
кричущу потреба поставити щит на шляху армії ВКЛ.

Військо під командуванням Радзивила, яке стояло під Лоєвом (це місто
ще в червні 1649 р. було взято і спалене повстанцями чернігівського полков-
ника Стефана Подобайла; за іншими даними його спалило литовське військо),
було меншим, зате боєздатнішим і до того ж мало 40–50 гармат. 18 липня
Радзивил прийняв рішення йти на Київ, а 23 липня став у Лоєві. Його піхота
запізнилася, що змусило князя суттєво скоригувати попередній план. Кри-
чевський за таких умов міг покладатися тільки на швидкість дій, краще
знання місцевості і підтримку місцевого населення. Німецька хроніка “Те-
атр Європи” відзначала: “війна була дуже тяжкою і виснажливою і в ній не
можна було довіряти власним селянам, а в той же час ворог міг з допомо-
гою селян проходити через води й ліси у повній тиші і він міг більше досяг-
нути й без розвідки, а (наші) мали більше покладатися на силу й гострий
меч”(5).

23–24 липня Кричевський зайняв Бабичі і став переправлятися через
Прип’ять. Йому спробувала перешкодити прикордонна сторожа ротмістра
Ложевицького (Ложецького), але безуспішно. Повстанці легко здобули пере-
могу, але про їх просування стало краще відомим Радзивилу. Останній на той
час уже покинув Речицю, залишивши там гарнізон (1000 вояків) на чолі з
майором (ротмістром) Шварцофом (Шваргофом), “у котрого був добрий обоз
і провіант” і Карлом Єсманом, новогрудським повітом ротмістром. Радзивил
мав певну інформацію від перебіжчика – шляхтича Буткевича, який 9 тижнів
був сотником у повстанців і втік від них з Брагина до Загаля й Холмеча. Князь
зібрав нараду у Речиці і ухвалив план дій, насамперед йти на Лоїв. Він підго-
тував кораблі і човни і таємно переправив ними по Дніпру до Лоєва німецьку
піхоту на чолі з полковником Гонсевським, сам же з іншим військом пішов
туди понад берегом ріки. Радзивил, прибувши, спробував форсувати Дніпро й
Сож, поставив свої укріплення на півострові між двома ріками, звідки його
вояки вели перестрілку з козаками, що украпилися на лівому боці цих річок,
навіть спробували висадити десант на лівому боці Дніпра. Це він робив без
особливого успіху, тим більше, що тут була сильна течія. Потім він влашту-
вав табір між Лоєвом та річкою Лоївкою, яка впадала до Дніпра. На тому
місці, де раніше стояв замок, він поставив кілька загонів піхоти з маленькими
гарматами напроти того місця, де Сож впадає до Дніпра. Князь задумав ви-
садити десант у милі нижче Лоєва, де зручніші умови для цього, і щоб пере-
хитрувати повстанців. Керувати висадкою десанту мав полковник німецьких
рейтар Райнгольд Тизенгаузен (Тизенгауз). Але від цього наміру, як і бороть-
би з Подобайлом, він був змушений відмовитися, оскільки наступного дня
вдарила сильна злива, а потім (25-о) розвідка принесла вість про перехід по-
встанців Кричевського через Прип’ять і їхній марш на Речицю. Стало відомо
також, що у Брагині став козацький полк.



153

Кричевський певний час коливався у виборі напрямку свого наступу: чи
йти на Речицю, чи на лоївський табір Радзивила. Спочатку він прийняв рішен-
ня йти на Речицю, щоб зайняти цей стратегічно важливий пункт, зайти в тил
Радзивилу й притиснути його до Дніпра, де військо ВКЛ опинилося б під уда-
рами повстанців Подобайла. 27 липня Кричевський був уже у 8 км. від Ре-
чиці. Стривожений Шварцгоф спалив передмістя Речиці і став готуватися до
оборони. В цей час Кричевський довідався від місцевих селян, що Радзивил
відправив з Лоєва на Брагин два сильних загони полковників Адама Павлови-
ча (800–1000 вояків, головно із частини загонів Тизенгаузена, Радзивила, Бар-
щевського, Романовського, Довгялла, Ельсніца і Раєцького) та гусарським
поручиком Самуїла Коморовського (1000–1200 вояків) і знаходиться у місті із
значно меншими силами, будуючи новий укріплений табір. Тому Кричевський
прийняв вірне рішення покинути табір під Речицею і йти безпосередньо на
Лоїв, щоб розбити там ядро війська ВКЛ. На його шляху лежало місто Хол-
меч, яке легко йому дісталося внаслідок дій місцевих жителів і через посе-
редництво місцевого православного священика. Міщани зробили вигляд, що
хочуть виганяти корів на пасовище і відкрили для цього ворота. Одночасно
вони вдарили у церковні дзвони і цим самим дали сигнал Кричевському для
наступу. Невеликий гарнізон Холмеча (понад сотня вояків під командуванням
ротмістра Соколовського) майже повністю був знищений. Вдалося врятува-
тися лише декільком, котрі й принесли Радзивилу вість про падіння Холмеча,
взяття тут повстанцями декількох гармат, а головне про напрямок насту-
пу повстанців. Литовський гетьман послав проти Кричевського загони
Смольського та Лукаша Ходорковського і одночасно послав за Коморовсь-
ким, щоб той повернувся.

Кричевський же на чолі сотні кінних козаків особисто розвідав розташу-
вання ворожих військ. Повернувшись на світанку 30 липня, він скликав стар-
шинську раду. На ній виявилося, що більшість старшини не хоче наступу, вони
вказували на перевагу Радзивила у артилерії, важкій кінноті, вказували і на
втому повстанців, які здійснили 600-кілометровий марш, воліли чекати підхо-
ду підкріплень. Кричевський наполягав на своєму, доводячи, що така зручна
оказія не скоро буде, що повстанці мають перевагу у швидкості й раптовості,
і врешті переконав своїх піти ва-банк. Повстанці якраз захопили в полон двох
ворожих солдат, які виїхали за фуражем. Ці повідомили, що сили Радзивила у
Лоєві стали ще меншими. Це переконало Кричевського у правильності його
плану: не чекаючи підходу всіх своїх сил, завдати негайного удару по Лоєву.
При цьому він пішов на хитрість. Військо повстанців пішло з Холмеча не пря-
мим шляхом понад Дніпром на Лоїв, а в обхід, щоб вдарити з південно-захід-
ної сторони, звідки його не мали чекати.

31 липня 1649 р. о 9-й годині ранку кіннота українських повстанців розпо-
чала наступ. Але шляхтич з підхоругви Барчиковського (Бардзиковського),
який з фуражирами їздив по жито, побачив у півтора милях українських ко-
заків, що наступали і щодуху помчав до Радзивила з цією вісткою. Останній
же в цей час разом з генерал-майором Григорієм Мирським та полковником
Райнгольдом Тизенгаузеном виїхав на вали табору, щоб проконтролювати хід
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оборонних робіт. Князь наказав кінноті негайно виступити в поле, а сам ли-
шився біля Угорських воріт. Угорській же (на чолі з Яном Юшкевичем) та
польській (на чолі з Петром Подлецьким) піхоті він звелів зробити засідку в
млині, що стояв між табором і полем. Ця засідка оволоділа важливою пози-
цією, контролюючи греблю через річку Лоївку, котру й так було б важко подо-
лати козакам. Таким чином, застати Радзивила зненацька не вдалося, його
армія зустріла повстанців у повній готовності.

Коли 10 – тисячний легкокінний авангард війська Кричевського з крика-
ми “Аллах!” (так було вчинено, щоб створити враження присутності тут ор-
динців) вдарила з лісу, вона сама напоролась на сильний вогонь піхоти з млина.
Це разом з успішними діями кінноти ВКЛ змусило козаків спішитися й розпо-
чати рити окопи. Битва продовжувалася. Українські повстанці розгромили
корогву Лукаша Ходорковського, смертельно поранили в живіт і його самого,
забили поручика Яна Прокульського, але Радзивил кинув проти них гусар
стольника Вінцентія Гонсевського та поручника Павла Невяровського. Уже
задіяні були хоругви Гротуса, Курпського і Мелешка, піхота курляндського
майора Нольда. Протидіяти важкій кавалерії легкій козацькій кінноті було
складно і Кричевський дав команду відступати до лісу. Але ліве крило ук-
раїнського війська почали наступ, заходячи в тил армії ВКЛ. В оточенні опи-
нилось кілька загонів польської кінноти, які зазнавали значних втрат, загинуло
троє хорунжих. Радзивил відбиваючи першу атаку, виграв дорогоцінний час,
але ситуація ставала для нього критичною. Князь уже подумував про відхід з
боєм до Речиці.

В цей час трапилося те, що тогочасні хроністи розглядали як чудо. Загін
Коморовського ще не встиг відійти далеко від Лоєва і почув гуркіт битви.
Коморовський добре зорієнтувався в ситуації, розвернув війська і поспішив на
підмогу своїм. Він раптово вдарив з тилу на лівий фланг повстанців, завдавши
їм значних втрат і розірвавши зв’язок з правим флангом. Одночасно він виру-
чив оточених кіннотників. Кричевський, щоб уникнути поразки, дав команду
правому крилу свого війська відступати до лісу. Він розділив сили правого
крила на дві частини: одна відступила до лісу і стримувала атаки противника,
а друга біля Брагинського шляху будувати табір, який не дав змогу прорвати-
ся ворожій кінноті. Гірше складалась ситуація на лівому фланзі. Там повстан-
цям не вдалося ані отаборитися, ані перегрупувати сили для контрудару.
Гонсевський з своєю кіннотою відтіснив їх на болото і в чисте поле, де зни-
щив більшу частину повстанців. Втрат зазнало й військо ВКЛ, причому під
самим Гонсевським (майбутнім гетьманом ВКЛ) було вбито коня. Кричевський
же перегрупував свої сили і з надією чекав на удар у ворожий тил повстанців
Подобайла. Останній дійсно став переправлятися на лівий берег Дніпра, дію-
чи також і з плацдарму – півострова між Дніпром та Сожем. За думкою дея-
ких дослідників (В. Степанков) Подобайло припустився прорахунку: він кинув
у бій незначні сили (всього 3 тисячі козаків на чолі з сотниками Антоном
Марком та київським шляхтичем Горностаєм) і це був явно програшний
варіант. На наш погляд, Подобайло не мав достатньо сили і плавзасобів, щоб
швидко форсувати Дніпро і зламати опір противника, який кинув проти них
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мало не всю піхоту і значні сили кавалерії, тому був змушений так ризикува-
ти. Тим більше, що частину свого війська Подобайло лишив на місці, щоб
пильнувати над діями німецької піхоти Оттенгауза.

Тепер атаку проти повстанців очолив сам Радзивил з німцями полковника
Оттенгауза, і з загонами полковника Ганскофа й поручника Семена Павші,
також майора Ясперса, капітанів Пшипковського, Больта, Роппа, Монтгомері,
Фіберга під загальним керівництвом Гансгофа. Кавалерія Радзивила відсікла
козацький десант від човнів і притиснула козаків до води. Козаки опинилися в
дуже тяжкому становищі. Вони не встигли закріпитися на правому березі
Дніпра, були відрізані від човнів і під нищівним вогнем німецької піхоти заз-
навали значних втрат. Тим не менш вони запекло боронилися, відбили дві
ворожі атаки, двічі поранили капітана німецьких найманців Больта, його по-
ручника, а також хорунжого радзивилівських драгун Квінтінга, забили бага-
тьох солдат. Але сили були нерівними. Радзивил підтягнув артилерію, яка
розбила своїм вогнем зведені нашвидкуруч укріплення. Козакам довелося
кинутися у воду і під вогнем противника переправлятися на свій берег Дніпра.
Досягти його вдалося кільком сотням… Як відзначала німецька хроніка
“Театр Європи” “у воді сплелися тіла людей по 80, по 40, котрі разом йшли на
дно”(6). Розбивши десант Подобайла, Радзивил рушив був проти Кричевсь-
кого, але в цей час до нього привели перебіжчика – шляхтича з Лідського
повіту та групу полонених. Ті сказали, що Брагинським шляхом йде другий
ешелон повстанських військ (піхота, невелика артилерія, обоз). Радзивил не-
гайно наказав Мирському перекинути війська з дніпровського берега, насам-
перед частини Коморовського та Концевича, а також німецьку піхоту
Тизенгаузена й Вехмана, проти цих повстанських сил. Останні сподівалися
з’єднатися із своїми, але перед ними раптово з’явилися війська Радзивила
(тут були задіяні сили Г. Мирського, полк Тизенгаузена, частини Радзивила,
Ющиця, Романовського, Карацевича, Нольде, Вехмана). Доля другого еше-
лону була трагічною, його розгромили дуже швидко, причому важливу роль
відіграли пікінери капітана Тизенгаузена. Було захоплено чотири гармати і
чотири бочки пороху. Отже, Радзивилу вдалося розбити українське військо по
частинах... Щоправда, Кричевський зробив спробу прорватися до своїх, але
безуспішно. Радзивил рушив двома крилами на нього: на правому фланзі він
поставив старого шотландського полковника Доновая, а на лівому – Юшке-
вича з угорцями та Подлеського з поляками. У центрі наступали гусари, котрі
й напали першими на Кричевського. Повстанців потіснили. Кричевський
здійснив успішний маневр і вивів до лісу своїх людей, які забрали з собою
навіть чимало тіл своїх загиблих товаришів. В ході битви було не до похорону
і ці тіла кинули на вали, котрі було нашвидкуруч збудовано у лісі (в хід пішли
також кінські трупи). Радзивил дав команду штурмувати табір. Наступом
німецької піхоти командував полковник Оттенгауз, якому помагали вояки смо-
ленського воєводи Єжі Кароля Глебовича. Кричевський особисто керував
обороною і в ході запеклого бою відбив двогодинний ворожий штурм. Радзи-
вил, побачивши тяжкі свої втрати (загинули зокрема шляхтич Криштоф Ко-
товський з особистої гусарської хоругви князя, були поранені капітани Фост,
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Кричковський, Пшипковський, Ропп, Віхман, Юшкевич, Больт, Котовський та
ін.), запеклий опір козаків, брак боєприпасів, наказав сурмити відступ. Але у
цьому бою був тяжко поранений (в бік, у голову і особливо кулею під праве
око) і сам Кричевський, через що він час від часу втрачав свідомість. Тим не
менш наказний гетьман зберіг бойовий дух і звелів укріплювати табір.

Однак боронити табір повстанці вже не хотіли. Рани їхнього вождя були
явно смертельними, він уже не міг керувати військами. Без владної руки Кри-
чевського важко було покласти край деморалізації. Повстанці вночі полишили
табір у лісі, забравши з собою переважну більшість поранених. У таборі ли-
шилося біля сотні важкопоранених, в т.ч. числі й сам Кричевський. Видно
йому не могли пробачити тяжкої поразки...

Ранком 1 серпня 1649 р. вояки Смольського, а потім Мирського провели
розвідку і виявили, що повстанці покинули табір, залишивши важкопоранених
разом з Кричевським. Біля нош з козацьким вождем знаходився тільки тяж-
копоранений шляхтич, син вітебського войського Василя Шапки-Хотольсько-
го. Шапці відірвало ногу гарматним ядром і він помер через дві години.
Солдати Радзивила принесли своєму командуючому пораненого Кричевсь-
кого, який за словами Радзивила “нагадував швидше мертвого, ніж живого”,
був у гарячці. Радзивил хотів передати козацького вождя королеві Яну Кази-
миру на сеймі і вжив усіх заходів, щоб врятувати йому життя. Було схоплено
у лісах ще ряд повстанців. Серед яких був Яван Невмерецький, шляхтич
з-під Овруча з с. Левковичі, писар Овруцького полку, і овруцький шляхтич
Микола Бруяка, писар полковницької сотні. Радзивил тим часом же наказав
поховати у братських могилах 2700 забитих повстанців (називають різну
кількість цих могил: 2, 4, 16, 19, навіть 60). Тіла старшини, які були знайдені
далі у лісі, ховали на місці, рядових козаків полишили на місці.

Кричевський на допиті поводив себе мужньо, пробував дезінформувати
Радзивила або ж відмовлявся відповідати на питання, інколи люто кричав “Їх
турки й татари поб’ють, поб’ють!”, “Це швидше мені належало мати в полоні
Радзивила, а сталося навпаки!”. Козацький вождь поразку переживав дуже
тяжко, зривав з себе пов’язки, накладені особистим лікарем Радзивила, в роз-
пачі хапався з голову, повторюючи: “Хіба ж це дрібниця 30 тисяч вояків втра-
тити!”. Смертельно пораненого Кричевського змалював тоді з натури відомий
голландський художник Адам Вестерфельд, котрий був при боці Радзивила.
А коли 3 серпня козацький вождь помер, художник зняв з його обличчя по-
смертну маску. Радзивил наказав поховати Кричевського у окремій високій
могилі. Всі трофеї, в т.ч. й 50 прапорів, Радзивил відправив з своєю піхотою
до Речиці 5–6 серпня, а значний загін – до Брагина проти повстанців. Сам же
з кіннотою і 14 гарматами залишався під Лоєвом ще кілька днів, доки не
закінчився провіант. 7 серпня основні сили литовського війська були вже у
Холмечі, а 9-о – у Речиці разом з князем. У Речиці Радзивил вжив заходів
для оборони міста, послав за допомогою до Бихова, Могилева, Смоленська,
навіть збудував через Дніпро такий міст, “якого в цих краях ніколи не бачи-
ли” (7). Трофейні прапори князь послав до короля з вояком із своєї роти на
прізвище Сокира.
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Результати Лоївської битви були такими. Українська сторона зазнала знач-
них втрат, але менших, ніж думав Кричевський, очевидно близько 20 тис.
Решта відступила на лівий бік Дніпра або ж пішла в ліси, де розпочала парти-
занську війну разом з місцевими селянами. Подобайло, зібравши сили, захо-
пив Гомель і поставив там двохтисячний гарнізон на чолі з своїм намісником
Гришком (можливо це був брагинський полковник Григорій Голота, брат за-
гиблого раніше полковника Іллі Голоти), був обложений Чичерськ, куди Радзи-
вил мав спішно перекидати війська. Вцілів і Бруяка, якого в якості полковника
бачимо й пізніше, у 1652 р. Гомельський гарнізон Подобайла отримав порох з
Могилева та Києва, причому з Києва йому привезли пороху аж 17 возів. До
Бабичів прибули значні сили повстанців на чолі з відомим полковником Іллею
Богаченком (за іншими даними – Іваном Золотаренком), який планував знову
йти чи то на Речицю, чи то на центральну Білорусь, чого Радзивил боявся
найбільше.

Армія ж ВКЛ, незважаючи на здобуту перемогу, не могла вже форсувати
Дніпр уже з огляду на сили Богаченка. До того ж дуже відчутними були її
власні втрати в Лоївській битві (за різними оцінками ВКЛ втратило тоді від 5
до 17 тис.), вичерпала майже всі свої боєприпаси (залишилась тільки одна
бочка пороху!). За таких умов годі було думати про наступ на Київ й помага-
ти коронному війську. У тій складній ситуації, що склалася на українсько-біло-
руському прикордонні, обидві сторони з полегшенням дізналися про укладення
18.08.1649 р. Зборівського миру. Цю вість приніс Радзивилу представник Бог-
дана Хмельницького – білорус Силуян Мужиловський.

Таким чином, ціною великих втрат армія Кричевського виконала завдан-
ня гетьмана України. За словами відомого історика В’ячеслава (Вацлава)
Липинського Кричевський загородив “своїм трупом ворогові шлях в Україну,
врятував повстанське військо від катастрофи попасти між два вогні”. Це дало
можливість головним силам українського війська виграти у поляків Зборівсь-
ку битву і укласти Зборівський договір (18.08.1649 р.) у такій формі, котра за
словами того ж Липинського “стала вихідною точкою насамперед для
політичного унезалежнення України від Речі Посполитої, а потім для всієї нашої
пізнішої історії”.

Насамкінець треба вказати на необхідність встановлення у Лоєві па-
м’ятника на честь битви, принаймні поставити хрест тим тисячам вояків, які
полягли з обох сторін у цій кривавій битві.

Примітки :

1 Липинський В. Станіслав Михайло Кричевський // Твори. – Філадельфія, 1980. –
Т. 2; Степанков В. Станіслав (Михайло) Кричевський // Полководці Війська Запорозько-
го. – К., 1998. – Кн. 1. – С. 178–192; Про Лоївську битву писали різні хроністи Речі
Посполитої та інших країн (Німеччина, Франція), насамперед Йоахім Пасторій, П’єр
Шевальє, Самуель Твардовський, Веспасіян Коховський, Альбрехт Станіслав Радзивил,
Самуель Грондський та ін. Українські літописці про цю битву писали дуже стисло.

2 Липинський В. Вказ твір. – Т. 2. – С. 383.
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3 Мицик Ю. Степан Подобайло // Полководці Війська Запорозького. – К., 2004. –
С. 125.

4 Липинський В. Вказ. твір. – Т. 2. – С. 385.
5 Мицик Ю. З нових документів про Національно-визвольну війну українського

народу (1648–1658 рр.) на Сіверській Україні // СЛ. – 1999. – № 2. – С. 27; Шевальє П.
Історія війни козаків проти Польщі. – К., 1993. – С. 118–125; АГАД. – Ф. АР. – Відділ VІ. –
№ 36.

6 Там же. – С. 28.
7 Там же. – С. 30.

Полковник Ілля Голота і Загальська битва 1649 р.
в світлі нових документів

Історія Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.,
спрямованої проти колоніального гніту Речі Посполитої досліджена ще явно
недостатньо. Одним з тяжких спадків радянської історіографії є забуття ролі
особистості в історії, внаслідок чого історія ставала безликою і спрощеною.
Щоправда, окремі постаті, в першу чергу вожді, привертали увагу науковців,
але в такому разі ліпився іконоподібний образ, як власне сталося з Богданом
Хмельницьким, котрий мав подаватися лише як вірний прихильник Москви та
“воссоєдінєнія”. Серед сподвижників гетьмана України ( а самих тільки пол-
ковників за часи гетьманату Хмельницького у 1648–1657 рр. було понад півто-
раста, не рахуючи іншої генеральної старшини) окремих, надто стислих і
тенденційних, біографічних розвідок були удостоєні тільки Максим Кривоніс,
Іван Богун , Данило Нечай та ще деякі. Про таких же сподвижників як Іван
Виговський, Григорій Лісницький, Тиміш Носач, за котрими в російській істо-
ріографії закріпилося тавро “ізмєнніки”, навіть і згадувати не можна було, хіба
що у негативному контексті.

За останнє десятиліття, в роки існування самостійної Української держа-
ви, ця прогалина стала поступово ліквідовуватися. Свідченням цього є насам-
перед дві книги: 1. “Володарі гетьманської булави” (К., 1994; 2-е вид. у 1995 р.),
присвячена біографіям гетьманів України; 2. “Полководці Війська Запорозь-
кого” (К., 1998. – Т. 1; К., 2004. – Т. 2), які містить у собі кількадесят біографій
переважно сподвижників Богдана Хмельницького. Між тим, цілий ряд біографій
висвітлювати надзвичайно важко через елементарний брак джерел. Типовим
прикладом є постать полковника Богдана Хмельницького Іллі Голоти, що був
фактично його наказним гетьманом на литовському фронті на початку кам-
панії 1649 р. Про Голоту писали багато хто з українських літописців (Самови-
дець, Самійло Величко), іноземних хроністів (Альбрехт – Станіслав Радзивил,
Альбрехт Віюк Коялович, Йоган – Георг Шледер та ін), майже всі дослідни-
ки Національно-визвольної війни, про нього містяться згадки в українських
енциклопедіях, але крім мінімальної інформації про нього як керівника по-
встанських військ, що програли битву під Загалем (Жагалем) 1649 р. не пода-
валося майже нічого. Про Загальську битву так само писали дуже скупо. Не
є винятком навіть автор класичної монографії про Михайла Кричевського та
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Лоївську битву 1649 р. В’ячеслав Липинський. Були дуже скупими й публі-
кації документів. Можна назвати видання лише кількох листів (Я. Радзивила
до короля Яна-Казимира від 28.06.1649 р.; анонімного автора, котрий писав
королеві ж від 10.07.1649 р., тощо), у котрих містилися дані про битву під
Загалєм (1). Між тим, ця битва набула у свій час дуже значного розголосу і
про неї навіть склали пісні (2).

Нещодавно виявлені джерела дозволяють пролити світло на постать Го-
лоти і на Загальську битву і ми на їх підставі подаємо нарис біографії цього
видатного сподвижника Богдана Хмельницького. Під час нашого стажування
в Канаді на базі Канадського інституту українознавчих студій (КІУС) в Аль-
бертському університеті (Едмонтон) у 1999 р. ми мали змогу ознайомитися з
колекцією мікрофільмів архівних матеріалів з різних архівосховищ світу, ство-
рену відомим істориком Френком Сисиним (США – Канада). В їх числі є
повний мікрофільм унікального джерельного комплексу – табірного щоден-
ника (ТЩ) похідної канцелярії князя Януша Радзивила – польного гетьмана
литовського, фактичного головнокомандуючого військами ВКЛ (великий геть-
ман литовський Януш Кишка був старим і хворим і не керував військами на
полі битви). Цей комплекс документів (його основна частина зберігається у
фонді “АР ” АГАД. – Відділ VI – Додаток. – № 36, а менша – у відділі руко-
писів Ягеллонської бібліотеки у Кракові, але він і досі необроблений і навіть
не має пагінації) охоплює 1649–1653 рр. і дає змогу як на долоні побачити хід
воєнних дій на північному фронті (Сіверщина, Полісся, Південна Білорусь),
тобто того регіону, котрий майже не привертав до себе уваги дослідників
Національно-визвольної війни (виняток складають М. Грушевський, В. Ли-
пинський та деякі інші). Враховуючи значення даного джерельного комплексу,
КІУС та Інститут української археографії та джерелознавства ім. Грушевсь-
кого НАН України планують його видати друком. Це не перешкоджає однак
використанню даних матеріалів при створенні окремих розвідок, як і цієї, пуб-
лікації окремих документів (3). У самій статті, побудованій переважно на цих
матеріалах, ми подекуди вказали сторінки використаних документів, а в до-
датках подаємо найцікавіші з тих, що стосуються особи Голоти та битви під
Загалєм.

Про життя Іллі Голоти до 1649 р. нічого не відомо; не знати, де він наро-
дився і коли, якого був походження. Судячи з посередніх даних джерел, він
був молодшим від Богдана Хмельницького, походив очевидно з Канівщини
або Сіверщини, але у всякому випадку не з привілейованого стану. Його бать-
ка звали очевидно Григорієм, Ілля мав і брата, котрий мав таке саме ім’я, що
й батько (брата називали і Гришком, і Гришаєм). Не виключено, що прізвище
Голота є у даному випадку прізвиськом. Голотою, або ж “черню” чи “сіро-
мою” в ті часи називали представників рядового козацтва, котрі навіть не
потрапляли до реєстрів. Очевидно з цих кіл і походив Ілля Голота, але згодом
добився переходу до числа реєстровців. Не бракувало у його житті походів
проти Османської імперії та Кримського ханства. Заманливо пов’язати Іллю
Голоту з постаттю героя української народної думи про козака Голоту, котрий
відзначився боротьбою проти ординців, вбив значного турка чи ординця у
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Кілії – тодішній турецькій фортеці у гирлі Дунаю. Якщо зважити, що українські
думи оспівували переважно історичних осіб, наприклад Дмитра Вишневець-
кого (“козак Байда”), Самійла Кішку, Богдана Хмельницького, Максима Кри-
воноса, Данила Нечая, Івана Сірка, Івана Брюховецького (“Фесько Андибер”),
то у цьому немає нічого неймовірного. І все ж поки що немає чітких джерель-
них вказівок, котрі підтвердили б дану версію.

Із вибухом Національно-визвольної війни українського народу Голота ймо-
вірно одразу бере у ній участь. Мовчанка джерел у даному випадку пояс-
нюється очевидно тим, що Голота діяв у південній Білорусі або на Сіверщині –
найменш висвітленому істориками терені України в середині ХVІІ ст., або ж
перебував серед січової залоги, бо й там треба було комусь бути під час
війни, що охопила майже всі етнічні українські землі. Був він тут і на межі
1648–1649 рр.

На початку 1649 р. стало ясно, що перемир’я укладене в грудні 1648 р.
Богданом Хмельницьким із королем Яном-Казимиром, відверто порушуєть-
ся Річчю Посполитою. Першим перейшов у наступ польний гетьман литовсь-
кий Януш Радзивил, вогнем і мечем придушуючи повстання на території
українсько-білоруського прикордоння. Він вибив повстанські залоги з Пiнська,
Мозиря, Бобруйська та інших міст реґіону, відзначаючи шлях свого карально-
го війська палями та шибеницями. Нове перемир’я, укладене у лютому 1649 р.,
теж не було міцним і тривалим, навесні почалися тяжкі бої на Волині та Поділлі.
Між тим шляхта вже пробувала повертатися до своїх колишніх маєтностей,
йшли погрози жорстоко розправитися з повстанцями. Мирна місія Смяровсь-
кого – посла Речі Посполитої насправді виявилася спробою інспірації перево-
роту в Українській державі і усунення від влади Богдана Хмельницького. За
таких умов війна була незворотною, тим більше, що маси добивалися від стар-
шини, серед якої було чимало угодовців, рішучих дій. Хмельницький після ради
на Росаві почав там, коло Маслового Ставу, збирати війська для нового похо-
ду. Якраз в цей момент з’являється із вірними йому запорожцями (не менше
200) і Голота. Саме він належав до числа найрадикальніших полковників-при-
хильників негайних воєнних дій і видно вчинив сильний тиск на гетьмана. З
цього конфлікту Хмельницький легко вив’язався, надавши власне Голоті як-
найширших повноважень і пославши його на північ, де він мав діяти проти
війська ВKЛ. Гетьман дав йому інсиґнії влади: булаву (як наказному гетьма-
нові), бубни, тобто барабани, свої зазивні універсали і “приповідні листи”, тоб-
то універсали на право набору добровольців до Війська Запорізького, а також
прапор. Як свідчать джерела, Голота мав як мінімум три прапори, кожен з
яких мав очевидно належати одній з трьох частин його війська. Якщо військо
нараховувало бл. 3000 (переважно козаки), то кожна тисяча складала окрему
частину із окремим прапором. Ці прапори були потім захоплені ворогами і в
документах зберігся опис двох із них. Перший прапор був червоного кольору,
а зображував лева та білий хрест: “Chorągiew czerwona z herbem lwem i
krzyżem białym, wzięta w Coronie”, тобто “ червона корогва з гербом левом і
білим хрестом, взята в Kоронi”. Kоли слово “корона” написане з великої літе-
ри, то це слід перекласти як “взяту в Короні (Польській)”, можливо трофейну.
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Дійсно, кольори нагадували про польсько-литовську традицію, що є важли-
вим, коли врахувати надання гетьманом Голоті прав на володіння тодішньою
“Литвою”, тобто Великим князівством Литовським (власне Литвою, Біло-
руссю, частково й північними районами України). Але можливе й інше розум-
іння тексту і тоді “wzięta w koronie” можна перекласти як “укороновану”.
Додамо, що зображення лева є рідкісним в українській геральдичній традиції.
Тут треба шукати аналогій не у галицькому Львові, що має подібне зображен-
ня на міському гербі, а у Самарі (нині – Новомосковськ Дніпропетровської
області), що у ХVІІ–ХVІІІ ст. була центром Самарської паланки, котра разом
із Кодацькою належала до найзначніших паланок Війська Запорізького. (4)
Можливо, саме така символіка мала нагадувати про особливу роль запорожців
у полку, що його формував Голота, можливо і про пов’язаність Голоти із Са-
марською паланкою. Другий прапор, даний Хмельницьким, був чотирикутним
і зображував орла, котрий у лапі тримав меч. (“chorągiew...quarcianna
adamaszkowa znakiem orła, w nodzie jednej miecz trzymającego”).

Голота дістав чітке завдання від Хмельницького: йти на Речицю (нині –
райцентр Гомельської області), що була тоді місцем концентрації військ Рад-
зивила, оволодіти нею, а значить і Лоєвом і взяти таким чином у свої руки
стратегічний вузол, котрий дозволяв контролювати Дніпро і Сож – важливі
артерії, по котрим здійснювався зв’язок Білорусі й України, забезпечення військ
боєприпасами, провіантом, тощо на значній відстані. Якщо б Радзивил взяв у
свої руки Речицю і Лоїв, то він тим самим поставив би у скрутне становище
козацький гарнізон у Гомелі (це місто було ще раз опановане частинами Чер-
нігівського полку М. Небаби ще 3 квітня 1649 р., якраз у великодневу суботу),
перервав би сполучення гомельців з Києвом по Сожу й Дніпру. Потім Голота,
збираючи звідусіль війська, формуючи нові повстанські загони з українського
та білоруського селянства та міщанства в першу чергу, формуючи сотні і
полки і ставлячи над ними керівництво із досвідчених запорожців, мав руха-
тися на Могилев, а звідти на саму столицю Литви-Вільно. Ставши ж правите-
лем Великого князівства Литовського, Голота мав йти на польсько-литовські
кордони, об’єднуватися з Б.Хмельницьким і ставати разом з ним на берегах
Вісли. Очевидно заступником Голоти був Кисіль, котрого пізніше у 1649–
1650 рр. згадує Реєстр Війська Запорізького серед старшини Чернігівського
полку – “Микита Кисіль” (5). Поруч із Голотою бачимо і його брата Григорія,
і колишнього мозирського полковника Сідляра, який був керівником оборони
Мозиря і чудом врятувався від репресій карателів. Писарем Голоти був Силь-
вестр Дубина – польський шляхтич з Кам’янця-Подільського, що проживав у
Києві. На жаль, він під час вирішальної битви перейшов на бік ворога. Про
нього, до речі, відомо, що він був двоєженцем. Одна його дружина (ймовірно
перша) жила під Клецьком при дворі мачухи литовського стражника С. Мирсь-
кого, а друга – у Києві. Був при боці Голоти і Одинець-очевидно з відомого
ще з часів Сагайдачного козацького роду, був і дехто із православної шляхти.
Два козаки були у Війську Запорізькому ще з часів Сагайдачного і брали участь
в його походах на Московську державу. Вони потрапили в полон і були стра-
чені карателями 6.07. 1649 р. Один з них – Януш Реймошевський, прозваний
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козаками Іваном Бугаєм, був колишнім підданим князя Богуслава Радзивила
з Реймошева, другий походив з-під Речиці. Відомо й ім’я Павла Яхненка з
Борзни, сотника, котрий потім загинув у битві, а його син, підліток Григорій
потрапив у полон. Вслід за Голотою мав йти інший полковник – Пеняк (такого
імені більше не зустрічаємо в джерелах, не виключено, що мова йде про
Пішка – майбутнього київського полковника). Пеняк мав йти на чолі двох
полків, точніше їхніх частин: 1) Канівський полк 2) козаки з Київського та
Чорнобильського полків. Останні на чолі з полковником Горностайпільського
полку (Горностайпіль є під Чорнобилем) Пилипом Лапушкою (Лопушненком)
мали дати підмогу в першу чергу. Пеняк мав узяти з собою в похід гармати,
котрі знаходилися в Трахтемирові, а Прип’ять мав форсувати у Бабичах. Далі
мали йти в похід полки третього ешелону наступу: Ніжинський (полковник
Прокіп Шумейко), Чернігівський (полковник Мартин Небаба), Миргородсь-
кий (полковник Матвій Гладкий), полк Петра Головацького, частини Віюка,
Кизименка, тощо. Цікаво, що булаву й бубни Хмельницький прислав до Черні-
гова якомусь Корицькому, але такого полковника інші джерела на згадують. (6)
Полк Головацького нібито мав йти першим, майже одночасно з Пеняком, але
тримати курс безпосередньо на Речицю. Що стосується Ніжинського полку,
котрий нараховував 11 000 козаків, то основна його частина (15 хоругв) із
Шумейком на чолі мала бути на Україні і йти з Хмельницьким на Збараж.
Менша частина (5 хоругв) на чолі з наказним полковником Борсуком мала
йти з Кричевським. Додамо, що цього Борсука бачимо в Реєстрі Війська
Запорізького 1649–1650 рр. в якості сотника Ніжинської сотні (“Іван Бор-
сук”) (7). Із свідчень полонених повстанців випливає, що з Кричевським мала
йти і частина Переяславського полку (12 хоругв), над котрими старшим був
Семен Грабянко (явно родич літописця 18 ст. гадяцького полковника Григорія
Грабянки). Щоправда, в одній конфесаті ( протоколі допиту) це прізвище по-
дане як “Колегребінко” або “Кологривенко”. Пізніше командуючим цими
військами Хмельницький призначить київського полковника Михайла Кричевсь-
кого. У Чорнобилі мали стерегти західний відтінок фронту частини Чорно-
бильського полк. Цей полк очолював вищезгаданий Михайло Панкевич,
прозиваний Поповичем, бо він дійсно був сином священика з Чорнобиля і на-
родився у цьому сумнозвісному тепер на весь світ місті. (В джерелах є дані,
котрі стосуються очевидно Панкевича, згідно з якими він нібито мав потім,
через рік-два, постригтися у ченці, будучи полковником).

З усього видно, що Хмельницький мусив дуже поспішати. Він не міг ки-
нути в бій одразу всі три ешелони, бо ще не було завершено їхнє комплекту-
вання. Досить сказати, що полки третього ешелону стояли ще по домах і
тільки частина Переяславського полку, про яку вище говорилося, прибула до
Козельця та Остра. Між тим Радзивил вживав усіх заходів, щоб захопити
найважливіші пункти, особливо поспішаючи до дніпрових переправ. Сам князь
після взяття Бобруйська, як свідчить литовський хроніст середини ХVІІ ст.
А. Коялович, перебував у Слуцьку, а своє військо поділив на 4 частини. Його
особисті частини стали у Речиці, а люди Воловича – у Загалі. (Сам Волович
тимчасово передав командування загальським гарнізоном, або “загальським
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полком” полковнику Валеріяну Фалецькому (Фаленцькому). Сили Ґонсевсь-
кого тримали оборону біля Дніпра, а також стояли біля Рогачева (8). Радзи-
вил, до речі, мав прекрасну агентурну мережу, котра хоч і поступалася
повстанській, але її недоліки компенсувалися постійними активними діями
польсько-литовських чат, котрі майже щодня приводили до Радзивила та його
воєначальників “язиків” – полонених повстанців. Без сумніву, він знав з аген-
турних донесень про похід Голоти і його намір вдарити на Загалє. Варто відзна-
чити, що військо Великого князівства Литовського, хоч і поступалося коронному,
але діяло по-перше на другорядному фронті, до того ж таким, що там важко
було вести наступ через особливості рельєфу, велику кількість лісів, річок та
боліт, а по-друге мало потужне наймане військо. Януш Радзивил був протес-
тантом, так само, як і ряд його воєначальників, в першу чергу литовський
стражник Григорій Мирський. Це створювало йому особливу популярність
серед вояків протестантської Європи (німці, шведи, голландці, шотландці, тощо)
і вони охоче зголошувалися служити під проводом князя, тим більше, що Рад-
зивил платив досить багато і своєчасно. Отже, не випадково активну роль у
каральних операціях в Україні та Білорусі відігравали частини найманців (шот-
ландця Джона (Яна) Доновая та його сина, Доновая – молодшого, англійця
Монтгомері, німців Оттенґаузена, Нольда, Ґротуса та ін.). На сильний гарнізон
Загаля вказували зокрема історики В. Липинський, О. Переяславський, які
стисло висвітлили хід битви під Загалєм (9). Варто відзначити також, що Януш
Радзивил був досвідченим і талановитим воєначальником, а боротьба з таким
ворогом була особливо тяжкою. Зокрема, він розгадав ймовірний напрямок
українських повстанських військ і поставив свої сильні гарнізони саме у Ре-
чиці, Мозирі та Загалі, а сам став спочатку в Бобруйську. Він прагнув швидко
зміцнити загальський гарнізон. Так, 15 червня до Загаля прибув свіжий загін
драгунів (102 кіннотника), ще один загін під командуванням Єсмана (50 дра-
гунів з хоругви Романовського) та інші було відправлено до Загаля 18-о числа
(у самій битві він не встиг взяти участі, але придався карателям у боротьбі з
повстанцями , що відступили з поля бою (с. 2–3). Воєначальники Радзивила
(Ґонсевський, Мирський, литовський обозний Комаровський, литовський пи-
сар Волович, литовський хорунжий Пац) відзначалися військовими таланта-
ми, були ініціативними, хоробрими і водночас люто ненавиділи повстанців,
твердо стоячи на захисті інтересів Речі Посполитої. Цікаво, що “литвини”
ставили себе вище як вояки, ніж коронні війська, недолюблювали католиць-
кий фанатизм поляків, оскільки, як уже говорилося, чимало з них було проте-
стантами. Нехіть викликала і спроба “Корони” домінувати над “Литвою”,
тактика повільного обмеження нею суверенітету Великого князівства Литовсь-
кого. Потім, у 1655 р., в часи “потопу” ці люди навіть спробують добитися
усамостійнення Великого князівства Литовського, на чолі якого став сам Януш
Радзивил, але у 1648 р. і польські, і литовські феодали в своїй масі були єдині
у своєму намірі придушити Національно-визвольну війну українського та біло-
руського народів, котру вони трактували як “ребелію” (бунт) черні.

Між тим на Масловому ставу зібралося ядро війська Голоти. До нього
нібито мали прибути й донські козаки, але про якісь їхні значні відділи не
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доводиться говорити. Врешті Голота рушив на північ , а по дорозі звернув на
Київ. Його при підході до міста вітало православне духовенство, благослов-
ляючи військо на боротьбу проти ворога. Голота з вдячністю прийняв добрі
слова і вступив до Києва. Тут він очолив, якщо сам не заінспірував, потужні
антишляхетські виступи. В часі, коли вже лилася кров українців від рук Рад-
зивилів, Вишневецьких та іже з ними, коли все голосніше шляхетські голоси
про помсту, розправу з козаками, аґітація Голоти впала на добре підготовле-
ний ґрунт. В результаті в Києві вибухли заворушення, внаслідок яких було
вбито понад 500 душ. Це були дуже жорстокі акції, під час яких на поверхню
сплили й деякі кримінальні елементи, котрих на жаль не бракує в жодному
суспільстві, в жодні часи, особливо воєнні. Деяких свідчень джерел не можна
однак брати на віру, тим більше, що вони походять з уст перебіжчиків. Це є
плід тенденційних вигадок, як от звістка про варіння козаками шляхетських
дітей у котлах. Не можна приймати за чисту монету і свідчення з тих же кіл
про немилосердні грабунки голотинцями київських та чорнобильських шлях-
тичів, міщан і навіть козаків. Так, наголошується на пограбуванні ними зброї і
коней, але пізніше самі ж карателі визнавали, що у війську Голоти було 50,
максимум 70 кіннотників. Київські католицькі монастирі й костьоли були роз-
громлені ще у 1648 р., а їхні маєтності перейшли переважно до їх попередніх
власників-православних церков та монастирів. І все ж у Києві ще діяла певна
кількість католицьких костьолів і видно саме голотинці донищили їх.

Після Києва Голота рушив переважно водою на Чорнобиль, де з його волі
вчинилися значні грабунки, навіть і самим козакам. Згадані акції наводять на
думку, що у війську Голоти було забагато люмпенізованої “черні”, “здобич-
ників”, аналогії котрим легко знайти на Заході часів Тридцятилітньої війни (до-
сить згадати безсмертне творіння Ганса Гріммельсґаузена “Сімпліціссімус”).
Додамо, що такі дії Голоти у Києві та Чорнобилі зайняли певний дорогоцінний
час, який не можна було втрачати, особливо коли врахувати енергійні заходи
Радзивила по зміцненню оборони Великого князівства Литовського.

Після Чорнобиля Голота човнами поплив далі. Повстанці висадилися на
лівий берег ріки Прип’ять біля Красносілля. Далі шлях лежав на (Загалє).
Нині це незначний населений пункт на берегах маленької річки Віці на шляху
з Юревич до Хойник. Але у XVII ст. це було містечко, майже місто, котре до
того ж було добре укріпленим, де стояв сильний ворожий гарнізон. Слід відзна-
чити, що місцеве населення у переважній більшості підтримувало Голоту, вка-
зувало йому шлях у лісовій пущі, порізаній величезною кількістю боліт, давало
знати про ворожі дії, причому найчастіше ці розвідники походили з Брагина.
На брак даних про ворога Голоті не доводилося нарікати. Врешті сіверяни-
українці й білоруси вливалося до полку Голоти, назва якого (тобто полку)
була згадана у одному з джерел, але якраз це місце зазнало механічних уш-
коджень, через що загинув текст у даному місці. Аналізуючи свідчення різних
джерел, доходимо висновку, що у війську Голоти було 2500–3000 козаків, в
тому числі й дещиці донських, причому основну масу складала піхота. Кінно-
ти у цьому війську було не більше 70 (50–70). Було у його війську і чимало
новоприбульців з жителів Київщини, Чорнобильщини, Сіверського краю, Південної
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Білорусі. Це були у своїй масі прості українські та білоруські селяни, котрі
палко прагнули здобути волю і гасло знесення шляхти було їм дуже близьким.
Загальну їх кількість важко визначити, але судячи з усього, навряд, щоб їх
було понад 2 тисячі, отже разом з козаками чисельність загону Голоти не
перевищувала 5 тис. душ. У зв’язку з цим треба вказати на явну помил-
ковість оцінки загальної кількості війська Голоти (30 тис.), що його подає су-
часна “Історія Білорусі” (10).

Голота розсилав скрізь своїх людей, закликаючи до повстання, розрахо-
вуючи і на мозирців, котрі вціліли після взяття їхнього рідного міста військами
Радзивила. Саме місцеві селяни повели повстанське військо лісами й болота-
ми і привели під саме Загалє в ніч на 17 червня 1649 р.

Голота розумів, що малими силами, не маючи гармат, майже без кінноти,
йому не можна було чинити регулярну облогу Загаля, не можна було давати і
бій у чистому полі. Але й чекати підходу підкріплень було неможливо, бо
вороги, що знали про близький підхід повстанців, самі могли нав’язати бій у
несприятливих для українського війська умовах. Залишався один-єдиний
виграшний варіант: негайно піти на штурм, але вчинити його максимально
раптовим. Сам Радзивил пізніше віддасть належне плану взяття Загаля по-
встанцями, назве його “майстерним і хитрим”. Отже, Голота вирішив ризик-
нути, піти “ва-банк”, заставши гарнізон Речі Посполитої в Загалі зненацька.

Він під покровом нічної темряви поділив війська на три частини і вони
мали одночасно вдарити з трьох боків. Знову ж таки, розпорошення сил було
обумовлене обраним планом дій. Сам Голота став на правому крилі, прагну-
чи вдарити на найслабкіше місце оборони Загаля: в’їздні ворота, котрі стояли
в місці, де оборонний паркан -“часник” (дерев’яні загострені палі) був ще
недобудованим. Коли вже ніч добігала кінця, Голота звелів виступити пере-
довій групі у 10 душ*. Вона перед тим перехопила селянина пана Захаревсь-
кого. Отже, переодягнувшись у простий одяг, ця група мала під виглядом
селян шляхтича Захаревського робити вигляд, що привезла до Загаля “ста-
цію”, тобто визначений провіантний податок. Ця група мала тихо знищити
сторожу, а потім би всі три частини війська Голоти мали одночасно піти на
штурм. Однак фатальні випадковості з самого початку переслідували Голо-
ту. Під час наближення до сторожі у когось із козаків передової групи вистр-
ілив “самопал” (традиційна для тих часів українська назва рушниці набирає
тут іншого, зловісного змісту). Цей постріл став сигналом до тривоги, сторо-
жа підняла стрілянину. (свідчення шляхтича Щенсновича, дане Радзивилу
27 червня). Але ще не все було втрачено і, розуміючи це, Голота підняв своє
військо на штурм, сподіваючись на плечах сторожі увірватися до Загаля.
Сторожу дійсно вдалося частково перебити, частково загнати в місто, але у
бій вступили вже більші ворожі частини. До того ж трапилося трагічне непо-
розуміння, коли стали битися козаки свої із своїми, не відрізнивши спочатку у
нічній темряві ворогів від своїх. А в цей час на підмогу прибув загін на чолі із
полковником Валеріаном Фалецьким, котрий заступав командуючого гарнізо-
ном, литовського писаря Воловича. Закипів відчайдушний бій, в ході котрого
Фалецького було двічі поранено кулею в груди, загинуло чимало його людей.
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Але був виграний час, який дав змогу ворогові вчинити кінну вилазку. Удару
кіннотою повстанці не витримали. Ліве крило атакуючих першим кинулося
тікати у близькі ліси й болота, за ним став тікати й центр, який правда спробу-
вав далі від стін, у лісі, окопатися (їх було там 805 душ). Ці хотіли вступити в
переговори щодо виходу з оточення без зброї і прапору, але такі пропозиції
карателі відхилили. Після чергового штурму, в якому брала участь не тільки
ворожа піхота, але й спішена кіннота, ця частина повстанців кинулися втікати
у ліс... Залишилися тільки війська правого крила, де був і сам Голота. Цей
загін мусив відступити від оборонних стін, зазнавши тяжких втрат (близько
500 загиблих); на полі бою вони залишили навіть свій прапор з орлом, але
Голота відступив недалеко. Біля близького лісу й болота повстанці в мить
окопалися і навіть створили досить надійне укріплення. Тут вся ворожа сила
навалилася на загін Голоти. Було з великими втратами відбито, як мінімум
два штурми (Смольський свідчить, що кілька), причому на поміч карателям
прибув свіжий загін драгунів з Речиці. Ситуація повстанців не була однак без-
надійною. Ось-ось мало прибути підкріплення на чолі з Пеняком. На жаль,
воно знаходилося значно далі, ніж сподівався Голота. До того ж довідавшись
про невдалу спробу взяти Загаль, командування цього повстанського полку,
що вже стояв у Водевичах, не тільки не прийшло на допомогу, але й відступи-
ло. Цього не могли пробачити чорнобильцям, що складали більшість даного
полку, ті, хто видостався з тяжкої Загальської битви (в першу чергу брат Іллі
Голоти-Григорій). Отже, повстанці не дістали підмоги. Тим часом зайшло сонце
і битва припинилася. Опівночі більша частина обложених втекла до близько-
го болота. Вранці карателі взяли табір Голоти, зламавши опір вже нечислен-
них оборонців. Сам Голота був тяжко пораненим ще 17 червня. Ворожа куля
влучила йому у низ живота. Це було дуже тяжке поранення, а у сутичці при
захопленні табору ворожі солдати завдали йому смертельних ран. Потім його
тіло вказали перебіжчики, причому виявилося, що Голота ще дихає, і тоді він
був добитий. Щоправда, в свідченнях перебіжчиків знаходимо інформацію, за
якою його добили самі повстанці, щоб він не мучився, а деякі навіть твер-
дять, що це вони зробили з помсти, бо не могли пробачити своєму вождю
тяжкої поразки і великих втрат. У даному випадку достовірнішими вигляда-
ють свідчення, котрі походять з уст самого Радзивила та активного учасника
Загальської битви ротмістра Смольського, що командував останнім штур-
мом козацького табору. Отже, Смольський у своєму листі до Радзивила від
20.06.1649 р. і сам Радзивил у своєму листі до короля Яна-Казимира (від
28 06.1649 p.) зазначали, що Голоту добили литовські вояки ,не знаючи прав-
да, що це командуючий повстанцями. (с. 27). За свідченням німецької хроніки
“Театр Європи” Голоту з наказу командуючого загальським гарнізоном, по-
садили на палю, де він і сконав.

За свідченням ротмістра Смольського війська Радзивила кинулися дога-
няти повстанців, але безуспішно. Щоправда, їм вдалося кілька десятків схо-
пити в лісах. Чимало повстанців загинуло при відступі у лісах та болотах, де
їх наздоганяли вороги. Їхні втрати оцінюються від 1000 до 1500 (сам Радзи-
вил вважав, що було понад 1600 загиблих повстанців). Значні втрати понесли
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й війська Радзивила. Це визнавали і самі карателі, про що свідчить наприклад
лист учасника битви шляхтича Ложецького до Радзивила від 21.06.1649 р. з
Загаля, у котрому говориться, що битва скінчилася: “з немалою шкодою і
раною з-під кожної хоругви вважай”. Було поранено й самого Ложецького.
Зберігся й неповний реєстр вбитих і поранених з трьох хоругв Воловича, підхо-
ругв (козацької і драгунської) полковника Фалецького, підхоругов (двох дра-
гунських і татарської) полковника Доновая, татарської (рід легкої кінноти у
війську Речі Посполитої) підхоругви Дозельницького, піхотних підхоругв Ку-
новського та Ловенецького. Втрати карателів були значно меншими, ніж по-
встанців, вони не перевищували очевидно кількох сот вбитими, але й вони
серйозно стривожили Радзивила, тим більше, що генеральна битва була ще
попереду, і це змушувало його бути дуже обережним. Командування загальсь-
кого гарнізону, налякане звістками про підхід 16 000 повстанського війська з
Канівського, Київського та інших полків, просило термінової допомоги.

Чимало повстанців потрапило до ворожого полону. Переважно це були
прості селяни, котрі пристали до козаків-повстанців, але були й поважні особи.
Насамперед слід вказати на шляхтича з Кам’янця-Подільського Івана Мац-
кевича, котрий подав досить розгорнуті свідчення на допиті, а рятуючи своє
життя, запевняв, що до повстанців він долучився тільки щоб не бути забитим.
Але більшість полонених повстанців виявила незламну силу духу, про що з
подивом писали карателі, котрі провадили допит: “Такі були запеклі ці козаки,
що жоден не просив помилування, а взагалі добровільно витягував шию за
смертю (під катівський меч – Ю. М.), ніби за медом. А коли в’язнів питали:
“Навіщо ви сюди, мужики, прийшли”, вони відповідали: “Та бачите, що не
телята пасти; от пішли ляхів бити!”

На той час вороги вже стягли трупи повстанців (їх нарахували тисячу) і
насипали над ними вже чотири кургани. Потім стали привозити з сусідніх
лісів і боліт. Так виросло ще три кургани, у одному з яких знайшов свій ос-
танній притулок і Голота. Про ці сім курганів писала німецька фундаменталь-
на хроніка “Театр Європи”, ці кургани бачив на початку XX ст. В. Липинський.
У серпні 2008 р. автору цих рядків довелося побувати в Загалі і тоді була
здійснена спроба довідатися про місце битви. На жаль, і місцеві жителі,  не
знали вже про якісь кургани-братські могили повстанців середини XVII ст.
Однак є надія що це пам’ятне місце буде знайдено і на ньому буде постав-
лено хоча б скромний знак, що нагадував би українцям і білорусам про тих,
хто поліг за нашу і вашу свободу, за незалежні Українську і Білоруську дер-
жави…

2 липня 1649 року до табору військ Речі Посполитої під Речицею прибув
польний гетьман литовський князь Януш Радзивил. Наступного дня він влаш-
тував огляд свого війська, причому тоді полковник Доновай і ротмістри відда-
ли йому “прапори й бубни, взяті в битві під Загалєм”. Князь надалі волів
притримуватися оборонної тактики. Для такої обережності були всі підстави.
Було ясно, що це тільки перша спроба наступу повстанців у кампанії 1649 р.
на даному напрямку. Тому Радзивил обмежився укріпленням гарнізонів у
Загалі та Речиці і висланням розвідувальних чат, щоправда інколи досить
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чисельних. Одна з таких чат силою у 600 вояків (300 драгунів, 300 козаків –
легка кавалерія війська Радзивила) під командуванням Єсмана і Мелешка
пішла на Брагин і Бабичі. 24.06. 1649 р. вона полонила кількох повстанців з
числа тих, що билися під Загалем. Серед них був і якийсь найголовніший сот-
ник, а також шляхтич-повстанець з-під Жукова. Ці двоє спромоглися втекти
(потім Радзивил накаже арештувати тих, хто впустив полонених, і провести
розслідування). Одного з них наздогнали, але він не дався живим у руки воро-
га і героїчно поліг. Другий (саме сотник) дістався до Бабич і приніс повстан-
цям вість про прибуття Радзивила до Речиці. Карателям вдалося привести
тільки двох полонених, одного з яких стратили, а другий (шляхтич з Кам’ян-
ця-Подільського Іван Мацкевич) змушений був дати свідчення. 29 червня
інший каральний загін розбив чату повстанців, а 10 з них захопив у полон.
Перші два з цих десяти – згадані вище запорожці, котрі воювали ще під прапо-
рами Сагайдачного. Третій був Захар Волосар, уродженець Остра, два наступ-
них походили з Гоголя (Гоголева – ?) – Кирило та Іван. Шостий повстанець
походив із села Перизу – маєтності князя Вишневецького, сьомий звався Бог-
дан і був родом з Брагина. Восьмий (Фирс із Бабчина) був колишнім підданим
князя Яреми Вишневецького. Останніх два теж були селянами. Один з них
(Петро з села Мокіша) був раніше підданим Миколи Потоцького, великого
гетьмана коронного а другий (Михед з села Савичі) уже був козаком сотні
Малка. Ротмістр Смольський з тривогою доносив Радзивилу, що до “Литви”
йде 4000 під командуванням київського полковника Самійла Білецького. Тут
очевидно йдеться про наказного київського полковника, котрий, до речі, брав
участь і у подальшій Лоївській битві і значиться у реєстрі 1649–1650 рр. у складі
Київського полку п’ятим за рахунком “Яцко Белецкий” (11). Під проводом цьо-
го полковника мало бути 6 сотень, котрі очолювали Грицько Пещенко, Хви-
нець(?), Тишко, Савосько (?), Перець з Чигирина, Кульш (Куліш або Культа).

Але поразка під Загалєм не призвела до втрати повстанцями ініціативи й
повстанці, тим більше, що з війська Голоти залишилося в живих близько поло-
вини. Вони швидко перегрупувалися і обрали своїм новим вождем Григорія
(Гришая) Григоровича Голоту, брата загиблого полковника. Григорій Голота
проголосив себе полковником брагинським і спішно став збирати під прапори
Брагинського полку повсталих українських та білоруських селян, налагоджу-
вати координацію дій з козацькими полками другого ешелону. Йому вдалося
швидко зібрати 1500 кіннотників і 500 піхотинців, з котрими він тиждень стояв
у Бабичах. Тут він влаштував огляд своєму війську, повиганяв з нього грабіж-
ників і став висилати свої загони до Петрокова. Лише на звістку про прибуття
до Речиці Радзивила Г. Голота відступив до Чорнобиля, а потім влився із
своїм, уже п’ятитисячним Брагинським полком до армії нового наказного геть-
мана, київського полковника Кричевського. Одинець та Сідляр з Бабич відсту-
пили до Мозиря і опанували на якийсь час це місто, забрали човни й пором та
рушили до Чорнобиля (Одинець) та Бабич (Сідляр). Потім останній теж пішов
до Чорнобиля водою і суходолом, але його чати проникали в глибокий тил,
причому Григорій Голота хотів дійти аж до Турова. Ці дії тим більше змушу-
вали до обережності князя Радзивила, котрий готувався до протистояння з
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наступаючою 30-тисячною повстанською армією, котрою командував Ми-
хайло Кричевський. Попереду була Лоївська битва...

Битва під Загалем, котра хоч і була програною, але затримала на певний
час Радзивила і не дала йому можливості вдарити в тил армії Хмельницького,
яка наступала на Збараж. В цьому і полягало насамперед всім значення даної
події в історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.
Як говорилося вище, ми подаємо кілька важливих документів мовою оригіна-
лу. Правила передачі тексту обумовлені правилами, які вже були нами висві-
тлені (12). Відзначимо тільки, що рукопис, особливо на початкових аркушах
має ряд механічних ушкоджень, внаслідок чого загинула частина тексту до-
кументів. Дані прогалини зазначаються нами крапками, взятими в дужки і
особливим знаком, як от: (…)* Ці документи, без сумніву, придадуться дослід-
никам не тільки біографії Іллі Голоти або битви під Загалєм, але й початково-
го етапу Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.,
особливо на Сіверщині і в південній Білорусі.
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*  *  *

Додатки :

№ 1

1649, червня 20. – Загаль. – Лист
ротмістра Смольського до Я. Радзивила

“Dnia 27 juny z nocłegu wyjechawszy, pokarmował x.j.m.w Bozy, wsi, do
Bobrujska należącej, jak przyjachał z podchorągwi Smolskiego Szcząsnowicz, kozak,
który od Smolskiego, rotmistrza swego, oddał list ten:
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“Jaśnie oświęcone mł. xże, panie a panie nasz mіłćiwy!
Oznajmuję w.x.m., pana naszego miłśćiwego, iż za posł[aniem] Chmielowym

pułkownika, mianowicie Heliasz Hołota, z pułkiem swoim przeszedszy pod
Krasnosiołem,wyśiadł w ośmiu milach od Zahala, to jest we trzech tysiącach, ludzi
konnych nie było więcej nad siezdziesiąt, przekradając się ku nam, chcąc straż
naszą wyciąć, zaczym straż usłyszała huk i ku nim się udał, chcąc się wiedzieć,
zaczym onego postrzelili. Którzy podstąpili dnia 17 juny o pułnocy pod Zahal i wielkim
impetem wsparli naszych aż do parkanu, co jeszcze był niedorobiony. Za łaską
Bożą, a za szczęśćliwym rejmentem w.x.m., pana mego miłośćiwego, wsparłszy i
na trzy częśći ich rozerwali. Łewe skrzydło nieprzyjaciela mało co bawiwszy się,
poczęli uchodzić lasem i tych niemało padło. Co na czele byli, w liasku zasadzili się,
tych łedwie szturmem dostali i w pień wysiekli i naszych niemało porażono. Skrzydło
prawe nieprzyjaciela, którzy w łesie okopali się blisko parkanu, było ich w tym
okopie 805 człowieka, naszy konne spieszywszy się, po polu z piechotą szli kilka
razy do szturmu, dostać ich nie mogli, a w tym poczęli oni prosić o miłosierdzie,
oddając chorągwi bez oręża. Nasi nie chcieli na to pozwolić, chcąc przez szturm
wziąć. A w tym słońce zaszlo, o północy nieprzyjaciel z okopu swego uciekł na
błota, które niedałeko od siebie było łedwie na sześćdziesiąt kroków, w tym że
okopie nałezli niemało; między trupami i tego pułkownika Hołotę nałezli żywego,
postrzelonego, którego pacholikowie dobili; tego przedawczyki poznali. A za tym w
pogoń na przełaj poszliśmy, nie mogli ich poszlakować, bo lasem wszystko uchodzili,
jednakże we dnie kilkunastu ich ułapili i dotąd inszych najdują, co się rozbiegli po
łesie. Chorągwie wzięto trzy. Trupa naliczonego tysiąc, na cztery kurhany, a na
piąty jeszcze zbierają po róźnych miejscach. Spodziewam się pe [..])*zby na pułtora
tysiąca. Oznajmuję w.x.m., co mamy przez (...)* języki, że do Litwy obrócono
wojska kozackiego 4000, to jest pułkownika kijowskiego Samuela Biełeckiego i
inszych pułkowników, zosobna rejestr posyłam do w.x.m., co mi podano, a dalszą
sprawę o wszystkim towarzysz mój, pan Szczęsnowicz, da w. x. m., p. m. m. A
zatym powolne usługi etc.

Z Zahala 20 juni 1649.

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
С. 20–22).

№ 2

1649, червня 24. – Конфесата Івана Мацкевича,
українського повстанця, полоненого під Загалем

“W nim confessata takie:
Confessata Jana Mackiewicza [...*Kamieńca] - Podolskiego, a mieni się być

szlachcicem(...)*, przywiedziono dnia 24 juny 1649.
Dawno li kozakiem?
Powiedział, że dopioro ochraniając zdrowie swoje, przyszedł z nimi do Zahala,

zkąd ucieć chciał, ałe że go pilnowaіo kozactwo, nie mógł do tego przyjść.
Co się za jego byciem działo na Ukrainie?



171

Powiedział, że się pułk sciągnęli na Rosawę u Masłowego stawu i tam uchwalili
(...)*, ałe samego Chmielnickiego jeszcze nie było w (...)* w Czyhyrynie zostawał
do tych czas, a po uchwałeniu wojny wycięto i wytopiono szlachtę, róźne zadając
męki po wszystkich miastach ukrainnych.

Jeśliby kozacy byli za Przypieciu i za Dnieprem?
Powiedział, że za Przypiecią w Czarnobylu popowicz Michajіo łeży z ośmią

tysiący, do którego ma jeszcze przyjść Turek jakiś, pułkownik, z ludzmi swemi.
O ordzie co wie?
Powiedział, że pod Czarnym lasem łeży jej niemało.
O Moskwie co by wiedział?
Powiedział, że byli moskiewski posłowie u Chmielnickiego, z czym byli i z czym

expediowani, tego nie wie.
O zadnieprskich p[uł]kach, gdzie by byli [te]raz?
P(owiedział), że wszystcy pułkowniki, cokołwiek ich było, (...)* poszli iz ludzmi

swemi do wojska na (...)* czerń z Zadnieprza wszystka wyszła (...)*, a mały został.
A pułkowniki, co szli do (...)*, którzy byli do Litwy naznaczeni, mianowicie
(Szu)mejko, Głowacki, Niebaba, Korycki, Hładko (...)* mirhorodzki.

Powiedział, że kiedy szedł Hołota z pułkiem, a (...)* przez Kijów, popi tameczni,
potkawszy go, bło[hos]ławili mu, aby szedszy, niszczył lachów.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. –
№ 36. – С. 9).

№ 3
1649, червня 26. – Під Загалем. – Конфесата
перекинчика з табору українських повстанців,
польського шляхтича Сильвестра Дубини

“Powieść Sylwestra Dubiny (...)*[wojewó]dztwa Nowogródzkiego, pod
Kijowem mieszkającego,(...)* że kiedyś pod chorągwią j.m.p. wojewody kijowskiego
dz[...]* lia pod czas hałasu tego z kozakami pod Zah[al...]* // (с. 7)

(...)*oza, jeśli sobie duńcow nie przybiorą w głos powiadają.
Prochów i ołówa dostatek mają, z Moskwy posiłki pewne i spore sobie obiecują.
O okrucięstwie nad naszymi, dokazanym w Kijowie, powiada, iż pod 500 szlachty

z bialą płcia, nikoho zgoła nie zywiąc, wyśiekli, między nimi pana Szmarowskiego,
posła krółewskiego, śćięli, czeladź meliori conditione do ordy zaprzedali, zamek do
szczętu zrujnowali, kośćioły wszystki z gruntu wywrócili, między inszemi i (...)*
kiowskiego Andrzeja Hoduna o to, iż czterech szlachciców przechował, śćiąwszy,
skarby wszystkie zabrali.

Z więzniów żadnemu zgoła nie folgują, udawając deimmanitate (?) naszych,
jakoby białegłowy śćinają, dzieci w kotłach warzyć mieli.

Tenże powiedział, iż xdz pan (?) archimandrita pieczarski posłał chorągiew,
kosztem swym zaciągnioną, do Chmielnickiego, pod którą i (...)*, bo jego służy[ć]
m[a] rotmistrzem.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
С. 6–7).
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№ 4

1649, липня 2. – Мозир. – Цидула, додана до листу
мозирського підстарости Протасевича до Я. Радзивила

“Ceduła, w tym liśćie includowana.
Po napisaniu tego listu i to do wiadomośći w.m.donosimy, że ten ich Hołota,

którego już pod Zahalem zabito, jakijś wyrwał się był z Zaporoża pieszo. Któremu
pozwolono bylo zdobywać się na konie, oręże, na odzieża, gdzie rozumiejąc i więcej
sobie ludu przymnozając, szarpać mu bylo wolno. Który w domach, komorach tak
mieskich, jako i innych, szarpał się jako sam chciał, i, dowoli naszrpawszy się, w
Czarnobylu toż czynił i kozaków poszarpał, oręże poodejmował, czołny i co mógł u
kogo zarwać. Dokazał tego, że który kozak czarnobylski schował się, ten nieoszarpany
był; idąć pod Mozyr, klikał na ochotnika, gdzie iz mozyrskich niemało do niego w
Czarnobylu poprzystawało było i ta[k] ważyli się na obóz zahalski uderzyć, gdzie
trafili na swoich i sami się nie chlubią. Po zabiciu tego samego Hołoty, obebrali
sobie ci hołotyсcy jakiego Hryszaka Hryhorowicza pułkownikiem. Który,
odwróciwszy od Zahala, zostawiając czarnobylskich, [ciągnął] do Babicz. I on,
przyciągnąwszy, stał koszem z tydzień w Babiczach, a czatami aż do Pietrukowa,
wielkie szkody poczyniwszy, mozyrskich kozaków, co przy sobie mieli, i tych, co //
(s. 64) przy czarnobylskich byli, bo ich trocha byli zaskoczyli w Babiczach; także
rzekomo do siebie zrazu i tych byli przyjęli, którzy i tu, jako to wiadomcy, w
Mozerszczyźnie i w Pietrukowie wszystkiego we wszystkim na szarpanine nawodzą
na kogo rozumiejąć życzliwie się stawili i wiernie drapieżnej (?) chrześćianie Bohu
i wojsku służyli i chto co gdzie zarwał, z których komu z ludzi uczyniі, przed
pułkownikiem się chłubili mozerscy kozaki. Pułkownik to wyrozumiawszy, że więcej
nic, tylko szarpać umieją, po jednemu dokładając, rycerstwa ich uczył i tak kijmi
boka im nie jednemu poodbiwszy, i wszystko koni, strzelbę, szabli i siermiegi z grzbięta
pozdzierawszy, z wojska swego powyganiał wszystkich. Odyniec tylko uciekł do
Czarnobyla, a Siodіarz mał się; z pyszna to wszystko działo się w Babiczach, przy
niektórych naszych mieszczanach, bo tam na ten czas zboża na chłeb sobie kupować
jezdzili i tak ich kiojwnie poordynowawszy, sam zo wsim wojskiem wodą i lądem
jachał do Czarnobyla, obiecując i tym toż uczynić, że mu pod obozem zahalskim
pomocy nie dodawali i znowu z wojskiem aż po Turow zasiągnać dla zalogi, dla
przewozów obiecowaі; czego nie wiem jeżeli zapewne ma nazad sić wracać. Drudzy,
mój panie, powiadają, że uciekł setnik jakiś od zahalskich żołnierzów z-pod Rzeczycy,
który był w Zahalu pod czas bitwy poimany. Ten, przyszedszy do Babicz, to powiedział,
że jeo m.xże hetman z wielką potęgą do Rzeczycy przyciągnął we czterdzieśći
tysięcy. Oni, mu dawszy wiarę, że nic nie wskurają, nazad gwoli temu odstąpili. Ci
wygnańcy mozyrszczanie i inszi poszli pieszo za nimi, prosząć się, żeby znowu do
siebie przyjęli, że nie masz się gdzie podziać, a ze dwadzieśćia ich było tu w Mozyrzu
przez dwa dni poki wojsko wszystko z Babicz wyjechało, tu się kryli, a poczyniwszy
wiełu złego nam, w Mozyrzu, kogo wiązali, kogo bili po kłeciam, wołow (?) nie
wodywali (?) i co mogli, ostatnie u kogo nałeść, to wzięli, a żechmy dowiedziawszy
się, że iz wojska wygnani, , musieliśmy się już z biedy na nich ofuknąć się ostro, tuż
oni z pochwałkami do nieszcsęśćia pouciekali; i tak teraz nikogo w Mozyrzu nie
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masz i sam w.m., m.panu, do doma swego przybywszy biezpiecznie, prosimy
niemieszkanie, bo jeśliby co było dałe // (с. 65) niebezpiecznego, my ostrzegamy
w.m. obiecujem wiernie, tylko pokornie prosimy, żebychmy wzgłędem ich
niezbożników bytnośći tu, w tych naszych mozyrskich krajach, my nie pokutowali,
jakomi pierwej od ich m. pp. zołnierzów, bo my nie radzi ich swawoli, Bóg
świadkiem.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
С. 63–66).

№ 5

1649, липня 3 (?). – Додаток до листу Я. Радзивила
до короля Яна-Казимира, а також дві конфесати
полонених повстанців Івана Бугая та Захара

“...Wszystcy niemal i więzniowe, i szpiegowie twierdzą, że w kozakach strach
wielki i na Chmielnickiego narzekanie, o którym wiełu ich twierdzi, że po radzę tej,
która na Rusawie miał, wojsko przed sobą wyprawił pod Constantinów, a sam jeszcze
i dotąd do[...]edzi, co duma, nie wiedzą, ałe obawiają się, że wojsko wydawszy, sam
do tatar pójdzie.

O tatarach takie też głosy, że emirami cesarskimi suworze im pod gardłem
zakazano, żeby się do kozaków nie lączyli, stąd snadź osobno stoją i wiezać się nie
chcą, przez co siła Chmielowi i Wojsku serca ubyło.

Ten Hołota, co pod Zahalem połegł, zniosszy wojsko, jako tuszył, miał prosto iść
do Mohiłewa i, te tutejszi wіośći ruskie pobuntowawszy, z tych 3000 swoich
starynnych kozaków miał porobić sotników, assawuły, pułkowniki i aż do Wilna iść,
naród szlachecki gubiąć, jakoż dobrze się w Kijowie, wychodząc, szlachecką zajuszył
krwią, aż się z łaski Bożej i sam swej napił, bo w szturmie w puł od zoldata naszego
postrzelony, od swych dobity, czy żeby się nie męczył, czyli też, że mołojców pohubił,
a togo, jeszcze jednak dys(z)ącego, nasi nałezli.

Tak byli zajadli ci kozacy, że żaden o żywot nie prosił, owszem ręku (?), już
dobrowolnie szyję wyciągał na śmierć, jak na miód, i kiedy więznia pytano: “Poszczo
wy tu, mużyki, poszli?” “Da, baczyte”- odpowiedziali- “szczo ne telata past, ot
poszli lachow biti”.

Confessata przy tym takie: // (с. 43)
Confessata powtуrzone za przybyciem x.j.m. tegoż Janusza Rejmoszewskiego,

poddanego z Rejmosz, majętnośći xcia j. mśći pana koniuszego W. X. Litewskiego;
który się zwał między kozakami Iwanem Buchajem, ten był u nich setnikiem:

Pojmało go w Hluchowiczach, wsi za Brahinem (...)* towarzystwo Smolskiego.
Powiada, że w połku, ani sotni żadnej nie był, ałe z Kijowa wymknąwszy, do obozu
naszego przebierał.

W Kijowie już to drugi rok, jako się bawił w monastrerze Peczarskim.
O Hołocie i ludziach, którzy z nim byli, nic zgoła nie wie.
Naznaczone od Chmielnickiego do bronienia wojsku litewskiemu przepraw

dnieprowych pułki te: pułk Niebabin; pułk Głowackiego; pułk Czernihowski
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Po[bo]dajły; Popowicza; pułku Niżenskiego Szumejka, nad którą starszym Borsuk;
ostatek pułku Perejasławskiego, nad nim starszy Semion Koliehrebinko; pułk
Kijowski. Te pułki niemal wszystkie jeszcze po domach są, okrom ostatka pułku
Perejasławskiego, który łeży w Kozielcy i Ostrzy. Te za wzięciem wiadomośći o
przybyciu hetmańskim wszystkie się kupić i przepraw na rzece Przypieci i odnawiany,
w którym jednak żadnych ukrainnych kozaków nie masz, poleskich chłopów
powzbierana drużyna.

Działek pięc tylko polnych przy przeprawach mają, ostatek w Cernihowie.
Do wojska naszego iść nie myszlą, tylko przepraw pilnować // (с. 44) mają,

żeby wojska naszego za Dniepr i Przypiec nie przepuszczać. Kiedy z Kijowa
wychodził Chmielnicki, był na Rusawie mil cztery od Bialej Cerkwi, osłuchiwając
się, jeżeli z Litwy jaka nawalność będzie, żeby pułków więcej zemknąc i tatarów
dwadzieśćia tysięcy przydać mógł.

O wojsku litewskim rozumieli, że nie hetmańskie, ałe voluntarze, i więcej czterech
tysięcy nie mają. O hetmanie litewskim siła rozumieją, powiadają, że jak prętko
przeciwko nam powstanie, tyłeż i wojny z lachami. Ztąd i Chmielnicki, odchodząć,
na żywy Bóg ich prosił, aby wojska litewskiego za Dniepr nie puszczali, usłyszawszy
o Radziwiłe, do przepraw się wszystcy kupili i jak najpotężniej ich mu bronili.

Szpiegów brachińskich najwięcej u nich bywa.
O załogach kozackich za Przypieciu nie wie, tylko od naszych słyszał, że w

Babiczach załoga.
Confessata Zahara, poddanego pana Aksaka, sendziego ziemskiego kijowskiego,

w potrzebie pod Zahalem wziętego, a za przybyciem xćia jeo mśći examinowanego.
Między kozakami był od samej expediciej moskiewskiej, z której pod Siewsk,

Putiwl i Rylsk chodził.
W inszych potrzebach Chmielnickiego z naszymi nie był, dopiero na Pilawiecką

potrzebę wyszedł, o której powiada, że przed tatarów przyśćiem naszy odważnie
dosyć i mężnie stawali, od tatarów wsparci, potym purchnęli. // (с. 45)

Z pod Pilawec był pod Brodami, gdzie się im mocno broniono i trupa kozackiego
gęsto położono, także pod Zamośćiem i pod Lwowem.

Pod Zamośćiem i pode Lwowem wszystko wojsko z Chmielnickim było, dział
trzydzieśći pięć mieli, która armata i teraz do Corony z nim że poszła.

Powiada, że w radzie pod Perejasławem napadła wszystka starszyna na
Chmielnickiego o to, iż od Zamośćia odstąpił i wgłąb Polski nie szedł; teraz lachi
zmocnili i mnoho wojska mają, nie poradzimy im niczoho. Chmielnickij tym się składał,
iż obawiał, aby w Wojsku tak ludnym na jednym miejscu stojącym, powietrze się nie
zagęsciło i żeby wszystkich nie pohubił.

O więzniach kodackich nic nie wie, tylko iż wiełe onych Chmielnicki wolno
puśćił, a starszynę przebrawszy, żywo do tych czas przy sobie trzyma.

Wojska z Chmielnickim do Corony szło trzydzieśći pułkow, w jednym pułku
Perejasławskim kładzie, iż pod pietnaśćie tysięcy kozaków; u Głowackiego
jedynaśćie tysięcy, którego jedna połowica na Ukrainę się wróciła; w Szumejkowym
jedynaśćie tysięcy, którego także połowica powrócił Chmielnicki na Ukrainę. O
drugich quocie nic nie wie, bo pułk pułkowi nie równy, w drugim więcej czterech -
pięciu tysięcy nie masz.
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Powiada, że przestrogi ustawiczne, kiedy pod Zahal szli, od chłopów miewali,
którzy wodą od tamtego brzegu się przeprawowali.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
С. 42–45).

№ 6

1649, липня 10. – Під Гомелем. – Конфесати
чотирьох полонених повстанців, в тому числі
і фрагмент конфесати військового писаря

“Których confessata takie:
1. Andrej z sioła Kośćianówki, poddany pana starosty homelskiego, w którym

czata, kozaków z Homla ku Złobinu idących, zaskoczyła. Powiada, że ich było 150.
Między kozakami nigdy nie był. W Homlu kozaków, powiadał, z mieszczany na
1000.

2. Wasko, mieszczanin z Czarnobyla. Trzeci rok, jako zaszedł do Homla, gdzie
we dworze Faszka rzemiosło szewskie robił. Powiada, że z czatą, z Homla do
Durowicz po chłeb posіana, szedł do Kosczukowki dla odyskania długu u poddanego
tej wsi. Kozaków czterysta z Siewierza weszło. Cztyry sotni z Grzesem z Siwiłoż o
Wielkiej nocy, przed zapusty Piotrowymi, dwie Suchotok i Krywoszapka przywiedli,
[a] siódmą sotnią - Zienko w post Piotrów.

Listy i chorągwie mają od Niebaby, pułkownika, który w Borznie żyje. // (с. 71)
Mieszczan dwieśći tylko do boju popisano. Zywnośći niewiele mają. Z Mohiłewa
soli dwie podwodzie przywieziono dla Homla i teraz dwa są mieszczanie z tabaką:
jeden przywiozł soli i prochu beczki pięć.

Dział wojskowych 12, siedm homelskich, a pięć pana wojewody trockiego. O
obronie powiada, że ostróg tylko pojedynkowy, od rzeki dębowymi tynami obstawiony.
Przy baszćie jednej, gdzie rzeczycki pop mieszka, ostróg przegniały i dziura, którą w
nocy kozacy przechodzić zwykli.

Od rzeczycian nie mają przestróg homlanie, tylko ze wsi Borhowa, mil trzy od
Rzeczyce przestrzegają o wszystkim, co się w Rzeczyce dzieję.

Zgody między tymi, co na Homlu są, nie masz, jedni chcą zdać się, drudzy
wojować.

O wojsku to slychać, że hetman we 20000 przyszedł.
O Chmielu nic nie wie, bo choć przejdą jakie listy, tedy pisarz z pułkownikiem i

ze dwiema albo trzema sotnikami sami czytają, nikogo do rady więcej nie
przepuszczają.

3. Hrycko z Borzny, Pawła Jachnenka, sotnika, którego, broniącego się, zabito,
wyrostek. Przy sotniku tym był od Bożego Narodzenia.

W Homlu powiada, że kozaków ukrainnych cztery chorągwie w kożdej sotnia
zupeіna, a zbieranej z okolicznych włośći drużyny trzy chorągwi. // (с. 72)

Powiada, że ustawicznie przestrogi z miasta miewają, i nim czata wyprawiona
przewozić pocznie, wiadomość o wszystkim ich dochodzi. W miaśćie, powiada, iż
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żywnośći srodze omal i czerni niczym zatrzymać nie mają, tylko starszynę samę
chłebem hodują.

Z tym się odzywają, iż się bronić wszystcy będą, póki ich stanie, ztąd wojta
homelskiego staruszękiego, który o zdaniu miasta panu swemu z nimi się umawia,
okowali. Nawet o takim zuchwalstwie ukraińców powiada, iż kiedy się lackie wojsko
pokaże, tedy w połe wynidziemy szczęśćia sprobować, jeśli nie wytrzymamy, do
horodu ustąpiemy. Przydał, że pewnie tego dotrzymają, jeżeli zrazu kilka się chorągwi
tylko podstąpi, a tym czasem, kiedy kozacy wysypią od Homejki, rzeki, z niżnej
zagarnąc ich będą mogli.

Powiedział, że o dziesięciu tysięcy wojska w Rzeczycy przed tym powiadali, o
których głodu i nędzy z powieśći tutejszych mieszczan wiedzą.

Teraz taki między nimi pogłos, iż z hetmanem przyszło sto tysięcy piechoty, a
dwadzieśćia tysięcy kommunika.

Bydła i towarów po siołach dostatek, tylko na chłebie i soli zeszli.
Prochów potasznych do strzelby z Moskwy cztery baryły im przywieziono do

dział sami mieszanie proch z sałetry, której beczek trzy mają, robią.
O mohiłewcach powiada, że im soli, gorzałki, tabaki przywożą, że prochów i

ołówów nie wożą, tym się wymawiają, iż obawiają się, aby ich nie przejęto, jednak
chwalą się, że cudzych lachów nie puśćim i bronić się będziem, // (с. 73) że kozaków
uciekających zaganiać chcę. Chrostami przebrał się od naszych, których za
parkanem w polu chorągwi trzy kozackie, w sprawie ich stojących zastał,
informowawszy, z której strony nastąpić, jako się z kozakami potkać mieli. Potym
nasi do kozaków, których właśćiwych 3000 było, duńcow tysiąc, kozaków ukrainnych
2000, pieszo wszystkie, kommunika tylko konnego pięćdzisiąt, uderzyli w sam środek,
kędy stał pułkownik i mężnie na szabłę ich wziąwszy, 500 na placu zarazem położyli,
drugich dojedżając, po błotach i chrostach siekli tak, iż pobitych liczy na pułtora
tysięca; chorągwi trzy, powiada, naszy wzięli, jedne przecie, która od samego
Chmielnickiego z bębnami mieli quarcianną adamaszkową znakiem orła, w nodzie
jednej miecz trzymającego, uniesli z sobą do okopu; którzy wsparty będąć w
quadransie jednej godziny pod samym prawie parkanem naszym, rzucali. Tam [że] (...)
pułkownika swego, który się pisał “Ełiasz Hołota, pułkownik (...)*” o to, iż mołojcow
dobrych pogubił, między sobą w tabor[ze](...)*. W szańcu tym bronili się przez
dzień cały, wnocy do (..)*[chro]stów i błot ostatek ich umknęło.

Po duńcow na litewskie wojsko posіał (...)* jakiego Wieszniaka i spodziewa się
(...)*[pułko]wników spodziewają  się na wojsko lit[ewskie](...)* kiego,
Czarnobylskiego. W kt(órych)(...)*[tu]teczna szlachtę w Kijowie śćinano, on, żywot
swój żałując, z czeladnikiem swym przedał się do Hołoty, pułkownika, idącego do
Litwy, u którego był przez wszystek czas pisarzem.

Do Zahala z tą intentią szli, aby pułk ten zniosszy, z inszymi pułkownikami
Chmielnickiego się łaczł według ordinansu Chmielnickiego, wojsko lackie poraziwszy,
do Wilna się prosto brać i przeszedszy Litwę, nad Wisіą z Chmielnickim łączyć
mieli. A w zniesieniu pułku zahalskiego miał im być pomocnym Filip Lapuszka,
pułkownik z Hornostajpola, który się złączywszy, zarówno z niemi uderzyć miał, ałe
do tego nie przyszło. O rozprawie naszych z kozakami pod Zahalem to powiada, iż
przeprawiwszy się kozacy pod Krasnosiołem, mając za przewodników (...)* chłopów,
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którzy ich lasami i bagnami prowadzili, szli na calą moc(...)* godzin dwie albo trzy
przede dniem, pojmawszy chłopa pana Zahorowskiego, to (…)* (Zahorow)skowego,
z nim kilka ich zemknęlo się pod sam podslu (...)*ac, chcieli, i blisko tego było, ałe
straż postrzegszy (...)* się śćierając, do miasta ustąpiła, gdzie zarazem (...)*, co
słysząc pacholik jakiś, który całą noc pił, pia (...)* i przybiegszy do nich, pomagaj
B[óh] (...)* czyli przedać się myśli (..)* haniebnie obuchami (...)*”.

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
С. 70–74).

№ 7

1649, липень. – Конфесата невідомого повстанця,
взятого в полон під Загалем

“(...)*hultajów przyszedł pod Zahal, w którym pułku było ich 2500, oprócz
chłopów tutejszych.

Chmielnicki gdzie jest teraz?
Powiada, że szedł z wojskiem na Borszczahówkę, na Wołodarku i na Zywotów,

pod Bialą Cerkiew przeciwko wojsku coronnemu. Przy których trzech z ich, potęgą
carzyków tatarskich.

Jeżli za wiadomośćią Chmielnickiego wyszedł z Zaporoża Hołota?
Powiedział, że za wiadomoscią, bo mu dał chorągiew czerwoną z herbiem lwem

i krzyżem białym, wziętą w Coronie, i bębny przy listach przypowiednich na zaciąg
więcej wojska i naznaczywszy za nim puіkownika drugiego, jakiegoś Pienaka, który
pułki dwa ma pod swoją wladzą, to jest Kaniowski, Kijowski z Czarnobylem w ty
[ch] (...)*h, mianując, że ma być pewne 18000(...)*.

Ci ludzie, co pod Zahal przyszli z Hołotą, pułkownikiem, zkąd [by]li?
Powiedział, (...)* Zaporoża (...)* 200 wywiodł z sobą  (...)* zbierał

Czarno[byl...]* ny i z przyłegłych (...)*.
Co za zamysły ich dalsze być mogą?
Powiedział (...)* lski nie baw[ili] (...)* Rzeczyce mieli (...)* pułkiem u

pułkownika P(...)* przeto (?) przez Litwę do W[ilna...] (…)* dał buławę,
cho[rągiew](...)*.

Kodak jeżeli osadzony?
P[owiada](...)*
W Kijowie jeżeli to p[rawda](...)*czy (...)*? // (с. 3)
(...)*
Ten pułk, co ich posiłkować miał, to jest Pieniaków, jeżeli ma mieć armatę?
Powiedział, że tę armatę, która w Terechtymirowie była, miał z sobą wziąć

Pieniak,a i ten pułk tymże ma iść szlakiem, którędy szedł i Hołota do Zahala, a
Przypieć ma przebyć w Babiczach.

To też powiedział, że w okopie sami kozacy Hołotę zabili, dawszy tę przyczynę,
że wywiodszy, mołojcow dob[rych] [utr]acił.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
С. 2–3).
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№ 8

1649 (?). – Список полків
Української держави – Гетьманщини,

які готувалися до наступу

“Memoriał wiełe jest pulkowników przy samym Chmielnickim na Ukrainie:
Pułk Krzywonosów chorągwi ............................27
Białocerkiewskiego, Hyryn pułk, chorągwi .........35
Dzidziałów pułk ................................................25
Hladkiego pułk, chorągwi ..................................25
(...)*y pułk, chorągwi ........................................25
(...)* pułk, chorągwi ..........................................29
Lobodzin pułk, chorągwi ....................................27
Nieczajów pułk, chorągwi .................................25
Topieszyn pułk, chorągwi ..................................27
Siemionów Wiereszczaszyn pułk, chorągwi .........23
Krzywińskiego od Dniestra pułk, chorągwi .........26
Szumejko z Nieżyna pułk, chorągwi ...................15
Gandzyn pułk, chorągwi ....................................27
Tatar przy nim nohajskich ......................20 tysięcy
A krymskich także ................................20 tysięcy
Nohajskiego na imie Tuhaj, a krymskiego nazywają Bej.
Co do Litwy obróceni, hetmański pułk Czyhyryński.
Pobodajłów pułk, chorągwi ................................17
Niebabin pułk, chorągwi ....................................28
Szunejkowego pułku chorągwi .............................5
Nad tym starszy Borsug
Siemion radzi Hrobianko i nad ostatkiem
pułku Perejasławskiego, chorągwi ......................12
Puszko, pułkownik kijówski, chorągwi ................24
Popowicz, Czarnobylski pułk, chorągwi ..............28

Pobodajło stoi u przewozu Lojewskiego, z tegoż

pułku stoją u Lubeczckiego przewozu chorągwi 5
Niebaba z Głowackim ma być w Homlu.
Pułk Czarnobylski ma być w Babiczach.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
C. 38. – Koпія).
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№ 9
1649, червня 27(?). – Під Бобруйськом. – Реєстр
полковників і сотників, призначених для походу

(складений перебіжчиком до війська Речі Посполитої)

“W. w. m. includowany pułkowników i sotników ich, do Wojska naznaczonych
rejestr ten:

1. Hryszko Kamieńczuk, setnik
2. Hryszaj Kaniewiec, setnik
3. Siemen Kaniwec, setnik
4. Iwan Kraseczenko, setnik
5. Philip Lapuszenko, setnik
6. Zdan Brzemienny, setnik
7. Z Hornostajpola nie wiemy, jako zową, także z chorągwią.
Pułkownik kijówski od Chmielnickiego na zalozie: Gandza Hryszko; mieszka

ten Gandza w Chehrynie. Pułkownik kijówski Samuel Bielecki, mieszka pod Kijowem
na Karpałowie (??). Setnikow ma pod swoim rejmentem sześć:

1. Hryszko Pieszczenko
2. Chwinnec (?)
3. Tyszko
4. Swosko (?)
5. Perec, takze z Czehryna
6. Kylsz
Czarnobelski pułkownik na imie Michał Popowicz, setników nie znam, tylko

wiem komput pułku jego, że jeśli nie więcej, ale siedm tysięcy kladł pewnego wojska,
Perejasławski pułkownik Łoboda ma wojska więcej, nizeli 40 tysięcy, setników nie
znam, procz Haraszki, setnika, co miesz[ka] w Ostrzu, majetnosci j.m.pana Aksaka,
sędziego ziemskiego k (...)*. W tego setni kozaków jest tysięcy ośm albo więcej.

Rejestr ręką własną przedawczyka Dubiny pisany polaku pisarzu pułkownika
Heliasza Hołoty, któregośmy stłukli w Zahalu, i insze więznie w też słowa z nim się
zgadzają setnikowie.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – 36. –
C. 22–23. – Koпія).

№ 10

1649, червня 29. – Під Брагином (?). –
Конфесата полонених козаків

“Konfessata Janusza Rejmoszowskiego, (poddanego) jego m. kscia jego mśći
pana koniuszego; tego przywiedzono d.29 juni 1649. Ten się zwał Buhajem.

(...)*jest kozakiem?
Drugi rok, jak wyszedł na Ukrainę do kozaków.
(...)*kozacy pod Lojowem?
(…)*
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Drugiego confessata z wojska kozaka, z Tarazy, wsi Rzeczyckiej, anno 1649,
d.29 juni.

(…)*dawno kozakiem?
Powiedział, że od lat 25, jeszcze jako szedł z pierwszej expedyciej moskiewskiej

Sahajdaczny, tedy kozacy stąd wzięli.
(…)*o insze go rzeczy pytano, toż powiedział, co i ten pierwszy.
Trzeci - Zachar Wolosarz, z Ostrza rodem.
Czwarty - Kyryło z Hohola rodem.
Piaty - Iwan z Hohola rodem.
Szosty - Chwedor z Peryza, poddany ks.j.m.Wiszniowieckiego.
Siodmy - Bohdan z miasta Brahinia.
Ośmy - Furs; i ten kscia Wiszniowieckiego (poddany) z Babczyna.
Dziewięty - Piotr we wsi Mokisza, poddany pana krakowskiego.
Dziesiąty - Mieched ze wsi Sawicz z sotni Malkowej. Ten obiecuje nawieść na

tego sotnika onego, a jakoby to mogło bydz, bo na tej stronie od nas przed wszystkiemi
przeprawami.

Tych więzniów przywiodła czata, po Zahalskiej victoriej wyprawiona, z
nieprzyjacielskich podjazdów dwóch pod nasz oboz wyprawionych, którze szczęśliwie
zniosła i, co bylo kozaków i po wsiach róźnych wysiekła, takze ich 500 i łepiej
połegło.”

(КІУС. – Колекція мікрофільмів Ф. Сисина. – АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ VI. – № 36. –
C. 36–37. – Koпія).

(Скорочені варіанти даної статті були нами опубліковані раніше: Мицик Ю. // НА
службі Кліо. – К. – Нью-Йорк-Торонто-Париж-Львів, 2000. – 176–189; Мыцык Ю. Пал-
ковнік Ілля Галота і Загальская бітва 1649 г. у святле новых дакументаў // Спадчына. –
2002. – № 5–6. – С. 64–77).

Невідомий лист Яна Соколовського –
сподвижника Богдана Хмельницького

На жаль, збереглася незначна кількість джерел з історії Національно-виз-
вольної війни українського народу проти колоніального гніту Речі Посполитої
1648–158 рр. Нині відомі поодинокі документи, пов’язані з іменами Івана Бо-
гуна, Федора Вешняка, Остапа Гоголя, Филона Джеджелія, Мартина Гладко-
го, Максима Кривоноса, Михайла (Станіслава) Кричевського, Данила Нечая
та ін. сподвижників Богдана Хмельницького. Розширити коло цих джерел мо-
жуть допомогти систематичні пошуки а архівосховищах, в т.ч. й зарубіжних
країн. Зокрема в польських архівах нам вдалося виявити й згодом опубліку-
вати близько 10 документів М. Кривоноса, Д. Нечая, С. Пободайла, Т. Хмель-
ницького, П. Шумейка, П. Яненка та А. Кульки (1). Вдалося знайти і лист
Яна Соколовського від 23 (13).08. 1648 р., який в уряді Української держави –
Гетьманщини обіймав посаду костирського гетьмана. Його було адресовано
Яну Сосновському – коменданту гарнізону Речі Посполитої у Слуцьку. Тут
містилася вимога здати повстанцям місто без бою.
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Список цього листа міститься у польському рукописному збірнику доку-
ментів др. пол. ХVІІ ст. (2). Переписуючи текст, копіїст припустився деяких
помилок. Крім того, він ужив замість кирилиці літери латинського алфавіту й
полонiзував українську мову оригіналу. Все ж чимало слів та виразів подано у
первісному вигляді, наприклад: “szto”, “soboju”, “hromadoju”, “praznik uroczysta
Bogorodycy, kotoraja…”.

Слід відзначити, що про осoбу Яна Соколовського мало що відомо. Зокре-
ма, Ф. П. Шевченко довів, що він походив з православної білоруської шляхти,
брав участь у боях за Мозир влітку 1648 р. (3). М. Н. Петровський довів, що
словo “костирський” не було прізвищем: людина, котра обіймала дану посаду
в уряді Богдана Хмельницького, повинна була в основному контролювати дії
так званої “черні”, тобто повсталих селян та міщан (4). В цілому правильні
висновки Петровського вимагають деякого коригування – особливо у зв’язку
з появою нових джерел. Так, Ф. П. Шевченко справедливо відніс костирсько-
го гетьмана до генеральної старшини (а не полкової, як ввaжав М. Н. Пет-
ровський). Дійсно, на початку Національно-визвольної війни, коли осoбливого
розмаху набула антифеодальна боротьба, він відігравав таку ж важливу роль,
як і генеральний писар, генеральний обозний тощо. Після 1651 р. значення
цього уряду знижується.

Не підтверджується й припущення М. Н. Петровського, що першим кос-
тирським гетьманом був один з найрадикальніших ватажків повстанців –
Максим Кривоніс, а Ян Соколовський зайняв цю посаду тільки після смерті
останнього. Як свідчить лист самого Соколовського, його автор був костирсь-
ким гетьманом ще за життя М. Кривоноса. Слід сказати також, що той, хто
обіймав дану посаду, виконував і дипломатичні та суддівські функції. Тому в
деяких джерелах його називали “костирським суддею” (5).

Розглянемо обставини, які й викликали появу вищезгаданого листа. Після
Жовтоводської та Корсунської битв (травень 1648 р.) полум’я Національно-
визвольної війни охопило більшість етнічних українських земель, перекину-
лось і на білоруські землі. Вже в липні 1648 р. повстанці зайняли 26 великих
міст, особливо в межиріччі Дніпра, Сожу та Прип’яті. Хмельницький скеру-
вав у Білорусь три корпуси українського повстанської армії. Перший з них мав
узяти Пінськ і рухатися на Берестя, другий – на Мінськ, третій – на Слуцьк (6).
Загальне керівництво ним очевидно мав здійснювати костирський гетьман
Ян Соколовський. В усякому випадку відомо. Що Іван Сідляр – один з керів-
ників білоруських повстанців у Мозирі – одержав гетьманського листа на право
набору війська саме від Соколовського (7). Останній очолив 2-тисячний кор-
пус, що мав захопити Слуцьк – одне з найбільших міст Білорусі ХVІІ ст., яке
було до того ж доброю фортецею під захист його стін прибуло чимало шлях-
ти, що втікала від повстанців. Про це зокрема писав 3.07.1648 р. з Налевичів
під Речицею Владислав Єжі Халецький до віленського воєводи: “Всі сюди, до
нас, збіглися, всі вже навколо Слуцька й Слонима” (8).

Слуцьк був тоді власністю магната ВКЛ князя Богуслава Радзивила, який
перебував у західній Європі, де командував іноземними найманцями свого
кузена, французького короля Людовіка ХІV. Дізнавшись про вибух повстання
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на Україні та Білорусі, він залишив цю службу, перебрався до Голландії, де
почав вербувати найманців для боротьби проти повсталого народу. Сильним
гарнізоном Слуцька командував тоді економ Б.Радзивила Ян Сосновський,
ротмістр та віленський підстолій. Та незважаючи на міцні укріплення і потуж-
ний гарнізон, він відчував себе не дуже впевнено. Чимало міщан-білорусів
чекали тільки слушної нагоди для повстання. Про це Сосновського сповістив
дехто зі “світських та духовних осіб”. Він навіть сам випадково почув розмо-
ву, з якої довідався, що у Слуцьку готується бунт, що мав вибухнути як тільки
військо Соколовського почне штурмувати міські стіни. Тоді коменданта слуць-
кого гарнізону мали схопити, зв’язати й видати козакам. Занепокоєний Со-
сновський спішно розіслав листи до магнатів та шляхти ВКЛ з проханнями
про підкріплення. Загрозлива ситуація викликала неабияке занепокоєння
панівних кіл Речі Посполитої. До Слуцька почали стягуватися значні сили.
Щоб контролювати ситуацію у центральній Білорусі, насамперед Мінську та
Слуцьку, польний гетьман ВКЛ князь Януш Радзивил (двоюрідний брат кня-
зя Богуслава) розташував свій табір між цими двома містами (9).

Тим часом корпус Яна Соковського підійшов до Слуцька і зупинився у
кількох кілометрах від міста, на фільварку Брянциці (очевидно, сучасних Бра-
новичах). Про це у своєму листі від 23.08.1648 р. писав Сосновський. Він
скаржився також невідомому адресатові (можливо Я. Радзивилу), що про
наміри повстанців він нічого не дізнався, бо “язика” не вдалося взяти. Со-
сновський вважав, що причина невдачі полягала у чарах бунтівників. Дока-
зом цих чар на його думку було те, що гармати почали погано стріляти, а
солдатські мушкети вибухати від пострілів, хоч жовніри були досвідченими, а
порох сухим. Комендант лякався думки дати бій у місті, а більш-менш три-
вала облога загрожувала повстанням у Слуцьку (10).

Щодо сил Соколовського, то їх було недостатньо, що узяти штурмом по-
тужні укріплення. Запанувала певна рівновага. Обидві сторони чекали на підмо-
гу. Саме в цей час і почалися переговори.

23 серпня до Слуцька прибули три посли костирського гетьмана. Вони на
очах людей, які висипали на вали, увійшли в полудень до Слуцька і передали
комендантові листа від Соколовського (його текст наводиться нижче). Листа
було написано з урахуванням тогочасного етикету: вживалися відповідні мовні
форми й вислови ввічливості. З дипломатичних міркувань Соколовський навіть
згадав про вірність померлому королеві Речі Посполитої Владиславу ІV. По-
при все Соколовський чітко висловив вимогу здати йому місто без бою до
свята Успіння Пресвятої Богородиці, тобто до 25(15).08. 1648 р., причому цей
акт мав відбутися з виконанням усіх урочистих церемоній.

Почалися переговори. Послів запитали про причину походу козаків на
Cлуцьк. Вони не без іронії відповіли, що прийшли сюди заради “набоженства”
і, крім того, послалися на наказ Богдана Хмельницького та згадали про потре-
бу у грошах, необхідних для набору війська. Вже на початку переговорів Со-
сновський обіцяв дати їм 10 тис. злотих та 6 тис. ліктів сукна, аби лиш
повстанці не займали панських маєтностей під Слуцьком. Перший тур пере-
говорів було закінчено. Посли Соколовського, яких, до речі, було прийнято з
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належною шанобою, одержали дозвіл вийти в місто. Один з них на церковно-
му цвинтарі передав слуцькому протопопу якогось листа до слуцького архі-
мандрита, після чого останній утік зі Слуцька. Другий член посольства побував
на міському ринку, очевидно, щоб встановити контакти з однодумцями серед
міщан. Йому, мабуть, вдалось це зробити непомітно від агентів коменданта,
бо після повернення за стіл переговорів посли висловили претензії з приводу
гноблення міщан католицькою шляхтою (11).

Однак очікуване підкріплення до Соколовського не прийшло. Воно натра-
пило на загін карателів, що рушив з Ляховичів до Слуцька. У ніч на 28 серпня
до останнього прибули сотня піхотинців та дві хоругви татарських найманців,
завербованих Б. Радзивилом, а дещо пізніше – 2 піхотні хоругви та одна –
легкої кінноти під командуванням Юшкевича (12). Співвідношення сил зміни-
лось не на користь повстанців. У ту ж ніч ворог зробив вилазку й зненацька
напав на табір Cоколовського. Зав’язався бій. Втративши кілька сотень, по-
встанці почали відступати. Втрати карателів польські джерела замовчують.
У сутичці було поранено й Соколовського. Рана виявилась небезпечною, бо
пізніше облогою Слуцька та штурмом міських укріплень керував полковник
Мартин Гладкий. Саме тоді з’явилася й поширилася чутка, що Соколовський
помер від ран і був похований разом з іншими козацькими ватажками, які
загинули під час нічного бою під Слуцьком, у с. Петриковичах. Ця вміщена у
німецькій хроніці “Theatrum Europaeum”, є недостовірною, бо про “костирсь-
кого гетьмана Яна” під 1649–1650 рр. згадують російські джерела. Він зокре-
ма взяв участь у переговорах з царським послом Григорієм Унковським
(1649 р.), зустрічав на початку березня 1650 р. у Житомирі дипломата Речі
Посполитої Адама Киселя, який їхав до Києва для ратифікації Зборівського
миру (13). До речі, у Реєстрі Війська Запорізького, складеному восени 1649 р.,
уже на першому аркуші згадується тесть костирського гетьмана Ясько (“Яско,
тест Костырский” (14). Лише після Берестецької битви (літо 1651 р.) цей уряд
вже не пов’язувався з Яном Соколовським. Ймовірно, він загинув у цьому
році…

Повертаючись до подій серпня 1648 р., слід відзначити, що повстанці Яна
Соколовського, хоч і не змогли взяти Слуцьк, але залишилися поблизу його.
Вони готувалися до новoго штурму, чим зв’язали значні сили війська Pечі
Посполитої. Це сприяло успішним діям повстанців на інших білоруських зем-
лях. Про розмах повстання на Україні і Білорусі, його вплив на антифеодальну
боротьбу у Польщі та Литві яскраво свідчить лист галицького каштеляна
А. М’ясківського від 9.09. 1648 р. Його автор процитував слова Лоєнцького,
посланця литовської шляхти до примаса М. Лубенського – тодішнього правите-
ля Речі Посполитої в часи безкоролів’я. За свідченням Лоєнцького “у Підляшші
виникли великі заворушення. Селянство, вся русь збунтувалися, особливо в
Бєльську й Дорогичині. Вони послали до Хмельницького, просячи допомoги,
принаймні вождя, котрий міг би ними керувати. Перехоплено листи від віленсь-
ких попів, котрі вже не раз бували у Хмельницького, просячи його йти на Вільно.
Пінськ узяли козаки…, йдуть до Бреста-Литовського…Слуцьк у Литві обло-
жений, де потужно борониться...пан Сосновський…Усі селяни мазовецькі,
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плоцкі, равські, сандомирські, осoбливо княжі та королівські, благають Гос-
пода Бога за Хмельницького” (15).

Таким чином, лист костирського гетьмана Яна Соколовського важливий
не лише як єдиний відомий нині документ активного учасника Національно-
визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. Він проливає світло на
біографію Соколовського і на один з важливих епізодів повстання у Білорусі.

Нижче наводимо текст цього листа у зворотному перекладі українською.

*  *  *

“Посольство козацького війська до Слуцька.*
Милостивий пане Сосновський!

Згідно з нашим християнським звичаєм ми повинні служити на якому
завгодно місці, де накаже, як король, пан наш милостивий, так і його милість
пан Богдан Хмельницький, гетьман Війська Запорізького й браття наші, мо-
лойці рицарського кола.

Зичимо тобі люб’язно доброго здоров’я, як і кожному, хто дбає про свою
честь (?) і не боронить хліба-солі, як Війську Запорізькому, так і кожній (лю-
дині) з рицарського стану. Думаю, що і вашмость втішишся й зрадієш нашо-
му приходу, а, будучи старим солдатом, зумієш так зробити, щоб і ми втішилися
і побачили в. м. у доброму здоров’ї. То неабияке наше бажання завітати до
церкви Божої, осoбливо тепер, коли маємо урочисте свято Успіння Пресвятої
Богородиці, котра є нам помічницею скрізь і во всех скорбех.

Також і панів міщан міста Слуцька просимо, щоб вони, зібравшись з
міською громадою та із священиками, порадилися між собою і за христи-
янським звичаєм зустрічали нас на передмісті з процесією. А ми, довідав-
шись про таку вашу ласку, зможемо побачитися з в. м.(?) і віддати хліб за
хліб**. І вашмость, як державця тамошніх добр, у відповідь на нашу ласку
повинен будеш зі свого боку віддячити тим же.

Дано в селі Бранчицях,
дня 13 серпня 1648.

В. м. в усьому зичливий Ян Соколовський, гетьман костирський із своїм то-
вариством”

(Ч. –ВР. – № 2576. – С. 217–218. – Копія. Зворотний переклад з польської мови.
Адреса: “Пану Олександрові *** Сосновському, підстолію віленському, державцю
слуцькому, належить віддати до його власних рук. Коли ж п. Сосновський буде відсутнім,
то віддати слуцьким міщанам.”).

Примітки :
1 Ковальський Н. П., Мыцык Ю. А. Анализ архивных источников по истории Украи-

ны ХVI–ХVII вв. – Днепропетровск, 1984. – С. 74–79.

* Такий заголовок дав документу його копіювальник.
** Тобто: “добром за добро”.
*** Помилка. Правильно: “Яну”.
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№ 2576. – С. 217–218.

3 Шевченко Ф.П. Політичні та економічні зв’язки України з Росією в середині
ХVІІ ст. – К., 1959. – С. 238.

4 Петровський М.Н. До історії державного устрою України ХVІІ в. // Записки
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5 Воссоединение Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. – М.,
1954. – Т. ІІ. – С. 150, 161; Т. ІІІ. – С. 535.

6 Ч. – ВР. – № 2576. – С. 237 (анонімний лист від 6.09.1648 р. “з Литви”).
7 Документы об Освободительной войне украинского народа 1648–1654 гг. – К.,

1965. – С. 104–105.
8 Мицик Ю. З нових документів про Національно-визвольну війну українського

народу (1648–1658 рр.) на Сіверщині // СЛ. – 1998. – №2. – С. 5.
9 Ч. – ВР. – № 2576 (лист Єльського від 24.08.1648 р. з Пінська).
10 Там же. – С. 253.
11 Ч. – ВР. – № 2576. – С. 216–217 (анонімний лист зі Слуцька від 23.08.1648 р.).
12 Там же. – С. 237; Плохий С. Н. Освободительная война украинского народа

1648–1654 гг. в латиноязычной историографии середины ХVІІ века. – Днепропетровск,
1983. – С. 43–44.

13 Воссоединение… Т. ІІ. – С. 161, 352, 384.
14 Реєстр Війська запорозького 1649 року. – К., 1995. – С. 27.
15 Держархів у Кракові. – Ф. “Зібрання Русецьких”. – № 41. – С. 69–70.

(Варіант даної статті був надрукований нами раніше: Мицик Ю. А. Невідомий
лист Яна Соколовського – сподвижника Б. Хмельницького // УІЖ. – 1987. – № 5 – С. 118–
121; Мицик Ю. Соратник великого гетьмана // Історичний календар’98. – К., 1997. –
С. 278–279).

Силуян Мужиловський

Силуян Мужиловський був сином відомого білоруського православного
письменника-полеміста і церковного діяча, слуцького протопопа Андрія Му-
жиловського. У 20-х рр. ХVІІ ст. останній був дуже близький до київського
митрополита Йова Борецького та полоцького архієпископа Мелетія Смотриць-
кого. (пізніше непримиренна позиція Мужиловського стала однією з причин
переходу Смотрицького в унію). У 1631 р. Андрій Мужиловський постригся в
ченці (його дружина, можливо, пішла в монастир). Він був тоді одним з голов-
них кандидатів на київського митрополита по смерті Йова Борецького. По-
мер Андрій Мужиловський у 40-х рр. ХVІІ ст.

Силуян Мужиловський народився , вірогідно, на початку ХVІІ ст. у Слуць-
ку. На початку 30-х рр. ХVІІ ст. він вчився у Київській лаврській школі. У
1631 р. вчитель риторики і поетики даної школи Софроній Почайський склав з
допомогою своїх студентів і видав книгу “Євхаристіон або вдячність” на честь
архімандрита Києво-Печерської лаври і майбутнього київського митрополита
св. Петра Могили. Серед вдячних авторів віршів бачимо й Мужиловського
(названого чомусь не Силуяном, а Самуелем), який написав вірш “Діалекти-
ка”. Не виключено, що С. Мужиловський після закінчення Києво-Могилянсь-
кого колегіуму у 30-х рр. ХVІІ ст. викладав у стінах цього ж навчального
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закладу. До речі, брат Силуяна – Григорій був відомий як православний про-
повідник і полеміст.

Коли 1648 р. вибухла Націлонально-визвольна війна українського народу
проти колоніального гніту Речі Посполитої, Мужиловський одразу ж став на
бік повстанців. Свого часу непримиренністю до католицької Речі Посполитої
відзначався його батько, а Силуяна, очевидно, не випадково королівський сек-
ретар Анджей М’ясківський назвав у 1651 р. “злим русином”. Влітку 1648 р.
він брав участь у взятті повстанцями Чернігова. До речі, їх загонами керував
тодішній ніжинсько-чернігівський полковник Прокіп Шумейко. Потім Мужи-
ловський разом з полковником Григорієм Бутом та ще деякими особами їздив
до Богдана Хмельницького, щоб скоординувати військові дії. Очевидно, тоді
Мужиловський був залишений при гетьманові полковником (чигиринським
наказним?). На початку серпня 1648 р. до гетьмана під Паплинці прибули
посли молдавського господаря Василя Лупу. Вони привезли листа, в якому
господар повідомляв про прибуття до Ясс (тодішньої столиці Молдавії) єру-
салимського патріарха Паїсія. Хмельницький негайно послав до Ясс полков-
ників (Силуяна Мужиловського та Михайла Крису), а сам виступив під Пилявці,
де у вересні 1648 р. здобув блискучу перемогу над польським військом. У
Яссах українські посли зустрілися з патріархом Паїсієм і після цього супро-
воджували його у подорожі до Києва (через Вінницю й Шаргород). До Києва
вони прибули у листопаді 1648 р. і, ймовірно, залишилися там чекати на повер-
нення гетьмана з походу. Наприкінці грудня 1648 р.(за новим стилем) Хмель-
ницький урочисто в’їхав у Київ і народ вітав його як “нового Мойсея”. Першими
гетьмана зустрічали патріарх Паїсій, київський митрополит Сильвестр Косов,
а також студенти Києво-Могилянського колегіуму. Природно, що коли Паїсій
вирушив у подорож до Москви, то його супроводжував саме Мужиловський
разом з п’ятьма козаками та п’ятьма слугами. Було, звичайно, враховано, що
Мужиловський походить з родини священика, до того ж дуже відомого, що
він прекрасно орієнтується у релігійних питаннях і є високоосвіченою люди-
ною.. Водночас Мужиловський мав і важливе дипломатичне завдання у Москві:
добитися зміни на краще досі ворожого ставлення до України з боку мос-
ковського уряду і збройної допомоги українським повстанцям у їхній війні
проти Речі Посполитої. 8.02.1649 р. патріарх Паїсій і Мужиловський вели пе-
реговори з керівниками Посольського приказу, 14 лютого Мужиловський вже
прийняв цар Олексій, якому посол вручив меморандум, складений від імені
Війська Запорізького. Цей унікальний твір є першим з табору повстанців, в
якому висвітлювалися причини й хід Національно-визвольної війни українсь-
кого народу. Місія Мужиловського у Москві мала певний успіх. Насамперед
були встановлені офіційні українсько-російські дипломатичні зв’язки, цар по-
обіцяв допомогу і направив своє посольство на чолі з Григорієм Унковським в
Україну. Тепер Мужиловський мав супроводжувати московське посольство.
24 лютого посли виїхали з Москви на Чигирин. Проїхавши через Путивль,
Конотоп, Переяслав і Черкаси, вони у 20-х числах прибули до тодішньої сто-
лиці України. 26–29 квітня проходили переговори Унковського з гетьманом
Богданом Хмельницьким та старшиною. Мужиловський тримався дещо на
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дальшому плані, але й він періодично контактував з Унковським. По закін-
ченні переговорів Унковський вирушив у зворотний шлях, а Мужиловський і
цього разу супроводжував його, але тільки до Києва, куди посли прибули
10.05.1649 р.

Пізніше Мужиловський брав участь в облозі Збаража та Зборівській битві.
Влітку-восени 1649 р. Хмельницький посилав його до польного гетьмана ли-
товського Януша Радзивила для мирних переговорів. Ясно, що Мужиловсь-
кий міг краще за когось іншого виконати це завдання, адже він виріс у Білорусі
і прекрасно знав ситуацію, яка там склалася, до того ж його батько був добре
знайомий з Криштофом ІІ Радзивилом – родичем князя Януша. Є важливі дані
про прибуття Мужиловського в південну Білорусь після укладення Зборі-
вського миру. Мужиловський провів переговори з Радзивилом, після чого
зайнявся розведенням ворогуючих військ, зокрема за умовами Зборівсько-
го миру повстанці мусили покинути Гомель. Згідно з “Табірним щоденни-
ком” Я. Радзивила 9.09.1649 р. загін ротмістра Погірського, відправлений під
Любеч, зустрівся на лоївському шляху з Мужиловським, “полковником і по-
слом Війська Запорізького”, який віз з-під Зборова до Я. Радзивила універсал
короля Яна Казимира про укладення миру. Про це ж пише і німецька хроніка
“Театр Європи”: Мужиловський і Погірський зійшлися, а “коли козацький пол-
ковник побачив, що цей загін був з литовського табору, він надів шапку на
шаблю і оголосив, що він є другом, а не ворогом. Коли вони зустрілися, він
показав королівського листа і сказав, що він є посланий до литовського геть-
мана. Сам ротмістр привів з собою полковника і спішно дав знати про це
гетьману. Князь був цим не менш здивований, не відаючи, що це могло б
значити. Тому наказав, щоб піхота залишалася у добрій готовності на своїх
місцях, а сам з вищими офіцерами чекав у своєму наметі. Між тим прибув
козак і передав королівського листа, котрим король сповіщав, що він уклав під
Збаражем мир з Хмельницьким і татарським ханом. У зв’язку з цим князь
повинен не наступати, а покласти кінець війні. Ця справа і швидка переміна
чудесно прибули до князя дуже своєчасно”. Князь однак не поспішав викону-
вати королівський наказ, чекаючи повернення свого посланця до короля. Тільки
дочекавшись іншого посланця і переконавшись, що повстанці не ведуть зброй-
них дій, він все ж погодився виконувати умови миру. Тоді він дав свого листа
Мужиловського “з листом до солдат, бо в деяких замках стояли гарнізони,
котрі хотіли б боронитися”, особливо до Гомеля (1). Мужиловський і члени
його посольства, також люди Радзивила зайняли ряд замків і міст, з яких згідно
з умовами Зборівського миру мали вийти повстанські гарнізони. 16.09.1649 р.
під Речицею відбулася нова зустріч Мужиловського з князем. Останній вис-
ловив своє невдоволення тим, що повстання у регіоні не припиняються і доби-
вався, що Мужиловський знайшов спосіб припинити їх, “інакше князь накаже
бити й громити цих за порушення миру. Той (Мужиловський просив) князя
його мость, щоб він цього не чинив і зразу ж послав до тих (повстанців) такі
універсали, писані по-руську… При цьому козацькому послові був відправле-
ний п. Павша для відібрання Любеча і волості, як Любецької, так і Лоївсь-
кої” (2). До того ж Радзивил отримав нового листа від короля, у котрому
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той наказував йому відпустити Мужиловського до Хмельницького. 20.09.1649 р.
Радзивил написав листа до короля Яна Казимира, у котрому повідомляв і про
виконання королівської волі. Зокрема, князь відзначив, що Мужиловського
було вже відправлено, його провели аж до Холмеча у супроводі надвірної
козацької хоругви князя і загоном князівських татар чисельністю у 150 кіннот-
ників (3).

Коли згідно з умовами Зборівського миру (18.08.1649 р.) було складено
новий реєстр Війська Запорізького, то до нього було вписано й ім’я Силуяна
Мужиловського. Певний час він був навіть генеральним суддею Війська За-
порізького, але продовжував займатися й дипломатичними справами під
керівництвом Богдана Хмельницького та генерального писаря (майбутнього
гетьмана) Івана Виговського. Є підстави вважати, що він служив і писарем у
Генеральній канцелярії, де крім нього бачимо зятя Виговського – літописця
Михайла Гунашевського, білоруського шляхтича Ярмоловича, шляхтича Со-
боля (чи не Євтихія Соболя, співавтора Мужиловського по “Євхаристіону” і
студента Києво-лаврської школи (?)); а також відомого пізніше діяча Геть-
манщини Захара Шийкевича та ін.

Навесні 1651 р. Мужиловський очолив українське посольство до Молдо-
ви й Трансільванії. Можливо саме про це посольство йшлося в листі Богдана
Хмельницького до брата князя Трансільванії Д’єрдя ІІ Ракоці – Сигізмунда
від 11.03. 1651 р. з Корсуня. Разом з Мужиловським до складу посольства
входили Павло, “близький родич гетьмана” (можливо Павло Яненко) та улюб-
ленець гетьмана грек Дима з Ямполя. 20.05.1651 р. посольство разом з мол-
давським представником вирушило у зворотний шлях з Ясс. Василь Лупу
тоді написав теплі листи до Хмельницького і Виговського. Однак під Проску-
ровим на послів з ескортом у 300 козаків напали польські кіннотники з хоругви
Кондрацького. Козаки зазнали поразки і керівники посольства опинились у
полоні. Це сталося до 2.06. 1651 р. Очевидно після укладення Білоцерківсько-
го миру 28.09.1651 р. Мужиловському і його товаришам вдалося визволити-
ся, бо про нього в документах є згадка від 2.04.1653 р. Саме тоді Хмельницький,
відправляючи до Москви чергове посольство на чолі з Мужиловським та
Кіндратом Бурляєм, написав щодо них рекомендаційні листи на ім’я царя
Олексія та бояр (В. Морозов, І. Милославський, Г. Пушкін). Це посольство
знову мало просити допомоги у боротьбі проти Речі Посполитої, але головна
мета біла іншою. Довідавшись, що королева Швеції Христина прагне зав’яза-
ти дипломатичні стосунки з Українською державою-Гетьманщиною і навіть
вислала своїх гінців до Чигирина, які, на жаль, були перехоплені поляками,
гетьман послав своїх дипломатів у Стокгольм через Москву. Збереглися чо-
лобитні Мужиловського й Бурляя стосовно їх вільного проїзду до Швеції (2.04.
та 14.05. 1653 р.) та їхній же лист до московського патріарха Никона
(19.04.1653 р.), однак стривожена можливим укладенням українсько-шведсь-
кого союзу, Москва не дозволила українському посольству їхати до Сток-
гольма. 17 травня цар Олексій дав грамоту Мужиловському та Бурляю,
дозволяючи їм тільки повернутися в Україну. З ними ж вирушили до Чигирина
царські посли А. Матвеєв та І. Фомін.
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15.06. 1653 р. посли вже були в Конотопі, 18-го – у Ніжині, де зустрілися з
полковником Воронченком, а 28-го – у Білій Церкві. Як і у 1649 р. Унковсь-
ким, так і у 1653 р. Матвеєвим та Фоміним, Мужиловський був запідозрений
у неприязні до царя і до Московської держави взагалі, але й цього разу він
зумів відхилити ці підозри. 5 липня посли вже були прийняті Виговським, а
пізніше – і самим гетьманом. Мужиловський теж брав участь у переговорах,
про що свідчить запис у “статейному списку” під 16.07.1653 р.

Пізніше Мужиловський брав участь у поході української армії під Жва-
нець. Саме він разом з Виговським та миргородським полковником Григорієм
Лісницьким вів переговори під Кам’янцем-Подільським з кримським ха-
ном Іслам-Гіреєм ІІІ (4). Потім він брав участь у Переяславській раді, а
21.01.1654 р. присягав цареві з трьома свояками у складі групи шляхти, яка
вимагала підтвердження старих урядів польського права. Цікаво, що до цієї
групи входили Остап і Данило Виговські (батько і брат майбутнього гетьма-
на, причому останній був ще й зятем Богдана Хмельницького), український
літописець Михайло Гунашевський (зять І. Виговського), Степан Мазепа (віро-
гідно батько Івана Мазепи) (5).

26 лютого 1654 р. Мужиловський разом зі своєю дружиною (чи були в них
діти, нічого не відомо) подарували одному з монастирів у Ніжині свою неве-
лику маєтність – хутір Коростелевський у Талалаївці, що було завірено пол-
ковником Іваном Золотаренком. У той час Мужиловський обіймав досить
високу посаду серед козацької старшини Сіверської України – ніжинського
полкового судді.

Про подальшу діяльність Силуяна Мужиловського практично нічого не
відомо. Він брав участь у облозі повстанцями Гомеля влітку 1654 р., а потім
(вересень – початок жовтня 1654 р.) разом з Іваном Золотаренком здійснив
посольство до царя Олексія, який облягав Смоленськ. Посольство було ус-
пішним. Були вирішені важливі питання стосовно кампанії 1654 р., цар видав
Ніжину грамоту з підтвердженням йому королівських привілеїв на вольності
тощо. 7 жовтня 1654 р. цар дав прощальну аудієнцію українським послам,
причому Золотаренко дістав у дар срібний кубок, Мужиловський – соболі, а
сотник Іван Борсук і 13 значніших козаків – теж соболі, але меншої кількості,
а 166 рядових козаків одержали по золотому (6). Потім його спіткала не-
сподівана смерть. Мужиловського начебто було забито під п’яну руку Іва-
ном Золотаренком у період з 8.10. 1654 по 1655 рр. (7). Його вищезгаданий
дарчий документ монастиреві став своєрідним заповітом цієї видатної лю-
дини...

Примітки :
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ловський // Полководці Війська Запорозького. – К., 1998. – Т. 1. – С. 222–226).

Филон Гаркуша

Филон Гаркуша (Горкуша, Оркуша, Аркуша) народився очевидно до
1620 р. у м. Бихові в Білорусії і очевидно походив з білоруських міщан. Дуже
цікавим є питання про дійсне його прізвище і можливі пов’язання цього ко-
зацького полковника з деякими славними козацькими родами. Отже прізвище
Гаркуша походить очевидно від прізвиська (в український мові “гаркуша”
або “гарькавий” означає “картавий”). Щодо справжнього прізвища Гаpкуші,
то тут існує два можливих варіанта. Отже, полонений козак Київського полку
Демид сказав у 1648 р. на допиті, що прізвище полковника “Оркуша Хвило-
ненко” (1). У даному випадку могло бути поплутання імені з прізвищем. Якщо
ж припустити, що тут подані і прізвище, і прізвисько, тоді є можливим пов’яза-
ти Гаркушу з полковником Філоненком, який ще у 1626 р. очолив похід проти
турецької фортеці Тягиня, котрий брав участь у Смоленській війні 1632–1634 рр.
як корсунський полковник і був одним з активних учасників повстання 1637–
1638 рр. Вірогіднішим виглядає однак інший варіант. Дослідники козацької ге-
неалогії, починаючи з В. Липинського, пов’язують рід Гаркуш з Кизимами,
зокрема вказують на існування роду Кизимовських (Кизим - Гаркуш), на ко-
зацького полковника Гарасима Горкушу - Кизименка, який діяв у 1648 р., на
Гната Кизиму гербу “Домброва”, козелецького сотника у 1661 р. (2). Цей рід
очевидно був пов’язаний із видатними керівниками повстання 1637–1638 рр. –
батьком і сином Кизимами, котрі очевидно походили з Київщини і під час
повстання керували значними загонами. Кизим - старший був схоплений по-
ляками в Іркліїві 25. 12. 1637 р. (за ст. стилем), а його син ще діяв певний час
у Лубнах, але 8. 01. 1638 р. коронний гетьман М. Потоцький писав, що схопле-
но вже й Кизименка (3). Пізніше (у 1638 р.) їх обох Потоцький наказав поса-
дити на палю у Києві, що відзначив видатний український літописець Феодосій
Софонович у своїй “Кройніці” писав: “Кизима, киевского сотника, из его с(и)-
ном и з иншими в Киеві на пали позбивали” (4). Цікаво, що хтось із Кизимів –
активних учасників повстання вцілів, вивівши разом з полковником Кудрею
3000 українців у верхів’я р. Псел, тобто в Слобідську Україну, приблизно між
Сумами та Обоянню (5). Є важливе посереднє свідчення пов’язань Горкуші
з Кизимами, що знаходимо в конфесаті (протоколі допиту) 1648 р. полонених
повстанців Пилипа Хведорки із Свашкова на Чернігівщині, підданого шлях-
тичів Жуковських, та Василя Янушкевича з Любачева. Отже, коли втопився
у Прип’яті під Мозирем полковник повстанців Кизим, то на його місце обрали
саме Филона Гаркушу (6). Відзначимо, що цей документ надруковано з сут-
тєвими помилками і тому нами було використано його оригінал документу, що
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зберігається в АГАД (7). На наш погляд, такий збіг обставин був невипадко-
вим. Відомі прецеденти, коли на місце загиблого батька козаки обирали но-
вим своїм ватажком саме сина покійного, досить згадати про заміну
Кривоносенком на полковницькій посаді свого батька, знаменитого Максима
Кривоноса.

Але найважливішим є те, що Филон Гаркуша доводився родичем само-
му Богданові Хмельницькому, про що чітко заявив полонений козак Демид:
“родич Хмельницького на прізвище Оркуша Хвилоненко” (8). Хоч і невідомо,
саме які родинні зв’язки поєднували Гаркушу з Богданом Хмельницьким, але
здається тяжіння гетьмана до Бихова пояснюється не тільки стратегічними,
але й суто родинними міркуваннями. Додамо, що саме Бихов Богдан Хмель-
ницький передасть пізніше своєму зятеві – Івану Нечаю, чоловіку його дочки
Стефаниди. Надзвичайно важливим є й те, що виявляються родинні пов’я-
зання Хмельницьких з Гаркушами (Кизимами – Гаркушами) або ж iз Фило-
ненками.

Про подальший життєвий шлях Филона Гаркуші невідомо до 1648 р. Мож-
на тільки здогадуватися, що він був достатньо освіченою людиною. Зате ясно,
що з самого початку Національно-визвольної війни українського народу проти
колоніального гніту Речі Посполитої 1648–1658 рр. він одразу ж поринув у її вир.
Після Корсунської перемоги, яку здобули козаки Хмельницького 26(16) травня
1648 р., полум’я повстання охопило майже всю Україну й перекинулося на
Білорусь. 6.07. 1648 р. шляхтич С. Марцинкевич писав у своєму листі із Стріши-
на про взяття Чернігова і вказував, що після цього повстанці хочуть йти похо-
дом на Бихов, Шклов та Могилев (9). Дійсно, цей похід розгортався влітку
1648 р. досить успішно. Згадувані вище Пилип Хведорка та Василь Янушко-
вич відзначали, що Хмельницький видав універсал представникам повстанців,
які під час облоги Чернігова або уже після взяття цього міста їздили до його
ставки за інструкціями. Це були: Григорій Бут, який раніше був підданим шлях-
тичів Жуковських і жив у с. Свашкові на Чернігівщині, а тепер став полковни-
ком, Адам Лемко, Ахзем із Седнева, писар м. Лоєва та видатний сподвижник
і дипломат Богдана Хмельницького Силуян Мужиловський. Останній був си-
ном слуцького протопопа, письменника - полеміста Андрія Мужиловського,
вихованцем Києво-Могилянської Академії. В універсалі містився наказ, щоб
“збирали військо, а полковництво (над ним) дали Кизиму і (Хмельницький)
заборонив відступати з Речиці, Гомеля та Лоєва”. Якщо Кизим був дійсно
родичем гетьмана, то цей універсал є тим більше логічним. Даний наказ геть-
мана було виконано, однак Кизим загинув (очевидно під час бою за Мозир
втопився у Прип’яті). Тоді на місці загиблого “став Гаркуша, родом з Бихова,
а другий Бут – полковник від Гаркуші” (10). Таким чином, Гаркуша став
головним над мозирськими повстанцями і навіть Бут, котрий їздив до гетьма-
на, мусив йому коритися. Сили у обох були однак відносно невеликі. За свідчен-
ням того ж Хведорки кожен з двох полковників мав по 15 хоругов (сотень),
причому у одній було понад сто вояків, а в іншій – менше сотні. Якби там не
було, але у кожного з полковників було напоготові по 1500 вояків, щоправда
переважно з числа непрофесійних солдат, з міщан та селян. Це не зупинило
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Гаркушу і він сміливо рушив на північ. На шляху вони повстанці долали спро-
тив ворога і дійшли до великого міста Бобруйськ, яке відкрило перед ними
свої брами. Міщани навіть не пробували чинити спротив повстанцям, бо самі
поділяли їхні гасла, які закликали битися за віру і за волю. У Бобруйську по-
встанці пограбували костел. Це було досить поширеним явищем, особливо в
перший рік війни, але видно з цього часу за Гаркушею потяглася малоприєм-
на слава любителя пошарпати чужі маєтності.

Відчуваючи недостатність своїх силах і зростаючий спротив з боку шляхти
ВКЛ, Гаркуша зайнявся у Бобруйську організаційними справами. Було за-
куплено порох у одного місцевого міщанина, який проживав біля ринку, а та-
кож у чорнобородого купця з Могилева, який з двома синами привіз для
продажу повстанцям такий необхідний для них товар. За цей порох повстанці
розплатилися міддю та оловом, які набрали у шляхетських маєтностях.

У Бобруйську Гаркуша дещо поповнив свою невелику армію за рахунок
добровольців й вирішив наступати на Березин (Березино) і свій рідний Бихов.
Це було цілком логічним, оскільки інші повстанські загони вже взяли Старо-
дуб і активно діяли на Гомельщині. Взяття Бихова завдало б ворогу потужно-
го удару з тилу і вся південно - східна Білорусь, не кажучи вже про Сіверщину,
опинилася б у руках повстанців Богдана Хмельницького. У вересні - жовтні
1648 р. на Бихов було вирішено наступати двома колонами. Гаркуша з своїм
полком пішов лівим, східним, берегом ріки Березини на місто Березин (нині –
на сході Мінської обл.). Полковник Григорій Бут йшов правим берегом на
містечко Свіслоч, яке стоїть при впадінні однойменної річки до Березини. У
авангарді військ Бута рухався на чолі тисячі повстанців сотник Фесько,
котрий мав взяти місто Ігумень над р. Березиною. На шляху до Феська при-
єдналися й добровольці з місцевого населення. 29 листопада авангард Фесь-
ка, а 6 грудня і весь полк Бута вступили до Ігумені, яка не збиралася чинити
їм опору і видно, що й тут перед повстанцями відкрили міські брами. В Ігу-
мені була створена нова сотня з місцевих жителів і Бут повернув на схід, на
Бихів (11). Про дії Гаркуші не говориться, але очевидно його спільний з Бу-
том похід був успішний, Бихів перейшов до рук повстанців. Це зокрема підтвер-
джує конфесата Уласа з Остроладович, котрий був тоді з полком Гаркуші в
Бобруйську та Бихові (12).

Після успішного завершення визвольного походу 1648 р. Богдан Хмель-
ницький повернувся із своєю армією на Наддніпрянщину, залишивши по-
встанські залоги на Волині, Поділлі та у південній Білорусі (закріпитися в
центральній Білорусі не вдалося, що засвідчили поразки повстанців при спро-
бах взяти Слуцьк, Могилев та інших найбільших міст даного регіону Біло-
русі). Між тим, Річ Посполита розпочала свій контрнаступ на початку 1649 р.
В Білорусі військовими операціями командував князь Януш Радзивил (1612–
1655), польний гетьман литовський, досвідчений і талановитий воєначальник.
Хоча він був формально другою за значенням особою у військовій ієрархії
Великого князівства Литовського, однак великий гетьман литовський Кишка
через свій похилий вік передовірив управління литовською армією Радзивилу,
котрий був тоді у розквіті фізичних та розумових сил. Внаслідок контрнаступу
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військ Речі Посполитої вже у січні - лютому 1649 р. впали Пінськ, Туров,
Бобруйськ і Мозир, причому карателі жорстоко розправилися з полоненими,
відзначаючи свій шлях палями та шибеницями. Тоді ж було завдано поразки
повстанцям в Ігумені над Березиною, причому там були повстанці, які раніше
воювали під прапорами Гаркуші. Але ж де був їхній полковник на початку
1649 р.? Чи він бився разом з ними і був змушений відступати, чи збирав
війська на допомогу обложеним мозирцям у Овручі, Лоєві та Чорнобилі? На
ці питання відповісти поки що неможливо.

Для протидії ворожому наступу Хмельницький навесні 1649 р. уводити в
бій повстанські сили поступово, в міру їх мобілізації. Спочатку мали піти на
Речицю й далі, вглиб Білорусі відносно невеликі сили наказного полковника
Іллі Голоти. Їхнім козирем була швидкість і раптовість, вони мали стати яд-
ром нової повстанської армії в Білорусі. Однак у битві під Загалем (між Мози-
рем та Речицею) 17 червня 1649 р. вони зазнали поразки, а сам Голота поліг
у бою. За Голотою мали піти в бій частини Київського, Чорнобильського та
Канівського полків, а головна надія покладалася на нового наказного гетьма-
на, київського полковника й кума Хмельницького, Михайла (Станіслава) Кри-
чевського. Тоді гетьман послав на Білорусь вісім полків на чолі з досвідченими
полковниками, як от: Прокіп Шумейко, Мартин Небаба, Матвій Гладкий, Петро
Головацький та ін. (13). Серед них бачимо й Кизименка (Кизимка, Кізюнка),
а під цим іменем ймовірно записали Гаркушу (14). У разі перемоги Кричевсь-
кий мав наступати на Гомель, Полоцьк та Вільно.

Як відомо, внаслідок тяжкої поразки під Лоєвом у 31 липня 1649 р. від цих
грандіозних планів довелося відмовитися і перейти до оборони дніпрових пе-
реправ, щоб не допустити ворожого прориву на Київ та на Сіверщину. Блиску-
ча перемога української зброї під Зборовом стала вирішальною в кампанії
1649 р., внаслідок чого було укладено достатньо вигідний для українських
повстанців Зборівський мир. До речі, у Реєстрі Війська Запорізького, складе-
ному згідно з його умовами, бачимо у Филона Гаркушу, вписаному у оса-
вульський курінь Чигиринського полку (“Филон Горкуша”) (15).

Звістки про Гаркушу знову щезають з сторінок історичних джерел. Мож-
на припустити, що він осів поближче до рідних країв, на Овруччині (нині – це
північ Житомирської області, на межі з Білорусією). Саме тут бачимо його на
початку 1651 року. Тоді, після зриву Зборівського миру і відновлення військо-
вих дій, після поразки Брацлавського полку під Красним і загибелі його пол-
ковника Данила Нечая Річ Посполита й Україна – Гетьманщина готувалися
до нової кампанії. Зокрема війська Великого князівства Литовського мали
наступати на Гетьманщину у двох напрямках: з боку Речиці йщов на Київ сам
Радзивил, а з боку Пінська та Мозиря – Вінцентій Гонсевський, стольник
Великого князівства Литовського, майбутній польний гетьман литовський. На
жаль, дехто з козацької старшини тоді перейшов на ворожий бік, що звичай-
но аж ніяк не сприяло успішним діям українських військ. До таких слід відне-
сти колишнього котелевського та ходорківського полковника Михайла Тишу,
який відзначився перед тим, у 1648–1649 рр. на Волині, Бруяку, що діяв при
боці Кричевського, а тепер збирав найманців проти своїх. Пізніше, вже під
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Берестечком, перейдуть на польський бік полковники Петро Головацький та
Михайло Криса, щоправда останньому дехто буде приписувати отруєння Яре-
ми Вишневецького (16). Богдан Хмельницький свої найкращі сили скон-
центрував південніше, щоб протидіяти ворожому наступу, очоленому самим
королем. Київщину і її столицю мав обороняти Київський полк на чолі з пол-
ковником Антоном Ждановичем, про що чітко свідчить лист ренегата Яська
Ясноборського, писаний з Любара 23. 04. 1651 р. В джерелах подекуди
згадуються і Чорнобильський полк, і полк Пилипчі, але ці полки були невели-
кими, сформованими переважно із поліських селян і до того ж вони мали бо-
ронити північний напрямок, між тим як Гонсевський головний удар спрямував
з заходу проти Овруча, звідки планував йти просто на Київ. Отже цих сил
повстанців було явно замало, тому гетьман вирішив спішно сформувати но-
вий полк. Очевидно до його складу мали вступити добровольці з числа на-
селення Київщини і над ним гетьман поставив свого родича Гаркушу. Цей
полк видно звався Поліським, бо в деяких джерелах Гаркуша називають
“поліським полковником”, а подекуди й “намісником Ждановича” (17), що
говорить про його підлеглість київському полковнику. Згідно з конфесатою
козака Демида, створеною до 6. 05. 1651 р. Гаркуша вже був присланий до
цього полку. Хмельницький написав тоді Гаркуші два листа: у одному містив-
ся наказ Гаркуші виходити на бій з ворогами “з доброю силою”, а у другому
гетьман наказував йому не займатися грабунками (18). Далі полонений засвід-
чив, що головне завдання Гаркуші полягало у стоянні на київських полях і
обороні Києва. Згідно з джерелами, які мав у своєму розпорядженні М. Гру-
шевський, Хмельницький нібито послав на Білорусь свого сина Тимоша, у
чому історик чомусь сумнівається, а потім відрядив на його місце Гарку-
шу (19). За іншими даними гетьман послав у цей регіон полковників Небабу,
Ждановича, Пилипчу та Гаркушу, причому останні два мали разом військо
нібито у 30 тисяч (20), що є без сумніву перебільшенням. Небаба ж діяв тоді
на лівобережжі Дніпра.

Коли розгорнувся наступ Гонсевського, Гаркуша певний час стояв із своїм
військом у Норинську, містечку на південний захід від Овруча, а потім і в
самому Овручі, звідки він вирушив до Чорнобиля. Він просувався таким чи-
ном з заходу у північно-східному напрямку, щоб зайняти переправи через
Прип’ять і з’єднатися з Київським полком Ждановича (цей стояв у Лельові).
Довідавшись про виступ у похід полку Гаркуші, ротмістр Семен Павша, один
з найкращих офіцерів Радзивила, який пильнував переправу через Прип’ять у
Бабичах, перейшов на правий, південний бік річки й кинувся на перейми. Слід
відзначити, що крім Павші насувалися головні сили Гонсевського і тому
витрачати дорогоцінний час Гаркуша не міг. Хоч Павші вдалося наздогнати
ар’єргардні частини полку Гаркуші і нав’язати їм бої в Павловичах, Мартино-
вичах, особливо під містечком Зубанем (21), але боючися, щоб Гаркуша не
зайшов йому в тил, довелося відступити. Лист Павші від 29. 05. 1651 р., писа-
ний з Бабич, який ми виявили за іншим списком у табірному щоденнику
Радзивила, містить уточнення: йдеться не про Зубань, а Любань, що у трьох
милях від Чорнобиля. Тут же доповнена картина боїв. Павша, як тільки дістав
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звістку про виступ Гаркуші на з’єднання із Ждановичем, кинув всі свої сили з
Бабич проти повстанців. Під Любанем повстанцям довелося знищити міст
через річку (Уж – ? – Ю. М.), щоб відірвалися від погоні. Тоді карателі зігна-
ли свою злість на тих, хто не встиг переправитися через річку, вбили навіть
полонених, серед яких були й дехто з шляхтичів та реєстрових козаків (22).
Це підтверджує і лист від 20. 07. 1651 р., писаний якимсь шляхтичем з табору
литовського війська під Кричевом: коли литовське військо почало зближува-
тися до Бабичів та Чорнобиля, Гаркуша став відступати і в ході ар’єpгардних
боїв загинуло чимало козаків. Невдовзі Чорнобиль опинився у ворожих руках,
до того ж далеко на сході Білорусі впав Кричев (23). Все ж Гаркуша, діючи у
дуже несприятливих умовах, зумів прорватися із своїм полком і об’єднатися
із Київським.

Після цього Жданович і Гаркуша зайняли спільну оборону, щоб стриму-
вати ворожий наступ із заходу. Жданович стояв у Чорнобилі, а Гаркуша у
чверті милі від нього. В цей час той же ротмістр Семен Павша вдарив на
Народичі, де ще тримали оборону сотники Натальчич, Зозуленко і Сагадач-
ний. Повстанці зазнали поразки, очевидно загинули й самі сотники; місто було
взято, а місцевих людей карателі вбивали навіть у церквах. Із здобиччю вони
поверталися назад через р. Словечну. Тут на них напали козаки Ждановича
та Гаркуші і завдали значних втрат, але Павші вдалося прорватися (24).

Між тим ситуація значно погіршилася. Небезпека заходила не тільки із
заходу та півночі, а навіть зі сходу, тобто з тилу. Саме тоді Радзивил розгро-
мив під Ріпками чернігівського полковника Небабу, котрий й сам поліг на полі
бою 6. 07. (26. 06.) 1651 р. Це значно полегшувало завдання Гонсевському,
котрий рушив на Димер, від котрого до Києва було вже рукою подати. 16 лип-
ня він з боями дійшов до Димера і взяв місто, а потім, не відпочиваючи, кинув
всі свої війська проти козаків, які обороняли переправу через Ірпінь. На той
час Київський полк вже відступив у київському напрямку, а Гаркуша зали-
шився прикривати цей відступ. Козаки запекло боронили переправу, але муси-
ли відійти.

Тут свідчення джерел розходяться. Згідно з польськими донесеннями
козаки, не витримавши тиску, стали тікати. Незнаний шляхтич у своєму листі
від 25. 07. 1651 з литовського табору твердив про відступ з-під Чорнобиля
Ждановича та “його намісника Гаркуші”, яких війська Гонсевського наздог-
нали за Димером, якраз під час переправи через Ірпінь. Потужного удару
переслідувачів не витримали козаки навіть в добрих окопах на березі річки,
тому мусили тікати одні мостом, другі – на плотах, а треті рятувалися вте-
чею на болото. У цій битві загинув і осавул Вовгура (за іншими даними –
Воропай – Ю. М.), до порад якого прислуховувалися обидва полковники.
Втрати Гонсевського було нібито невеликими, зокрема було вбито одного
шляхтича, поранено капітана і ряд простих солдат (25).

Українські джерела змальовують протилежну картину: поляків вдалося
стримати за Димером, але у Києві через ворожий наступ та поразку Небаби
виникли панічні настрої серед міщан та духовенства, які просили не вести бої
за місто. Через це Жданович і Гаркуша, а також деякі інші полковники, котрі
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знаходилися тоді в районі Києва (наприклад М. Гладкий) були змушені поли-
шити місто. Це рішення було узгоджене “нагорі”. Якраз тоді через Київ по-
спішав генеральний писар Іван Виговський, котрий прагнув скликати війська
з Лівобережної України під Білу Церкву, і він передав тоді наказ Хмельницько-
го: полишити Київ і поспішати у Корсунь на раду (26).

Литовський наступ безпосередньо на Київ розпочався 4 серпня. Одна
частина військ Радзивила наступала з боку Вишгороду, а друга – з заходу в
напрямку Софійського собору; перед цим багато жовнірів плили Дніпром на
байдаках. Останнє особливо переконало Ждановича у безнадійності бороть-
би за Київ і він виступив разом з М. Гладким з Києва на Трипілля. У ар’єр-
гарді, як завжди, йшли повстанці Гаркуші. Сам поліський полковник із своєю
кіннотою ще певний час стояв під Києво-Печерською лаврою, а потім теж
взяв курс на південь. Війська Радзивила зайняли Київ, їх дійсно зустріла де-
легація від київського митрополита Сильвестра (Косова) та міщан з прохан-
ням не грабувати місто. Хоча литовський Радзивил і пообіцяв так вчинити,
але його солдатня не особливо прислухалася до таких наказів і навіть запали-
ла Поділ, який майже весь вигорів протягом 16–17 серпня.

Гаркуша ж очевидно боронив разом із своїми повстанцями Білу Церкву і
після успішної протидії української армії Богдана Хмельницького об’єднані сили
Корони Польської та Великого князівства Литовського погодилися укласти
новий мир (Білоцерківський).

Ім’я Гаркуші знову зникає із сторінок джерел і з’являється в них тільки на
початку 1654 р. Після Переяславської ради 18(8).01. 1654 р. до Москви було
скероване козацьке посольство на чолі із генеральним суддею Самійлом За-
рудним та переяславським полковником Павлом Тетерею задля укладення
договору. Цей процес затягнувся і взагалі багато в чому залишився незавер-
шеним. Знаючи про складний хід переговорів, Хмельницький послав з Чиги-
рина до Москви додаткове посольство, яке мало повезти нові, переважно
секретні, усні пропозиції, а також листи як до послів, так і до царя Олексія. У
останньому документі містилося прохання підтвердити права і вольності ко-
зацтва й надати відповідні гарантії. Мали бути передані також новини про
військові дії, які точилися на Поділлі (Немирів, Буша) українськими повстан-
цями проти Речі Посполитої. Всі три документи (інструкція та листи) були
написані гетьманом 31(21) березня 1654 р. і передані Филону Гаркуші, котрий
і мав очолити посольство (27). До Москви Гаркуша прибув 17(7). 04. 1654 р.
і мав аудієнцію у царя. Переговори були успішними і 22 (12) квітня того ж року
Олексій І видав жалувану грамоту, в якій знову стверджувались “права й воль-
ності” Війська Запорізького і зокрема відзначалося: “писали к нам…гетман
Богдан Хмелницкой и все Войско Запорожское с гонцом своим Филоном Гар-
кушею, чтоб нам… права и привилия, и свободы, и все добра отческие и
праотческие, из веков от князей благочестивых и королей наданые, утверди-
ти…И мы…на то…изволили прежние ваши права, и привилия, и свободы, и
добра утвердити…и хотим (их) содержати навеки крепко и нерушимо, безо
всякого пременения” (28). Яке це було “навеки крепко и нерушимо”, стало
ясно вже восени 1656 р., коли Москва всупереч договору 1654 р. з Українською
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державою уклала сепаратне перемир’я з Річчю Посполитою! Але в цьому
немає провини Гаркуші, який гідно виконав покладені на нього диплома-
тичні обов’язки. 23 (13) квітня він, взявши із собою цю грамоту, виїхав до
Чигирина разом з московським послом до молдавського господаря дяком
Перфильєвим.

І знову уриваються відомості про Гаркушу, але судячи з усього він поси-
лався гетьманом на Волинь, де часто діяв разом з київським полковником
Антоном Ждановичем. З його ж корпусом він очевидно ходив вглиб етніч-
них польських земель у 1656–1657 рр., для сприяючи союзникам України –
шведам і трансильванцям. Зберігся лист шляхти південної Волині від
17(7).06.1657 р., адресований Б. Хмельницькому. У ньому зокрема містилася
скарга на Ждановича та Гаркушу, які перебували з військами у цих краях і
просили убезпечити від них Луцьк, Володимир та Олику (29). Смерть Богда-
на Хмельницького негативно вплинула на ситуацію в Україні, зокрема Гарку-
ша втратив свого покровителя. Новий гетьман, Іван Виговський, волів
використовувати його переважно як доброго дипломата. Саме Гаркуша ра-
зом з Мартином Яцківським очолив нове посольство до царя Олексія у бе-
резні 1658 р. На той час авторитет Виговського зріс, зникли сумніви у
легітимності його обрання гетьманом і Гаркуша розвинув успіх. На влашто-
ваній у Москві царськими дипломатами зустрічі разом з пушкарівцями він
навів переконливі аргументи на користь Виговського і пушкарівці мусили зни-
зити тон. Царський уряд після цього певний час ставився прихильніше до
Виговського (30). Природно, що саме Гаркуша був у числі вузького кола стар-
шин, котрі вели переговори і з московським послом Апухтіним у Чигирині
11(1).05. 1658 р. Крім нього були присутніми також генеральний суддя Герман
Гапонович, осавул Мисько, полковник Карпо Трушенко, отаман Василь, ко-
лишній полковник Григорій Ганжа, брат гетьмана Федір Виговський та ще
декілька персон (31). Цього разу внаслідок відвертого втручання Москви у
внутрішні справи України переговори проходили у прохолодній атмосфері.
Незважаючи на спроби Апухтіна диктувати царську волю гетьману, Виговсь-
кий виступив у збройний похід проти опозиції, яка укрилася в Полтаві. З ним
очевидно вирушив у похід і Гаркуша. Через деякий час Полтава була взята,
причому лідер опозиції, полтавський полковник Мартин Пушкар загинув. Ви-
говський, відновив законну владу гетьмана у Полтавському полку і поставив
там новим полковником спочатку Івана Богуна, а потім – Филона Гаркушу.
Останній тримав тут полковницький пірнач з червня по листопад 1658 р. Йому
довелося й тут повоювати, принаймні коли у серпні - вересня 1658 р. його
спробують вибити з Полтави війська опозиції на чолі з полковником Іваном
Донцем та котельвянським сотником Степаненком. Пізніше до влади в цьо-
му полку таки прийшов один з опозиціонерів Кирило Пушкар, син покійного
Мартина Пушкаря. Але очевидно Гаркуша вважався справжнім полтавсь-
ким полковником, принаймні в часи гетьманату Виговського. Після поразки
України у російсько-українській війні 1658–1659 рр. і відставки Виговського
новий гетьман Юрій Хмельницький був змушений підписати у Переяславі
27.(17). 10. 1659 р. нерівноправний договір, на підставі якого Україна втрачала
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незалежність і ставала автономною частиною Московської імперії. Природ-
но, що за таких умов він не міг претендувати на пірнач полтавського полков-
ника, але без сумніву залишив тут по собі добру пам’ять як добрий господар
і адміністратор.

Але після цього знову пропадає слід Гаркуші, хоча можливо це саме він
(у документах записаний як Григорій Гаркуша) разом з сотником Романом
Ракушкою - Романовським (автором літопису Самовидця) був відправлений
після 24 лютого 1662 р. (за ст. стилем) до царя з наради прихильників наказ-
ного гетьмана Якима Сомка, щоб порушити перед царем важливі питання
майбутньої гетьманської елекції (32). Гаркуша виринає з небуття уже за геть-
манату Петра Дорошенка. Як мінімум у травні 1669 р. він знову став пол-
тавським полковником і активно протидіяв промосковськи налаштованому
Дем’яну Многогрішному. Тоді у Дорошенка на лівому боці Дніпра лишилося
вірними 4 полки: Гадяцький, Лубенський, Миргородський і Полтавський. Гар-
куша зокрема написав 11(1) липня 1669 р. лист до Многогрішного, котрий
своїми діями сприяв новому розколу України. Від імені свого полку, в т. ч. не
тільки козаків, але й міщан та простолюду, він закликав Многогрішного звер-
нутися з покорою до Дорошенка, а не пробував залякати їх, бо тільки у Пол-
таві він знайде 10 тисяч супротивних йому шабель (33). 26 червня 1669 р. за
ст. стилем Гаркуша разом городовим отаманом Климом Чорнушенком та
війтом Левком Хорошенком видав універсал щодо конфлікту за землю між
жителями Старих та Нових Санжар, причому його комісія знайшла винними
саме новосанжарівців (34). Ще в січні 1670 р. Гаркуша був полтавським пол-
ковником, але вже наказним. За гетьманату Многогрішного йому взагалі було
важко розраховувати на збереження пірнача, тому він очевидно відходить на
певний час від справ. У 1677 р. його називають просто “паном”, який живе у
Полтаві. 26–29. 11. 1677 р. за ст. стилем у полковому полтавському суді роз-
глядалася справа Михайла Тотчаса та Юска Ганченко. Останній купив час-
тину землі у “пана Филона Горкуши тое ж січи над Булановою Радковской”
через що М. Тотчасу була заподіяна кривда. Гаркуша був присутній разом
іншими на суді в якості свідка і цей суд врешті прийняв соломонове рішення:
обом козакам володіти цією землею порівну (35). За гетьмана Івана Самой-
ловича Гаркуша з’являється у цілковито новій, незвичній для колишнього пол-
ковника якості полтавського городового отамана. У 1677 р. дану посаду
обіймали Максим Попенко та Петро Мисенко, а у квітні - травні 1678 р. вже
бачимо на ній Гаркушу. Це вже був остання значна урядова посада в Ук-
раїнській державі – Гетьманщині, на якій перебував Филон Гаркуша. Очевид-
но невдовзі після цього він помер. Історики вважають, що це сталося близько
1683 року (36).

Филон Гаркуша прожив досить тривале як на ті часи життя, він був од-
ним з небагатьох сподвижників Богдана Хмельницького, які пройшли вогонь
Національно-визвольної війни українського народу, через трагедії доби Руїни,
працювали на мирному полі. Кульмінаційним етапом його біографії залиша-
ються 1648 рік, коли він із зброєю в руках боровся не тільки за незалежну
Українську державу, але й за незалежну Білорусь.
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Стефан Подобайло (Пободайло)

Біографія цього видатного діяча Національно-визвольної війни українсь-
кого народу 1648–1658 рр., полководця й дипломата, тільки останнім часом
стала потроху прояснюватися. Але й досі неясно навіть як правильно писати
його прізвище: Подобайло чи Пободайло, бо в джерелах зустрічаються обид-
ва варіанти. Все ж віддамо перевагу першому, оскільки в українській мові
існує слово “подобатися”, а прізвища від дієслів такого типу є досить поши-
рені, наприклад “Моргайло”, “Рубайло”.

Невідомо, коли народився Подобайло. Судячи з усього, це сталося на
початку ХVІІ ст. Зате є чіткі дані про походження майбутнього чернігівсько-
го полковника. За словами самого Адама Киселя, українського православно-
го магната, який відзначився в якості дипломата Речі Посполитої, Пободайло
був сином його підданого Данила з Носівки на Чернігівщині (1). Носівка –
нинішній райцентр Чернігівської області знаходиться у 85 км. на південь від
Чернігова і на південний захід від Ніжина, від якого стоїть удвічі ближче. Це
містечко на березі р. Носовочки, притоці Остра, згадується в літописах ще
під 1147 р. Наприкінці ХVІ ст. Носівка стала центром однойменного старо-
ства Чернігівського воєводства Речі Посполитої. Приблизно у 30-х роках
ХVІІ ст. вона надається королем у власність Адамові Киселю. Чи Данило
Подобайло потрапив тоді в число підданих Киселя, чи потрапив до Носівки з
волинських маєтностей магната, відповісти на це питання поки що неможли-
во. Хоча деякі автори (В. Кривошея та І. Кривошея) вважають Подобайла
служилим шляхтичем, однак сумнівно, що саме так треба розуміти слово
“підданий”. На наш погляд, Подобайло мав селянське походження і це зму-
шує з особливою повагою приглянутися до нього, бо тільки завдяки своїм
видатним обдаруванням він зміг дістатися до вищої еліти Гетьманщини.

Про сім’ю Подобайла відомо дуже мало. З джерел відомо про чернігі-
вського сотника Мартина Подобайла у 1649 р. Якщо це не якесь непоро-
зуміння (самого Стефана Подобайла могли помилково назвати Мартином),
то це очевидно був його брат. Ймовірно його братами були також Гнат і Хома
Подобайли з числа козаків Чернігівського полку.

У 30-х рр. ХVІІ ст. Пободайло служив у драгунській хоругви А. Киселя і
вже тоді зарекомендував себе не тільки як хоробрий вояк, але й воєначаль-
ник. Коли вибухла Смоленська війна 1632–1634 рр. між Річчю Посполитою
та Московською державою, то очевидно саме тоді він організовував у складі
військ князя Януша Радзивила оборону Седнівської волості від московитів. З
цього моменту він уславився саме як майстер оборони і невипадково Богдан
Хмельницький саме йому доручав керувати оборонними діями війська. Сед-
нівський епізод посприяв подальшій військовій кар’єрі Пободайла. Він певний
час служив у гарнізоні Кодака (нині – Дніпропетровськ), збудованого у 1635 р.
Хоча Кодак було взято й частково зруйновано повстанцями Івана Сулими того
ж року, але через якийсь час (на липень 1639 р.) фортецю було повністю відбу-
довано і розширено. Коронний гетьман Станіслав Конецпольський призначив
сюди губернатором Яна Жолтовського, а комендантом – свого племінника
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Адама Конецпольського. Пізніше губернатором Кодака став Криштоф Гродзиць-
кий, який разом з із своїм братом Павлом був сподвижником Конецпольсько-
го і знавцем артилерійської справи.

Служили тут звичайно й українці. Вітчизняні літописи твердять, що коли
Конецпольський прибув на Кодак у 1639 р. то, будучи дуже задоволений її
грізним виглядом, не пропустив нагоди поглузувати з козаків, підкресливши,
що їм нема сенсу піднімати нові повстання. Тоді чигиринський сотник Богдан
Хмельницький промовив пророчі слова латинською мовою: “Рукою створене,
рукою і руйнується”…

Крім Богдана Хмельницького на Кодаку тоді служили ще деякі видатні
козацькі вожді. Це Петро Головацький, майбутній полковник Богдана Хмель-
ницького, який активно діяв на Сіверщині у 1648–1651 рр. і без сумніву добре
знав Подобайла ще з кодацьких часів. Це – німецькі найманці, рейтар Венцер
Ротмайстер та лейтенант Рудольф Бендікс, які відповідно у 1646 і 1647 рр.
втекли з Кодака. Бендікс згодом став полковником українських повстанців
Б. Хмельницького, а потім посередником між ним та бранденбурзьким кур-
фюрстом (2). Особливо важливим є те, що як мінімум з 1641 або 1642 рр. на
Кодаці служив знаменитий Іван Богун, який ходив походами з Кодака на
Сіверський Донець, діючи то проти ординців, то проти московитів. 30 травня
1643 р. загін козаків на чолі з Богуном та Федором Огієнком розбили на “Ко-
зацькому перевозі” московські війська Василія Струкова, потім рушили проти
ординців на береги р. Міус. Навесні 1644 р. похід козаків, керований Богуном,
був ще значнішим. Вони пройшли повз Святогорський монастир на Дінці і
вдарили на Середнє Поволжя (Мордовія, Шацьк, Алатир). У 1645 р. Богун
діяв на Донці разом з Семеном Забуським, прагнучи вдарити на Мордовію (3).
Оскільки Подобайло був цей час драгуном на Кодаці, то цілком ймовірно, що
він брав участь у згаданих військових операціях.

Складно сказати, за яких обставин Подобайло долучився до повстанців
Богдана Хмельницького з початком Національно-визвольної війни українсько-
го народу проти колоніального гніту Речі Посполитої. Чи він втік до своїх
разом з Бендіксом, чи перейшов до них під час блокади Кодака повстанцями
у червні – вересні 1648 р. (польський гарнізон Кодака капітулював перед по-
встанцями полковників Прокопа Шумейка, Максима Нестеренка та Якова
Вовченка 1 жовтня 1648 р.), чи це сталося на Сіверщині – відповіді на ці пи-
тання поки що немає. Тим не менш, не викликає сумнівів той факт, що Побо-
дайло недовго коливався при вирішенні дилеми: з ким бути. Ніхто й ніколи не
докоряв йому за якусь непослідовність у цьому питанні або хитання, як це
було з рядом інших сподвижників Богдана.

Між тим, на його рідній Чернігівщині події розвивалися дуже швидко. На
вість про Корсунську перемогу вибухли потужні всенародні повстання, до рук
повстанців швидко перейшли головні міста й фортеці Сіверщини. Тільки при
взятті столиці воєводства – Чернігова довелося тяжко попрацювати на Мар-
совому полі. Ще 25(15). 07. 1648 р. йшла облога міста, причому військами
повстанців командував полковник ніжинсько-чернігівський Прокіп Шумейко
(1571–1651), один з видатних старшин Війська Запорізького, дипломат і
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флотоводець. На допомогу Шумейку Хмельницький послав сили Дзялинця й
Головчина, котрі перед цим наступали на Могилев. Після взяття Чернігова
єдиний Ніжинсько-Чернігівський полк було розділено на Ніжинський (його
очолив Шумейко) та Чернігівський (його очолив Мартин Небаба). Заохочені
успіхом повстанці пішли в похід на Бихів, Гомель, Кричев, Пропойськ і Чи-
черськ у Білорусі (4). У всіх цих подіях без сумніву брали участь брати й
родичі Подобайла, а сам він теж міг взяти в них участь, принаймні з жовтня
1648 р. вся його подальша діяльність пов’язана виключно із Сіверщиною. Якщо
ж припустити, що під іменем чернігівського сотника Мартина Подобайла (5)
слід мати на увазі героя даного нарису, тоді яснішим стає шлях його військо-
вої кар’єри.

С. Подобайло швидко посів одне з провідних місць серед козацької стар-
шини Сіверської України і вже навесні 1649 р. як мінімум він брав активну
участь у підготовці наступу українських військ на Білорусь. В цей час головні
сили Української держави Богдан Хмельницький повів у похід на Збараж. На
білоруському фронті українські війська 8 українських полковників, в т.ч. й
Подобайло, мали стримувати ворожий наступ, щоб не дати їм можливості
вдарити в тил і не взяти Київ, а при сприятливій ситуації розгорнути свій на-
ступ на Речицю і далі на північ аж до Вільна. У переліку українських полків,
складених перебіжчиком до Радзивила, відзначено, що до “Литви” приблизно
8 полків, причому вказано: “Пободайлів полк, хоругв 17”. (Полк Небаби за
цим переліком складався із 28 хоругв.) Однак далі додавалося, що “Пободай-
ло стоїть у Лоївської переправи, з цього ж полку стоять у Любецької перепра-
ви хоругв 5” (6).

Наступ першого ешелону українських військ на чолі з полковником
Іллею Голотою зазнав поразки під Загалем (між Речицею та Мозирем)
17. 06. 1649 р.(7). Як свідчить французький автор ХVІІ ст. П’єр Шевальє “на
місце Голоти Хмельницький поставив Степана Подобайла, якому дав наказ
укріпитися між Борисфеном та рікою Сожем. Подобайло виконав це і підпа-
лив місто Лоїв, побоюючись, що воно може стати пристановищем для ли-
товців” (8). Ворожий контрнаступ стримували війська полковника Петра
Головацького. 3 липня 1649 р. до табору військ Речі Посполитої у Речиці при-
був їхній командуючий – польний гетьман литовський князь Януш Радзивил.
Його розвідка донесла, що на переправі під Лоєвом знаходяться значні сили
С. Подобайла, котрі укріпилися на лівому боці ріки. Враховуючи ворожу пере-
вагу, Подобайло спалив Лоїв, щоб там, у цьому надзвичайно важливому опор-
ному пункті, що контролював дніпровську переправу і місце впадіння Сожа до
Дніпра, не змогли укріпитися війська Радзивила (9). Саме ця ділянка дніпро-
вих берегів, яка й нині окреслює українсько-білоруський кордон, стала голов-
ним полем військової діяльності Подобайла, саме тут він уславився як страж
українських кордонів.

З конфесат (протоколу допиту) полонених повстанців Івана Бугая та яко-
гось Захара князь Януш Радзивил довідався тоді ж, що Хмельницький, вис-
тупаючи в похід, призначив для дій проти нього “полк Небабин, полк
Головацького, полк Чернігівський Пободайла, Поповича, полк Ніжинський
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Шумейка, у котрому старшим є Борсук, решта Переяславського полку,
Київський полк”. Далі говорилося про те, що у цих полках майже нема реєст-
рових козаків, а тільки “збірне ополчення поліських селян” (10). Ця звістка є
дещо загадковою. Ясно, що Подобайло названий тут чернігівським полковни-
ком невипадково. М. Небаба вирушив з частиною полку під Збараж і ясно,
що командування над іншою його частиною було покладено на наказного геть-
мана С. Подобайла. Але тут виразно проведена різниця між полками Чер-
нігівським та “Небабиним”. Це можна розуміти по-різному. Ясно тільки те,
що Подобайло вже тоді очолював полк в якості повноправного або наказного
полковника, ясно, що на Сіверщині діяло тоді більше полків, ніж це фіксує
Реєстр Війська Запорізького кінця 1649 р., зокрема Ніжинський, Батуринсь-
кий (цей діяв тоді під Збаражем), Почепський. Отже Небаба та Подобайло
командували то окремими полками, то одним (Чернігівським). Ймовірно, це
міг бути Борзненський полк (до Борзни постійно тяжів Небаба і можливо саме
на чолі цього полку він вирушив під Збараж), або Лоївський (про нього згаду-
ють деякі тогочасні джерела і можливо цим полком командував Подобайло,
але полонений козак тут наплутав і приписав йому командування Чернігівсь-
ким полком). З конфесати інших полонених, Власа з Oстроладовиць і Матвія
Шумейка, занотованих відповідно 26 липня та 11 червня 1649 р., довідуємося,
що Подобайло був “полковником під Лоєвом”, його називають також: “дніпро-
вий полковник Пободайло”. Отже він на підставі наказу Б. Хмельницького
написав листа до Чорнобильського полку й переслав його через покозаченого
брагинського боярина Ковальського. Тут він вимагав, щоб чорнобильці нада-
ли йому допомогу людьми й “до нього йшли для оборони переправ, до котрих
ляхи з гетьманом (Радзивилом) йдуть з великою потугою”. У самого Подо-
байла було тоді щонайбільше 2 тис. козаків з чернігівських, брагинських тощо
людей, бо половина Переяславського полку чомусь його покинула і поверну-
лася до свого полкового центру (11).

18 липня 1649 р. Я. Радзивил виступив з військами на Київ. Назустріч
йому з боку Києва та Полісся йшла українська армія Михайла Кричевського.
Подобайло готувався до удару з Лівобережжя. Сили Радзивила спочатку
підійшли до Лоєва. Тут вони добре укріпленим лівий берег Дніпра аж до гирла
Сожу. З цих окопів тритисячний полк Подобайла мав під прицілом течію ріки,
але гармат було явно замало, всього декілька. З тилу до повстанців було важ-
ко було дістатися через густий ліс та болота. Саме це змусило Радзивила
відмовитися від лобового штурму укріплень понад берегом Дніпра. Він виса-
див десант (піхотинці Гонсевського) вище по течії Дніпра з тим, щоб вона
вдарила у північний фланг козаків, а в цей час південніше їхніх укріплень мала
розпочатися переправа через Дніпро, щоб ударити з півдня. 23 липня Радзи-
вил взяв Лоїв, після чого розпочалася запекла битва за дніпровську перепра-
ву. Попри всі зусилля Радзивилу не вдалося прорвати оборону, майстерно
влаштовану Подобайлом, і він вирішив посилити північний плацдарм, щоб діючи
звідти, пустити свою кавалерію в український тил. Але вранці 25 липня 1649 р.
роз’їзд шляхетського поручника Семена Павші приніс звістку про наступ
з боку Києва на тили радзивилівської армії під командуванням Михайла
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Кричевського. Це змусило Радзивила цілковито змінити план кампанії. Замість
продовження штурму позицій Подобайла литовський гетьман обернув всі свої
сили проти Кричевського. 31 липня 1649 р. відбулася генеральна битва, внас-
лідок якої армія Кричевського була розбита, а він сам був смертельно поране-
ний і помер у ворожому полоні через три дні. Ще не знаючи про тяжку поразку
наказного гетьмана, Подобайло здійснив ризиковану спробу прийти своїм на
допомогу. Українська піхота почала форсувати Дніпро, спішно укріплятися на
правому березі річки й готуватися до атаки. В цей момент на них вдарили
майже всією силою радзивилівці, які мала значну кількісну перевагу. Зав’яза-
лася запекла битва, в ході якої було поранено капітана німецьких найманців
Больта і його поручника, а також хорунжого радзивилівських драгун, вбито
багатьох солдат з радзивилівського війська. Після кривавої битви німецькі
найманці вибили козаків з нашвидкуруч збудованих укріплень і скинули їх у
Дніпро. До того ж раптовим ударом литовської піхоти козаки були відрізані від
човнів. Довелося рятуватися вплав під нищівним ворожим вогнем і скоро
дніпрова вода почервоніла від козацької крові. За даними самого Радзивила з
двохтисячного козацького загону врятувалося тільки кілька сот. Але провини
Подобайла у цьому немає. Він пішов ва-банк, бо в тих умовах це був єдиний
шанс на перемогу української армії. Але війська Радзивила вже повністю роз-
громили Кричевського і тому наступ Подобайла, котрий перед тим мужньо
стримував ворога, зазнав поразки. Тим не менш мужність українських по-
встанців Кричевського та Подобайла дозволила зупинити ворожий наступ на
цьому напрямку, дозволила врятувати Київ, дати час на успішне завершення
Збаразько-Зборівської кампанії.

Бої на берегах Дніпра й Сожу стихли, але Пободайло не відступив на
південь, а несподівано перейшов до Гомеля, щоб загрожувати лівому флангу
литовських військ і до того ж мати неофіційну допомогу з боку Москви. Він
став полковником у Гомелі і під його керівництвом знаходилося 2 тис. козаків.
Його намісником у Гомелі був Гришко (можливо Григорій Голота, брат загиб-
лого полковника Іллі Голоти). Гомельський гарнізон Подобайла дістав порох
з Могилева та Києва, причому з Києва йому привезли аж 17 возів. Подобайло
сподівався на підмогу від Хмельницького і небезпідставно.

Тим часом до табору Радзивила прибув від Б. Хмельницького відомий
український дипломат Силуян Мужиловський, котрий повідомив про підпи-
сання Зборівського миру 18(8). 08. 1649 р., після чого обидві сторони стали
відступати до намічених цим миром кордонів. Гомель довелося залишити, бо
за цими умовами він мав бути у складі Великого князівства Литовського.
Подобайло повернувся до Чернігова.

Після підписання миру було розпочато також укладення реєстру Війська
Запорізького. Там значиться й С. Подобайло в числі вищої старшини Чер-
нігівського полку і його прізвище йде другим (!) після полковника Мартина
Небаби. В часи мирного перепочинку він без сумніву відігравав важливу роль
у місцевій адмiністрації, в укріпленні міст і містечок, господарських справах.
Тоді ж він власним коштом відбудував Свято-Троїцький Іллінський монастир
у Чернігові, де пізніше знайшов свій останній спочинок.
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Компромісний Зборівський мир викликав невдоволення з обох боків і вже
на початку 1651 р. він був порушений. У першій значній битві під Красним
(лютий 1651 р.) зазнав тяжкої поразки Брацлавський полк, керований героєм
Національно-визвольної війни полковником Іваном Нечаєм, а він сам поліг у
бою. Тіло Нечая було перевезено до Києва й поховано у одному з київських
монастирів, а в полкових містах, насамперед у Києві та Чернігові, було оголо-
шено траур, бито на знак печалі з гармат. По всій Сіверщині знову вибухають
антипольські повстання, причому Подобайло брав у їх організації діяльну участь.
Вже на той час стало ясно, що він належить до числа радикально налаштова-
них керівників Української держави, які продовжували лінію Максима Криво-
носа та Данила Нечая і через це нерідко вступали у конфлікт з самим
гетьманом. Подобайло належав до чільних керівників даного угрупування у
таборі повстанців поряд з сином М. Кривоноса – Кривоносенком та іншими
полковниками (Лук’ян Мозира, Матвій Гладкий, Прокіп Шумейко та ін.).

1.03. 1651 р. вищезгаданий Павша повідомляв Радзивила, що з Чернігова
до Любеча прийшли три полки, очолювані Небабою, Шумейком та Гладким,
що в тилах радзивилівських військ активізувалися повстанці Костирки (Кости-
ренка), чималі сили сконцентровано між Лоєвом та Любечем. Посол Радзиви-
ла Мисловський підтвердив дану інформацію, зокрема вказав, щодо Литви
призначено Чернігівський та Ніжинський полки, над котрими полковники Неба-
ба і Подобайло, а їм на допомогу додано Київський та Переяславський полки.
16 квітня полонений чорнобильський сотник повідомив, що Чернігівським пол-
ком командують “Небаба і Подобайло”, а його чисельність складає 30 тисяч.
Коростишевський плебан доповідав Радзивилу, що всі шляхетські маєтності й
прибутки вже конфісковано на користь гетьмана Хмельницького, а Київський
полк виступив у похід тощо. С. Павша у своєму листі від 7 квітня 1651 р., відзна-
чив зокрема, що біля Чернігова та Любеча зібралася маса рядових повстанців,
що вони з особливою увагою пильнують лоївського та речицького шляхів (12).
Сам Януш Радзивил у листі до литовського скарбничого з тривогою писав про
початки селянських повстань, вказував і на дії Подобайла, який з наказу Неба-
би арештував у Городні (нині – райцентр на півночі Чернігівської області) шлях-
тича Криштофа Хваща (Фаща), місцевого війта та декого з інших осіб, котрих
було звинувачено у шпигунстві. Пізніше Хваща було страчено. Відзначалося
також, що у Чернігівському полку “Небаби та Подобайла” нараховується не
більше 20 тис. козаків і що до цього полку належать такі міста як Чернігів,
Мена, Седнів, Любеч і Борзна. Українські повстанці планували виступити у
похід після свята св. Юрія Переможця, яке припадало на 3. 05. (20. 04.) 1651 р.,
коли вже підсохне земля. Разом з Небабою діяв Подобайло, як “старший сот-
ник полку Чернігівського”, а фактично – як наказний полковник. Удвох вони
керували й облогою Гомеля у червні 1651 р. (13), звідти Подобайло у складі
посольства разом з Передримирським та Кланевським виїхав для мирних пе-
реговорів з польним гетьманом литовським Я. Радзивилом. Посли прибули до
табору 13 червня, але Радзвивил, ображений на неласкавий прийом його гінця
Хмельницьким, прийняв їх тільки на другий день і взагалі прагнув не миру, але
війни. Голландський художник Вестерфельд, котрий перебував тоді при боці
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Радзивила і створив ряд унікальних малюнків (вид Києва, конаючий в полоні
полковник Кричевський тощо), зобразив також трьох учасників українського
посольства. Вони стоять перед Радзивилом в кунтушах і з шаблями, шапки
тримають в руках. Голови майже повністю виголені, тільки видно пасмо во-
лосся, чи то “оселедець”, чи то “чуприна”. Один з послів – Подобайло, на
жаль, неясно хто саме. Радзивил умисно затримав Подобайла та інших послів
на 2 тижні. Він хотів їх увести в оману і зробив вигляд, що військо йде на
Смоленськ, хоча насправді воно йшло на південь проти Небаби.

Важко сказати, чи встигли посли дістатися до своїх до початку битви під
Ріпками. Тим часом українська сторожа помилково поінформувала Небабу
про нібито незначні ворожі сили і він вирішив дати їм відсіч з тими силами,
котрі були під рукою. Ця битва стала останньою для знаменитого чернігівсь-
кого полковника. Натхненний перемогою Радзивил рушив на Київ і на Чернігів,
під котрим став 9.07.1651 р. Подобайло, котрий очевидно все ж брав участь у
цій нещасливій битві, замінив свого товариша Небабу на посаді полковника і
як відзначають джерела, зробив це проти власної волі, що є свідченням відсут-
ності у нього хворобливих амбіцій, притаманних, на жаль, багатьом діячам
тієї доби. Тим не менш, він відповідально поставився до нового призначення і
блискуче очолив оборону Сіверщини від ворожого наступу. Він укрився в
Чернігові, належним чином підготував військо, внаслідок чого Радзивил не
став навіть штурмувати столицю Сіверщини, а відступив до Любеча, розси-
лаючи кінні роз’їзди в козацькі тили. Подобайло однак відбив ці спроби і вза-
галі не засидівся в Чернігові, бо невдовзі знову оволодів Лоєвом, взяв під
контроль дніпровський шлях, вислав повстанські загони під Брагин та Загаль.
Сам чернігівський полковник обложив сильний литовський гарнізон у Любечі
і тримав його в щільному кільці аж до укладення миру. Тут він у вересні при-
буття у вересні підкріплень від Хмельницького, зокрема полків Гарасима Яц-
кевича та Ілляша Богаченка.

Але 1651 рік був нещасливим для українських повстанців і тяжка поразка
під Берестечком визначила долю кампанії. Тільки мужній опір українських
військ під Білою Церквою змусив Річ Посполиту піти на укладення миру. Вість
про Білоцерківський мир застала Подобайла під стінами Лоєва, де він бився
проти ворогів. Шляхтич Олександр Яблоновський у листі до великого геть-
мана литовського Януша Кишки, писаного 9. 10. 1651 р. з Лоєва, повідомляв:
“5 жовтня… повідомили, що мають універсал від Хмельницького про те, що
вже настав мир. Того ж дня вони тихо відправили артилерію і вози. На другий
день, 6 жовтня, їхній полковник Пободайло прислав через трубача до нашого
пана полковника, щоб з ним побачитися і той (полковник наш) виїхав. Там
Пободайло показав універсал Хмельницького про те, що настав мир і що йому
(Хмельницький) наказав відступати з військом. Тим часом наше військо на-
купило у них, хто мав за що, масу провіанту, якого злочинці мали на цілий рік.
7 жовтня сам Пободайло приїхав і був з нашим полковником і відступив з
військами в доброму порядку” (14).

Білоцерківський мир 1651 р. був тяжчим, ніж Зборівський, повстанці муси-
ли погодитися на повернення феодалів Речі Посполитої у свої колишні маєт-
ності й скорочення вдвічі реєстру Війська Запорізького. Цей мир викликав гостре
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невдоволення, особливо з боку козацьких низів та селян. Опозиція, в котрій важ-
ливу роль відігравав Подобайло, вступила у конфлікт з Хмельницьким, складає
свій окремий козацький реєстр. Полковник опинився у складному стані: з одно-
го боку треба реалізовувати мирний договір і не допускати повстань проти
польської шляхти, яка поверталася, з другого – він зовсім не хотів реставрації
тут довоєнних порядків. З цього часу зберігся єдиний відомий на сьогодні лист
Подобайла, писаний ним до хорунжого Великого князівства Литовського Криш-
тофа Зигмунда Паца не раніше 18. 09. 1651 р., у відповідь на послання того до
міщан Седнева. Цікаво, що Подобайло титулується тут як “полковник чернігі-
вський Війська й. кор. м. Запорожського і всього Сівера, на той час – на залозі
краю Сіверського”. Він вибачається за якусь шкоду, заподіяну седнівськими
міщанами дружині адресата, але водночас покладає на нього основну провину,
бо той передчасно послав своїх урядників у свої колишні маєтності. Скріпивши
серце, Подобайло дозволяв йому повернутися до своїх маєтностей, “але скром-
но – з самим двором своїм, не інстигуючи на нас: не з хоругвами ані з бубнами,
не в сто конь людей або в двісті. Бо тоді й я не ручу, аби в помешканню, при
такім вітанню, не сталася скора розправа – котрої будеш в. м. каятись, а я в. м.
і дітей, котрих маєш, жалувати вже не поспію”. Далі полковник вимагав від
адресата подарунків для себе і свого оточення (15). Той, хто має справу з
документами тієї доби, неодмінно відзначить іронічний і навіть образливий тон
листа чернігівського полковника, який не побоявся пізніше навіть словесно і
збройно виступити проти Богдана Хмельницького. Спочатку Подобайло при-
був до Чигирина з протестом від козаків Сіверщини, щоб гетьман не понижував
їх до селянського стану. Проти полковника та його однодумців виступав А.
Кисіль, добиваючися від гетьмана виконання Білоцерківського миру. Видно тоді
Хмельницький скинув Подобайла з уряду полковника, але той лишався ним де-
факто. Хмельницькому доводилося силою придушувати виступи проти Біло-
церківського миру й карати смертю їх вождів. 7.02. (28.01). 1652 р. Хмельницький
навіть видав наказ Подобайлу про необхідність виконання ним умов Біло-
церківського миру щодо складення нового реєстру. Гетьман називав тут Подо-
байла вже колишнім чернігівським полковником (неясно тільки, хто ж в цей час
був на цій посаді з волі гетьмана). Тут є цінна вказівка про те, що Подобайло
жив переважно в Борзні і відмовлявся із своїм товариством переселятися до
Київського воєводства, у котрому згідно з Білоцерківським договором мали
тепер жити козаки: “ти до тих час у Борзні у воєводстві Черніговском і в інших
містах мешкаєш і подобно не хочеш козаковат, зачим бит з другим своїм това-
риством панскими подданими, же се не випровожаєш у Киевское воєвод-
ство” (16). Тут легко можна відчути іронію Хмельницького, котрий звичайно ж
розумів, що Подобайло не хоче бути панським підданим, а навпаки, хоче, щоб і
тут, на Сіверщині, було козацтво. Тому то гетьман попереджав Подобайла, щоб
він не давав приводу для порушення миру через можливий конфлікт з коронним
військом, котре поспішало на Чернігівщину та Новгород-Сіверщину. Але Подо-
байло не послухався й самого Хмельницького і не відмовився скласти пірнач
полковника. Саме він став був одним з ініціаторів повстання проти Біло-
церківського миру навесні 1652 р., побував тоді Конотопі, Миргороді та ін. Як
пише у своєму листі від 4. 05. 1652 р. шляхтич Марцін Длуський до коронного
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хорунжого Олександра Конецпольського, Хмельницький був дуже стривоже-
ний повстаннями на лівому боці Дніпра, які вибухли за активної участі “Чор-
ного лиха та Пободайла, котрий був чигиринським полковником” (тут явна
помилка, бо має бути: чернігівським полковником). Гетьману навіть вдалося
схопити Подобайла за участь у повстанні. Але якщо полковника Гладкого
було розстріляно, то Подобайлу вдалося втекти і Хмельницький “різними спо-
собами намагається схопити його і знищити” (17). За іншими, достовірніши-
ми, даними гетьман помилував і звільнив Подобайла і той не тільки знову
очолив Чернігівський полк, але й став наказним гетьманом на Сіверщині, а по
суті на всій Лівобережній Україні.

У 1652–1653 рр. він без сумніву виконував важливі обов’язки як чернігівсь-
кий полковник, боронив край від ворожих наступів. Був він у Ніжині, штурму-
вав Стародуб. 12 липня 1653 р. фіксується його присутність із військами під
Черніговом разом з Іваном Золотаренком, полковником ніжинським. Останній
став родичем гетьмана (його сестра Ганна вийшла заміж за Б. Хмельницько-
го) і завдяки цьому висувається на перше місце на Сіверщині, відтісняючи
Подобайла.

18(8).01. 1654 р. чернігівський полковник був присутній на Переяславській
раді, а потім повернувся до Чернігова. На початку лютого 1654 р. московсь-
ке посольство Василя Бутурліна прибуло до Чернігова, де його зустріли пол-
ковник Подобайло, протопоп Григорій та ін. особи. У Спаському соборі
Подобайло та група старшини склала присягу цареві Олексію (18). 7. 02.
(28. 01.).1654 р. царські посли вирушили з Ніжина, а Чернігівський полк став
готуватися до походу.

Московська держава оголосила війну Речі Посполитій і так було розпоча-
то новий етап Національно-визвольної війни. Якщо на південно-західних кор-
донах Української держави (Брацлавський, Уманський полки) доводилося
переважно стримувати ворожий наступ з боку з’єднаних сил Речі Посполитої
та Кримського ханства, то на її півночі ситуація складалася набагато краще.
Об’єднані російсько-українські сили (українським корпусом командував Іван
Золотаренко, наказний гетьман і полковник ніжинський) розгорнули наступ у
Білорусії. Водночас з боку Чернігова вели наступ сили під командуванням
С. Подобайла. Вже на початку жовтня 1654 р. на чолі Чернігівського полку
він брав участь у облозі Старого Бихова. Дві частини української армії стояли
під Старим Биховим: з боку Могилева стояли сили Тимоша Золотаренка –
брата Івана та Василя Золотаренків, а також Подобайла, наказним полковни-
ком при якому був Попович (Іван Абрамович). Біля Нового Бихова стояли
сили якогось Пашла (Пішка – ? – Ю. М.) із Стародубським полком, а також
полк Петра Забіли. Понад Дніпром на луках стояв полк ніжинської піхоти
(3 тис.) під командуванням Кобиляцького. Всього українського війська тут
нараховувалося від 20 до 40 тисяч (19).

Саме тут, під час облоги Бихова, і загинув Подобайло, але детальніше
про його смерть джерела не згадують. Тіло полковника було перевезено до
Чернігова і поховано у Свято-Троїцькому Іллінському монастирі в Чернігові,
де нині поставлено йому скромний пам’ятник.
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Удова Подобайла пережила свого чоловіка, вона мешкала у Чернігові як
мінімум ще 14(4).03. 1655 р. Можливо її рід або рід її чоловіка був пов’язаний
з відомим козацьким родом Домонтовичів (найвизначніший представник цьо-
го роду, майбутній генеральний суддя Іван, служив під прапорами Подобайла,
починав кар’єру як козак Чернігівського полку), бо саме останнім вона прода-
ла свій дерев’яний будинок (20), що стояв у центрі Чернігова. Від цього шлю-
бу Подобайло мав дітей. Відомо про його сина Василя, котрий досягнув уряду
сотника в Чернігівському полку, про внуків Василя та Якима, правнука Івана
(учасник ряду походів від Чигиринського 1678 р. до Терського 1724 р.) та ін.
Від свого батька Василь Бідний (Подобайло) не дістав якихось значних статків,
тому за ними закріпилося прізвисько Бідний. Нащадки цього Василя дістали
прізвище Бідних - Василенків і напр. XVII–XVIII ст. діяли в числі козаків Чер-
нігівського полку, насамперед у Волинській та Понорницькій сотнях (21).
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Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі

Про міцні українсько-білоруські зв’язки в козацьку добу, в часи Націо-
нально-визвольної війни українського народу проти колоніального гніту Речі
Посполитої (1648–1658 рр.) в загальних рисах добре відомо (1). Досить зга-
дати наприклад про те, що ряд видатних діячів цієї війни були етнічними біло-
русами або українсько-білоруського походження (Силуян Мужиловський, Ян
Соколовський; Станіслав-Михайло Кричевський, Сідляр та ін.), про що нам
доводилося писати (2). Дослідження та архівні пошуки останнього десяти-
ліття виявили чимало матеріалу, який свідчить про набагато міцніші, ніж досі
уявлялося, українсько-білоруські зв’язки. Так, український історик Петро Ку-
лаковський знайшов на сторінках “Литовської метрики” докази білоруського
походження (із шляхти Мстиславського повіту) сподвижника гетьманів Івана
Виговського, Петра Дорошенка та Дем’яна Многогрішного, дипломата й май-
бутнього миргородського полковника у 1672 р. Івана (Яна) Дубяги, який пере-
селився на Україну разом із своїм батьком Богданом не пізніше 1657 р. (3).
Нащадок цих Дубяг – Олександр був канцеляристом у гетьмана Івана Мазе-
пи і після поразки антиколоніального повстання в України 1708–1709 рр. по-
трапив на заслання у Архангельськ. Нам вдалося виявити документи про те,
що у керівника повстання 1594–1596 рр. Северина (Семена) Наливайка був
родич Сава, (“швагер”, тобто чоловік сестри), який проживав у Слуцьку (4).

Але звичайно найбільший інтерес викликає постань гетьмана України у
1648–1657 рр., керівника Національно-визвольної війни, будівничого відрод-
женої Української держави Богдана Хмельницького, котрий як виявилося був
теж пов’язаний з Білорусією. Насамперед варто звернути увагу на постать
полковника Филона Гаркуші, котрий, як свідчить табірний щоденник князя
Януша Радзивила за 1649–1652 рр., доводився родичем Богдану Хмельниць-
кому. Цей Гаркуша, як свідчить інший документ, був “родом з Бихова” (5).
Слід відзначити, що білоруські повстанці, які зібралися в Брагині (нині – рай-
центр Гомельської області), обрали своїм керівником спочатку Кизима. Йому
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був даний універсал Богдана Хмельницького, котрим гетьман забороняв по-
встанцям відступати “з Речиці, Гомеля та Лоєва”. Оскільки Кизим утопився
в р. Прип’ять в Мозирі, то його замінив (не пізніше початку жовтня 1648 р.)
Гаркуша. Така заміна була невипадковою, бо Гаркуша доводився родичем
Кизиму. Як свідчать недавні генеалогічні пошуки київського історика В. Кри-
вошеї, Гаркуші та Кизими були спорідненими, навіть виступають інколи під
одним прізвищем (Кизими – Гаркуші). Можливо, що Гаркуша є прізвиськом
(по-українськи “гаркуша” – картавий). Якщо це так, тоді і рід Хмельницьких
був пов’язаний з Кизимами, а останні дали одного з видатних керівників ук-
раїнського повстання 1637–1638 рр., страченого польськими карателями. У
цьому повстанні брав, до речі, активну участь і сам Б. Хмельницький.

Найціннішими є знахідки зроблені нами у фамільному архіві князів Радзи-
вилів, який в основному зберігається в АГАД, особливо недавно зінвентари-
зованому та описаному 10-у відділі цього фонду. Вони стосуються бихівського
полковника, Івана Нечая, на біографії якого варто зупинитися детальніше.
Отже, І. Нечай походив з православної шляхти чи то Київського, чи то
Подільського, чи то Мстиславського воєводства (щодо родового гнізда цієї
гілки Нечаїв і досі не дійшли спільної думки). Він доводився рідним братом
героя Національно-визвольної війни, знаменитого брацлавського полковника
Данила Нечая, який загинув у бою під Красним у лютому 1651 р. Іван Нечай
був зятем Богдана Хмельницького, чоловіком його дочки Степаниди, причо-
му одружився з нею ще до 1648 р. З 1649 р. був у складі Брацлавського полку,
у 1650–1653 рр. – послом-резидентом Української держави до Кримського
ханства. З кінця 1654 р. він бере активну участь у боях у Білорусі. Наприкінці
1655 р. він уже був полковником чауським та новобихівським, а в січні 1656 р. –
Б. Хмельницький призначив його білоруським полковником, він став і наказ-
ним гетьманом у Білорусі після загибелі Івана Золотаренка (рідна сестра І. Зо-
лотаренка Ганна була дружиною Б. Хмельницького). Нечай активно протидіяв
московським воєводам на Білорусі, відмовлявся віддавати білоруські міста у
таких повітах Білорусі як Борисівський, Мінський, Могилевський, Мстиславсь-
кий, Оршанський, Шкловський царським військам, особливо такі як Копись,
Пропойськ, Рославль, Старий Бихов, Чауси, Чичерськ, через що у нього ви-
ник гострий конфлікт з Москвою. Природно, що Нечай цілком підтримав геть-
мана Івана Виговського, який уклав Гадяцький договір 1658 р., на підставі
якого Україна й частина Білорусі як “Велике князівство Руське” мали увійти
до Речі Посполитої вже як рівноправний член федерації. Після цього Бихов
був обложений московськими військами. Разом з Нечаєм обороною міста
керував бихівський полковник Самійло Виговський, який доводився двоюрід-
ним братом гетьману Івану Виговському та його молодшому брату, полков-
никові Данилу Виговському (Данило Виговський був одружений із Оленою –
другою дочкою Богдана Хмельницького). Бихов впав після тривалої облоги
аж у грудні 1659 р. Іван Нечай потрапив у полон і разом з Самійлом Виговсь-
ким, братом Юрієм та своєю родиною був засланий до Тобольська. Сучас-
ний дослідник біографії І. Нечая В. Горобець вважав, що саме Нечай був
керівником литовського посольства, яке прибуло у січні 1669 р. до гетьмана
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Петра Дорошенка в Чигирин і передав останньому запрошення на коронацію
Михайла Вишневецького. Після 1669 р. “відомостей про Івана Нечая в доку-
ментах вже не зустрічаємо” (6).

У світлі виявлених нами документів, які наводяться нижче, ясно, що внаслі-
док укладення Гадяцького миру 1658 р. Іван Нечай та його дружина Стефа-
нида Нечай (Хмельницька) отримали від короля Яна Казимира “Бобруйське
староство, яке лежить у Речицькому повіті”, тобто І. Нечай став бобруйсь-
ким старостою і полковником військ Речі Посполитої. З маєтностей, що нале-
жали королеві Людвиці-Марії (дружині Яна Казимира і удові його брата
Владислава ІV) і які перед цим тримала княгиня Софія Друцька-Горська Ход-
кевич, їм було виділено у 1659 р. саме місто Бобруйськ з різними маєтностя-
ми (села, фільварки, рудні, млини і т.д.): села Брожа, Демидовичі, Зеленьковичі,
Ковчиці, Петровичі та ін. на правому боці Березини, також за рікою Берези-
ною, (на її лівому боці) села Ольша, Берди, Панкратовичі, Параличі, Хомичі,
Клибоковичі, Кочерище, Овсімовичі, Плесси, Товзиловичі, Воротинь та ін.).
На сучасній карті Білорусі легко знайти деякі з цих сіл (Брожа, Петровичі,
Панкратовичі, Плесси, Воротинь), які входять до Бобруйської району Моги-
левської області. Оскільки Нечай потрапив у полон, то це староство взяв до
своїх рук польний писар Великого князівства Литовського, ошьмянський ста-
роста Олександр Іларіон (Гіларій) Полубинський та його дружина Софія По-
лубинська (уроджена Володкович). Коли ж Нечай вийшов з полону, а це
сталося, на наш погляд, внаслідок Андрусівського перемир’я 1667 р., і повер-
нувся до Бобруйська, то виникла малоприємна колізія, яку було вирішено у
Варшаві 18. 03. 1668 р. очевидно не без втручання короля. Було досягнуто
компромісу: Нечай та його дружина мали відмовитися від Бобруйського ста-
роства на користь О. Полубинського та його дружини, а взамін отримати менш
престижне Загальське староство (Загаль знаходиться на шляху між Речи-
цею та Мозирем, місце пам’ятної поразки українських військ полковника Іллі
Голоти у червні 1649 р. Нині це село на березі р. Віць в Хойницькому районі на
шляху з Юревич до Хойників). Відступний запис Нечай ствердили стражник
ВКЛ Михайло Обухович, писар і референдар Ципріян Павел Бжостовський
та віленський підкоморій Гіларій Чиж Мінтовт, що й визнав канцлер ВКЛ Криш-
тоф Пац.). Оскільки відступний запис Нечай підписав і від імені своєї дружи-
ни, то він іншим документом брав на себе зобов’язання умовити погодитися
на це Стефаниду і остаточно вирішити дане питання на найближчій цьогорічній
сесії мозирського гродського суду. Без сумніву дане питання було вирішено
позитивно, що посередньо стверджують інші, знайдені нами і вже опубліко-
вані документи (7). Це два польськомовних листи чернігівського полковника
Василя Дунін-Борковського, писаних у Чернігові 22(12). 10 і 27 (17). 12. 1678 р.
і адресованих Олександру Іларіону Полубинському, тепер уже великому мар-
шалку ВКЛ. Мова йшла про підданого Полубинського – якогось Гурського,
котрий втік до Гетьманщини. Чернігівський полковник відмовлявся видати
українця Гурського на тій підставі, що втікача-підлітка з його полку до Лоєва
у ВКЛ не хоче видати Юрій Нечай. Врешті Гурського довелося повернути,
причому чернігівський полковник запевняв Полубинського у своїй “сусідсь-
кий приязні” з “їх мостями, милостивими панами Нечаями”. Юрій Нечай – це
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очевидно брат Івана Нечая, або ж син Івана Нечая та Стефаниди Хмель-
ницької, згадування Нечаїв у множині дає певні підстави вважати, що і сам
Іван Нечай ще був живим і володів тим же староством. Включно з Лоєвом.
Варто відзначити, що у 1996 чи 1997 роках автор цих рядків зустрівся в Інсти-
туті історії НАНУ з чоловіком, котрий мав документи, що засвідчували його
спорідненість з відомим народовольцем Дебагорієм-Мокрієвичем. Він додав,
що згідно з фамільним переказом Дебагорії-Мокрієвичі вели свій рід від Івана
Нечая, який вийшов з московської неволі із своєю дружиною Стефанидою і
купою дітей. Тоді його історія виглядала малодостовірною і тому, на жаль, ми
не надали їй особливого значення. Тепер же, нововиявлені документи підтвер-
дили її правдивість. Залишається продовжувати пошуки документів, які б про-
лили додаткове світло на перебування на Загальському старостві Речицького
воєводства внуків та правнуків гетьмана Богдана Хмельницького.
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Додатки :

№ 1

1668, березня 19. – Варшава. – Цесійний запис
щодо відмови від Бобруйського староства

бобруйського старости і полковника Івана Нечая
та його дружини Стефаниди Нечай (Хмельницької)

“Ja, Jan Nieczaj i ja, Stephanida Chmielnicka Nieczajowa, małżonkowie, czynie-
my wiadomo i zeznawamy tym naszym za consensem jeo kr. mći, pana naszego
młćiwego, cessyjnym listem dobrowolnym zapisem, iż mając z łaski jeo kr. mśći
nam, małżonlom, in solidum conferowane starostwo Bobrujskie, w powiecie Rzec-
zyckim łeżące, a z dobr reformatiej świętej pamięci królowej jej mći, paniej naszej,
przez constitucyą roku tysiąc sześć set pięćdziesiąt dziewiątego wyjęte i w naszą
possessią od Rzptej oddane, tak same miasto Bobrujsk, jako i wszytkie in genere et
specie przynałeżnośći i okolicznośći, tak jako przed nami trzymała i używała jaśnie
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wielmożna niegdy j. m. pani Zophia Drucka Horska Chodkiewiczówa, wojewodzina
wileńska, wsi Broza, Dziemidowicze, Zieleńkowicze, Kowczyce, Piotrowicze i ich
wszystkie przysiołki i wsi, także za rzeką Berezyną wieś Olsza, wieś Biordy, wieś
Pankratowicze, wieś Paralicze i ich wszystkie przysiołki i wsi Chomicze, Kłybokowic-
ze, Koczerycze, Owsimowicze, Plosy, Towzyłowicze, Wrotyn i ich przysiołki, zgoła
nic nie wyłączając i nie wyjmując od pomienionego starostwa z poddanemi i ich
powinnośćiami, z gruntami orowemi i nie orowemi, dworami, folwarkami, rudniami,
stawami, rzekami, rzeczkami, jeziorami, młynami, hony bobrowemi, łowy zwierzyn-
nemi i rybnemi, lasami, sianożęciami, łąkami, błotami, zaroslami, gajami, drzewem
bortnym, czynszami, daninami, dziakłem, robociznami i wszelką powinnośćią; które to
starostwo po dostaniu się moim za dostojenstwo jeo kr. mśći i Rzptej w moskiewskie
więzenie objął był rigore summy ante unionem wniesionej na to starostwo wielmożny
j. m. pisarz polny W. ks. L., tedy ja, wyszedszy potym z więzenia, wielmożnemu j. m.
panu Alexandrowi Hiłaremu Połubińskiemu, pisarzowi polnemu W. ks. L., ośmiański-
emu starośćie i wielmożnej j. m. paniej Zophiej Wołodkowiczownie Połubińskiej,
marszałkom, ustąpiwszy i tym listem naszym ustępujemy i z prawa naszego dożywot-
niego, na starostwo Bobruskie służącego, wiecznymi czasy zrzekszy się na osoby j.
m. pana Połubińskiego, pisarza polnego W. ks. L., i samej jej mći paniej Połubińskiej,
małżonków, włewamy, a sobie samym i nikomu żadnego przystempu do wyżmianow-
anych dobr starostwa wszystkiego Bobruskiego i pożytkow, z jego przychodzących,
nie zostawujemy wicznemi czasy. Mają i mocni będą j. m. pan pisarz polny W. ks. L.
i j. m. pani pisarzowa polna, małżonkowie, starostwa Bobruskie, jako się z dawnych
czasów w pewnych miedzach i granicach miało, i teraz ma i jakom ja miał i małponka
moja, do possessyi swej obiąwszy one według przywiłeju króla j. m. za te dobra
służącego, na całe to starostwo trzymał, pożytków używać i one według woli i upodoba-
nia swego obracać. Na co dajemy wielmożnym j. m. panu Alexandrowi Hiłaremu
Połubińskiemu, pisarzowi polnemu W. ks. L., ośmiańskiemu etc. starośćie i j. m.
paniej Zophiej Wołodkowiczownie Połubińskiej, małżonkom, starostom już teraz
Bobruskim, ten nasz list dobrowolny, cessyjny zapis, z podpisem ręki naszej i pieczę-
ciami i z podpisami rąk ich mći panów pieczętarzów od nas uproszonych do tego
listu zapisu naszego na podpisach niżej mianowanych.

Pisan w Warszawie roku tysiąc sześć set sześćdziesiąt ośmego, miesiąca marca
ośmnastego dnia.

Jan Nieczaj, Proszony pieczętarz od jeo m.
pułkownik jego pana Nieczaja, Michał
krółewski mość. Obuchowicz, strażnik W. ks. L.;

jako proszony podkomorzy (?)
od j. m. p. pułkownika j. k. m.;
Cyprian Paweł Brzostowsky,
ref. i pis. m. p.;
Hilariusz Czyż Mintowt,
podkomorzy wiłeński, m. p.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ Х. – № 290. – Арк. 14–14 зв. Запис рукою др. пол. ХVІІ ст.:
“Roku tysiąc sześćset sześćdziesiąt ośmego, msca marca dziewiętnastego dnia j. m. pan Jan
Nieczaj, stanąwszy oczewisto, ten list przyznał. Chrisztoph Pac, kancłer W. ks. Litt.”).
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№ 2

1668, березня 19 (?). – Варшава (?). –
Офіційне зобов’язання загальського старости

і полковника Івана Нечая

“List i dobrowolny zapis przez mnie, Jana Nieczaja, staroste zahalskiego,
pułkownika jeo kr. mći, dany wielmożnemu j. m. panu Alexandrowi Hilaremu
Połubińskiemu, pisarzowi polnemu W. ks. L., ośmiańskiemu etc. starośćie i samej
wielmożnej j. m. paniej Zophiej Wołodkowiczównie Połubińskiej, małżonkom, na to,
iż co ja, Nieczaj, uczyniłem swoim i małżonki mej, jej mći pani Stephanidy
Chmielnickiej, imieniem, ręką mą podpisawszy cessią prawną i przez mnie przyznaną
za konsensem króla j. m., pana mego młego, na starostwo Bobruskie, zrzekszy się
onego za uiszczeniem mnie całej i zupełnej satisfactiej za dożywocie moje i małżonki
mej, j. m. paniej Stephanidy Chmielnickiej, na osoby j. m. pana pisarza polnego W.
ks. L. i samej j. m. paniej pisarzowej polnej W. ks. L., tedy i małżonke moją, j. m.
panią Stephanide Chmielnicką, przywieść i stanowić mam do przyznania owej cesy
na roczkach grodzkich majowych mozyrskich, wstąpiwszy w roczki czwartego dnia
po odprawieniu trójga wołania nazajutrz, w roku terazniejszym tysiąc sześćset
sześćdziesiąt ośmym, a w niedojśćiu tych roczków grodzkich majowych mozyrskich,
na innych, blisko przypadających a sądownie odprawujących roczkach grodzkich
mozyrskich toż ziśćić i strzymać powinien będę, zapisując się do evinkowania z
osoby mej i wszelakich dobr mych łeżących ruchomych teraz będących i napotym
nabytych pod warunkami i obowiązkami in casu non statuitionis na terminie do
przyznania we srzedzinie tego listu opisanymi.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ Х. – № 290. – Арк. 20–21. Запис іншою рукою того ж
часу: “№ 25. Assecuratia jeo mośći pana Nieczaja, że ma małżonkę swą przywieść do
zrzeczenia Bobrujska i przyznać”).

(Варіанти даної статті були нами вже опубліковані: Мицик Ю. А. Рідня Богдана
Хмельницького у Речицькому краю // Чацвёртыя міжнародныя Доўнараускія чытанні //
Гомель, 2002. – Ч. 2. – 75–81; Мицик Ю. Рідня Богдана Хмельницького у Білорусі //
Соціум. – К., 2004. – Вип.4. – С. 189–192).

Білоруський рід Дубяг у Гетьманщині

Багатьом людям відоме ім’я знаменитого білоруського астронома Ди-
митрія Івановича Дубяги (1849–1918), котрий походив із шляхти Мстиславсь-
кого повіту Могилевської губернії. Але мало хто знає про інших яскравих
представників цього роду. Нововиявлені документи, насамперед привілей ко-
роля Речі Посполитої Яна Казимира від 30 квітня 1662 р., проливають світло
на діяння Дубяг (Думбяг) у середині ХVІІ ст.

Отже, тут мова йде головним чином про Богдана (поч. ХVІІ ст. – липень
1659) та Яна (Івана) Дубяг (20-і рр. ХVІІ ст. – після 1662 р.), шляхтичів гербу
“Колюмна”, які походили з Мстиславщини. Богдан, “досвідчений муж і жовнір”
з молодих літ служив у війську Речі Посполитої, служив під керівництвом
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різних воєначальників, здобув заслужену славу й авторитет. Під тими ж пра-
порами Речі Посполитої воювали і його племінники: Ян та Юрій. Чи то напе-
редодні Національно-визвольної війни українського народу проти колоніального
гніту Речі Посполитої 1648–1658 рр. чи з на її початку Богдан Дубяга із своїм
старшим сином, а ймовірно з усією родиною переїхав на Україну, до Київсько-
го воєводства. Тут він очевидно займався адміністративними справами в апа-
раті відродженої Української держави. Негативно сприйняв Переяславську
раду 1654 р., відмовився служити московському цареві. Вірно служив геть-
манові України у 1657–1659 рр. Івану Виговському і загинув під час повстан-
ня антигетьманської опозиції на чолі з переяславським полковником Тимошем
Цецурою.

Старший син Богдана Дубяги – Ян ще молодим воював, як і його батько,
у війську Великого князівства Литовського, під началом полковника Зигмун-
да Слушки та ротмістра Стефана Клімчика, потім відзначився у битві проти
шведських і бранденбурзьких військ під Варшавою (1656 р.) на правому боці
Вісли, причому був тут поранений шаблею в плече. У наступній значній битві
під Філіповим він теж довів свою мужність і був знову поранений. Цього разу
з вогнепальної зброї. Після підписання Гадяцького мирного договору між Ук-
раїнською державою (“Велике князівство Руське”) та Річчю Посполитою у
вересні 1658 р. вибухла російсько-українська війна 1658–1659 рр. У цей час
на бік гетьмана Івана Виговського став його двоюрідний брат Юрій, котрий
досі воював під польськими прапорами. Разом з Юрієм до Виговського при-
був Ян Дубяга. Він брав участь у знаменитій (Конотопській) битві 11(1). 07.
1659 р. під Конотопом, внаслідок якої українське військо дощенту розгромило
російське. Одразу після битви Ян Дубяга прибув до Чернігова, де знаходився
його батько. Але через тиждень вибухло повстання Цецури. Прихильники
Виговського були захоплені зненацька і майже всі полягли, в т.ч. і Богдан Ду-
бяга. Син мужньо бився до останнього, був пораненим чи контуженим. Пра-
вославні священики витягли його напівмертвого з-під тіл забитих. Потім він
опинився в полоні у переяславського полковника й наказного гетьмана Якима
Сомка, рідного брата першої дружини Богдана Хмельницького – Ганни. Сом-
ко передав Дубягу новому гетьману, своєму племіннику Юрію Хмельницько-
му і він вірно служив йому. Після укладення мирного договору під Слободищами
(1660) Гетьманщина потрапляє до складу Речі Посполитої, а через деякий
час король Ян Казимир дав йому за заслуги додатки до родового гербу.

Після відставки Ю. Хмельницького у 1663 р. Дубяга очевидно служив
новим гетьманам (Павлу Тетері і Петру Дорошенку), зокрема останній відпра-
вив його та чигиринського отамана Семена Білоцерківця у 1666 р. на чолі
свого посольства до Кримського ханства. В листопаді 1668 р. він від імені
цього ж гетьмана України вів переговори з російськими дипломатами в Га-
дячі.

Під час гетьманування на Лівобічній Україні Івана Брюховецького (1663–
1668) московський воєвода Шереметєв у зв’язку з шлюбом сина ніжинського
протопопа Максима Филимоновича (неканонічно висвяченого московським
патріархом на єпископа під іменем Мефодій) з “Дубяговною…, у которой два
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брата родных при королі служат, заявив, що згідно з царським указом він
(боярин) і гетьман мали пильнувати, щоб з цього шлюбу “дурна какого не
случилось”, тобто щоб син Максима Филимоновича не перейшов на польський
бік. Гетьман пообіцяв це вчинити. Шереметєв додав, що Филимонович –мо-
лодший живе зі своєю дружиною в Ніжині, бо у нього маетности знаходяться
у Ніжинському “уезде”. Мати ж молодої жила у Печерському монастирі, видно
була черницею (Акты Юго-Западной России – СПб., 1869. – Т. 6. – С. 94).

Очевидно на початку 1672 р. Дубяга перейшов на бік гетьмана Лівобе-
режної України, Дем’яна Многогрішного, і навіть став полковником Мирго-
родського полку (1672). Нагадаємо, що полк в тодішній Українській державі –
це не тільки військова, але й територіальна одиниця. Очевидно у цьому полку
він служив до кінця ХVІІ ст. У синодик Свято-Михайлівського Золотоверхого
монастиря у Києві, у котрий взагалі вписано дуже багато білоруських шлях-
тичів та міщан, є і рід Дубяг: “Артем, Іван, Павло, Єменій, Нестор, Гафія,
Іван, Гафія”. Тут є і згаданий вище Іван, а його батько Богдан можливо схова-
ний під чернечим іменем Єменія.

Син або близький родич Івана Дубяги – Олександр служив канцелярис-
том у самого гетьмана України (1687–1709) Івана Мазепи. Під час повстання
на чолі з Мазепою він потрапив у полон і був засланий до Архангельська, де й
губляться його сліди. Очевидно, йому доводився внуком Юхим Іванович
Дубяга, який згадується у 1752 р. серед козацької старшини (значкових това-
ришів) Гадяцького полку.

В джерелах можна знайти й інші важливі відомості про цей рід. Але й
наведені факти достатньо красномовно засвідчують важливу роль білорусь-
кого роду Дубяг в житті Української держави ХVІІ–ХVІІІ ст.

(Дана стаття у скороченому вигляді була надрукована нами раніше: Беларускі род
Дубягаў у Гетманшчыне // газ. “Краязнаўчая газета”. – Листопад 2005 р. – № 41 (106). –
С. 4).

Битва на р. Бася (1660 р.)
у описі польської Віршованої хроніки

Битва на річці Бася, у котрій зійшлися війська Речі Посполитої та Мос-
ковської держави, належить до тих подій, про які навіть спеціалісти часто
мають досить туманне уявлення. Між тим, це була важлива битва у ході війни
1654–1667 рр., котра мала певний вплив на ситуацію в Україні. Тривала мов-
чанка щодо неї пояснюється дуже просто: московські війська зазнали тут
поразки, принаймні не змогли реалізувати своєї чисельної переваги, тому
російські історики воліли її обходити. У польській та білоруській історіографії
цій битві приділялось більше уваги, але до солідних досліджень справа дійшла
тільки останнім часом (1). Виходячи з цього, варто окреслити хоча б загаль-
ний перебіг подій.

Отже Московська держава вирішила розгромити Річ Посполиту, розпо-
чавши наступ в Україні і Білорусі. На Україні, де були сконцентровані основні
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сили під командуванням боярина Василя Шереметєва, похід провалився,
війська Речі Посполитої розбили і російські (Чуднів, Любар), і українські (Сло-
бодища) війська, уклали Слободищенську угоду 1660 р., внаслідок якої Геть-
манщина поверталась під польський протекторат. У Білорусі кампанія
затягнулася. Похід московських військ князя Івана Хованського у 1659–1660 рр.
спочатку розвивався успішно, але 28.06. 1660 р. у битві під Полонкою, що під
Ляховичами, вони були дощенту розгромлені. Цар Олексій негайно створив
нову армію (23 тис.) для походу на Білорусь і призначив її командувачем кня-
зя Юрія Долгорукого. Останній зі Смоленська повів свою армію на Могилев,
щоб зупинити наступ на схід польсько-литовських військ, якими командували
руський воєвода Стефан Чарнецький, великий гетьман литовський Ян Павел
Сапіга і Міхал Казимир Пац. Обидві сторони зійшлися на початку жовтня
1660 р. на берегах болотистої річки Бася, що впадає до р. Проні – притоки
Сожу. Спочатку Долгорукий, що зупинився в с. Господа у 40 верстах від Мо-
гилева, довідався, що в с. Угли (10 верст від Господи) стоїть корпус Паца. Він
рушив проти нього, але на допомогу Пацу вже прийшли основні сили. Кілька
днів минуло у чеканні і у герцях. Потім польській кінноті вдалося форсувати
Басю і так справа дійшла до генеральної битви 8 жовтня. Польсько-литовські
війська розбили тоді головні сили Долгорукого і загнали їх у табір, але для
повного розгрому забракло сил. Через деякий час обидві армії розійшлися…

Хоча через рік, 4.11.1661 р. сталася ще одна переможна битва на біло-
руських землях (під Кушликами), але розвиток наступу Речі Посполитої було
призупинено через вибух невдоволення у війську, яке вже давно не отримува-
ло грошей. Ще у вересні 1661 р. у війську було створено опозиційну королеві
Яну Казимиру конфедерацію, яку пізніше назвали “Священним союзом”
(“Związkiem święconym”) на чолі з маршалком Яном Свідерським (за його
спиною стояв сам великий гетьман коронний Єжі Себастіян Любомирський).
На противагу їй було створено прокоролівську конфедерацію (“Побожний
союз”) на чолі зі С. Чарнецьким. Хоча справа часом доходила і до зброї, але
в цілому конфлікт вдалося вирішити мирним шляхом. 22.07.1663 р. “Священ-
ний союз” перестав існувати (2), а Любомирський потім був позбавлений геть-
манської булави.

Описані вище події були висвітлені і в унікальній польськомовній хроніці,
створені у 1682 р. Її ми виявили у польських архівосховищах ще у 1978 р. і
умовно назвали “Віршованою хронікою” (далі – ВХ). Це значна за обсягом
анонімна віршована поема, яка містить у собі опис подій 1648–1681 рр., хоча
її автор робив часом глибші історичні екскурси. Цей твір нами поступово уво-
диться до наукового обігу і при цьому поступово вимальовується особа не-
знаного автора. Він був жителем Поділля, шляхтичем, ревним католиком. В
перспективі можна буде встановити навіть його ім’я, оскільки він говорить
про себе як активного учасника ряду подій середини – другої половини ХVІІ ст.
на території Речі Посполитої, насамперед на Поділлі. Брав незнаний автор
участь у битвах під Берестечком (1651), Опочном (1655), воюючи зокрема
під прапорами коронного гетьмана Станіслава Лянцкоронського, боронив і
Краків від шведів у складі війська Стефана Чарнецького і т. д. Загальна
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історична концепція автора ВХ, його вороже ставлення до національно-виз-
вольного руху українського народу, характерні риси його творчої манери як
талановитого поета нами вже були висвітлені раніше (3), тому тут не будемо
на цьому детально запинятися. Як глибоко релігійна людина, всі важливі сю-
жети свого твору, автор завершує своєрідним рефреном: закликом до Бога
помилувати живих і мертвих, невільників, гребців на турецьких галерах.

Улюбленим прийомом автора ВХ є обігрування імен, прізвищ, топонімів.
Це яскраво виявилось у описі ним битви на р. Бася. Цей гідронім тотожний з
популярним жіночим іменем (Бася – це зменшувальне й пестливе від імені
Варвара або ж Барбара). Тому річка представлена автором як красива дівчи-
на – “білоруска” (уже тоді, як бачимо, вживалась ця назва для окреслення
білорусів), до якої залицяється московський князь із довгими руками (Долго-
рукий), але вона віддає перевагу полякам і литвинам, які обтинають надто
довгі руки московиту, зачорнюють його (Чарнецький) і сапають в ході пере-
можної битви (Сапіга). Примхлива Бася може збагатити того, кого любить,
рибою, водою, вона крутить колеса їхніх млинів тощо, навпаки ж може підмо-
чити й забруднити своїх ворогів. Взагалі мова автора “Віршованої хроніки” є
яскравою, образною, багатою на порівняння та алегорії, містить у собі чима-
ло натяків, архаїчних та діалектних слів, часом запозичених з інших мов. До-
дамо, що значна частина пам’ятки писана досить нерозбірливо, тут є чимало
різних дефектів та поправок, що теж дуже утруднює переклад.

Опис битви на р. Бася є досить загальним. Хоча основний перебіг подій
викладено у ньому більш-менш вірно, однак автора ВХ мало цікавили подро-
биці битви, видно він писав про неї з других рук. Тому ця битва його приваб-
лювала насамперед як привід для виявлення своїх літературних амбіцій. Да-
ний фрагмент є важливим і з історіографічного пункту бачення. Так, автор не
сумнівається в тому, що битва на р. Бася була перемогою Речі Посполитої.
Багатшою на факти є його розповідь про початок “Срібного союзу (конфеде-
рації)”, саме так незнаний автор називає “Священний союз”. Продовження
викладу подій, пов’язаних з нею, він подає у наступній частині ВХ. Автор
згадує імена керівників конфедерації (Свідерський, Боженський), переказує
цікаву історія з поручником Цеханським, говорить про намір королівського
уряду покінчити з конфедерацією з допомогою ординців тощо. Він обігрує і
прізвище Свідерський, що походить від “свердла”, і саму назву конфедерації
(тут він вживає також слово “живе срібло”, тобто ртуть). З особливим заці-
кавленням читаються ті рядки ВХ, де описується бунтівниче і схильне до
грабунків жовнірство Речі Посполитої, що було різного етнічного походження.
Тому то й автор наголошує на тому, що жовніри танцюють різних танців
(польських, русинських, московських, молдавських та ін.), цитує бойові кличі
різних народів, реалістично описує п’яну солдатню. Саме тут, чи не вперше в
історичних джерелах, згадується українська народна пісня про Кулину. Він
згадує також про події 1655 р., коли Богдан Хмельницький на зворотному шляху
з-під Львова зазнав поразки під Озерною (18.11.1655). Тут же наводиться
важлива звістка про те, що у боротьбі проти українських повстанців брав тоді
участь Петро Потоцький – подільський староста у 1642–1657 рр., родич
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великого гетьмана коронного Миколи Потоцького. Важко сказати, чому тут
згадується також боярин Б.Шереметєв, оскільки союзним Богдану Хмель-
ницькому корпусом московських військ командував Василь Бутурлін.

У даній статті обмежимося наведенням лише одного уривка “Віршованої
хроніки”, продовжуючи поступову розшифровку та публікацію нами твору. На
сьогодні нами вже видані частини цієї хроніки з описом подій Національно-
визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., початку Руїни, також
поеми про Івана Сірка та полювання на Поділлі, котрі були включені до скла-
ду ВХ (4).

Текст, набраний жирним шрифтом, означає заголовок, який писався на
кожній сторінці ВХ угорі. Підкреслення нами деяких слів означає, що у польсько-
му тексті оригіналу напроти них на маргінесах стоїть “ліхтарик”. Окремі сло-
ва, що їх не вдалося прочитати, позначаються нами таким чином: (…)*.

Примітки :
1 Див. наприклад: Marcinkowski K. Stefan Czarniecki. – Filadelfia, 1981. – Cz. II; Gawęda

M. Połonka – Basia 1660. – Warszawa, 2005; Сагановіч Г. Невядомая вайна 1654–1667. –
Мінск, 1995. – С. 97–101.

2 Kłacewski W. Jerzy Sebastian Lubomirski. – Wrocław – Warszawa – Kraków, 2002. –
C. 194–205.

3 Мыцык Ю. А. Записки иностранцев как источник по истории Освободительной
войны украинского народа 1648–1654 гг. – Днепропетровск, 1985. – С. 55–60.

4 Див. наприклад: Мицик Ю. Буремний 1648 рік (добірка неопублікованих дже-
рел) // Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ століття:
політика, ідеологія, військове мистецтво. – К., 1998. – С. 307–311; Мицик Ю. Батозька
битва очима автора “Віршованої хроніки” // Пам’ять століть. – 2002. – № 2. – С. 37–49;
Мицик Ю. Берестецька битва 1651 року очима її учасників // Пам’ять століть. – 2001. –
№ 2. – С. 28–69; Поезія’ 87. – К., 1987. – Вип. 1. – С. 171–184; Мицик Ю. Із рукописної
віршованої хроніки другої половини ХVІІ ст. // Київська старовина. – 1993. – № 3. –
С. 46–56; Мицик Ю. Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках “Віршо-
ваної хроніки” // Архіви України. – 2005. – № 4. – С. 76–103; Мицик Ю. “Віршована
хроніка” про завершальний етап Національно-визвольної війни українського народу
1648–1658 рр. // Історичний журнал. – 2004. – № 1–2. – С. 98–110; Мицик Ю. Пилявці,
Львів, Замостя: події початку Національно-визвольної війни на сторінках “Віршованої
хроніки” // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 509–547;
Мицик Ю. Дрожипільська битва 1655 р. на сторінках Віршованої хроніки // Journal of
Ukrainian Studies. Summer-Winter 2004. – V. 29. – № 1–2. – С. 311–334; Мицик Ю. З “Віршо-
ваної хроніки” (до 350-ліття Жванецької битви та оборони Буші) // ІІ Міжнародний
науковий конгрес українських істориків. Українська історична наука на сучасному
етапі розвитку. – Кам’янець-Подільський – К. – Нью Йорк–Острог, 2005. – Т. 1. – С. 73–
84; Віршована хроніка (1682 р.) про похід на Сіверщину короля Яна-Казимира у 1663–
1664 рр. // СЛ. – 2007. – № 6. – С. 85–105.

*  *  *
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ВІРШОВАНА ХРОНІКА

[…](aрк. 126)
Mосковська (війна) року 1660. Дoлгорукого
громлять лехи з литвою над Басею – рікою

У цей же час у Білорусі москаль з військом Долгорукий,
З тої причини, що мав довгі руки, у своїй гордині хотів нагодувати

польським і литовським м’ясом своїх круків, пишаючись тим, що має довгі
руки;

Знає, що з Хованським вони цього досягнуть, i зa Віслу на їхні муки
Стрясну я пальцями цим ізмєннікам густу чуприну,
Зажену я їх у ліс, наче зайця у густий чагарник:
“Ляхля, ляхля, как оно всєй за Сапігою, Чарнецьким ляхом,
Певно, що не відсидяться зі своїм королем у варшавському будинку,
Буде”, – каже, – “i литва зі своїм Сапігою дуже сапати, тікаючи”.
Почав крутити рукою, моя довга буде підрубувати,
A їхня рука коротка, вони хоч і захочуть, але певно з моєю довгою їм не

просто буде впоратися;
Пізнають Долгорукого, як я їм дам березової каші,
Засапається Сапіга, почорніється Чарнецькому,
Мені здається, що йому з очах потьм’яніє, він поступиться Долгорукому.
Навіть не кличучи Хованського, Долгорукий хотів, хотів схопити цю свою

славу,
Перед своїм царем, a того посоромити.
A що знав у Білорусі уподобану привабливість Басі,
“Не буду”, – сказав, – “жити, aж поки вона мене самого охолодить і при-

красить”.
Не тільки сам рушив, а весь свій афект з військом налаштував,
Скерував дишло свого табору, не заспокоївся,
Aж доки не став вітатися поблизу Углів, звідки пізніше (?) вже втік,
A побачивши люблячим оком, прокинувся тілом і душею.
Але якщо Бася була приємна і приваблива москалеві,
То ще привабливішою і милішою вона була полякові й литвинові.
Сапіга, литовський вождь, знісшися з Чарнецьким, йшов з ними,
Розжарений гнівом, почав сапати з литовськими;
Тому й Чарнецький сказав, що не тільки сапати, але й чорно чинити треба,
Тільки за Бога, за свою кривду, за Басю просити небо,
Вже й заїжджає довкола Басі, вважай гарна буде,
Вже це чути як на добридень, на добраніч музика грає,
Вже це стук, гук, за добре здоров’я з гармат порохом кадить,
A до нашої Басі як пес через тин все більше прагне.
Та не тут народжений Долгорукий, щоб мати привід залицятися до Басі,
Звідки вийшов, туди хай і мандрує, до Москви, до своєї Парасі.
Не гарно від Углів з – за кутків довгу формувати ручку,
Все більше прагнучи дати поцілунок Басi, підрубати їй лучку.
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Піду сам я ради Басі за голову, перекрию йому шлях від Спасі,
Хай москаль не збирається там, де не треба, до нашої Басі,
По-корчмарські з-за кутів заглядати та моргати Басі,
Не така вона, бридкий пане москалю,
“Царев, царев”, однак ти дурень, хоч і царський,
Буде це хтось із наших, королівських, інший кавалер, бравий.
Галопом Сапіга і Чарнецький зі своїми військами поспішали,
Хоч і не довгими, але вмілими руками, свій дух підняли (арк. 126 зв.)
Року 1660 лехи з литвою громлять московитів.
A як прийшли, білоруска Бася стає вдячною,
Швидше своїм, ніж московським, додаючи охоти,
Запевняючи, що не хоче пручатися у відданні самої себе,
Якщо Божа воля, бо здавна кохаю, тебе, сармате;
Покажу я в собі сховану мою покірну дорогу,
Тільки залиш мене при добрій славі, небогу,
До мене близький приступ, дай обітницю Богу любові й віри,
A я ж йому послушенство, інакше хай підпаду під кару,
Хай спочатку священик благословить, так мудро собі почнете,
Знаються тут на справах, вже тут не відбудешся жартом, не надійтеся.
Tреба тут втерти чоло, спітніти, a в страху Божому бути,
Нічого тут робити блазням, той знайде її, хто є пахолок з серцем гожий;
Тут треба вміти поцілити списом i стрілою зашкодити,
Бо якщо у цьому ти не досконалий, то ліпше кадити кадилом,
Хоч не справу має говорити, мати добрий вогонь, абияк не клацати,
Taм, де цього буде час, бо інакше буде кричати,
В затилках, базарах, з охоти, коли не будете вміти стріляти
У битві, коли захочете показатися;
Я, що зможу, поможу, тільки хай не зволікає,
Щоб до поту дійшло, бо з москаля не лізе(?), не тече.
Кому я є приятелем, то йому додам і хліба,
Покажу спосіб до всього, тільки треба просити самого неба.
Не досить, що тому, хто боїться Бога, я в усьому догоджу,
Нагодую, напою, обмию з бруду вдома, в дорозі,
Замерзлого зігрію до поту, гарячого охолоджу,
Голого прикрию, притулю такого у раптовій тривозі,
Полатаю карваші убогого жовніра,
Дам, кому захочу, соболевого, рисячого коміра.
При цьому боці кожен з замку, з двору, з міста, з села радо сяде,
Без мене жоден мед, пиво, жоден трунок, не буде доброї думки,
Не тільки багатий, вбогий, але й з військом славний рицар
Шукає моєї протекції, у кого розум не штучний.
Без мене тут кожному нудно, не менший смуток,
Якою мене бачиш, так і пиши, хоч я убога дівиця,
Білорусочка, хоч я вбога, але охайна,
Але кoму я є ворогом, то йому притру роги,
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Завдам шкоди, переверну, виверну догори ногами,
Гордий у мене не буде дмухати до неба своїми вусами;
To правда, що кому я є приятелем, то дам хліба й золота,
А кому не захочу, то швидше не відрізниш його від болота:
Oчі забризкаю, намочу, втоплю, як захочу, помажу,
Взагалі дивовижею всім людям покажу;
У мене вітер у голові, є окунь, що проти щупака з’їжиться,
Є плотва, хоч твоя на вудку не візьме, лежить на глибині.
Про налима не дбаю, певно мені теж не витне карася,
Aж де Бог скаже, того нараджу для мені даного Яся. (арк. 127)
Року 1660 лехи з литвою громлять Долгорукого.
Toбі, сармате, поможу, тільки Богу віддати діло,
Бо коли ви затримуєтеся, то втрачаєте час, це мені самій не мило.
В ім’я Боже почати відтісняти від мене Долгорукого,
Коли ж це будете чинити ліниво, то я мушу про себе подбати.
Тоді Чарнецький другий шанець кинув, драгунами укріпив,
Замість списів драг наставив, щоб московитів закадити,
Взявши також драгунів після виявлення броду у Басі,
Почав переправлятися, прагнучи відбити московитів від переду Басі,
Щоб Долгорукому відрубати цю другу руку,
Почав вести своїх польських кавалерів, вважай з успіхом.
Taм Незабитовський з наказу зі своєю гусарією,
A Браницький, зять Чарнецького, з такою ж кавалерією
Панцирних і різних почали наступати правим крилом.
A Долгорукий, який ідучи до Басі, вмився милом,
Будучи закурений, скрючився з довгою рукою у три дзвони,
Забуваючи Басю, звернув обличчя до кінського хвоста.
Oднак зразу ставився, хизувався перед Басею,
I звідти з сильним вогнем показався, що бачачи, з свого боку наші
Taк мужньо натиснули, aж враз кілька тисяч розгромили
I велику руїну московським військам тоді принесли.
Сапіга, бачачи, що Чарнецький затемнив москалям чорно,
Сапнув і крикнув на своїх, щоб не стояли марно,
Ударом першим, другим крилом на поміч, проти ворога
Кинулись відважно, рубаючи, б’ючи, будучи вже готові.
I так сталось, що Долгорукий зі своєю кіннотою
У кількадесят тисяч програв з піхотою:
Надщерблений, надбитий, з великою огидою свого царя
I всього народу, a з бідою своєю і свого війська.
A тому не менш причина, що Бася дозволила вчинити швидку переправу,
I свою зичливу приязнь у цьому разі виявила.
Однак Долгорукий осліпнув через кохання, хоч і нещасливе,
Кинувся, хотів від Басі, щоб вона хоча б своїм милостивим
Укрила його, поганого дервіша, у такому разі з милосердя,
A при своїх зарослях затримала б його кості.
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Почав також лізти у поділ до Басі, щоб міг там утриматися з піхотою,
Але Бася не хотіла допустити, щоб він там мав присвітити,
Хоча спочатку такому таке місце показала з милосердя,
Aле далі проти блазня і боягуза наставила остюків,
Викурила його миттєво завдяки лехам та литві аж до Москви,
Розчинивши при втомленій воді плюгаві мокви.
Вей, вей, зраднику, a ти тут навіщо до білоруської литовки?
Як тільки освідчишся їй, то зрозумієш, що чинять мої засідки(?).
A Долгорукий з (…)* місце невдячне у воді (?),
A чи не знаєш, Басю, чи боїться його хто-небудь (?). // (арк. 127 зв.)
Року 1660 лехи з литвою громлять Долгорукого.
A Бася думай (?), що колись гордий, другий раз тут не будеш бувати,
Бо таких я під своїм боком, правду кажучи, не хочу мати,
Якщо я себе з твоїми намочила моєї води бродом,
Тут же виправлюсь, що тебе сплюгавлю мого багна смородом.
Дякуй Богу і мені, з рештою своїх вояків мандруй якнайшвидше,
Tільки залиш срібло, золото лехам і литві гроші,
A коли взяв щось на пам’ять, то пам’ятай Басю,
A куди не треба, туди не берись, бо скажуть про тебе (?).
Долгорукий же, якого скоротили, згорбився,
Залишившись без коней, вояків, слави, вже й обабився.
Він сказав: “Не ласкава ти мені і моїм, отака ж ти, Бася,
Такий фавор твій, що намокла так сильно моя одежа.
Teпер болото Басине, далі був би Серет, тo було б гірше,
Iду якнайшвидше, куди лежить дорога краща;
Будь ласкава, білоруско Басю, не завтра м’яту побачиш,
Щo набравши московської крові, так частувати зволиш.
Пам’ятай, як з-під Львова повертаючись, зрозуміли Хміль та Шеремет,
Де є Тернопіль, Залозці поблизу Озерної, де Стрипа, Серет;
Коли хан з жорстокою ордою громив московитів і козаків,
З котрим із Кам’янця-Подільського Петро Потоцький з двома тисячами

юнаків.
Taк я тепер твій знаю фавор, білоруска Басечко,
Знаю, яка є твоя водичка і якою вона біжить трубочкою;
Добраніч, добраніч, aж тебе вб’ють, моя золота,
Буду тебе пам’ятати, щo мене і моїх не пізнати від багна.
A Бася: “Стій! Почекай! Якщо мало дістав на дорогу,
То дістанеш ще більше від моїх сарматів, якщо тільки спробуєш”;
A так вибравши найкращих, що муж добpий і кінь з своєю Погонею,
Литва з лехами згідно з своїм гербом якнайшвидше погналися,
A наздогнавши, потроху у останній своїй сутичці,
Ще від Басі скочивши, знову на пам’ять дали по хребту.
Звідти Долгорукий якщо був скорий до гарної Басі,
Від неї наче по зубах дістав, коли так команди гасить.
Не подобалися Долгорукому такі амури,
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Якими Бася гасила запал жаги й капризи.
Tобі Самому, Боже, слава з Твоєю Матір’ю на віки віків,
Що даєш Свою милість i мужнє серце в небезпечні часи
Лехом і литовським жовнірам, котрі в покорі до Тебе волають,
Щоб Ти їх рятував у нещасті, тілом і душею стогнуть.
Згадай про забитих, померлих, котрих волають кості;
Не карай, визволь і невільників з отого ярма,
Не дивись на наші з Басею, Касею в муках (?) переквінти,
Бо коли Сам не будеш милостивий, то погибелі не уникнути;
Заради імені Ісусового і милості Його серця
Не губи, не нищ, бо віддав (?) кров за наші (?) (…)* злості. // (арк. 129)
Конфедерація року 1661 Срібна змова після Чуднівської битви.
Після Чуднівської війни військо, що було поставлене в Україні,
Швидко перезимувавши, влітку побудило й інших
До змови, обравши собі маршалком Свідерського,
A на допомогу йому добру голову Боженьського;
Там під їхнім керівництвом взаємно собі присягнули,
Всі військові, згідно з ухваленими пунктами починали,
Так сильно збираючись задля відшукання своєї платні,
Aле швидше на здобич кожен тоді брався.
Було створене дуже велике й сильне збройне військо,
Бo кожному їсти, пити, брати, вхопити, нести, вести дуже мило.
Навіть не прагнучи інших полків, вони йшли впевнені у своїй силі,
Силою до присяги йшли і, вислухавши її, прийняли.
Звідси й литовське військо з конференції теж бралося
Дo конфедерації чи згаданої змови мало тоді приєднатися,
Котре (…)* своєю маршалковською,
Поки стоїть світ, буде пам’ятати спустошені економії,
Бо не тільки королівські маєтності, але й духовенства, занепадають,
Tільки шляхетські у цей час від податків звільняють,
Однак своїм походом, як це й мусить бути, докучають.
A достаток маршалка і старших ллють, розливають, їдять, ріжуть,
Срібла, золота, всілякого гарного оббиття намножилося,
У цих та інших поручників побачиш, aж скрізь мило.
Рідко де не п’ють, стук, гук за здоров’я, шум, трубачі,
Цей виголошує орацію, цей же догори скаче;
Цей править, той гавить, про неймовірні речі оповідає,
Від захвату наче був на третьому небі, рицар не будь-який;
Цей мало тверезий, той же занадто впився, авторизує,
Той же, в екстазі не бувши, тільки уїдливими словами шпигає.
Цей давні війни згадує, зітхає, плаче, однак п’є,
Iнший же хоче співати думи з рогу (?), ледве не виє;
Цей музиці наказує грати коня, на якому їхав до війни, вороного,
Той же з фарбованим хвостом коханого глиняного,
Третій озветься, що краще грати сивояблукового,
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A четвертий наказав на барабані вибивати гірчичкуватого.
Цей показав і наказав, щоб трубач заграв про корчму з тривогою,
Той же сурмачеві: “Бoжe, проведи мене до Себе Своєю дорогою”,
З кута ж інший вихопився: “Не чекай, не чекай мене Кулина”,
A тверезий тільки дивиться, які настрої безпричинні,
І як воював зі шведом “Хальт, хaльт”, весь час пригадує,
Той же – як з московитами “Хa, хa, хa, царев, царев” кричить,
Як козак: “Гайда, гайда”, татарин же із своїм криком “Аллах”,
Угорцям “Хi-хi”, молдаванам “Ляса, ляса” роту іржати (?) дав,
Наслідує тo калмиків, тo валахів, тo сербів,
Різну націю різною мовою силкується викласти. // (арк. 129 зв.)
Року 1661 Срібна змова після Чуднівської битви.
A тут однак у цей час для здоров’я напоїв додають,
Люди ж бідніше все більше своїми сльозами доливають;
Баба кляне за піччю, господиня шастає, дочка скаче,
Наймит здаля заглядає, a господар у кутку плаче,
Один “ходзоного” i так і сяк по-польські підскакує,
Другий по-мазовецькому, по-підгурські трясеться,
Третій по-руську походжає “Ото так”, губою, вусом показує,
Рукою, ногою по-молдавські джок, туди-сюди дригає,
Той по-італійські корнети чинить, спритно (?) робить, той же по-німецькі,
Цей по-французькі, той же стаціоллі (?) вже по-венецькі,
Той по-московські у одному місці дріботить, той же вже по - (…)*,
До землі припадає по – черкеські, по-кримські й по-татарські,
Той же по-угорські, той по-молодецькі i по-кавалерські,
Той то так, то сяк, наче тямущий, та швидше по-блазенські.
Пишу, що багатосрібний був союз, бо у срібло вбиралися,
Не згадуючи про інші багатства, котрі із срібла були:
Багатий сагайдак, тим більше шабля у кожногo,
Збруя, вудила, панцир, карваші, місюрка у найгіршого,
Не згадую про дуже дорогі гусарські багатства,
Котрими спокушаються i прекрасні сирени;
Aле й стремена, oстроги, тринога, канчук, бa й кульбака,
Балтак, паски до ладівниці, шаблі, у вудилах страшидло.
Хоча тих, котрі мали свої маєтності, у союзі було мало,
Але моїх братів, що успадкували лише сідла, блищало мило,
Як і справді це грунтовніша річ, ніж багате гаптування,
Дo щастя і нещастя потрібніша, не йде в грати.
Де не глянеш, все (сяє) від срібла у майстерній своїй роботі,
Maршалок на сріблі їв, пив у щедрій своїй охоті.
Довгий час не міг цей союз розірватися, надто сильно зв’язаний
Присягою всього війська,
Aж королівство Річ Посполита потім заспокоїлось
Завдяки князеві Чарторийському та іншим особам розклеїла союз.
Але поки до цього дійшло, поручнику Цеханському
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Maлo не відрубали голову, наче якомусь козлові,
Коли він будучи послом від факції, з війська, до королівства,
Tрохи розгнівався, але війську не задумував ніякої зради,
Tільки секретно дав інформацію про те, як приборкати військо,
Інший, його колега, видав його, ретельно це клюючи,
Через це він втік до львівcьких бернардинів, з козла у агнця
Перемінившись, з лютеранина католиком, кожного ранку
I кожного вечора служив Господу Богу і Пресвятій Діві,
Дякуючи за добродійства у каптурі божественній Діані.
Але, буває, хоч і рідко у капиці вовна,
Приваблений до королівства, отримав милість, a оскільки значна війна
Надходила до Москви, став королівським поручником,
Але коли йшов на війну, то захворів і скінчив гробом. (арк. 130)
Року 1661 Срібна конфедерація після Чуднівської битви.
Лабента ж узяв сто талярів, даних від королівства,
Maло не порубали його, диспонувався вже не з блазенства,
Але Бог і орел у нещасній хвилі (помогли), згадував про лебедя,
Вирваний був силою у Львові потугою присланих визволителів.
Коли у в’язниці жалібно співав, вже маючи смерть перед очима,
Випроситися, вимолитися важко, такий звичай конфедератів.
Тоді підбурили від королівства голоту,
Швидше військову челядь, потихеньку давши їм певну квоту,
Щоб вони мали обуритися проти своїх панів, взявши коні,
Tакож риштунки, обладунки і всю їхню зброю, потрібну до війни,
A на готовий жолд прибути мали, з панами воювати,
Aбо проти тих, проти кого накаже король і гетьман, у табір цих закликати
(…)* стати проти всякого ворога Речі Посполитої,
Справді великий то був психоз і прекрасний.
Цих уже було дві тисячі, споряджались боєприпасами (?).
Був такий, щo дo цього вів таємно і іншою мовою,
Але конфедерати, постерігшися, ледве запобігли цьому,
Хапаючи, караючи, цим перестереглися, вірячи більше своїм очам.
Врешті королівство з розпачу (?) татарським зіллям
Хотіли розгромити, спалити Срібний союз військового стану,
Щоб він більше не множився, прагнучи, щоб зв’язані конфедерати
Були запроваджені до Криму i розбиті, але хто інший критикує,
Щоб при срібних не дісталось і самому золоту,
Дорогоцінним каменям, сріблу, олову, міді, тяжкому свинцю,
Бo як стан дівочий до золота, перлів можна порівняти,
Вдовий же – до дорогого срібла пристосований,
Стан же подружній – до тяжкого свинцю,
Все це ординцям, що були напоготові, смакувало.
Тому срібні, порахувавшись із своєю совістю,
Що все ж з вітчизною треба бути, де вони народились,
Схилитися треба перед Богом, коли йдеться про Його вівтарі
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I про духовенство – дорогоцінне каміння цього королівства,
Також королеві, своєму пану, помазанику Божому,
Своєчасно, кажуть, запобігати нам треба заради Бога всьому злому,
A з цим сріблом нам вдатися також до срібла білого,
Kотре тим більше латає карваші жовніра доброго,
Коли такий звичай, багато вдів, перетворимося у живе срібло,
Рухатися і впоїтися треба, де серце милостиве,
Бo теж живе срібло не менш надається і до позолоти,
Вп’ється вже навіть в золото або добру честь.
Тоді перепросивши короля-пана і Річ Посполиту,
Будучи у кількадесят тисяч прикладом чудової покірності.
I сам маршалок Свидерський став покірним свердлом.
Як свого часу він створив союз вузлом присяги під розп’яттям,
Tак цього разу розкрутив цей вузол у бернардинів у Львові,
Просив королівство через гідних осіб про пробачення, // (арк.130 зв.)
Року 1661 Срібна конфедерація.
Маючи перед очима панськe неласку,
З цього часу він покинув військо, пхнувся до іншої окраски.
З багатьма іншими він кидався туди-сюди, сам ставши живим сріблом,
Від війська до білила, став тяжким свинцем,
Виїхавши з багатьма військовими, що раніше очі
Свердлили різним людям, мало хто з них не вступить у шлюб,
Свердлячи удів живим сріблом; білила жінок
Звичайно з живим сріблом мусять бути, свердлити жінок обридло (?).
Якщо ця давня конфедерація, яку звали Золотою,
Вийшовши з Московії, до того збудила прагнення війська,
що за стримання була спалена корицею.
Ця ж багатосрібна конфедерація була дощенту викурена тютюном,
Бo саме він тоді дуже тримався цих конфедератів
I був до заспокоєння навіть у таких політичних справах.
Згоріла конфедерація i пішла з димом аж під самі хмари,
A гетьманам негайно був відданий регімент на війну.
Гарне військо, велике, коли у конфедерації, всі його вихваляють,
А після конфедерації, коли треба на війну, воно є малим, це всі визнають;
A що іноземне військо було приборкане королем,
То потім під Тернополем воно стало бунтувати,
Oсобливо ж повстало кілька тисяч солдатів на Чарнецького,
Мало не зчесали такого гідного волосся.
У такому гарячому разі він мусив збити літаючі киї,
Коли вже й до мушкетів приставили палаючі гноти,
Прийшовши до Ярмолинців, а що тоді вчинили,
Зараз нижче прочитаєш, a тепер, Боже,
Будь милостивий до душ померлих, також до цього грішника,
Який це написав, відпусти гріхи, не засуджуй на зло,
Змилуйся над тими, котрі не мають порятунку,
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Звільни в’язнів, потіш конаючих, просвіти й грішного;
Засмученим, прочанам, прийди на поміч,
Поранених і хворих підкріпи, не покидай їх і вночі.
A мені самому будь милостивий, не покидай убогого
Християнина, який у смутку зітхає до Тебе. // (арк. 31)

“Ліхтарики” на маргінесах:
Арк. 126 зв.
Шлюб Басі з сарматом.
Риба юшка і кожна страва без неї не може бути.
Тобто в лазні, у ванні і у своїй річці.
Міста, села, двори над Басею.
Тобто у греблях, в млинах, в луках.
Не тільки за рибу, але з млинів і з оренд.
Арк. 127
Гетьман великий литовський.
Арк. 127 зв.
Генерал подільський, брацлавський воєвода.
Арк. 129
(…)* Koбринський (…)* центр цієї змови був, як і Берестейський.
Польського ж центр був у Кєльцах подалі від Кракова біскуп і прелати під

страхом (смерті) виїжджали в інші сторони як (…)* i краківський біскуп, зра-
зу ж терор, однак (…)* живий (…)* значні бували.

Цей побожної, той веселої наказує (грати).
Арк. 130 зв.
Як в Україну на війну йшли (?) конфедерати, мало цього війська було, аж

мусили додаткові (війська прибути).

Примітки :

Арк. 126 зв.
Тут гра слів. Слово “kiełb” означає “пічкур”, але ідіома “Mam kiełbie we

łbie” означає “у мене вітер у голові”
Арк. 127
Після слова “oddać” було написано “swe”, тобто “своє”, але потім закрес-

лено.
Після слова “Czarnecki” було написано “wnet”, тобто “тут же”, але потім

закреслено.
“Незабитовський”. Імені цього польського офіцера не наводять сучасні

дослідники битви.
“Браницький”. Йдеться про Клеменса Браницького, стольника коронного

і маршалка надвірного коронного, який у битві на р. Бася командував панцир-
ною хоругвою кінноти.
Арк. 127 зв.
“не завтра м’яту побачиш”. Можливо гра слів: “Сzuć miętę” – відчувати

потяг до когось.



230

Арк. 128 зв.
“Погонею”. Йдеться про герб ВКЛ, який зображує вершника з мечем у

руці.
Арк. 129
“Alt, alt”. Тут і далі автор ВХ передає деякі слова, які часто вживались

різними народами в ході бою. У даному випадку це німецьке слово “halt”,
тобто “стій”.
Арк. 129 зв.
“hodzenki”. Мова йде про “chodzony” (“ходзони”), тобто про польський

народний танець.
“dżoki”. Мається на увазі “джок” – молдавський народний танець.
“kapicy”. “Kapica” – чернеча ряса з капюшоном.

(Дана стаття була опублікована нами раніше: Мицик Ю. Битва на р. Бася (1660 р.)
у польській Віршованій хроніці // Пам’ятки. Археографічний щорічник. – К., 2008. –
№ 8. – С. 74–93. Там же було подано і польський текст оригіналу).

Білорус – московський патріарх ХVІІ ст.

Біографії видатних діячів Православної Церкви дуже часто вкриті моро-
ком. Сучасний історик має у більшості випадків лише поодинокі факти, які
стосуються головним чином періоду посідання якоїсь кафедри, взаємодії із
світською владою. Особливо важко знайти джерела, котрі б проливали світло
на особисте життя патріархів, митрополитів, єпископів, ігуменів…

Не складає винятку й московський патріарх Йоасаф ІІ, який перебував на
цьому високому становищі у 1667–1672 рр. після свого попередника, знаме-
нитого патріарха Никона (останнього змістив Собор 1666 р.). Навіть у фунда-
ментальній узагальнюючій праці митрополита Макарія (Булгакова) “История
Русской церкви” про нього знаходимо буквально кілька згадок.

Під час праці в польських архівосховищах нашу увагу привернув збірник
листів Яна Гнинського, адресованих князям Радзивилам у 1669–1675 рр.
(АГАД. – Ф. АР. – Відділ V. – № 4327.). Ян Гнинський (помер у 1685 р.)
обіймав ряд визначних посад, зокрема він був надвірним підскарбієм (1667–
1668), коронним підканцлером (1681–1685), воєводою холмським, старостою
гнезненським, накельським, гоньондським, городецьким, книшинським, ко-
валевським, тощо. Але насамперед Гнинський відзначився як видатний дип-
ломат, особливо у зносинах Речі Посполитою з Московською державою,
неодноразово бував у Москві, уважно стежив за подіями у цій державі, мав
там свою агентуру. Один з таких інформаторів у Москві, якого Гнинський
хвалить як “постійного та доброго кореспондента”, передав дипломату важ-
ливі дані про розгром повстання під приводом Степана Разіна (лист Гнинсько-
го з Радзиня від 31. 10. 1671 р.). Тут же він згадує про те, що повстанці поміж
іншим прагнули відновити владу патріарха Никона, а наступник Никона – мос-
ковський патріарх Йоасаф ІІ має у них незначний авторитет. Причиною цього
за думкою Гнинського було незначне походження Йоасафа, бо “його пам’ятають,
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(він) є родом міщанин з Орші, а між простолюдом живуть у різних містах за
столицею (Москвою – Ю.М.) його зять та два жонатих сина”. Таким чином,
цей документ подає важливі свідчення стосовно біографії патріарха. Останній
був явно білорусом, родом з Орші, міщанином за походженням, мав як мінімум
трьох дорослих дітей (двох синів та одну дочку). Без особливого ризику по-
милитися можемо припустити, що в Московській державі майбутній патріарх
та його сім’я могли опинитися внаслідок відомих подій 1654–1655 рр., коли
Білорусь стала ареною жорстоких боїв в ході початкового етапу російсько-
польської війни 1654–1667 рр. Очевидно на той час майбутній патріарх уже
був священиком, а овдовівши, прийняв чернечий постриг. Щоб досягти
патріаршого престолу та ще й у чужій державі Йоасаф ІІ мав бути не тільки
глибоко віруючим православним, але й дуже освіченою людиною та блиску-
чим політиком. У Московії Йоасаф став згодом архімандритом Троїцько-Сер-
гієвої лаври. Він брав діяльну участь у Соборі 1666 р., але не був ворогом
Никона, тим більше, що історики Церкви характеризують Йоасафа ІІ так:
“старец добрый, кроткий и незлобивый”. На цьому Соборі було не тільки
відставлено Никона, але й прийнято ряд заходів, спрямованих на внутрішнє
зміцнення РПЦ. 10 лютого 1667 р. два східних патріархи (Паісій, патріарх
Олександрійський, та Макарій, патріарх Антіохійський) рукоположили новим
московським патріархом Йоасафа ІІ. На патріаршому престолі він був аж до
смерті, що сталася 17 лютого 1672 р. Важливо, що при Йоасафі ІІ продовжи-
лася церковна реформа Никона, зокрема виправлення церковних книг, була
видана Цвітна Тріодь (1670), а також Постна Тріодь (1672), яка була знову
перекладена з грецького тексту…

Сподіваємося, що подальші пошуки в архівах принесуть нові дані про
Йоасафа ІІ. Але й наведених свідчень достатньо, щоб збагатити церковну та
культурну історію Білорусі ХVІІ ст. ще одним визначним діячем.

(Дана стаття була опубліковано нами раніше: Мыцык Ю.А. Беларус – масковскі
патрыярх ХVІІ стагодззя // газ. “Голас Радзімы” від 5.06. 2002 р. – № 23. – С. 5).

З листів вихованців
Києво-Могилянської Академії ХVІІ ст.

Останнім часом значно активізувались дослідження історії славетної
Києво-Могилянської Академії (далі – КМА), що пов’язане не тільки з відроджен-
ням у 1992 р. цього знаменитого навчального закладу в якості Національного
університету “Києво-Могилянська Академія”, але і з позитивними зрушен-
нями в суспільно-політичному житті відродженої незалежної Української
держави. Про це свідчить насамперед вихід у світ фундаментального енцик-
лопедичного видання “Києво-Могилянська Академія в іменах”, збірника до-
кументів з історії КМА“(1), також ряду інших книг і статей. І все ж досить
болючою залишається проблема збагачення джерельної бази досліджень, бо
остання надто вже повільно остання розширюється. До того величезна
кількість джерел безповоротно загинула…
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Нами час від часу публікуються нововиявлені або малознані документи
з історії КМА, які вдається виявити у вітчизняних та зарубіжних архівосхови-
щах (2). Продовжуючи пошук у даному напрямку нам вдалося під час черго-
вої археографічної експедиції до Польщі у 2005 р. знайти ще деякі важливі
документи і у нинішній статті ставиться скромна мета уведення частини з
них до наукового обігу. У даному випадку маємо на увазі листи деяких вихо-
ванців КМА, знайдені нами у 5-у відділі фамільного архіву князів Радзивилів у
АГАД. Це – листи префекта КМА Феодосія Василевича-Баєвського та Да-
вида Нащинського.

Феодосій Василевич – Баєвський (поч. ХVІІ ст. – 1678) був вихован-
цем КМА, поетом з оточення св. Петра Могили, викладачем риторики і
префектом КМА (з 1646 р.), настоятелем Свято-Михайлівського Видубиць-
кого, потім Свято-Михайлівського Золотоверхого монастирів у Києві (1650–
1654). Будучи патріотом України і противником колоніальної політики
Московської держави, він мусив тікати від московських воєвод до Речі По-
сполитої, до Слуцька. Тут, у цьому старовинному білоруському місті, він став
архімандритом Свято-Троїцького монастиря і намісником київського митро-
полита, а з 1669 р. – єпископом Мстиславським, Оршанським і Могилевсь-
ким (Білоруським).

Давид (в миру – Данило) Нащинський (1721–1793) був вихованцем КМА,
поетом, перекладачем, орієнталістом. Він вивчав східні мови у Німеччині,
був викладачем і префектом КМА (1747–1755), потім – архімандритом Свя-
то-Троїцького монастиря в Слуцьку (1755–1758), ректором КМА (1758–1761),
пізніше обіймав посади архімандрита Різдвобогородицького Гамаліївського
Харківського, Петропавлівського Глухівського та Хрестовоздвиженського
Бізюківського Смоленського монастирів. Ці дві особистості об’єднує не тільки
спільна “альма матер”, але й служіння в якості архімандрита у Свято-Троїць-
кому монастирі у Слуцьку, який у той час був одним з найголовніших, якщо не
найголовнішим, центрів православ’я у Білорусі. Завдяки добрій збереженості
архіву князів Радзивилів листи Василевича-Баєвського та Нащинського, пи-
сані до цих князів та їхніх намісників, дійшли до нашого часу.

Кореспонденція Феодосія Василевича-Баєвського є досить значною. У
його справі (№ 16998) зберігається 33 листи за 1659–1677 рр., писані польською,
латинською та французькими мовами. Дану справу виявили вперше ще під
час зберігання архіву Радзивилів у Несвіжу П. А. Гільтебрандт та А. Л. Ми-
ротворцев і видали 21 лист із неї ще у 1870 р. (3). Листи Феодосія Василеви-
ча-Баєвського до князів Радзивилів та їхніх слуг проливають світло на його
слуцький період життя й діяльності, на взаємовідносини з князями та їх ото-
ченням останнього, на конфлікти з єврейською громадою Слуцька, на визнач-
ну роль слуцького архімандрита в заснуванні місцевих храмів та монастирів.
Нами наводиться нижче 6 листів Феодосія Василевича-Баєвського, три з яких
публікуються вперше (№№ 1–2, 4). У перших двох з них слуцький архіманд-
рит просить князя та його слугу, комісара Слуцького князівства, Гурина про
дозвіл приїзду до нього священика Волосовича; у листі № 4 міститься про-
хання про дозвіл на заповнення вакансії священика у церквах в маєтностях
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князя Богуслава Пулбжег (Півберег) і Долатичі, яка утворилась по смерті
тамтешнього панотця. Три інших листа друкувалися раніше вищезгаданими
археографами у призабутому і рідкісному виданні майже 140 років тому. Але
вони містять у собі цінну інформацію і тому вважаємо необхідним провести
нову публікацію за оригіналами листів. Тут йдеться насамперед про засну-
вання двох храмів під Слуцьком замість знесених “на острові” (№ 3), про
конфлікт з уніатським митрополитом Гавриїлом Колендою через церкву, зас-
новану у 1533 р. у знаменитому Заблудівському монастирі. (№ 5). Особливо
цінним є лист № 6, у котрому є дані і про заснування Свято-Троїцького собору
у Слуцьку, і про настоятелів двох слуцьких церков – св. Іоанна Хрестителя
(о. Федір Ожехович) та Свято-Микільської (о. Павло Каченовський), і про
контакти слуцького архімандрита з гетьманською столицею – Чигирином, і
про єврейку - вихрестку, яка через 20 років повернулась в юдаїзм, причому
зробила це разом з дітьми від свого чоловіка – московського солдата та з
іншою ріднею.

Листи Давида Нащинського з фамільного архіву Радзивилів досі не при-
вертали до себе уваги. Їх всього 3, причому один з них (№ 2 від 25.05.1758 р.
за ст. стилем) був писаний латиною і заслуговує спеціального опрацювання.
У одному з двох листів, що наводяться нижче, мова йде про виплату слуць-
ким священикам заборгованості за 4 попередніх роки та про надання дерева
на реставрацію Всесвятської церкви у Слуцьку (№ 8). У іншому листі (№ 7)
містяться дуже цікаві біографічні дані про Яна Дембровського (Фідельсько-
го), який певний час був шафаром у Києвo-Братському монастирі і проповід-
ником у православному соборі Слуцька. Виявляється цей Ян походив з
єврейської родини, вихрестився у римо-католицизм, потім перейшов до греко-
католиків, врешті до православних, але скрізь здійснював крадіжки церковних
грошей і тому був арештований у Слуцьку.

У додатку наводимо незнаний лист київського митрополита Гедеона Свя-
тополк-Четвертинського, благодійника КМА, писаний до каліського підчашо-
го Станіслава Незабитовського щодо обміну інформацією. Останній видно
був довіреною особою київських митрополитів. Про це свідчать, наприклад,
п’ять листів писаних до нього київським митрополитом Йоасафатом Кро-
ковським у 1711–1714 рр., причому у справах слуцької архімандрії (4).

Всі ці листи є важливим джерелом з історії КМА, водночас їх публіка-
ція придасться при підготовці “Українського Православного Дипломатарія”.
Публікація текстів здійснена згідно з правилами, які ми обумовлювали у ряді
попередніх статей (5) і тому не варто тут повторюватися. Нагадаємо лише,
що знаком (…)* позначено невеликі фрагменти тексту. Які не вдалося прочи-
тати.

Примітки :
1 Києво-Могилянська Академія в іменах ХVІІ–ХVІІІ ст. Енциклопедичне видан-

ня. – К., 2001.
2 Див. напр.: Мицик Ю. З матеріалів до “Українського Православного Дипломата-

рія” ХVІІ–ХVІІІ ст. // НАУКМА. Наукові записки. – Т. 19. – Історичні науки. – К., 2001.
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3 Археографический сборник. – Вільно, 1870. – Т. 7. – №№ 90, 91, 94, 97–102, 105–
107, 109–117.

4 Мицик Ю. З матеріалів… С. 13–14.
5 Мицик Ю. А. Із листування українських письменників-полемістів 1621–1624 років //

ЗНТШ. – Львів, 1993. – Т. 225. – С. 310–347.

*  *  *

№ 1

1660, серпня 26 (16). – Слуцьк. – Лист
Феодосія Василевича-Баєвського до комісара
Слуцького князівства шляхтича Гурина

“Mśćiwy panie Huryn, mój wielce mśćiwy panie i przyjacielu.
Expectans expecto łascawej w.m., moich mśćiwych panów, ratione ojca

Wołosowicza declaracyej; i jeżeli na uniżoną moją uczynić raczyćie proźbę, aby ze
mną wyjachać i przyjachać wolno mu było, captiuabor tym do usługi książęciu j.mść,
dobrodzieja meo, z samym w.m., m.m.pana, omnitq (?) gratisimować powinien
będą nomicibq (?) gotowem i accempując i wszelako obligari, że go za rozkazaniem
książęcia j.mśći zawsze stawić będę. Uniżenie i posetnie upraszam, gdy nasz
ubogy zakon, jakoż subjecto takowej dałej nie cierpiał diminucyej honoris, która
wszystkich nas eiq orfinis wielkim obchodzi żałem, będzie książe j.mśći, dobrodziej
mój, zawsze moją ucontentowany usługą iłe w tej sprawie, jeżeli decentrionalibq
tractabitur medys. Ja nie tylko obligari, ale i poprzysiąc gotów, że z tymże przllie
usługę książęciu j. mśći, a jeżeli urgebit necessitas i do prawa, do arbitru książęcia
j.m.p. stawi go obowiązuje się. W mść zaś, mój mśćiwy pane, wszelako pokazany
mi w tym odsługować będę affect i łaskę, do której mie pilno z moją oddaję
powolnośćią.

W.m., meo wielce mśći pana, życzliwy przyll. i sługa powolny
W Słucku Theodozy Wasilewicz

16 aug. Anno 1660.
Jeo mśći pan Klokockie m.m. pan nisko kłania, a ostatek pokornej mojej

upraszam proźby.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 16998. – С. 5. Автограф, завірений печаткою.
Адреса: “Memu wielce mśćiwemu panu i przyjacielu j.m. panu panu Władysławowi
Hurynowi, comissarzowi Księstwa Słuckiego, etc”. Документ має запис, зроблений ру-
кою секретарів чи архівістів адресата: “№м 8 Fasc[icul]. Z listów zabłudow[skich].”).
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№ 2

1660 серпня 27(17). – Слуцьк. – Лист
Феодосія Василевича-Баєвського до комісара
Слуцького князівства шляхтича Гурина

“Mśćiwy panie Huryn, mój wielce mśćiwy panie i przyjacielu.
Nie wątpiłem o łaske w.m., moich mśćiwych panów, że na uniżoną moją veri (?)

compos zostane proźbę i ojca Wołosowicza będę miał comiten (?) drogi, w którą
dzisiaj (?) en hoc wyjadę informatio obienna (?) jednak za tydzien w.m.,
m.m.panów, consolat mie łaskę, do której się pilno z uniżonemi zasyłając usługami,
żegna w.m., m. panów dobreo zdrowia i częstego in relionbq pokoju circum stacys
życząc powiedanim

w.m., meo wielce mśći pana, życzliwy przyjaciel i powolny sługa
W Słucku Theodozy Wasilewicz, m[anu] p[ropria].
17 aug. Anno 1660.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 16998. – С. 8. Автограф. Адреса: “Memu wielce
mśćiwemu panu i przyjacielowi j. mśći. panu Władysławowi Hurynowi, comissarzowi
Księstwa Słuckiego, etc”. Документ має запис, зроблений рукою секретарів чи архівістів
адресата: “№ 10 Fasc[icul].Z listów zabłudow[skich].”).

№ 3

1661, січня 4 (1660, грудня 24). – Слуцьк. – Лист
Феодосія Василевича-Баєвського
до князя Богуслава Радзивила

Jaśnie oświęcone mlśćiwe książe, mój wielce miłośćiwy panie i dobrodzieju.
Poddani w. ks. mśći, pana meo miłośćiwego, sluccy, parochianie cerkwy dwoch,

na ostrowie zniesionych, starając się, aby przez umniejszenie domów Bożych nie
była diminnacia chwały jeo os. w Słucku, supplikują uniżenie do w. ks. mśći,
upraszając o miejsce na zbudowanie desolarum* i upatrzywszy miejsce, gdzie dom
myśliwy, na dwie cerkwie zgodne supplices o te w.ks. mśći, pana meo młśćiwego,
proszą, nie wątpić o zwykłej ku religiej naszej i nam, sługom w.ks. mśći, łasce, że
instan (?) petentibq annuere w.ks. mśći raczy. O co i ja pokornie upraszając, obliguje
usługi moje omnibq w.ks. mśći nutibq zawsze gotowe, które życze jako naprzędzej
demonstrantis contestari argumentis, prosząc Pana Boga za dobre zdrowie i całość
dostojenstwa w. ks. mśći, pana meo miłośćiwego, pilno mie z usługami memi
miłośćiwej w. ks. mśći, recomed. do łasce.

W. ks. mśći, pana mego miіośćiwego i dobrodzieja, uniżony sіuga
W Słucku Theodozy Wasilewicz
24 Xmbris Anno 1660. Ar[chimandrit] nam[iestnik] metr[opolitanski]

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 16998. – C. 9. – Автограф, завірений печаткою.
Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu j. mśći panu Bogusławowi Radziwiłłowi, panu na
Birżach i Dubinkach, Słucku i Kopylu, panu na Homlu i Siebiżu, koniuszemu koronnemu (?)
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W.Ks. Littewskiego, brańskie[mu], podzerwieńskiemu, etc starośćie, memu wielce mćiwemu
panu i dobrodziejowi.” Документ має запис, зроблений рукою секретарів чи архівістів
адресата: “№ 20 Fasc[icul]. Z listów zabłudow[skich].” Знаком (*) відзначена примітка,
зроблена на полях очевидно рукою секретаря адресата: “desolamerum”).

№ 4

1665, вересня 12 (2). – Пулбжег (Півберег). – Лист
Феодосія Василевича-Баєвського
до князя Богуслава Радзивила

Jaśnie oświęcone mlśćiwe książe, panie a panie mój wielce miłośćiwy.
Ja, ubogi swieszczenik i niegodny bogomodlca waszej kscej mśći, pana mego

miłośćiwego, wiedząc, iż wasza ksca mlśći, panem naszym młośćiwym i patronem
naszej starożytnej ruskiej religdziej w państwie waszej kscej mśći, w majętnośći
nazwanej Pułbrzegu i Dolatyczach, cerkwi po zmarłym swieszczeniku wakujące i
bez pasterza na ten czas będące. Ja też, ubogi, po zrujnowaniu nieprzyjacielskim
potrzebuje miłośćiwej łaski i consensu do pomienionej cerkwie od waszej kscej
mśći.

O co, upadając u nog waszej kscej mśći, uniżenie i pokornie upraszam, abym
mógł otrzymać consens na te pomienione dwie cerkwie od waszej kscej mśći, pana
i dobrodzieja mego miłośćiwego, i list do pana dzierżawca, aby intronimittował i
podał, a ja Pana Boga w niegodnych a ustawicznych modłach moich za zdrowie
dobre i szczęśliwe długo panowanie waszej książęcej mśći, pana mego miłośćiwego,
i dobrodzieja prosić nigdy nie zaniecham.
Z Półbrzega a[nno] 1665 d[nia] 25 august

Waszej księżęcej mśćі, рana mego młośćiwego i dobrodzieja, niegodny
bogomodlca i najpokorniejszy sługa Tymogej Wasilewicz, przesbiter m[anu] p[ropria].

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 16998. – Автограф. Документ має записи, зроб-
лені рукою секретарів чи архівістів адресата: “Od popa z Pułbrzega d. 2 Septembris 1665”,
“№ 32 Fasc[icul].4.”).

№ 5

1666, вересня 22 (12). – Слуцьк. –
Монастир Пресвятої Трійці – Лист Феодосія

Василевича-Баєвського до князя Богуслава Радзивила

Jaśnie oświęcone mlśćiwe książe, mój wielce miłośćiwy panie i dobrodzieju.
Protectya i obrona od inipetenty adverssistii (?) cerkwi zabłudowskiej wielkim

jest dowodem miłośćiwej ku narodowi i religiej ruskiej łaski w.ks. mśći, pana meo
młśćiwego, dowodem, za co przy uniżonym (nomine tobig cleri nostri) podziękowaniu
etermanne (?) polliceor w. ks. mśći akta (?) gente ex religione mea (?) gratitudinem.
Dokumentów in specie o cerkwi zabłudowskiej ks. Kołendzie na zbicie łakomego
appetitu i inszych opponere nie możemy, oprócz, deduccyej, jeżeli na unitów czyli



237

disunitów ta cerkiew fundowana i w czyjej zostawała possesiej, że fundowana dla
diusumw. constat z funduszu, którego data circa anno 1533, kiedy jeszcze isuo (?)
non emersit Rusi z Rzymem, bo się ta partu (?) illegitimo uwodziła anno 1595,
niema która tedy, bo jej jeszcze nie było, jest fundowana; żeby też kiedy in possessione
unitów była i sam ks. Kołenda żadnemi tego nie może probować documentami,
nullo tedy jure appetit tej cerkwi. Rozumiałby jednak na sejm raczej ex (…)*
wypradzać tę sprawę subsessie, ponieważ idzie de cognikone jurii jeżeli unitom albo
disunitom już do tej cerkwi i onej fundacyja nałeży, łatwiej by nam przy powadze i
małoważnych (?) w. ks. mśći instantiach infacie principes et Reip.: i przy inszych
insimili z unitami o fundacyje disunitom nałeżących sprawach, i tę o zabłudowskiej
cerkwi deducere ipso juris et nu’gna’ impedit posessionis titulo cum his vota i modły
moje zakonne o całość zdrowia fortu[n] dostojenstwa i szczęśliwego długołettnie
panowanie w. ks. mśći, najniższe przy tym usługi moje jako najpokorniej w miłowną
pańską recomendo łaskę waszej ksciej mśći, pana mego miłośćiwego i dobrodzieja,
życzliwy zawsze uniżony sługa

Z monastera ś. Trojce Theodosy Wasilewicz
Słuckiego sept. 12 Anno 1666.

(AГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 16998. – C. 45–47. Автограф, завірений печат-
кою. Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu j. mśći panu Bogusławowi Radziwiłłowi,
książęciu na Birżach i Dubinkach, Słucku i Kopylu, panu na Newlu i Siebierzu, koniuszemu
W.Ks.Litt., generalnemu Księstwa Pruskiego gubernatorowi, brańskiemu, poszerwińskiemu
etc, etc starośćie, mnie wielce mść. panu i dobrodziejowi”. Документ має запис, зробле-
ний рукою секретарів чи архівістів адресата: “d. 12 7bris 1666 Theodozego Wasilewicza
w Kiejdanach.”).

№ 6

1668, червня 29(19). – Слуцьк. – Лист
Феодосія Василевича-Баєвського
до князя Богуслава Радзивила

Jaśnie oświęcone mlśćiwe książe, mój wielce miłośćiwy panie i dobrodzieju.
Gdy swieszczennicy księstwa Słuckiego z uniżoną w desideriach swoich supplicą

upadają do nóg w. ks. mśći, pana meo młśćiweo, i ja za niemi pokorną wnoszę ut
fiunt voti compotes (?) z łaski w. ks. mśći proźbę i tę j. mść pana stolnika płockiego
jako suprime oppressq w.ks.mśći donoszę niełaskę ku mnie, iż i cerkwie w zamku
budować, i z żydami spraw moich sądzić odmawia, lubo o tym kilka w. ks. mśći
praezentowałem j. mśći listów. Upraszam tedy supplex olicentia w. ks. mśći, tak na
budowanie cerkwie w zamku, jako i na dochodzenie, jako judicio szkod u krzywd od
żydów mi poczynionych; nie będę ich pozywał jako żydów słuckich, tylko jako
manpokarios (?) na ten czas w Słucku, bo są jedni bychowscy, drudzy z Ukrainy
żydzi, od których mam szkodę wielką i zastawy już wypłaconej recuperować nie
mogę. I to w. ks. mśćą wiedzieć interest, że w Słucku wiełe żydów i żydowek,
którzy po krzcie znowu do żydowska redicrunt. Jako i dopiero z Moskwy jedna
żydowka, bywszy kilkanaśćie lat chrześćianką i za mężem moskałem, namowiwszy
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go, z Moskwy w te kraje sama z siostrami i dziecmi teo moskala i swemi w Słucku
do żydowstwa reversa i od żydów słuckich gdzieć ze wszystkimi utajona. O co im
acty (?) ja, jako i o czeladź chrześćiańską, i inne róźne, a częste inconvenientia
intentować i na sejm mandaty podać (za consensem jednak w. ks. mśći, o który
pilno upraszam) muszę z mojej duchownej powinnośći i urzędu metropolitańskiego
mnie, na ten czas złeconego. Cerkiew ś.Trojce na chwałę Bożą a wieczną w. ks.
mść sławę agente nostra observancyją zaczynam murować, umowiwszy za 24
tysiące murmagistra, z jego murową materią, oprocz żelazy, drzewa i stolarskiej
roboty. Dałem zaraz de proprio 2000 zł., a żebym miał czym dałej zaczęte prosegrui
opus. Uniżenie, choć o połowe naznaczonej z łaski w. ks. mśći summy 6000, abym
mógł mieć, zaraz supplikuje. Uznaną w erectyjach tych obudwoch cerkwi łaskę w.
ks. mśći ku sobie, narody ruskie będę modlić Najwyszego Pana o całość w najdluższe
wieki zdrowia i dostojenstwa w. ks. mśći. Rogabunt cum solicite duentesci quadiguq
est ut hoc et pristes (?) deligit enim gentem vostra ecclesiam ipse polificavit nobis
(Lu.:7), a sami wiecznie persone Domini (?) w.ks. mśći famulabuntur.

 Wedlug rozkazania w. ks. mśći w Birżach przeprazałem wszystkich
swieszczennikow, aby się kożdy kto niema (?), starał o praezente w. ks. mśći, o
którą dopiero dwa supplicują. Jeden do cerkwie ś. Jana Krzciciela w Słucku, Theodor
Orzechowicz. Drugi do cerkwie Raczkowskiej ś. Mikołaja – Paweł Kaczenowski.
I ja pokornie za niemi upraszam w. ks. mśćiwego hoc pollicitatione, że aby kożdy
miaі od w.ks.mśći psente sub amissione optiej et beneficy.

Z Ukrainy nie powracali jeszcze posłanni ode mnie, com wiedział referet w.
ks. mśći j.m.pan Wincler, któremu omnia comminicam, a tym upewniam, że i ordy
żadne w Ukraynę nie zyszły i tureckiej protekcyej kozacy nie przyjęli, jak prętko
mój z Czyhy[ry]na powrocą, odeszłe w. ks. mśći […] do mość sameo mie.

Przy tym z uniżonemi usługami, w miłośćiwą w. ks. mśći łaskę, jako najpokorniej
recommendo w. ks. mśći, pana meo młśćiwego i dobrodzieja, życzliwy zawsze
uniżony sługa

Z Słucka Theodozy Wasilewicz
19 juny Anno 1668.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 16998. – C. 63–66. Автограф, завірений печат-
кою. Адреса: “Jaśnie oświęconemu książęciu j. mśći panu Bogusławowi Radziwiłłowi,
książęciu na Birżach i Dubinkach, Słucku i Kopylu, koniuszemu W.Ks.Litt. generalnemu,
Księstwa Pruskiego gubernatorowi, brańskiemu, barskiemu, poszyrwińskiemu etc, etc
starośćie, memu wielce mś. panu i dobrodziejowi”. Документ має записи, зроблені рукою
секретарів чи архівістів адресата: “Od j. m. ks. archimandr. Słuckiego od 19 juny 1668
diligu genem. man.”).

№ 7

1758, травня 28(17). – Тройчани. – Лист слуцького
архімандрита Давида Нащинського до князя Радзивила

Jaśnie oświęcony mći książe panie kollatorze i miłośćiwy dobrodzieju.
Wasza książęcia mość dobrodziej musisz już relacyją mieć od j. mći pana
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komendanta swojego słuckiego o zbiegu Janie Dembrowskim z kłasztoru mojego
do zamku słuckiego. Ja o nim tak waszej książęciej mći refero: on, Jan Dembrowski,
urodziwszy się w żydowstwie, jakoby narod jest przewrotny i nazbyt chitry,
ochrszczony był w rzymskiej relligiej, a potym on, Jan, przyjął bazyliańską regułe, i
żył w żurowskim klasztorze, gdzie pokradszy klasztorne pieniądze, uciekł był do
Słucka, ałe w Słucku łapany będęc od bazylianów, zaprowadzony był znowu do
żuraweckiego kłasztoru, i tam osadzony był w skłepie na wieczystość, jednakowo
iz skłepu uciekszy, wyszedł za granice do Kijowa, a tam przysięgę wykonawszy na
wierność najaśniejszej monarchyni rossijskiej w Kijowskiej gubernatorskiej
kancellariej, z rozkazu duchownej konsystoriej Kijowskiej ordynowany był do
Bratskiego kijowskiego klasztoru na mieszkanie, w którym on, Jan Dembrowski,
mając sobie złeconą funkcyje szafarską, ukradszy 70 rubli, do Polszczy znowu się
udał; gdzie błąkając przez niektóry czas, przyszedł do klasztoru mojego, w protekcyi
waszej książęcej mći będącego, świątej Trojcy, i prosią mie o pozwołenie habilitacyi
w tym moim klasztorze. Ja, nie wiedząc o takowych żydowskich figlach-miglach,
pozwoliłem jemu mieszkać w klasztorze, a wiedząc po nim, że się uczył i ma do
perory іacność z natury, kazałem jemu dla zbodowania dusz chrześćiańskich
conciones sacras miewać w cerkwach, ode mnie dependujących z woli waszej
książęcej mći i tak był on, Jan, poczytany za kaznodzieje archimandryej Słuckiej;
potym, gdym wziął wiadomość z Kijowa, że on, Jan, takiego jest kwalitetu
złodziejskiego (a na to mam literalny dokument) chciałem go, Jana, posłać do Kijowa
za wartą z mći pana generała Chomiakowa, ałeć on, Jan Dembrowski, alias Fidelski
(bo to własność jest nie poczciwych ludziej nomina et cognomina subinde permutare)
wyrwawszy się z rąk moich, pobieg do miasta z klasztoru mojego, a w bramie
przejęty będąc, zaprowadzon jest do zamku Nowego i ztamtąd nie wydan jest j.mći
panu generałowi bez woli waszej księżęcej mći, jako pana słuckiego, a ich mość
księża jezuici usiłują się wyrwać gą z zamku i dałej zaprowadzić (na co mam literalny
dowód). Ponieważ tedy mam i ja szkodę w klasztorze moim przez niego, Jana, a
najbardziej ponieważ on, Jan, wielki podstępek uczynił i waszej książęcej mośći,
gdyż poddanym waszym fałszywe paszporty pisał dla wyjśćia ze Słucka (jaki to
paszport, jego własną ręką pisany, inclu sive posyłam do waszej książęcej mći). Dla
tego musze podać do delikatnej uwagi waszej książęcej mći, co by nałeżało czynić
z owym Janem Dembrowskim i Fidelskim, jako złodziejem, krzywoprzysiężcą,
relligionum contemtiore i insidiatore waszej książęcej mći dobrodzieja quod me attinet,
ja wpadszy do nóg waszej książęcej mći dobrodzieja, z tym się protestuje, że życze
z caіego serca i duszy mojej, aby wasza książęcia mość dobrodziej et in hisce ferris
et in illis coelis był inter fortunatissimos beatissimos.

Jaśnie oświęconej waszej książęcej mći pana kollatora i miłośćiwego dobrodzieja
najniższy sługa i bogomodlca

Dawid Naszczyński, archimandryta słucki, namiestnik metropoliej
Kijowskiej m[anu] p[roprio].

1758 Anno
maja 17 z Trojczan.”

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 10298. – C. 1–2. Автограф).



240

№ 8

1758(?). – Лист слуцького архімандрита
Давида Нащинського до князя Радзивила

Jaśnie oświęcony mći książe i miłośćiwy dobrodzieju!
I słońce jest wysoko, ale wszystkich nas oświęca i grzeje, w tenże sposób i

oświęcone princepes, chociaj in summo dignitatis autoritatis que gradu, constituti
sunt, aleć jednakowo ad humiles hominum gratiam favoremq suum demittunt. Dla
tej ptzyczyny nie wątpiemy, często do książąt panów allevare manus miłośći
potrzebujących, jako non dubitamus codzień do słunka ora atque oculos convertere
postrzegających światłośći. Jaśnie oświęcony mći książe! Ad je met ipsum haec
oratio mea directa est; która nie dałej in praesentiarum excurrit, jak tylko tu swoje
granicy kładnie:

1mo. Racz panie dla popów graeco-russkich sobornych w mieśćie Słucku
będących, surowo rozkazać wyleczyć ze skarbu twego pańskiego po dwadzieśćie
złotych za cztyry przeszli roki, przez które nie wydawał j. mć pan podskarbi kamery
słuckiej według funduszów ich i według woli pańskiej i na przyszłe roki, aby to fixum
atque firmum było, pańską powagą stwerdzić.

2-do. Bądź łaskawy, panie kollatorze, a rozkaż z puszczy swojej pańskiej
wypuśćić kop ze dwie brusów na reparacyje cerkwi słuckiej pod titułem Wszystkich
świętych. Panie a panie! Tak twoja rerum copia defectum nie musi cierpieć przez
częste dobroczynnośći twoje, jako słunko ecclypsin non patitur dla tego, iż co dzień
na nas świeci. O to, panie!

Ta moja oratis jeszcze to prawi, żem jest
jaśnie oświęconej waszej książęcej mći pana kollatora i miłośćiwego dobrodzieja
submississimus devotissimusque Dawid Naszczyński, archimandryta słucki.

(АГАД. – Ф. “АР”. – Відділ V. – № 10298. – C. 3. Автограф).

Юдицькі – провідний шляхетський рід
Речицького краю ХVІІ – середини ХІХ ст.

В історії Речиці і Речицького краю є чимало малознаних сторінок, дос-
ліджувати які було складно або неможливо у радянський період історії. Це
стосується наприклад історії вищих станів Речі Посполитої і Російської імперії.
Між тим, їхні представники мають свої заслуги і перед Батьківщиною, вони
дали чимало державних, політичних, церковних і культурних діячів.

Відзначимо, що під Речицьким краєм маємо на увазі землі не тільки землі
сучасного Речицького району, але й колишнього Речицького повіту Мінського
воєводства, який охоплював значною мірою територію сучасної Гомельської
області. Тут з ХVІІ і до середини ХІХ ст. поза сумнівом домінував шляхетсь-
кий рід Юдицьких. Про цей дуже розгалужений рід час від часу писали
дослідники, особливо білоруські й польські, починаючи від авторів знаменитих
гербовників та родословців ХVІІ–ХVІІІ ст., наприклад Бартоша Папроцького
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та Каспара Несецького. В сучасній історіографії даного питання торкалися
Т. Василевський, Г. Верешицька, Ю. Геровський, М. Краснов, Е. Ростворовсь-
кий, Я. Цеханович та ін., але й досі не створено відповідного монографічного
дослідження з історії найвизначніших представників роду Юдицьких або роду
в цілому, існує певна плутанина у свідченнях різних дослідників. У даній статті
робиться певне узагальнення матеріалу з історії роду Юдицьких. Сподіває-
мось, що кожному, хто не байдужий до історії рідного Речицького краю, знай-
де тут якісь цікаві факти.

Насамперед слід вказати, що Юдицькі вживали специфічну відмінність
гербу “Радван”. Традиційний герб “Радван” (“Вєжбова”, “Кая”) зображує на
червоному полі своєрідний тризуб, звернений донизу, зверху якого намальо-
вано чотирикутний хрест. Його вживали десятки шляхетських родів, на-
приклад Беневські, Достоєвські, Глинські, Юзефовичі, Ковалевські,
Кричевські, Лещинські, Пашкевичі, Петрушевські, Станіславські, Шимано-
вичі, Зацвіліховські. “Радван” Юдицьких містить у собі інші елементи: на
червоному щиті їхнього герба зображено стрілу, вістрям догори, яка знизу
роздвоєна. Поверх щита зображено крука, що стоїть на горизонтально по-
кладеній стрілі і дивиться вправо, а у дзьобі тримає перстень. Щоправда,
дехто з Юдицьких вживав герб “Лебідь”. Юдицькі мали численних родичів
по всьому ВКЛ, навіть і в Короні. Вони мали шлюбні зв’язки з родами Ду-
сяцьких, Гєльгудів, Вежбицьких, Єсманів, Козелецьких, Кохановських, Нару-
шевичів, Пузин, Радзивилів, Радовських, Рогозів, Соколинських, Сапіг,
Солтанів, Тизенгаузенів, Тишкевичів, Халецьких, Хомінських, Уєйських,
Ясенських та ін. Юдицькі швидко зміцнились у ХVІІ ст., дістали значні зем-
леволодіння в Упітському, Росенському і Поневському повітах (Жмудь),
також на Віленщині, але з плином часу вони все більше укріплювались у
південно-східній Білорусі, вони стали найбагатшим та найзначнішим ро-
дом у Речицькому повіті ХVІІ–ХVІІІ ст. Юдицькі постійно брали участь
на речицьких сеймиках, делегували своїх представників на сейми Речі
Посполитої, обіймали головні посади у Речицькому повіті.

 Згідно з даними польського хроніста ХVІІ ст. Шимона Окольського рід
Юдицьких походить з Польщі, а його дійсним гербом мав би бути “Корвін”.
Родинна традиція виводила Юдицьких з берегів Рейну і приписувала їм герб
був “Вальдорф” з відмінами (від замку Вальдорф у Тревірі). Але реальність
була прозаїчнішою…

Протопластом роду Юдицьких був королівський дворянин Василь Дмит-
рович Юдицький, який був нобілітований королем Речі Посполитої Сигіз-
мундом-Августом. У 1551 р. за заслуги у боротьбі проти ординців він отримав
від цього ж короля значні маєтності у Речицькому повіті (Свержань, Жураві-
чи, Болотня) і з того часу Юдицькі обіймають найважливіші уряди у цьому
повіті. Для кращої орієнтації і усвідомлення ролі Юдицьких в історії краю
вважаємо необхідним згрупувати дані про Юдицьких у своєрідній генеа-
логічній таблиці, причому римськими цифрами вказуються коліна роду. Прик-
метник “речицький” задля економії місця передаємо у скороченому вигляді,
літерою “р”.
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*  *  *

І.
Василь Дмитрович Юдицький (1520 – кінець ХVІ ст.). Від шлюбу з

Брудавською мав двох синів.
ІІ.

1) Пилип Васильович (з 1609 р. – р. поборца)
2) Олександр Васильович, р. підсудок і поборца (1589). За активну

участь у Лівонській війні проти Московської держави отримав від короля Сте-
фана Баторія землі у Р. повіті, на яких заснував Юдичі і Кривськ. Одружений
з № Качинською і від цього шлюбу мав 13 синів, яких поставив на військову
службу королеві Стефану Баторію!

ІІІ (сини Олександра).
1) Єронім, речицький (за іншими даними – брестсько-литовський) підко-

морій (1625 р.), мав синів Олександра, Самуеля та Єроніма, причому два пер-
ших підписали елекцію Яна Казимира.

2) Богдан (Даджибог), речицький земський писар (1636). Одружений з
Ельжбетою (ур. Рогоза) (померла у 1660), мав за одними даними двох синів
(Валеріян, Андрій), за іншими – сина Мартина і дочку Сусанну Феліціяну.
Власник маєтностей Плесовиче (Велике село), Коротковиче, Германовичі,
Козаки у Речицькому повіті, які відступив сину Мартину (1644). Сусанна Фе-
ліціяна вийшла заміж за ротмістра Владислава Ципріяна Єсмана (мінського
підчашого з 1660 р.). Очевидно у зв’язку зі смертю Мартина вищезгадані та
деякі інші маєтності перейшли до його матері Ельжбети, а після її смерті – до
Сусанни Феліціяни.

3) Леон (Лев), близнюк Богдана, ризький підстароста. Супроводжував
синів Миколая Радзивила “Сирітки” у їх подорожах для навчання в Італію,
Німеччину (1605–1606), на Мальту (1611). Загинув на війні.

4) Миколай, речицький хорунжий (1623 або 1626). Одружений з кн. Со-
фією Соколинською, з цього шлюбу мав трьох синів (Владислав, Адам, Ян) і
дочку Софію, яка вийшла заміж за кн. Василя Лукомського. Адам як пред-
ставник Мінського воєводства брав участь у елекції Яна Казимира, а Ян був
речицьким послом на сейм 1632 р., обіймав посади р. підчашого і рогачевсь-
кого старости. Костянтин, р. стольник, одружений з Цецілією Ясенською, мав
дочку Софію і сина Олександра.

5) Костянтин, р. стольник. Одружений з Цецілією Ясенською. Від цього
шлюбу мав дочку Софію, яка вийшла заміж за Михайла Тишкевича, полоць-
кого земського суддю, і сина Олександра. Від другого шлюбу з Анною Рудсь-
кою мав трьох синів (Юрія, Миколая і Яна).

6) Ян (помер у 1613), р. земський підчаший, потім – р. писар, одружений
з Анною Уєйською. Помер бездітним, а маєтність заповідав стрежинському
костьолові.

7) Філон (помер у 1627), р. поборца (1609), р. земський суддя (1620).
Воював під началом гетьмана Ходкевича в Інфляндії і дістав за заслуги села
Костеневичі і Кореневе у Чернігівському воєводстві. Одружений з Катери-
ною Рудзинською, мав з неї двох синів Валеріана і Андрія.
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8) Григорій (за іншими даними – Юрій) (помер після 1637), р. марша-
лок (1604), мав 6 синів.

9) Василь, мальтійський рицар, познанський комендор. Ймовірно саме
він загинув 29 (19).10.1625 р. над р. Цибульником під час придушення українсь-
кого національно-визвольного повстання під керівництвом Марка Жмайла.

10) Рафал, бернардинський чернець.
11) Гавриїл помер молодим.
12) Криштоф, р. війський (1627), р. підстароста (за іншими даними –

р. підсудок), депутат на литовський Трибунал (1631), мав сина Юрія.
13) Адам (помер у 1627), вількомирський підстароста (січень – лютий

1617) капітан піхоти у польсько-шведській війні 1627–1629 рр., командував
артилерією у битві під Бродницею (1628). Одружений з Анною Комаєвською,
залишив сина Станіслава Михайла.

ІV.
Валеріян - Станіслав (1620 – серпень 1673), син Богдана. Королівський

секретар і смоленський кустош (1652), віленський канонік (1654–1657), віленсь-
кий архідиякон (1657), троцький пробощ (1661), регент канцелярії меншої ВКЛ
(1655–1656), писар ВКЛ (8.03.1657–1670) одночасно референдар ВКЛ (1670)
і віленський прелат (1670). У 1636 р. отримав згоду короля на передачу Стол-
пищ сину Валеріяну - Станіславу. Брав участь у польсько-російських перего-
ворах 1653 р. у Варшаві. 4.01.1659 р. був одним із свідків при врученні королем
Яном-Казимиром привілею українському гетьману Івану Виговському на
Любомльське староство. Навесні 1663 р. був у Львові, листувався з мемуа-
ристом Яном Антоні Храповицьким. Похований у Гродні.
Андрій, син Богдана. Загинув у битві під Жванцем (листопад-грудень 1653)

від руки татар. За іншими даними під Жванцем загинув Андрій Филонович.
Ян, син Миколая, смоленський підчаший.
Адам, син Миколая, заслужений вояк.
Олександр (помер після 1677), син Костянтина. Мінський каштелян

(1672), ротмістр і полковник литовських військ, королівський дворянин, яс-
вонський староста (1643), р. войський (1648–22.02.1656), брав участь у елекції
короля Яна-Казимира, рицар Мальтійського ордену. 21.11.1654 р. підписався
як писар ВКЛ. Збільшив свої землеволодіння в Білорусі, в т.ч. й Речицькому
повіті. Наприкінці 1655 р. обраний жмудською шляхтою регіментарем, вів
активну боротьбу проти шведських військ, брав активну участь у польсько-
російській війні (входив до дивізії великого гетьмана литовського Павла Сапі-
ги). 8.03.1658 р. йому за заслуги у боротьбі проти російських, українських і
особливо шведських військ, отримав маєтність Головиновичі, яка належала
Івану Фащу, але останній перейшов з Гомеля до козаків. Крім Фаща до ук-
раїнських повстанців перейшли Лаврін, Петро, Яхим Устимовичі і удова Кур-
ган – власники сіл Ухов, Човхов, Севраки та ін. Був одружений з Анною -
Феліціяною Рудзькою - Венжик, в жилах якої текла королівська кров (у 9-у
поколінні вона була нащадком тверської княжни Юліани, дружини великого
князя литовського Ольгерда). Від цього шлюбу народилось троє синів: Юрій
(ясвонський староста (1674), Миколай і Ян Павел (мінський каштелян).
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Ян Матвій (помер 1667), син Костянтина (?), королівський секретар,
поморський архідиякон, гнезненський, куявський і вармінський канонік, гдансь-
кий офіціял, каменський пробощ інфулат. Богослов, знавець канонічного права.
Адам Станіслав, шляхтич Пінського повіту. Одружений з Катериною

Войно-Ясенецькою, яка була удовою пінського войського Юрія Нелюбовича -
Тукальського (брата Йосифа Нелюбовича – Тукальського, тоді архімандри-
та, потім – київського митрополита). Адам Станіслав вступив з цим архіман-
дритом у конфлікт через маєтності його покійного брата (Почапов, Ляховичі,
Черневичі, Сошно), який довелось розв’язувати у 1657–1658 рр. гетьманам
України Богдану Хмельницькому та Івану Виговському, литовському гетьма-
ну Павлу Сапізі і цареві Олексію.
Юрій, син Костянтина, р. підстолій, ясвонський староста, учасник елекції

короля Яна ІІІ Собеського (1674). Від шлюбу з Катариною Бенет, яка була
пов’язана з королівськими династіями Речі Посполитої, мав сина Михайла-
Олександра і дочку Феліціяну, яка вийшла заміж за Матеуша Ромера.
Валеріян, син Філона, р. стольник. Був одружений з Ельжбетою Козе-

лецькою. 28.03.1658 вона отримала королівський привілей на маєтність Бохан
у Р. повіті, а їхній син Францішек Михайло отримав у 1672 р. у тому ж повіті
с. Борков.
Миколай Владислав (помер у серпні 1670), син Григорія, визначний

військовий діяч, сенатор. Королівський дворянин, командував артилерією у
війні проти Швеції (1627–1629), р. хорунжий (1633), р. скарбник (1636), р.
стольник (1640), навчався у Падуанському університеті (1640). Під час пере-
бування при дворі папи Урбана VІІІ вступив до ордену мальтійських рицарів
(не пізніше 1648) і в його лавах воював проти турків та піратів в Алжирі, Бізерті,
і на о. Крит. Прославився нападом на Туніс, де спалив піратські кораблі. Вою-
вав проти українських повстанців в часи Національно-визвольної війни ук-
раїнського народу. Піхотний полковник, потім – новгородський каштелян і
генерал артилерії та іноземних військ ВКЛ (з 11.04.1654), з доручення польно-
го гетьмана ВКЛ Януша Радзивила боронив Вільно від московських військ,
після загибелі литовського польного гетьмана Гонсевського виконував його
функції. За спротив кейданівській угоді Я. Радзивила з Швецією був ув’язне-
ний і переданий до прусської неволі. Втік звідти у 1656 р. 1.09.1656 отримав
по смерті Юрія Владислава Юдицького скірмонтовське (скерштимовське)
староство. За заслуги отримав кілька маєтностей у Рогачевському старостві
Р. повіту (1658). Брав активну участь у польсько-російській війні, особливо у
переможних битвах під Полонкою і на р. Бася (1660), взяв фортецю Дзісна,
переслідував війська Хованського з-під Полоцька до Пскова. Новгородський
каштелян (1660) і регіментар литовських військ на місці гетьмана (1659), по-
сол на сейм. Прихильник ордену єзуїтів, заснував у 1669 р. єзуїтський коле-
гіум в маєтності Миш в Новогородчині (став її власником у 1660). Листувався
з мемуаристом Яном Антоні Храповицьким.
Томаш, син Григорія, комендор мальтійських рицарів (з 1642), резиденція

якого знаходилась у м. Строловичі (Столовичі, Стволовичі), що на південь від
Барановичів. Поліг у битві проти турків.
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Філон - Олександр, син Григорія, р. скарбник, брацлавський войський
(лютий 1646–25.05.1650), р. маршалок (з 25.05.1650), учасник елекції короля
Яна Казимира (1648), загинув у битві під Жванцем (1653).
Петро (помер 1650), син Григорія, р. підчаший (1635), р. маршалок, учас-

ник елекції короля Яна Казимира (1648).
Олександр, син Григорія. Поліг у битві проти татар.
Юрій (Єжі) Владислав, син Григорія, королівський дворянин протягом

12 років, королівський ротмістр, потім – полковник, р. маршалок (з 4.01.1653),
скірмонтовський староста, депутат Литовського скарбового Трибуналу (1655),
учасник Вежболовської і Тишовецької конфедерацій литовського війська, за-
гинув у битві проти шведів під Пултуськом (1.09.1656). Р. маршалком по його
смерті став Леон Ян Погирський.
Станіслав Михайло (помер у 1701), син Адама. Був у Р. войським

(22.02.1656), хорунжим (1669 або 1671), підкоморієм (1688), маршалком (1699).
Як хорунжий брав участь у елекції короля Яна ІІІ Собеського, як підкоморій –
Августа ІІ. У 1659–1661 р. відзначився як комендант гарнізону Ляховицького
замку, який очолив героїчну оборону від російських військ під командуванням
Хованського і прислужився до їх розгрому силами Сапіги і С. Чарнецького. Був
тоді поранений у обличчя. За цю оборону сейм ухвалив звільнити його дві маєт-
ності у Новгородському воєводстві від податків на 30 років, надав с. Кам’янку
тощо, призначив р. войським. У 1676 р. став власником Лоєва, який до др. пол.
ХІХ ст. належав його нащадкам, а у 1677 р. – Плесовичів, тоді ж як сеймовий
комісар провів кордони Лоївщини. Одружений з Софією Копець, мав від цього
шлюбу 4-х синів (Антонія, Казимира, Петра і №) і дочку Юстину. Остання вий-
шла заміж за стародубського підкоморія Михайла Леона Солтана.
Ян, р. земський писар (1674), р. підсудок (1696), учасник елекції Яна ІІІ

Собеського (1674). По смерті А. Верховського отримав кілька сіл у Смо-
ленському воєводстві (12.08.1658).

V.
Антоній (бл. 1670–1729), син Станіслава Михайла, поручник (1688), р.

хорунжий (1690), р. підкоморій (1699), р. маршалок (1701), віленський город-
ничий (літо-осінь 1709). Служив під командуванням Сапіг і був їхнім прихиль-
ником. Був послом на сейм від Р. або Мозирського повітів у 1690, 1695, 1696,
1718 і 1720, 1722 рр., в т.ч. конвокаційного 1696 р. Мав дочку Кристину, яка
вийшла заміж за трабського старосту Стефана Францкевича - Радзімінсько-
го, також двох синів (Михайло і Ян).
Казимир, син Станіслава Михайла, (помер 1713). Р. підкоморій (1710).

Одружений з Анною №, мав дві дочки (Софія, Флоріяна).
№, син Станіслава Михайла, у 1713 р. був смоленським каноніком і ро-

жанським пробощем.
Петро, молодший син Станіслава Михайла, (помер 1713), р. земський

писар (1711), мав сина Михайла.
Михайло-Олександр, син Юрія, ясвонський староста. Одружений з

Розалією Козєл - Поклевською, дочкою оршанського хорунжого. Можливо
саме він був мінським каштеляном (1677).
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VI.
Михайло (1700-до 5.12.1758), син Антонія, р. хорунжий (1714–1729), р.

маршалок (з 1729), мінський каштелян, посол на сейм 1718, 1724, 1726,
1729(?), маршалок литовського Трибуналу (1740), мінський каштелян
(21.05.1742), сенатор. Був послом на сейми 1718, 1722, 1724, 1726 рр. При-
хильник партії Чарторийських. Мав двох синів (Антоній, Юзеф) і 5 дочок
(Мар’яна, яка вийшла заміж за князя Криштофа Пузину; Анна, яка прийняла
чернечий постриг; Барбара, яка вийшла заміж за Казимира Тизенгаузена, а
вдруге – за Антоні Гєльгуда; Елеонора і Теофіла, яка вийшла заміж за Еразма
Радовицького).
Ян, син Антонія. Останній р. хорунжий (1729), великий писар ВКЛ (1755),

мінський каштелян (5.12.1758–4.01.1777), сенатор. Кавалер ордену Білого
Орла. Прихильник князів Чарторийських. Одружений з Елеонорою Дусяць-
кою, нащадків не залишив.
Михайло (помер після 1760), син Петра. Р. земський писар (1738), р.

земський суддя, одружений (1 шлюб) з Терезою Броель-Плятер, від якого
мав сина Тадеуша. Від шлюбу з 2-ю дружиною (Рашель Голінська) мав 4-х
синів (Юзеф, Йоахим, Марцін, Матвій). З цієї лінії походить Ян, що згадується
у 1850 р. як польський шляхтич.

VII.
Антоній, син Михайла, внук Антонія. Одружений з у 1760 р. з Софією

Уніховською. Від цього шлюбу мав сина Вінцентія.
Юзеф (др. пол. ХVІІІ ст.), син Михайла, внук Антонія, політичний і військо-

вий діяч, р. маршалок (1767), маршалок конфедерації Лідського повіту (1767),
р. староста (1773), маршалок Литовського Трибуналу (1777–1778), обозний
ВКЛ (1774), великий стражник ВКЛ (14.07.1774–1791), посол від Р. повіту на
сейми 1776, 1778, 1782, 1786 командувач армії ВКЛ (1–23. 06.1792). Підтри-
мав конституцію Речі Посполитої 3 травня 1791 р. Вчився в єзуїтському коле-
гіумі у Вільні, піарському колегіумі у Варшаві (60-і рр. ХVІІІ ст.). Під час
повстання М. Огінського був маршалком Мозирського повіту (1771). Після
першого поділу Речі Посполитої належав до королівсько-тизенгаузенівського
угрупування. Полковник (1771), кавалер ордену св. Станіслава (1777), гене-
рал-лейтенант і командувач І литовською армією (1783). Був власником знач-
них маєтностей у Р. повіті, зокрема Лоєва (підписувався “граф на Лоєві”), але
перебував переважно у Деревні Новгородського повіту або Камені, звідки й
керував справами Р. повіту. Під час другого поділу Речі Посполитої як коман-
дувач армією ВКЛ спробував зупинити наступ російської армії, але програв
битву під Миром (10.06.1792) і був знятий королем з даної посади. Після поділів
Речі Посполитої був обраний шляхтою Мінщини одним із 7 представників на
коронацію Павла І. Був одружений з Мар’яною Огінською (1744), вдруге
(1767 р.) – з Алоїзою Радзивил – дочкою князя Альбрехта Радзивила, ре-
чицького старости, залишив по собі трьох синів: Яна (помер бездітним
1831),Станіслава (помер 1828), Юзефа (помер 1848). Станіслав Юдицький
наприкінці 1797 р. за участь у організації, яка прагнула добитись незалежності
Речі Посполитої, був засуджений на каторгу.
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Юзеф (др. пол. ХVІІІ ст.), старший син Михайла, внук Петра. Був при-
хильником Чарторийських, потім – Кароля Радзивила. Відмовився коритися
М. Чарторийському, який звернувся за допомогою до російських військ. Внас-
лідок цього Юзеф був арештований в Журавичах і розстріляний у Рогачеві.
Йоахім (др. пол. ХVІІІ ст.), син Михайла, речицького земського судді.

Жив разом з братами Юзефом (старший) і Марціном (молодший) в Журави-
чах Речицького повіту. Депутат Литовського Трибуналу (1762). Прихильник
партії Чарторийських, пізніше – Радзивилів, учасник ряду конфліктів, в т.ч.
майнових і політичних, наприклад разом з братами силою захопив Рогачев
(1764). Після поразки Радзивиловської партії був засуджений на 2 роки тюр-
ми. З утворенням Радомської конфедерації його ситуація поліпшилась, він став
підстаростою Р. повіту (1768). Влітку 1771 р. вступив у конфлікт за домінацію
у Речицькому повіті з родом Халецьких, очолив разом з братом Марціном
збройну конфедерацію, яка підтримала Юзефа Коссаковського. Під Мозирем
провів успішний бій проти російських військ, повернувся до Речицького повіту,
де відновив конфедерацію. Після поразки повстання М. Огінського (22.09.1771)
зазнав поразки від російських військ. Після цього він відійшов від активної
участі у політичному житті, став загоранським старостою (1769), був поруч-
ником гусарської бригади в Ковно (Каунасі) (1778).
Тадеуш, син Михайла, внук Петра, депутат Литовського Трибуналу від

Р. повіту (1758).
VІІІ.

Ян (помер 1831), син Юзефа. Помер бездітним.
Станіслав (помер 1828), син Юзефа. Станіслав Юдицький наприкінці

1797 р. за участь у організації, яка прагнула добитись незалежності Речі По-
сполитої, був засуджений на каторгу. Залишив по собі сина Станіслава і дочку
Юлію (в шлюбі Рудзейовську), яка померла у 1839 р.
Юзеф (помер 1848, за іншими даними у 1841 р.), син Юзефа. Отримав

дворянство в Російській імперії і був записаний до книги дворян Мінської гу-
бернії (1840). Помер бездітним, після чого Лоїв і Лоївський ключ, що належа-
ли Юдицьким з середини ХVІІ ст., успадкували племінниці – Ідалія (в
заміжжі – Нарушевич) та Софія (в заміжжі – Лащ). (Часом Юзефа Юдиць-
кого плутають з його племінником – Юзефом, сином Станіслава).
Вінцентій, син Антонія. Від шлюбу з № мав сина Віктора.

ІХ.
Юзеф, син Станіслава. Від першого шлюбу з N мав дочку Катарину, яка

вийшла заміж за речицького земського писаря (з 1787) Северина Дерналови-
ча. Другою дружиною (1804) стала княгиня Юлія Радзивил, дочка князя Ми-
колая і Францішки Бутлер, але у 1814 р. подружжя розвелось. Від третього
шлюбу з № було дві дочки: Ідалія, яка вийшла заміж за Адама Максиміліяна
Нарушевича (1829 р. н.), і Софія (у заміжжі Лащ).
Віктор, син Вінцентія, був одружений з Феліцією Лопатинською. Від цьо-

го шлюбу було двоє дітей: син Казимир, що став доктором медицини, і дочка
Олена.
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*  *  *

представники неідентифікованих гілок роду:
Валеріян (помер після 2.02.1676), р. чашник (1643), р. стольник (1654), р.

суддя (1664).
Шимон. Існує його лист до князя Радзивила (1656 р.).
Ян-Павел (помер після 1702 р.). Був одружений з Іоанною Мінкевич.
Миколай (ХVІІІ ст.), луцький канонік.
Алоїзій (др. пол. ХVІІІ ст.) – мечник речицький (?).
Юзеф Каліст (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.), випускник Віленського

університету (1810), військовий лікар, член Віленського медичного товари-
ства, головний лікар Вінницького госпіталю.
Ян, син Вінцентія і Елеонори з Козлов (Козловської), праправнук Станіс-

лава, речицького хорунжого у 1669 р. Ян отримав підтвердження шляхетства
у 1850 р., служив учителем у м. Замброві.

За даними відомого українського дослідника генеалогії козацтва в Геть-
манщині існував шляхетсько-козацький рід Юдицьких - Смородських, прото-
пластом якого вважався речицький хорунжий Микола (це міг бути або Миколай
Олександрович або Миколай Владислав). Його син Лукаш був начебто
гродським суддею (речицьким?), діти видно осіли на Гетьманщині, а внуки
Лукаша (Тимофій, Матвій і Денис) вже точно там проживали. Степан (помер
між 1782–1787) та Іван Матвійовичі Юдицькі-Смородські мали маєтність
Лесконоги Новгород-Сіверської сотні у Стародуському полку і були визнані
дворянами Російської імперії.

Нами були проведені також пошуки архівних джерел, що стосуються роду
Юдицьких. Це насамперед їхні листи ХVІІ–ХVІІІ ст., адресовані переважно
князям Радзивилам, що зберігаються у V відділі фонду “Архів Радзивилів”
АГАД у справах №№ 6149–6168 (всього понад 300 сторінок). Кожна з цих
справ містить у собі листи конкретної особи. Найдавніші листи були писані
Адамом Юдицьким і відносяться до 1613 р., найповніше ж представлено ли-
сти Валеріана Станіслава Юзефа, які складають відповідно 116 і 62 сторінки.
Є й листи писані представницями жіночої частини роду, як от Франциски
Юдицької, старшої Мінської конвенту (1664) (№ 6152). Ці листи стосуються
переважно справ, пов’язаних з маєтностями, адміністрації, деяких політичних
питань, але, на жаль, в них дуже мало фактів, які б стосувалися Речицького
краю, тому архівні пошуки необхідно продовжувати, звернувши увагу на інші
відділи фонду “Архів Радзивилів” і на інші архіви.

Насамкінець, враховуючи значні заслуги Юдицьких перед Речицею і Ре-
чицьким краєм, пропонуємо вшанувати їхній рід хоча б найменуванням якоїсь
вулиці у Речиці.
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З енциклопедичних статей (персоналії)

Гарабурда Михайло (поч. ХVІ ст. – р. см. невід.) – політичний і держав-
ний діяч ВКЛ та Речі Посполитої, дипломат. Походив з білоруської православ-
ної шляхти. Здобув добру освіту, зробив блискучу кар’єру, ставши секретарем
короля Сигізмунда ІІ Августа, потім – писарем ВКЛ. Одночасно в коло набли-
жених до короля осіб потрапив і брат Гарабурди – Лукаш, який брав участь в
посольстві до Московської держави (1558), а під час Лівонської війни 1558–
1583 рр. потрапив до полону, і Гарабурда клопотався у Москві про його звільнення.
Здійснив успішну дипломатичну місію до Бахчисараю, де було укладено військо-
вий союз ВКЛ та Кримського ханства, спрямований проти Московської держа-
ви. Це, в свою чергу, прискорило перехід Лівонського Ордену під опіку короля.
У вересні 1560 р. від імені короля вів переговори у Москві, вимагаючи від царя
Івана ІV вивести свої війська з Лівонії. Тоді ж намагався дістати від високого
московського урядовця – думного дяка І. Висковатого “Євангельські бесіди”
св. Іоанна Золотоустого, перекладені учнем Максима Грека – Силуяном. Оче-
видно, тоді ж, на прохання князя Костянтина Острозького, Гарабурда добився
згоди Івана ІV прислати до ВКЛ список Геннадіївської Біблії (1499), який став
основою для підготовки і видання Острозької Біблії (1581), видрукованої Іваном
Федоровим (Федоровичем). Разом з Є. Ходкевичем та О. Воловичем вів пере-
говори у Москві у грудні 1563 – січні 1564 та у 1566 рр., прагнучи укласти мир-
ний договір. По смерті короля Сигізмунда ІІ Августа (1572) сейм Речі Посполитої
відрядив до Москви запросити на престол сина Івана ІV – Федора – за умови
прийняття останнім католицизму. Однак з низки причин панівна верхівка Речі
Посполитої віддала перевагу французькому принцеві Генріху Валуа.
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Образ Гарабурди як розумного та мужнього дипломата знайшов відобра-
ження в художній літературі, зокрема у творчості О. Толстого.

Син Гарабурди – Василь видрукував “Октоїх” (Вільно, 1582) і написав до
нього передмову.

Літ.: Граля И. Иван Михайлов Висковатый: карьера государственного деятеля в
России ХVІ в. – М., 1994.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю.А. Гарабурда Михаїл // Енцик-
лопедія історії України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 52–53).

Демитрович Павло (80-і рр. ХVІ ст. – 1641) – історика і теолог. Походив
зі сполонізованої білоруської шляхти. Навчався в кальвіністській гімназії у
Вільно. Був пастором і викладачем. Будучи вихователем шляхтича Щ. Пши-
лубського, здійснив подорож по Європі, навчався разом зі своїм підопічним у
німецьких університетах. 1614 р. надрукував свою першу працю з теології.
Від 1615 р. – помічник ректора Віленської кальвіністської гімназії, після
1616 р. – її ректор. Написав і видав кілька панегіриків латинською та польською
мовами. У 20-х – поч. 30-х рр. ХVІІ ст. – вихователь князів Януша Радзиви-
ла і (пізніше) Богуслава Pадзивила. Від 1632 р. – пастор у замку Радзивилів
під Вільно. Згодом – ректор гімназії в Слуцьку.

Основним твором Демитровича є польськомовний “Компендіум”, напи-
саний у Вільно 1624 р., виданий наступного року в друкарні, що діяла непо-
далік Новгородка, у Любчі. Основним джерелом при написанні “Компендіуму”
для Демитровича слугували хроніки: Марціна та Йоахима Бєльських, Олек-
сандра Гваньїні, Станіслава Сарницького, Мацея Стрийковського й, особливо,
Марціна Кромера. Були використані також особисті спогади. В центрі уваги
Демитровича – військово-політична й церковна історія Речі Посполитої, пев-
не місце відводилося також історії України, найбільше – періодові Київської
Русі. Демитрович прагнув дати максимально стислий виклад подій, тому його
“Компендіум” став своєрідним підручником. Цей твір був добре відомий ук-
раїнським літописцям, наприклад Яну Бінвільському та авторові українського
хронографа ІІ редакції, прізвище якого не встановлене.

Літ.: Мицик Ю.А. Історія Київської Русі на сторінках хроніки П. Демитровича //
УІЖ – 1996. – № 6.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю.А. Демитрович Павло // Енцик-
лопедія історії України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 321).

Друцькі – князівський рід, назва якого походить від м. Друцьк (нині –
село Вітебської обл. в Білорусі), яке, в свою чергу, отримало назву від гідро-
німа – р. Друть (притоки Дніпра). Друцькі походять від Гедиминовичів; стар-
ша гілка (у Великому князівстві Московському) – від Льва Андрійовича, сина
Андрія Ольгердовича (загинув у 1399 р.), князя полоцького і псковського;
молодша гілка (у ВКЛ) – від Семена Дмитровича, сина Дмитра Ольгердови-
ча (загинув у 1399 р.), князя брянського, трубчевського й чернігівського. Се-
мен Дмитрович (р.н.невід. – 1422) мав шістьох синів, від яких пішли князі
Бабичі, Бабічеви (в Росії), Друцькі - Прихабські, Друцькі - Соколинські, Соко-
линські - Коноплі, Друцькі - Озерецькі, Друцькі - Зубревицькі, Друцькі - Горські,
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Друцькі - Любецькі, Друцькі - Толочинські та ін. Один із синів Семена Дмит-
ровича – Іван Путята (р. н. невід. – 1440) – був членом ради великого князя
литовського Свидригайла. Син Івана Путяти –Дмитро Путятич (р. н. невід. –
1505) – був київським воєводою (1492–1505), одним з перших українських
князів, який розумів роль запорозького козацтва й спирався на нього у бо-
ротьбі проти ординських наскоків. Деякі представники роду Друцьких актив-
но виступали за права православних українців та білорусів у ВКЛ, підтримали
повстання князя Михайла Глинського (1508). Коли воно зазнало поразки, троє
князів Друцьких втекли до Московії, започаткувавши там відгалуження мо-
лодшої гілки роду. Після приєднання Смоленська й Смоленщини до Московської
держави (1654) Друцькі перейшли на службу цареві Олексію. Яків Друцький -
Соколинський загинув (1671) під час придушення повстання під керівництвом
Степана Разіна. Інші представники роду залишалися в Речі Посполитій. З
їхнього середовища вийшло чимало відомих діячів, наприклад Лаврентій Друць-
кий – Соколинський (р. н. невід. – 1725), уніатський смоленський архієпископ;
Ксаверій Друцький – Любецький (1778–1846) – міністр фінансів у Царстві
Польському.

Князівський рід Друцьких дуже розгалужений, завдяки шлюбним зв’яз-
кам він пов’язаний з такими визначними родами, як Вишневецькі, Воротинські,
Кміти, Масальські, Заславські, Монтовти, Сапіги, Семашки та ін. Нащадки
Друцьких і нині живуть в Україні, Білорусі, Польщі, Росії та інших країнах.

Літ.: Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і
Центральна Україна). – К., 1993.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю. А. Друцькі // Енциклопедія
історії України. – К., 2004. – Т. 2. – С. 485).

Йона І Глезна, київський митрополит (світські ім’я та прізвище невід.;
р. н. невід. – 1494) – київський митрополит (1492–1494). Походив зі шляхетсь-
кого українського чи білоруського роду, був полоцьким архієпископом (1482–
1488). По смерті свого попередника, київського митрополита Симеона (1488),
очевидно, виконував його обов’язки. Був обраний митрополитом на Соборі
1492 (за іншими, вірогіднішими, даними – 1490). Того ж року послав до кон-
стантинопольського патріарха свого представника Йосифа І Болгариновича,
архімандрита Свято-Троїцького монастиря в Слуцьку за благословенням. Дбав
про розбудову храмів та монастирів, регулярно здійснював візитації своєї мит-
рополії (Полоцьк, Мінськ), прагнув за допомогою православних князів і шлях-
ти добитися поліпшення стану Православної Церкви в Польсько-Литовській
державі. По його смерті митрополитом був обраний Макарій І.

Літ.: Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т. 5; Макарий (Булгаков).
История Русской Церкви. – М., 1996. – Т. 5.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю.А. Йона І Глезна // Енциклопе-
дія історії України. – К., 2005. – Т. 3. – С. 654).

Йона ІІ, київський митрополит (світські ім’я та прізвище невід.; сер.
ХV ст. – 1507) – київський митрополит (1503–1507). Виходець з Московсь-
кої держави, де був висвячений на священика. Мав дружину і дітей. Став
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наближеною особою до княжни Олени, дочки великого князя московського
Івана ІІІ. Разом з нею, коли вона у 1495 р. вийшла заміж за великого князя
литовського Олександра (з 1501 р. – і польського короля), виїхав до Вільна. Був
княжим духівником, а також священиком у одному з віленських православних
храмів, пізніше – віленським намісником київського митрополита Йосифа І
Болгариновича. Очевидно, овдовівши вже у ВКЛ, прийняв чернечий остриг і
став архімандритом (по березень 1503 р.) Свято-Воскресенського монасти-
ря у Мінську. Після смерті Йосифа І за клопотанням великої княгині Олени,
хіротонізований на київського митрополита (до жовтня 1503), наступного року
дістав благословення від константинопольського патріарха Пахомія. Дбав про
поліпшення правового й матеріального стану Православної Церкви, розбудо-
вував храми й монастирі. Велику увагу приділяв відродженню Колозького
монастиря у Гродно; освятив Благовіщенський храм Супрасльського Благо-
віщенського монастиря тощо. В липні 1507 р., вже будучи тяжко хворим, на-
писав два заповіти, за якими головну частину свого майна передавав Церкві.

Літ.: Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. – М., 1996. – Т. 5.
(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю. А. Йона ІІ // Енциклопедія історії

України. – К., 2005. – Т. 3. – С. 654–655).

Йосиф І Болгаринович, київський митрополит (світські ім’я та прізвище
невід.; р. н. невід. – 1501) – київський митрополит (1498–1501). Походив із впли-
вового українського православного роду, який був споріднений із Сапігами. Бол-
гариновичі (Булгариновичі) мали свої маєтності на Волині. Він отримав добру
освіту, був висвячений на ієромонаха, призначений архімандритом Свято-
Троїцького монастиря в Слуцьку. Не пізніше 7.06.1492 призначений смоленсь-
ким єпископом. По смерті київського митрополита Макарія І (1.05.1497) Йосиф
І завдяки клопотанню Івана Сапіги був поставлений великим князем литовсь-
ким Олександром на Київську митрополію (30.05.1498). Водночас він керу-
вав і смоленською кафедрою. Константинопольський патріарх Йоаким І
благословив Йосифа І на митрополію лише 1500 р. Можливо, така затримка
була викликана тим, що саме великий князь призначив Йосифа І митрополи-
том, хоч згідно з церковним правом його повинен був обрати церковний Со-
бор. Крім того, він виявляв певну схильність до Флорентійської церковної унії
1439 р. і вів з цього приводу листування з римським папою Олександром VІ.

Під час свого архієрейського служіння сприяв розбудові Київської митро-
полії, будівництву храмів і монастирів, зокрема освятив навесні 1500 р. церкву
св. Іоанна Богослова Супрасльського монастиря. У 1501 р. тяжко захворів і
помер. Спадкоємцем Йосифа І на митрополичій кафедрі був Йона ІІ.

Літ.: Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т. 5; Макарий (Булгаков).
История Русской Церкви. – М., 1996. – Т. 5; Гудзяк Б. Криза і реформа. Київська митро-
полія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю. А. Йосиф ІІ Солтан // Енцикло-
педія історії України. – К., 2005. – Т. 3. – С. 657).

Йосиф ІІ Солтан (світське ім’я невід.; сер. ХV ст. –  поч. 1522 р.) –
київський митрополит (1507–1522). Походив з відомого православного шля-
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хетського роду. Народився очевидно на Київщині. Дістав добру освіту. Буду-
чи архімандритом, здійснив подорож до Святої землі. Пізніше став смоленсь-
ким єпископом і на цій посаді зарекомендував себе послідовним противником
політичних інтенцій Московської держави. По смерті київського митрополита
Йони ІІ з благословення Константинопольського патріарха був призначений
королем польським та великим князем литовським Сигізмундом І на вакант-
ну кафедру (1507). Виявив себе активним оборонцем Православної Церкви в
Польсько-Литовській державі. Незважаючи на тиск з боку короля, відмовив-
ся прийняти Флорентійську церковну унію 1439 р. З ініціативи Йосифа ІІ було
скликано три православних Собори, серед яких найбільше значення мав
Віленський Собор (1509–1510). Його ухвали були спрямовані на послаблення
права патронату місцевих світських владик над парафіями, зміцнення автори-
тету київського митрополита, посилення церковної дисципліни тощо. Поста-
нови Собору (“Правила”) були написані самим Йосифом ІІ. Спираючись на
підтримку українських і білоруських феодалів, насамперед князя К. Острозько-
го, він добився видання Сигізмундом І привілею, що підтверджував давні права
Православної Церкви. Був першим київським митрополитом, котрий до титу-
лу “Київський” додав і “Галицький”, зміцнивши тим самим єдність Право-
славної Церкви. Велику увагу приділяв розбудові нових храмів і монастирів,
насамперед Супрасльського Благовіщенського монастиря. Йосиф ІІ підтри-
мував православні братства, зокрема віленське Спасо-Преображенське, на-
дав устав Супрасльському Благовіщенському монастиреві, є автором цікавого
“Опису Слуцького монастиря”. З ініціативи Йосифа ІІ його дяк Федір перепи-
сав з давнього списку першу частину Біблії – “П’ятикнижжя”.

Літ.: Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т. 5; Ульяновський В. І.
Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К., 1994. – Кн. 1–2.

Коялович Альберт Віюк (1609–1667) – литовський хроніст, теолог і
педагог ХVІІ ст., автор хроніки, у котрій висвітлювалися дії козацтва у 1649–
1658 рр. Походив зі сполонізованої литовської шляхти гербу “Віюк”. Наро-
дився у Каунасі (Ковно), мав трьох братів, один з яких (Петро) був
віце-ректором Віленської академії, відомим теологом. Коялович ще замоло-
ду вступив до ордену єзуїтів, вчився в Несвіжі, Смоленську, Вільні. У 1638 р.
закінчив повний курс Віленської академії, став доктором філософії і виклада-
чем у цьому навчальному закладі, а згодом – доктором теології (1645). З
1649 р. Коялович – проканцлер Віленської академії; у 1654–1655 рр. викону-
вав обов’язки її ректора. Як єзуїтський прокуратор Литви був делегований до
Риму на конгрегацію ордену єзуїтів. Приїхавши звідти, не міг повернутись у
Вільно, зайняте московськими військами, і тому як духівник віленського єпис-
копа Завіші переїжджав з міста в місто. У 1662–1666 рр. виконував обов’язки
голови чернечого дому у Вільні, одночасно був заступником провінціала (го-
лови литовських єзуїтів). Через гоніння з боку князів Радзивилів переїхав до
Варшави, де й помер.

Коялович є автором ряду друкованих праць з філософії та теології. Він –
автор друкованої “Історії Литви” у двох частинах, виданих відповідно у 1650
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та 1669 рр. Тут історія Литви доводилася до смерті короля Речі Посполитої
Сигізмунда ІІ Августа у 1572 р. Коялович написав також “Хроніку Радзи-
вилів” і “Хроніку Сапіг” (остання не збереглася). Найважливішим його тво-
ром, писаним, як і попередні, латиною, є “Про дії проти запорозьких козаків у
1648–1649” (Вільно, 1651). Книга складається з трьох частин: 1. “Короткий
опис дій проти запорозьких козаків Великого князівства Литовського у 1648–
1649 рр.”; 2. “Короткий опис дій проти запорозьких козаків у 1648 князя на
Вишневці та Лубнах Єремії Корибута Вишневецького…”; 3. “Короткий опис
1649 р. до Зборовських переговорів…” Понад половину обсягу книги присвя-
чено опису подій Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр.,
які відбувалися на її початковому етапі в Білорусі. Тут апологетизується
діяльність короля Яна ІІ Казимира, Я. Вишневецького, К. Л. Сапіги. Симпатії
автора цілком на боці Речі Посполитої, він засуджує українських і білоруських
повстанців. Проте твір Кояловича містить чимало оригінальних звісток про
українських повстанців, зокрема запорозьких козаків. І насамперед у цьому
полягає його цінність для дослідників історії України козацької доби.

Літ.: Плохий С. Н. Освободительная война украинского народа 1648–1654 гг. в
латиноязычной историографии середины ХVІІ века. – Днепропетровск, 1983.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю.А. Коялович // Українське ко-
зацтво. Мала енциклопедія. – К – Запоріжжя, 2006. – 2-е видання. – С. 313).

Михайло Олелькович (Михайло Слуцький) (1418 (?) – 1481), видатний
представник знаменитого українсько-білоруського князівського роду, який з
1395 до 1612 рр. володіли Слуцьким князівством. Внук київського князя Во-
лодимира Ольгердовича, другий син князя Олелька (Олександра) Володими-
ровича (поч. ХV ст. – 1454) та княгині Анастасії Василівни, дочки великого
князя московського Василя І та Софії Вітовтовни; брат Семена-Василя Олель-
ковича (бл. 1420–1470), останнього правителя удільного Київського князів-
ства у 1454–1470 рр. Мав також трьох сестер: Федору (одружену з князем
Семеном Гольшанським), та ще двох, котрі вийшли заміж відповідно за князя
Юрія Пронського та молдавського господаря Стефана. Разом з батьком та
братом брав активну участь у боротьбі за великокнязівський престол Свид-
ригайла та Сигізмунда Кейстутовича. Після поразки Свидригайла був заа-
рештований в разом з братом Семеном та матір’ю перебував у в’язниці в
Уцянах. Після вбивства Сигізмунда князями Чорторийськими присягнув з
батьком і братом королю Казимиру, допомагав батькові здобути київський
престол, сам повернувся до Слуцька й Копиля. Підтримував Православну
Церкву, зокрема Лаврашівський монастир, будував храми; підтримував літо-
писання в Слуцьку. По смерті батька прагнув поділу Київського князівства,
але король Казимир змусив його відмовитися від цих претензій. Певний час
був великокнязівським намісником у Великому Новгороді. По смерті бездітно-
го брата Семена (панував у Києві у 1455–1470) добивався, спираючись на
підтримку киян, посісти київський престол, але безуспішно. Київське князів-
ство було ліквідоване, а у Києві був поставлений королівський намісник Мар-
тин Гаштольд. Невдоволений ліквідацією удільного Київського князівства
Михайло Олелькович разом з деякими іншими князями (Федір Більський, Іван
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Гольшанський) організував змову проти Казимира Ягеллончика, вступив у
таємні переговори з Москвою, обіцяючи їй за підтримку передати деякі біло-
руські землі. Але змову було викрито і Михайла Олельковича засудили до
страти.

Він був одружений з Ганною, від шлюбу з якою народився єдиний син
Семен (помер у 1505). Цей одружився з княгинею Настасією Мстиславсь-
кою, а їхні діти Юрій та Олександра породичалися з князями острозькими та
Радзивилами. Від Юрія пішла лінія князів Олельковичів-Слуцьких у Білорусі:
Юрій Юрійович (1559–1586), Софія Юріївна (св. Софія) (1585–1612), по смерті
якої династія перервалася.

Мисаїл, київський митрополит. По смерті київського митрополита Гри-
горія Болгарина його спадкоємцем на престолі став у 1474 р. Мисаїл Пструць-
кий (Друцький-Соколинський-Бабич), який походив з білоруського боярського
роду. Він заснував своїм коштом Свято-Троїцький монастир в Череї на Моги-
лівщині і був архімандритом даної обителі. На початку 1450 р. став смоленсь-
ким єпископом, приблизно у 1454–1456 рр. їздив до московського князя Василія
І по чудотворну ікону Смоленської Божої Матері, вивезену до Москви у 1404 р.

Справа з підтвердженням Мисаїла на митрополії королем Казимиром ІV
затяглася, а тим часом константинопольський патріарх Рафаїл висвятив на
Київську митрополію Спиридона, уродженця Твері. Однак Казимир ІV не виз-
нав Спиридона і той мусив тікати до Москви, де його заслали в монастир.
Король змушував Мисаїла до прийняття Флорентійської унії, відмовляючись в
іншому випадку ствердити його на митрополичому престолі. Під тиском ко-
роля Мисаїл нібито вислав 14. 03. 1476 р. свого листа до папи Сикста ІV. У
цьому листі Мисаїл схилявся до Флорентійської унії, але просив папу про при-
слання двох представників (від католиків і від православних), щоб вони вит-
лумачили б ухвали Флорентійського собору. Водночас тут містилися скарги
на переслідування православних з боку католиків, йшлося також на загрозу
для християн з боку мусульманських Османської імперії та Кримського хан-
ства. Автентичність даного листа, якого знайшов у 1605 р. і видрукував гре-
кокатолицький митрополит І. Потій, викликала дуже великі сумніви ще у 17 ст.
і дискусії навколо нього не припиняються й досі. Навіть якщо визнати даний
лист автентичним, він не мав суттєвих наслідків. Мисаїл керував митропо-
лією до своєї смерті, яка сталася восени чи взимку 1480 /1481 рр. Його на-
ступником було обрано Симеона, що був київським митрополитом у
1480–1488 рр.

Дж.: Русина О. Мисаїлове послання Сиксту ІV за Синодальним списком // Ук-
раїнський археографічний щорічник. – К. – Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 281–296.

Літ.: Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т. 5; Макарий (Булга-
ков). История русской Церкви. – М., 1996. – Кн. 5; Hryniewicz W. Przeszłość zostawić
Bogu. Opole, 1995; Mironowicz A. Kośćioł prawosławny w państwie Piastów i Jagiełłonów. –
Białystok, 2003.

Міхал Ян Пац (1728 або 1730 – листопад 1787) – представник одного з
найзначніших магнатських родів Речі Посполитої Паців (Пацавичів) гербу
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“Гоздава”, маєтності якого знаходилися переважно у Литві та Білорусі. Син
Юзефа, внук Яна Казимира Паца. Був наближеною особою князя Кароля-
Станіслава Радзивила, генерал-майор ВКЛ (1764), генерал-лейтенант (1766).
Учасник Радомської конфедерації 1767. Восени 1768 організував у Новгород-
ку Генеральну конфедерацію ВКЛ як частину Барської конфедерації. Капіту-
лював разом з Радзивилом, але влітку 1769 знову приєднався до конфедерації.
31.10.1769 – обраний маршалком литовським Барської конфедерації, брав
участь у боях проти російських військ та військ короля Речі Посполитої
С. Понятовського. Після поразки конфедератів жив на еміграції (Словаччина,
Сілезія), помер у Страсбургу. Гостро засуджуючи сваволю і насильства
польської шляхти, Шевченко у поемі “Гайдамаки” згадав про Паца як одного
з лідерів барських конфедератів (“На гвалт Пулавського і Паца встає шля-
хетськая земля”).

Радзивил Богуслав (3.05.1620–28.12.1669), визначний політичний діяч
Речі Посполитої, мемуарист. Походив з найвпливовішого у ВКЛ князівського
роду Радзивилів, пов’язаного з багатьма королівськими родинами Європи
(Ягеллони, Вази, Гогенцоллерни, Габсбурги, Бурбони), а також князівськими
династіями, насамперед Острозькими та Слуцькими. Батько – Януш Радзи-
вил (1579–7.11.1620), мати – Єлизавета – Софія Гогенцоллерн (1589–1630),
яка була дочкою Йоганна Георга, бранденбурзького курфюрста у 1571–1598 рр.
Хрещеним батько Б. Радзивила був Фридрих V (1598–1632), “зимовий ко-
роль” (1618) у Чехії. Будучи протестантом, Радзивил навчався в євангелі-
стських школах ВКЛ (Долятичі під Мінськом, Кейдани, Вільно), Прусії,
пізніше – Голландії (Грюнінген). Його домашнім вчителем був євангелістсь-
кий пастор і хроніст Павло Демитрович. В юності та в молоді роки Радзивил
багато подорожував по західній Європі, брав участь у війнах (Голландія), слу-
жив при дворі короля Речі Посполитої Владислава ІV. У 1646–1648 рр. вів
успішні переговори із своїм кузеном Людовиком ХІV, королем Франції, а та-
кож з кардиналом Мазаріні та графом де Брежі про свій перехід на французь-
ку службу на чолі найнятих у Речі Посполитій військ. Перед цим загін козаків,
в т.ч. й Богдан Хмельницький, воював під Дюнкерком (північна Франція) і до
його мобілізації був причетний де Брежі. Однак з вибухом повстання на Ук-
раїні у 1648 р. повертається на батьківщину і займається переважно мобіліза-
цією військ, спорядженням іноземних найманців, тощо. Брав участь у битвах
під Берестечком, Білою Церквою (1651), Жванцем (1653). З 1654–1655 рр.
все активніше підтримує опозиційні виступи проти короля Яга-Казимира сво-
го двоюрідного брата, князя Януша Радзивила, який був тоді польним геть-
маном литовським. По смерті брата наприкінці 1655 р. відкрито переходить
на бік шведського короля Карла Х Густава, відіграє значну роль у формуванні
антипольської військової коаліції, провадить інтенсивні контакти з Б. Хмель-
ницьким, І. Виговським, П. Тетерею, Г. Гуляницьким та ін. керівниками Геть-
манщини, вів безпосередні переговори з Ю. Немиричем, тощо. Наприкінці
1656 р. добився від союзників по коаліції визнання окремого князівства, яке
лежало б у Новогрудському воєводстві, планував значне розширення цього
князівства на значну територію Білорусі і Підляшшя. Його мав очолити сам
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Б. Радзивил, а столицею мала очевидно стати родинна маєтність – Слуцьк. З
подоланням Річчю Посполитою тяжкої кризи 1655–1657 рр. і укладенням
польсько-бранденбурзького миру 1657 р. стає генеральним намісником Прусії
і командуючим прусською армією. У 1658 р. Б. Радзивил помирився з коро-
лем Яном-Казимиром, однак вже у 1663 р. почав підтримувати з князем Є. Лю-
бомирським. 24.12.1665 р. одружився з Анною-Марією Радзивил, яка народила
єдину дочку (Людвику-Каролину), але невдовзі померла (27.03.1667). після
відставки короля Яна-Казимира у 1668 р. Радзивил був висунутий групою
литовських феодалів кандидатом на корону, але безуспішно. Помер від апоп-
лексичного удару.

Залишив по собі значну документальну спадщину, “Приватний щоден-
ник” (1637–1659) і “Автобіографію”, у котрій описав і Берестейську битву
1651 р.

Літ.: Radziwiłł B. Autobiografia. – Warszawa, 1978.

Тишкевичі (Тишковичі) – визначний українсько-білоруський рід ХV–
ХІХ ст. Його протопластом вважається київський боярин Тишко Каленико-
вич (др. пол. ХV ст.), котрий у свою чергу походив з боярського київського
роду Калениковичів ХІV–ХV ст. (Від Тишка беруть початок також Скумини-
Тишкевичі, Каленицькі-Тишкевичі, Стретовичі-Тишкевичі, Олехновичі-
Стецькі). Тишкевичі були пов’язані у ХVІ–ХVІІ ст. з князями Вишневець-
кими, Вольськими, Головчинськими, Заславськими,  Масальськими,
Острозькими, Соломирецькими, також з Воловичами та ін. шляхетськими
родами. Син Тишка – Іван на початку ХVІ ст. був архімандритом Києво-Пе-
черської лаври. У ХVІ ст. до найвизначніших представників роду Тишкевичів
належали: Василь Тишкевич, черкаський намісник у 1536–1537, Олександр
(Звір) Тишкевич, київський городничий (1564). Януш (Ян) Тишкевич, жито-
мирський староста (1626–1630), київський воєвода (1630–1649) уже перей-
шов у католицизм, активно протидіяв Петру Могилі, зокрема прагнув посади-
ти архімандритом Києво-Печерської лаври замість нього свого родича, уніата
Германа Тишкевича. Остафій Тишкевич був у 1665–1668 рр. житомирським
старостою. З середини ХVІІ ст. рід Тишкевичів полонізується, не випадково
ряд його представників (Криштоф, київський підчаший у 1646–1658, черні-
гівський воєвода у 1658–1660; Фелікс, Феліціан та ін.) брали участь у приду-
шенні Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 і в часи
Руїни, причому Криштоф Тишкевич брав участь у проведенні дипломатичних
переговорів з Б. Хмельницьким у Переяславі (1649) і в подальші роки. Маєт-
ності Тишкевичів були на Київщині, Волині, також у Білорусі. Рід Тишкевичів
займав достатньо значне місце в Речі Посполитій ХVІІІ ст. У ХІХ ст. особ-
ливо відзначилися музеєзнавець і колекціонер Пій Тишкевич (1756–1858) та
його сини: Костянтин (1806–1868), учасник польського повстання 1830–1831 рр.
та Остафій (1814–1873), які були засновниками білоруської наукової археології
(Костянтин створив у Логойську перший білоруський археологічний музей),
написали важливі праці також в галузі історії, етнографії, фольклористики,
музеєзнавства та освітні діячі. Рід Тишкевичів існує і в наші дні, переважно в
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Польщі (до нього належить насамперед відома кіноактриса Беата Тишке-
вич).

Дж.: Руська (Волинська) Метрика. – К., 2002; Пам’ятки історії Східної Європи. –
Острог – Варшава – Москва, 1999;

Літ.: Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ – початок ХVІ ст.):
склад, суспільна і політична роль. – Львів, 2000; Яковенко Н. М. Українська шляхта з
кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.

Ходкевич Ян Карл (бл. 1560 – 24. 09. 1621), видатний державний і
військовий діяч Речі Посполитої, жмудський староста (з 1593), віленський
воєвода, польний гетьман литовський (1600–1621). Представник стародавнь-
ого литовсько-білоруського роду, який походив від київського боярина Ходки
(за іншими даними – від литовського язичеського жерця Борейки). Вірш “На
старожитний клейнот (герб) …Ходкевичів” вмістив у передмові до “Учи-
тельного Євангелія” (1616) Мелетій Смотрицький. Рід Ходкевичів пов’яза-
ний з Більськими, Слуцькими та ін. князівськими династіями. Ян Карл був
онуком Єроніма Ходкевича, брат якого Григорій відзначився як великий геть-
ман литовський, покровитель друкарів І. Федорова та П. Мстиславця (сприяв
у заснуванні ними друкарні у своїй маєтності Заблудові). Ян Карл Ходкевич
був сином жмудського старости графа Яна Ходкевича (1537–1579) та княгині
Зборовської. Закінчив єзуїтський колегіум у Вільні, здійснив ряд подорожей
Західною Європою, наприкінці 16 ст. служив у каральних військах іспанського
герцога Альби, які придушували голландських повстанців, один з керівників
карального війська, яке придушувало повстання С. Наливайка. Учасник ро-
кошу Зебржидовського (1607), брав участь (разом з братом Олександром) у
поході проти молдавсько-валаського господаря Михая Хороброго (1600),
польсько-шведській війні поч. XVII ст. у Прибалтиці. Особливо прославився
Ходкевич своєю перемогою над військами шведського короля Карла ІХ під
Кірхгольмом (28. 09. 1604), внаслідок чого оволодів Ригою. Під час “Смутно-
го времени” у Московській державі здійснив походи на Москву (1611–1612 і
1617–1618), залучаючи до цієї акції і запорізьких козаків. Був головнокоманду-
ючим військ Речі Посполитої у Хотинській війні 1621 р., відіграв видатну роль
у цій переможній кампанії. Помер наприкінці Хотинської війни, похований у
Острозі, пізніше перепохований у Млинові та Великій Берестовиці. На свій
кошт збудував ряд католицьких костелів і монастирів у Литві й Білорусі.

Був одружений з з дочкою подільського воєводи Софією Мелецькою, а
після її смерті у 1618 р. – з Анною - Алоїзою Острозькою, дочкою волинсько-
го воєводи Олександра Острозького. Мав синів і дочок.

Літ.: Чаропка В. Уладары Вялікаго князства. – Мінск, 2002.

Хребтовичі (Хрептовичі, Храптовичі) – визначний українсько-біло-
руський рід ХV–ХІХ ст., який за родовою легендою бере початки у ХІ–ХІІ ст.
Однак протопластом цього роду як магнатського є Вишгерду (Візігерд) Хреб-
тович, якому у 1413 р. було дано герб “Одровонж”. Рід був пов’язаний в пер-
шу чергу з Хребтовичами-Богуринськими (ця гілка вимерла у ХVІІІ ст.), а
також з Глинськими, Горностаями, Голшанськими, Сангушками, Сокольськими,
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Четвертинськими, Чорторийськими та ін., у ХVІІІ ст. – з Пшездецькими, Бжо-
стовськими, у ХІХ ст. – з фон Ренне та Нессельроде. Родові гнізда Хребто-
вичів були на Волині та в Новгородщині в Білорусі (Щорси), важливу роль
відігравали у ХІХ ст. маєтності Вишнів та Бешенковичі. Піднесення роду по-
в’язане з братами Іваном (помер у 1513) та Федором Хребтовичами, які
обіймали важливі державні посади за часів великого князя литовського Олек-
сандра, зокрема Іван був його послом до Польщі, Московської держави, Криму,
а Федір – до Тевтонського Ордену. Останньому король Сигізмунд І віддав у
1522 р. в опіку Богородицький монастир у Лаврашеві, а у 1526 р. – Пересоп-
ницький монастир на Волині. Іван, який додав до свого прізвища прізвисько
Літавор, потрапив у московський полон разом з князем Костянтином І Ост-
розьким після невдалої битви на р. Ведроші. Юрій (в чернецтві – Гермоген)
Літавор Хребтович був у др. пол ХVІ ст. полоцьким архієпископом. У ХVІІ ст.
рід окатоличується, що відзначав М. Смотрицький у своєму “Треносі”. Юрій
Адамович Літавор Хребтович (1588–1650) був сенатором Речі Посполитої,
обіймав ряд важливих державних посад. Уславився збудуванням католицького
костелу свв. Якова та Філіпа на пл. Лукишки у Вільні (1624 р.). Його син Ян
потрапив у полон у Жовтоводський битві (1648 р.). Йоахим Ігнаци Юзеф Літа-
вор Хрептович (1729–1812) – громадський, політичний і державний діяч Речі
Посполитої, поет, публіцист і перекладач, гуманіст, один з творців Едукаційної
комісії (міністерства освіти) в Речі Посполитій (1773), міністр закордонних справ
ВКЛ (1791), останній литовський канцлер (1793). Планував провести аграрну
реформу, яка мала б супроводжуватися ліквідацією кріпацтва. Заснував у Вар-
шаві “Товариство друзів науки”, у Щорсах створив багату бібліотеку та архів,
куди увійшла частина зібрання Ю. Залуського (1768). Його старший син Адам
Хребтович (1768–1844), меценат, бібліофіл і просвітитель, учасник повстання
Т. Костюшки 1794 р., продовжив збирати книги й рукописи. У Щорській бібліо-
теці працювали А. Міцкевич, Й. Лелевель та ін.видатні діячі культури, активно
користувалися нею члени Київської Археографічної комісії. У 1914 р. внаслідок
воєнних дій його бібліотека була вивезена до Вільна, Варшави та Києва, част-
ково потрапила до Кракова. Основна її частина зберігається нині в НБ України
ім. Вернадського у Києві. Молодший син Йоахима – Іриней Хребтович (1775–
1850) відіграв значну роль у господарському житті Вітебщини, мав цінну колек-
цію скрипок. Його єдиний син Михаїл (1809–1892), зять міністра закордонних
справ Нессельроде, відзначився на дипломатичній ниві, був послом Російської
імперії у Королівстві Обох Сицілій, Бельгії, Англії, став наближеною особою
царя Миколи І і отримав графський титул. Помер бездітним і рід був продовже-
ний тільки по жіночій лінії сестрами Михаїла – Марією (Бутеневою) та Оленою
(Титовою). Його нащадки по жіночій лінії після жовтневої революції 1917 р.
емігрували, живуть на Заході і в наші дні.

Найвизначнішим представником Хребтовичів - Богуринських був Мелетій,
архімандрит Києво-Печерської лаври, потім (1580–1593) – володимирський
архієпископ.

Літ.: Асвєтнікі зямлі бєларускай. – Мінск, 2001.; Бутенев М. А. История старой рус-
ской дворянской семьи. Хроника семьи Бутеневых. – М., 2002; Яковенко Н. М. Українсь-
ка шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.
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З енциклопедичних статей (монастирі)

Супрасльський Благовіщенський чоловічий монастир – важливий
церковно-культурний центр Білорусі та України, який виник у 1498 р. Спочат-
ку він був заснований у Городку, а у 1500 р. – перенесений неподалік на берег
р. Супрасль під м. Супрасль на білоруському Підляшші (нині – Польща). Його
засновником був новгородський воєвода і маршалок ВКЛ Олександр Ходке-
вич (помер у 1549) і смоленський архієпископ (майбутній київський митропо-
лит) Йосиф ІІ Солтан, який надав монастиреві право ставропігії. О. Ходкевич
(помер у 1549) та його син Григорій були покровителями храму і надавали
йому значну матеріальну допомогу. У 1505 р. константинопольський патріарх
Йоахим затвердив фундацію монастиря. Йосиф ІІ подарував монастиреві
чудотворну ікону Супрасльської Божої Матері – Одигітрії, копію образу Смо-
ленської Божої Матері. Ця ікона знаходилася в монастирі до 1915 р., але че-
рез німецький наступ була перенесена до Слуцька і зникла у воєнні роки. Дочка
Івана ІІІ – Олена, дружина великого князя литовського Олександра, подару-
вала в монастир список ікони Володимирської (Вишгородської) Божої Ма-
тері.

Першими насельниками обителі були ченці з Києво-Печерської лаври.
Невдовзі (у 1501) була збудовано дерев’яний храм на честь св. Іоанна Бого-
слова (згорів у 1650), у 1503–1510 рр. було збудовано велику трьохпрестольну
Благовіщенську церкву, яка мала також оборонне значення, а при ігумені Сер-
гію (Кимбарі) (1532–1565), коли монастир став лаврою, її прикрасив фреска-
ми сербський живописець, афонський чернець Нектарій; тоді ж було збудовано
і Воскресенський храм. У ХVІІ–ХІХ ст. продовжувалася розбудова монас-
тирського комплексу (палац архімандритів, кам’яна дзвіниця, келії тощо,
пізніше – церкви свв. Пантелеймона, Іоанна Богослова, Георгія Переможця).
Вже тоді була сформована одна з найбільших у православному світі бібліо-
тек, діяв скрипторій, у монастирі працювала ціла група вчених ченців, працею
яких були створені численні списки богослужбових книг, Супрасльський літо-
пис, Волинський літопис (у складі Супрасльського збірника), редакції літо-
писів ВКЛ, понад 10 оригінальних полемічних антикатолицьких творів і т. д.,
тут виник особливий церковний пісенний стиль (супрасльський розспів). Ченці
на чолі з архімандритом Іларіоном (Масальським) – учасником антиунійного
собору у Бересті не сприйняли унії, але після смерті Іларіона у 1609 р. під
тиском Ієроніма Ходкевича вони змушені були підкоритися волі Іпатія Потія.
Для зміцнення престижу монастиря римський папа Бенедикт ХІV прислав
сюди частини древа Животворящого Хреста і частину мощей св. Юстина
(1750). З 1772 р. тут знаходилася головна резиденція ордену василіян. До
1853 р. тут діяло духовне училище, у 1674–1803 рр. – друкарня. У 1794 р.
монастир підтримав повстання Т. Костюшки, через що уряд Прусії конфіску-
вав його маєтності. За умовами Тільзітського миру (1807) монастир опинився
під владою Російської імперії і з 1837 р. знову став православним. Тут існува-
ла школа, готель для паломників, діяло Благовіщенське братство (1893). У
роки Першої світової війни ченці були змушені евакуюватися (1915), коли ж
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після війни вони стали повертатися, польський уряд закрив монастир (1919),
розмістив на його території світські установи, а у 1927 р. перетворив його у
католицький (ордену салезіанців). У 1939 р. монастир зазнав нових руйнацій,
але в 1943 відродився як православний. 22 липня 1944 р. гітлерівці спалили
монастир і підірвали Благовіщенський храм, у 1945 р. польські партизани виг-
нали звідси православних ченців і певний час він діяв як католицький. З 1948 р.
монастирські будівлі використовувалися не за призначенням. Було закрито на
певний час і православну парафію в Супраслі, настоятелем якої у 1931–1970 рр.
був о. Олексій Мулярчик, а потім (1971–1984) – о. Олександр Макаль. У 1957–
1958 р. було відбудовано церкву св. Іоанна Богослова, а потім (1984 та 1996)
польський уряд передав весь комплекс будівель Польській Автокефальній
Православній Церкві. У 1984–1989 рр. монастир відроджено повністю, нині
завершується реставрація його головних споруд, відновила свою діяльність і
монастирська типографія. Нині Супрасльський монастир є однією з найваж-
ливіших святинь для православних Польщі, переважну більшість яких скла-
дають білоруси та українці.

Літ.: Булгаков С. В. Настольная книга священно-церковно-служителя. – М., 1913
(2-е вид. 1993). – Т. 2; Николай (Долматов). Супрасльський Благовещенский монастырь.
СПб., 1892; Рэлігія і царква на Беларусі. – Мінск, 2001; 500 lat Monasteru w Supraślu. –
Supraśl, 1998; Makal W. Przed Odrodzeniem Supraskiego monasteru. Historia Parafii
Prawosławnej w Supraślu w latach 1931–1984. – Suprasl, 2003.

Свято-Онуфріївський Яблочинський православний чоловічий мона-
стир був заснований троцьким воєводою Іваном Заберезинським у 1498 р.
під містечком Яблочною (Яблечною) на березі р. Західний Буг, на місці, де
було знайдено чудотворну ікону св. Онуфрія (зберігається у монастирі до-
нині). Благодійниками монастиря були відомі роди Заберезинських, Богуринсь-
ких, Сапіг та ін. В ХVІІ–ХХ ст. він залишився у регіоні єдиним православним
монастирем, який ніколи не припиняв своєї діяльності і не належав навіть тим-
часово іншій конфесії. При обителі існувала значна бібліотека, діяла школа
причетників, шпиталь. Підтримувався міцний зв’язок братії з Київською мит-
рополією, з Києво-Могилянською Академією, Київською духовною академією.
Монастир був потужним осередком духовного й культурного життя українців
Холмщини та Підляшшя. Саме тут у 1940 р. прийняв чернечий постриг мит-
рополит Іларіон (Огієнко).

В роки Першої та Другої світових війн він зазнав тяжких втрат, зокрема
10. 05. 1942 р. гітлерівці пограбували і спалили значну частину монастирських
будівель разом з архівом та бібліотекою, внаслідок цього перестав діяти храм
на честь Стрітення Господнього, тимчасово (до 1949) не діяла трапезна
церква. після акції “Вісла” значно скоротилася (до 80) кількість православних
парафіян монастиря, були конфісковані монастирські землі і частина майна. У
перші повоєнні роки обитель залишалася єдиним діючим православним мона-
стирем ПАПЦ (Польської Автокефальної Православної Церкви) і відіграла
видатну роль у розвитку ПАПЦ. З 1970 монастир швидко відроджується,
чому сприяло також перенесення сюди у 1974–1992 рр. філії Варшавської пра-
вославної духовної семінарії; певний час тут знаходилася також резиденція
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люблінського єпископа. Відродилася й традиція паломництва до монасти-
ря до мощів св. Онуфрія, перенесених сюди з Італії, в день цього святого
(25 червня).

Нині на території монастиря (ставропігійного з 1999) знаходиться голов-
ний (Свято-Онуфріївський) собор, також трапезна церква (св. Іоанна Бого-
слова) і три каплиці (Успіння Богородиці, Свято-Духівська і св. Афанасія
Берестейського). У 1994 р. було відкрито перший у Польщі православний музей
церковного мистецтва.

Літ.: Железнякович С. Яблочинский монастырь в межвоенный, военный и после-
военный периоды до наших дней (1918–1962) // Cerkiewny wiestnik. Warszawa, 2002. –
t. 3–4; Kuprianowicz G., Leśniewski K. Monaster św. Onufrego w Jabłecznej. – Jabłeczna,
1993; Mironowicz A. Kośćiół prawosławny w państwie Piastów i Jagiellonów. – Białystok,
2003; Zycie monasterskie w Rzeczypospolitej. – Białystok, 2002.

З історії білоруських монастирів

Історія Православної Церкви тривалий час була під фактичною заборо-
ною в СРСР. В наш час активно відроджується традиція її дослідження, од-
нак існує ще чимало “білих плям”. В пошуках джерел ми звернулись і до
матеріалів Інституту рукописів Національної бібліотеки України ім. В. Вер-
надського та деяких інших, куди увійшли також документи Києво-Могилянської
Академії, Київської Духовної Консисторії тощо. Вони стосуються зокрема
Свято-Троїцького монастиря у Слуцьку та деяких інших. (1). Особливо ціка-
вими є матеріали фонду 160 (“Київська духовна Академія”), куди увійшли
документи Києво-Могилянської Академії, Київської Духовної Консисторії
тощо (2).

Серед матеріалів даного фонду нашу увагу привернули три справи другої
половини ХVІІІ ст. (№№ 1126, 1144, 944). Перша з них – доповідна записка
від 6.10.1781 р., складена у відповідь на запит-указ Київської митрополії арх-
імандритом Свято-Троїцького монастиря у Слуцьку Павлом. Цим архіманд-
ритом був поза сумнівом Павло (Волчанський) (р. н. н. – 1783 р.), вихованець
КМА (1748–1750) і її викладач. Після 1752 р. він прийняв чернечий постриг,
перебував при митрополичій кафедрі, був кафедральним проповідником (1755–
1760), ігуменом Свято-Кирилівського монастиря у Києві (1760–1763). У лис-
топаді 1763 р. його було призначено архімандритом вищезгаданого монастиря
у Слуцьку і він обіймав цю посаду до самої смерті. Запит-указ було скерова-
но по різних благочиніях та монастирях для того, щоб мати уявлення і про
мережу монастирів, і про їхню історію, і про їхній актуальний стан. Таким
чином, Гавриїл Кременецький, київський митрополит у 1770–1783 рр., поста-
вив не тільки практичну, але й стратегічну мету, звернувши увагу духовен-
ства на створення історії кожної з обителей. Архімандрит Павло гідно виконав
поставлене завдання. Він розіслав відповідні вказівки по підлеглих йому мо-
настиря, спершись у першу чергу на розповіді старих ченців та перекази, та-
кож доступні йому писемні джерела з монастирського архіву (пом’яник
Слуцького монастиря, якісь старовинні рукописні “шпаргали”, довідки. В ре-
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зультаті була створено лаконічну, але достатньо достовірну довідку про 7 мона-
стирів (три слуцьких: Свято-Троїцький, Спаський та Свято-Іллінський жіно-
чий), Старчицький (колишній скит Свято-Троїцького монастиря), монастирі у
Заблудові, Морочі і Грозові. Слід відзначити, що Свято-Троїцький монастир у
Слуцьку здавна належить до числа одного з найвідоміших православних
центрів Білорусі. Він був заснований у ХV ст. (перша згадка відноситься
1455 р.) на лівому боці р. Случ у передмісті Тройчани, якому й дав свою назву.
Головний храм даного монастиря – церква Пресвятої Трійці був заснований
начебто у 1505 р. Монастир зазнав тяжких спустошень під час російсько-
польської війни 1654–1667 рр., але завдяки зусиллям власника Слуцька – князя
Богуслава Радзивила і жителям міста (шляхті й міщанам) у 1668–1669 рр. він
почав відновлюватися. У 1785–1788 рр. церква була відбудована у стилі баро-
ко (3). Що стосується Свято-Іллінського жіночого монастиря у Слуцьку, то досі
вважалося, що він був заснований у ХVІ ст. (перша згадка в джерелах під
1515 р.) (4). Однак Павло Волчанський пов’язує його заснування з іменами
князів Семена й Михайла Олельковичів-Слуцьких і відносить до 1480 р. чи тро-
хи пізнішого часу, отже удревнює час заснування обителі приблизно на чверть
століття. Нагадаємо, що князь Семен (бл. 1420–1470), син Олелька Володи-
мировича, внук Софії Вітовтовни, був останнім удільним київським князем.
Його брат Михайло (р. н. невід. – 1481) по смерті батька успадкував Слуць-
ке та Копильське князівства, був намісником ВКЛ у Новгороді. По смерті
брата король Казимир ліквідував автономію Київського князівства. У відповідь
князь Михайло очолив опозицію проти короля Казимира, але ця змова була
викрита, а князя Михайла страчено. Обидва брати Олельковичі славилися як
покровителі православної Церкви. Досить сказати, що князь Семен відбуду-
вав Успенську церкву Києво-Печерської лаври, де й був похований.

Заблудовський монастир у Підляшші (нині – на території Польщі) нале-
жить до числа найзнаменитіших уже хоча б тому, що тут існувала типографія
і діяли друкарі Іван Федоров (Федорович) та Петро Мстиславець, які видали
тут “Євангеліє учительне” (1569) і “Псалтир з часословцем” (1570). Друкарів
прийняв тут засновник Успенської церкви (1563) у Заблудівському монастирі
Григорій Олександрович Ходкевич (р. н. невід. – 1572 або 1573), гетьман
польний ВКЛ у 1561–1566 і гетьман великий литовський з 1566 р., палкий
прихильник православної віри. З 1598 р. монастир перейшов до біржансько-
дубинківської лінії роду Радзивилів і стає також одним із центрів Реформації.
Щоправда, коли Павло (Волчанський) згадує про заходи князя Януша Радзи-
вилла, гетьмана великого ВКЛ близько 1658 р., то він припускається хроноло-
гічної похибки, оскільки князь Януш помер у 1655 р. У другій половині ХVІІ ст.
при цьому монастирі діяли школа, шпиталь і бібліотека, але з середини ХVІІІ ст.
він став занепадати.

Інші монастирі, згадані у довідці Павла (Волчанського), належать до числа
другорядних, але це не зменшує цінності її свідчень. Особливо важливими є
дані про Старчицький (Старчеський ?) монастир, який бере свій початок від
каплиці Свято-Троїцького монастиря і про чудо, яке сталося тут у 1700 р. від
ікони Пресвятої Богородиці.
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Другий документ було створено приблизно в той же час, що і попередній,
в усякому випадку після 1778 р. Він являє певний звід довідок з різних монас-
тирів, але хто зайнявся цим ділом важко сказати, ймовірно один з ігуменів
білоруських монастирів. Навряд, що цим займався згаданий Павло (Волчансь-
кий), оскільки дані про Свято-Троїцький монастир у Слуцьку надто лаконічні і
грішать неточностями, як у випадку з архімандритом Феодосієм Василеви-
чем-Баєвським. Найважливіші його дані стосуються персоналій. Тут вказані
імена ряду ігуменів, говориться про їхнє навчання у Києво-Могилянській Ака-
демії, їхні переміщення. Тут йдеться також про досить значний Богоявленсь-
кий монастир у Пінську, про деякі маловідомі монастирі в Пінську та Більську
(на Підляшші), але чомусь не згадано про жіночий монастир на честь св. ве-
ликомучениці Варвари у Пінську.

Богоявленський монастир був заснований у серпні 1614 р. завдяки зусил-
лям шляхтянки Гарабурди і Пінського православного братства. Збудована
тоді церква розібрали уніати і тільки у 1633 р. з дозволу короля Владиcлава
ІV монастир було відроджено на околиці Пінська. У 1647 р. дерев’яний мона-
стир згорів, але у 1650 р. був знову відроджений, знову ставши головним цен-
тром православ’я на Пінщині. У 1799 р. дерев’яні будинки монастиря знову
згоріли, тому у 1800 р. монастир було розміщено у комплексі колишнього
Пінського єзуїтського колегіуму. Якраз третя справа (№ 944), яка містить у
собі документи Київської єпархії 1757–1798 рр., дозволяє значно доповнити
інформацію другої справи, дозволяє частково реконструювати зовнішній і
внутрішній вигляд Богоявленського монастиря до пожежі, стан його бібліоте-
ки тощо. Саме тут міститься довідка про монастир (арк. 10–14 зв.), складена
28.08.1757 р. її ігуменом Феофаном Яворським і братією (ієромонах Феофіл
Старинський, ієромонах Якинф Коленівський, ієромонах Атаназій, ієродиякон
Филимон Хапчинський, монах Севастіян, ієродиякон Паїсій Прицевський) у
відповідь на указ київського митрополита (у 1757–1770 рр.) Арсенія Моги-
лянського. Вона була складена у зв’язку з прийняттям монастиря новим ігу-
меном. Згідно з цією довідкою у Богоявленському монастирі була тоді велика
дерев’яна п’ятибанна церква, збудована у формі хреста, на честь Богоявлен-
ня. Церква була крита гонтом, але її дах сильно протікав. Великий цвинтар
було обнесено парканом, який уже починав валитися. До міста вела брама,
над якою стояла дзвіниця. З боку цвинтаря стояла інша брама, на цих воротах
були намальовані свв. Антоній та Феодосій Печерські, а на дверях св. архі-
стратиг Михаїл. Всередині монастиря стояла дерев’яна трапезна з храмом
св. Миколи-угодника. Тут же – келія ігумена та келії братії, криті гонтом, який
був уже старим і тому протікав. На ганку висів малий дзвін, був і стінний
годинник. При описі господарства автор записки вказує на наявність п’яти
коней, четвірки робочих волів, трьох корів, теляти, свиней, возів, також вино-
курні. Всі ці будівлі були ігумен Феофан охарактеризував як “все барзо вет-
хое”.

У Богоявленському храмі було два приділи: з правого боку Благовіщення
Пресвятої Богородиці, у якій на престолі знаходився антимінс київського митро-
полита у 1747–1767 рр. Тимофія Щербацького, а з лівого – св. Іоанна Предтечі,
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у якій на престолі знаходився антимінс київського митрополита у 1731–1747 рр.
Рафаїла Заборовського. Іконостас був дуже старим. Довідка містить у собі
стислі описи ікон та цінних церковних речей (чаш, хрестів тощо). У вівтарі
було декілька євангелій (як мінімум три). Опис книг, наведений упорядником
довідки, варто навести повністю:

“Книги:
Служебников чотири
Акафистов два
Трафолой един
Апостолов два
Требников великих три, а един малий
Библия една
Вінец книга една
Книга Номоканон болшая писанная
Книга “Мир с Б(о)гом”
Уставов един
Книга артикул една
Книга Слово на праздники
Триодей постних дві
Триодь цвітная една
Миней московской печати одинадцять, а дванадцятий місяць в двох

книгах
Прологов чотири
Ирмолоев чотири
Пролог старий вкратці на місяцей шесть
Евангелий страстних дві, а третое в новь прибуло
Часословов старих два, а новий третий
Октоих еден, а другий ветхий ит на двое розділенний
Псалтир една весма ветха
Миней писанних седм.

В нов прибуло:
Повечерник писаний
Номоканон чвертковий лвовской печати
Община писаная
Псалтирь слідованная новая
Канон воскресенский и всю світлую седмицу
Правилник един.” (арк. 12 зв. – 13)
Слід сказати, що набір книг обмежений в основному практичними потре-

бами богослужіння, з додаткової можна відзначити хіба що видатний бого-
словський твір архімандрита Києво-Печерської лаври Інокентія Гізеля “Мир
с Богом человеку” (К., 1669; 2-е вид. – 1671), який між іншим був засуджений
у 1690 р. московським патріархом Йоакимом.

Таким чином, згадані три справи виразно свідчать про досить значні інфор-
маційні можливості матеріалів Інституту рукопису НБ щодо історії білорусь-
ких монастирів ХVІ–ХVІІІ ст.
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Примітки :
1 Києво-Могилянська Академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Націо-

нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. – К., 2003. – Вип. 2. Доку-
менти з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису
(1615–1817). – №№ 347, 365, 367, 663, 681.

2 Зокрема у справах №№ 518 і 1073 фонду 160 знаходяться документи 1756–1758 рр.,
які стосуються архімандритів Свято-Троїцького монастиря у Слуцьку, вихованців КМА,
Давида Нащинського та Досифея Галяховського. Справа № 400 з ф. 232 містить у собі
документи про призначення у першій половині 1784 р. архімандритом Свято-Троїць-
кого монастиря у Слуцьку Віктора (Садковського).

3 Рэлігія і царква на Беларусі. – Мінск, 2001. – С. 306–307.
4 Рэлігія і царква на Беларусі. – Мінск, 2001. – С. 306.

*  *  *

“В Духовную митрополиї Киевския констисторию
доношение.

В силі указного д[у]ховной митрополиї Киевской консисториї повеліния,
какова о монастирах к відомству архимандриї Слуцкой принадлежащих в воз-
можних и несумнителних обстоятелствах учинена справка; оную при сем с
покорностию в духовную консисторию посилаю

Духовной митрополиї Киевской консисториї нижайший послушник Павел,
архимандрит слуцкий.

1781 года октября 6 дня. // (арк. 2)
Реестр

архимандритов слуцких

№ А именно Года
 1. Макарий
 2. Онуфрий
 3. Иона
 4. Давид
 5. Макарий
 6. Феодосий
 7. Онуфрий
 8. Николай
  9. Иоасаф
10. Авраамий
11. Иосиф 1517
12. Никандр Звірев 1531
13. Авраамий 1543
14. Гавриїл 1560
15. Феофилакт Загоровский 1571
16. Артемий 1591
17. Исайя Соболевский 1599
18. Емелиян Загоровский 1605
19. Леонтий Карпович 1620
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20. Самуїл Залеский Шицік 1631
21. Михаїл Загоровский 1635
22. Леонтий Залеский Шицік 1641
23. Иларион Дорофіевич Болацінский 1649
24. Варфоломей Скочкевич 1653
25. Феодосий Василевич 1676
26. Феофан Креховецкий 1686
27. Серапион Полховский 1704
28. Иоасаф Лапіцкий 1719
29. Феодосий Воллович 1731
30. Иосиф Оранский
31. Михаїл Козачинский
32. Давид Нащинский
33. Досифей Галяховский
Сей реестр выписан з книжки, називаемой помянник архимандриї Слуц-

кой, так точно, как в оной написано з числа коїх архимандритов по сказкам
старійшей Святотроецкого Слуцкого мнтря братиї прописанние архимандри-
ты слуцкие, а именно Феодосий Василевич и Серапион Полховский, были
епископами Білорускими. Иоасаф же Лапіцкий и Феодосий Волкович, так же
Михаїл Козачинский, зді в архимандриї померли. Иосиф же Оранский з Слуцка
переведен в Киево-Печерскую Лавру архимандритом, а Давид Нащинский
переведен в Киевобратский училищний мнстр архимандритом же, а Досифей
Галяховский по прошению его уволнен от послушания, о произшествиї ж дру-
гих архимандритов слуцких, в сем реестрі прописанных, ніоткуду никакой
обстоятелной забрат справки. В протчиїх же монастырях, к архимандриї Слуц-
кой принадлежащих, яко то: Грозовском, Мороцком, Заблудовском, Старчиц-
ком, також Спаском Слуцком Братском, кто в оних и когда был игуменом или
настоятелем, о том обстоятелной и порядочной справки так же ніоткуду заб-
рать, а по сказкам старійшей Святотроецкого Слуцкого мнтря братиї в пропи-
санние мнстрі (как они братия могут памятовать) всегда опреділяеми были
для благоустроения в оних з архимандриї Слуцкой по усмотрению архиманд-
ритов слуцких иеромонахи, кої всегда именовалися, якож и нині именуются
намістниками оних монастырей, архимандриты ж слуцкие из давних времен
оних же // (арк. 3) монастырей именовалися и писалися игуменами, кое дав-
ное обыкновение и доселі без переміны сохраняется.

В котором же именно году и от кого именно как Святотроецкий архиман-
дриї Слуцкой мнтыр, так и прописанние в Слутчизні толко находящиеся, а
именно Мороцкий, Грозовский, також С[вя]то-Ильїнский дівичий Слуцкий, к
архимандриї Слуцкой принадлежащие мнстрі фундованы, о сем такожде об-
стоятелной справки забрать ніт откуду. З старинных же рукописних шпарга-
лов, невідомо ким и когда писанних, значится, что всі прописанние в сем пункті
монастырі фундованы от князей Слуцких, в восточной греческой вірі нахо-
дившихся, Михаїла и Симеона Александровичов Олелковичов в 1480-м году
и в близко сему послідовавших годах, а фундовани оны монастырами мужес-
кими, кромі дівичого С[вя]то-Ильїнского Слуцкого мнстря, кои хотя з начала
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своей фундациї зділан монастырем дівичим, однак было то, что оний мнтыр
потом был мужеским мнстырем, а почему то послідовало и чрез сколко вре-
мени то было, о том написать подлинно ніт з чего.

Також кто в оном мнстырі от начала онаго игумениями или игуменами
были и о том подлинного ничего написать не можно в оний же монастыр по
разсмотрению архимандритов слуцких всегда для благоустроения в оном,
как пред сим опреділяеми были з числа оного ж монастыра монахинь начал-
ницы, так и ныні оное обыкновение сохраняется.

О Заблудовском же монастырі по справки явилось, что там прежде была
приходская церковь, а фундована она от Григория Александровича Хоткиеви-
ча, гетмана великого Великого княжества Литовского, і 1563 –м году, потом
вмісто оной // (арк. 3 зв.) приходской церквы фундован там же монастыр
мужеский от сиятелного князя Януша Радзивилла, гетмана великого Велика-
го княжества Литовского, около 1658 года, в которой по давнему обыкнове-
нию как пред сим по разсмотрению архимандритов слуцких опреділяеми были
з монашествующих для всякого в оном благочиния намістниками, так и ныні
тое обыкновение без переміни сохраняется, а более ничего подлинного об
оном монастырі и о началниках онаго написать ніт з чего.

Прописанний Старчицкий монастыр или скиток понеже не иміет за со-
бою никаких деревень, ни грунтов, то по сей надіюсь причині не иміет у себе
никаких писем, а потому и о произшествиї онаго написать ніт з чего, кромі
сего. Из старійших старожилых С[вя]то Троецкого архимандриї Слуцкой мнтря
братиї о началі прописанного Старчицкого мнтря или скитка нікоториї сознали
слідующее.

На том місті, гді нині скиток Старчицкий устроен, из давних времен (как
оны братия памятуют з давнійших людских повістей) была толко устроена
каплица, в которой была икона Богоматере, к которой каплицы в праздничные
дни собиралися люди для богомолля, оная ж каплица была под відомством
архимандриї Слуцкой.

Когда ж (как сказуют) в тысяча сімсотном году во время собрания в
оной каплиці, от иконы Богоматере явилось чудо, которое чудо когда бывший
архимандрит слуцкий Феофан // (арк. 4) Креховецкий и княжества Слуцкого
управител Казимір Клокоцкий надлежащим порядком изслідовали и оное за
истинное при многонародном собраниї на том місті утвердили то, тогда ж
оний княжества Слуцкого управитель Клокоцкий по власти своей на построе-
ние церквы и скитка приказал старості своему Ярошу Сицку вимірить земли
моркгов восім, потом в скором времени от доброхотных даятелей, приходя-
щих к оному місту на богомолле, состроена церков изрядная и келия для
монашествующаго, от того времени и понині там жителствуют монахи, хотя
в малом числі, и питаются ово собранием милостини ово з присіву своего на
наемной землі, ово снабдіваются з архимандриї Слуцкой в нужных потребах.
И сие місто в Слутчизні для собирания тамо людей есть и по днесь славное,
а болше ничего подлинного о сем скиту написать ніт откуду.

Прописанние ж всі монастырі, при каких урочищах построено и от чего
именование свое иміют. Троецкий Слуцкий недалеко от города Слуцка как
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бы в пол версты над рікою Случю. Спаский Слуцкий посреді города Слуцка,
так же над рікою Случю. Дівичий Слуцкий в городі Слуцку при самой брамі,
називаемой Виленской, так же над рікою Случю. Сиї три монастырі слуцкиї
от города Слуцка иміют свое наименование.

Грозовский Николский монастыр построен близ містечка Грозова на горі,
отстоящей от прописанного містечка менше пол версты, от коего містечка
именуется Старчицкий // (арк. 4 зв.) построен в полі на горі, а именование
свое иміет от деревни Княжой, називаемой Старчичи, которая деревня от
мнтря разстоянием как бы в четыри версты.

Мороцкий построен в пущі над рікою, називаемою Мороч, близ деревни
монастырской, называемой же Мороч, почему именование свое иміет.

Заблудовский мнтир построен посреді города Заблудова, от коего города
именование свое иміет, о знатних в прописанных мнстырях произшествиях
подлинного ничего не можно написать, кромі что в Спаском Слуцком и Ус-
пенском Заблудовском монастирах когдась были типографиї, о чем удостові-
рить могуть киевскиї библотеки и архиви.

Боліе же ничего указом требуемаго подлинно написать не можно за не-
имінием достаточних и несомнителных справок.

Подписал Павел, архимандрит.

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 1126. – Оригінал, підписаний особисто архімандритом Пав-
лом Волчанським).

№ 2

“Сведено с (…)*

Слуцкий предміский C[вя]тыя Живоначалныя Троицы
монастыр в Полской области, состоящий кафедрі
митрополии Киевския подсутственный (…)*

1635. Архимандрит Михаил Загоровский.
169_. Архимандрит Серафион Полховский.
По 1697 по нем произведен.
1697. Архимандрит Иоасаф Лапіцкий.
По нем произведен.
1722. Архимандрит Феодосий Волкович.
Архимандрит Феодосий Василевич Баевский, бывший намістник монас-

тыря Братского киевского и префект школ, а потом Киево – Зо[лотоверхого]
Михайловского монастыря игумен. А когда был и здесь ли ему місто, спра-
витись.

1744. Архимандрит Иосиф Оранский, на місто его произведен.
1749. Архимандрит Михаил Козачинский, по нем.
1756. Архимандрит Слуцкого монастыря Давид Нащинский. // (арк. 2)
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Білский заграничный благочестивый
святителя Миколая монастырь

Паисий Готовіцкий, игумен билский, был 1748 года.
1753*. Игумен сего Білского монастыря иеромонах Исайя Лерзак (?) Ліпо-

вич произведен в сей монастыр в игумена 1753 года генваря 20.*
Игумен сего Білского монастыря иеромонах Паисий Гостовіцкий, он в

том же монастиру 1765 года априля 15 умре. // (арк. 2 зв.)
Игумен сего Білского монастыря по Паисию Киевософийского кафед-

ралного монастыря иеромонах Мануил Ряшновский, произведен он в сей мо-
настыр 1767 года иуня 3 во игумена преосвященным Арсением, митрополитом
киевским, в кафедрі киевской, в храмі Воскресения Хр[и]стова, что при домі
его преосвященства. // (арк. 4)

С[вя]то–Богоявленский Пинский
заграничный монастыр

Иосиф Храповицкий, игумен пинский, был 1748 года.
1749 игумен С[вя]т[о] – Б[огоявленского] пінского монастыря Иоакинф

Пелкинский. // (арк. 4 зв.) 1756. Игумен С[вя]то – Бого[явленского] пінского
монастыря иеромонах Киево-Пустынно-Николаевского монастыря Алексий
Левіцкий. Игумен Св[ято]-Б[огоявленского] п[інского] м[онасты]ря иеромо-
нах Феофан Яворский, бывший игумен мінский, уроженец полский, опріделен
в сей пінский монастыр во игумена 175_ года и был до 1767 года, а того
1767 года, априля 20, от бытия в Пінском монастырi игуменом уволен. //
(арк. 5) Игумен сего Пін[ского] монастыра иеромонах Владимир Жураковс-
кий, бывший Крупіцкой (?), епархии Перемишлской Миколаевского монасты-
ря, в которий он 1763 года произведен игумен, уроженец он малороссийского
города Ромна, обучался школы философии по 1745 год, в монашество пост-
рижен 1745 года в Виленском Сошествия С[вя]таго Духа монастырі, во иеро-
диакона 14, а во иеромонаха 15 иуля 1745 года рукоположен в Могилеві, потом
быв в ставропигиалном Воскресенском Новоиерусалимском монастырі, про-
изведен 1763 года в вышеозначенний монастырь во игумена, а с оного Пере-
мишлского монастыря уволившися, находился 1765 года септября с 28 в
Киевософийском кафедралном монастырі, а 1767 года априля 20 он, игумен
Владимир, опреділен на місто оного игумена Феофана в сей монастыр игуме-
ном, куда на игуменство 1767 года мая 29 из кафедралного монастыря и от-
правился. Сей игумен Владимир монастырь оставил и невідомо куда сойшол.
Игумен Иаков произведен во игумена п[інского] митрополитом Арсением, а
отправился в пінский монастыр из кафедры киевской 1773 года иуня 16 мая
за пр[еосвященного] митрополита Гавриила // (арк. 6).
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С[вя]тоонуфриевский Пустынно Жаботинский
заграничный монастырь

Сей* положение и місто в лісі в яру, огражден палями дубовыми, місто,
где монастыр не пространное (?), строение в нем деревяное, церков з папер-
тью, трапеза и келии соломою покритии. Церков** Св[ято]-Он[уфриевская]
за игумена Ефрема з доброхотного зділана о пяти верхах, покритых білым
желізом, анбурским желізом, при которых на всяком углі по маленкой банці з
звіздочками желізными, брамуртом (?) красным мальование, з средины вси
пять бань мальованные, в средней бани намальован Бог-Отец; в олтарях, в
среднем (?) коронация; по правой стороні архангел, по лівой стороні воплоще-
ние, також еще что под дверми (…)* дві бани, в которых архангелы пома-
льованы.

1749. Игумен** С[вя]то-Он[уфриевского] Пу[стынного] монастыря иеро-
монах Дамиан произведен в сей монастыр во игумена 1749 года августа 29.

// (арк. 6 зв.) Игумен* С[вя]то-Он[уфриевского] П[інского] монастыря
иеромонах Ефрем Быковский произведен в сей монастыр во игумена 1750 года
ноября 12. Преставися он, игумен Ефрем, в сем же монастырі 1778 года сен-
тября 3.

1764. Правитель С[вя]то-Он[уфриевского] П[інского] монастыря иеро-
монах Иона Василевский, бывший заграничного благочестивого Бреского
С[вя]то–Симеоновского монастыря игумен, потом в Киево-Софийском ка-
федралном монастиру находившийся. Он, Иона, 1764 года октября 15, по при-
говору Дух[овной] Киевской констистории опреділен, когда того Онуфриевского
монастІря игумен Ефрем Быковский* по доношению того ж монастыря на-
містника иеромонаха Серапиона з братиею о его, игумена Ефрема, пянстві,
соблазнителном житии и монастыря опустошении, в Киевскую Д[уховную]
консисторию к ответу указом снискивать отправился он, Иона, из кафедры
на правителство ноября 15, а оный игумен Ефрем прибыл в Киев в кафедру
его ясне в Б[о]гу преосвященству митрополиту Арсению явился декабря 23
дня 1764 года. Оный правител и иеромонах Иона в // (арк. 7) П[інском] С[вя-
то -] Онуфриевском монастырі будучи потом марта 20 дня 1765 года в том
же монастырі умре. Игумен сего монастыря по оному Ефрему Иринарх Ру-
дановский, он, Иринарх, сего монастыря постриженец, был потом в кафед-
ралном Киевософийском монастырі. По сем находился в кафедралном
московском Чудові монастырі при митрополиті Тимофеи, а далі і в Сівской
епархии в консистории присутствовал, оттуда возвратился 1772 года паки в
кафедралной киевский монастыр и произведен в сей монастыр 1772 года во
игумена и отправился иуля м[іся]ця за границу. // (арк. 8).

1759* мая. Архимандрит Досифей Галяховский**. Он пострижен к Кие-
вософийском кафедралном монастырі потом был киевской Академии учи-
тель риторики, с риторики – катедралный писарь, с писаря – игумен, с
игумена – номинат архимандрии Слуцкия. Потом в тот же Слуцкий монас-
тырь в архимадрита 1759 года априля 4 дня преосвященным Арсением, мит-
рополитом киевским, в домовой его преосвященства Воскресения Хр[и]стова
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церкві произведен, а потом 1763 года по доносу наместника того ж монасты-
ря иеромонаха Герасима и нікоторой братии смінен и взят в Киевскую кафед-
ру.

1763***. Архимандрит Павел Волчанский. Он пострижен в Киевософийс-
ком кафедралном монастырі. Потом был киевския Академии учитель, потом
кафедралный проповедник, с проповедника – Красногорского Гадяцкого****,
а потом – Киево-Кириловского монастыря игумен, с игумена номинат архи-
мандрии Слуцкия, потом в тот Слуцкий монастыр в архимандрита 1763 года
ноября 9 числа преосвященным Арсением, митрополитом киевским, в домо-
вой его просвященства Воскресения Хр[и]стова церкві произведен в Слуцк,
из Киева отправился марта остатных чисел, а прибыл ва Слуцк априля 9,
1764 года, в самый страстный пяток.

_____________

Арк. 2: “1753”. На полях приписано: “Дiло в пов. (?) генв[аря] 5 1753, № 3.
Арк. 5: “иуня 16”. Цi слова є закресленими.
Арк. 6: “Сей”. На полях приписано: “С[вя]того Онуфрия”.
“Церков”. На полях приписано: “1757 года марта 18 дня собираемо о по-

даяния Успіния Прес[вя]тыя Б[огороди]цы.”
Арк. 6 зв.: “Игумен”. На полях приписано: “ 1750, ноября 12”.
“Быковский”. На полях приписано: “(…)* того ж декабря 23 дня в Онуф-

риевский монастыр прибыл”.
Арк. 8: “1759”. На полях приписано: “1759 мая”.
“Галяховский”. На полях приписано: “Резолюция его (…)* 1758 года ав-

густа 3 в ділі по (…)* генв[аря] 178 в 5.” i “По переведени архимандрита
Давида из слуцкого монастыря в Киево-Братско. (…)* Он, Досифей”.

“1763”. На полях приписано: “1763”.
Арк. 8 зв.: “гадяцкого“. На полях приписано: “По архимандриту Доси-

фею”.

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 1144).

Стислий коментар:

“Йосиф”. Очевидно, Йосиф І Болгаринович, київський митрополит у 1498–
1501. Він був призначений архімандритом Свято-Троїцького монастиря в Слуць-
ку видно у 80-х рр. ХV ст. і залишався на цій посаді приблизно до червня
1492 р.

“Баевский”. Мова йде про Феодосія (світське ім’я – Пилип) Баєвського
(“Василевича”) (поч. ХVІІ ст. – 1678), вихованця Києво-Могилянської Ака-
демії, її викладача риторики (з 1646 р.) і префекта, намісника Богоявленського
Братського монастиря у Києві, автора ряду поетичних творів латинською та
польською мовами. Був ігуменом Свято-Михайлівського Видубецького і Свя-
то-Михайлівського Золотоверхого монастирів у Києві (до 1655 р.). Не сприй-
няв союзу України з Московською державою і втік до Білорусі під
покровительство князя Януша Радзивила, великого гетьмана литовського. Осів
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у Слуцьку, де був архімандритом Свято-Троїцького монастиря, а у 1669 р.
висвячений на єпископа Білоруського (Мстиславського, Оршанського і Моги-
левского). Помер і був похований у Слуцьку.

“Оранський”. Йосиф Оранський (р. н. н. – 1751), вихованець Києво-Мо-
гилянської Академії, викладача риторики з 1730 р., автор підручника з цього
предмету. У 1731 р. прийняв чернечий постриг і був відправлений в якості
викладача до Слов’яно-греко-латинської Академії у Москві. З 1733 р. – архі-
мандрит Свято-Троїцького монастиря у Слуцьку, був намісником київського
митрополита в Білорусі і Правобережній та західній Україні. У 1744 р. призна-
чений Синодом своїм представником у Варшаві – столиці Речі Посполитої, а
у 1748 р. – архімандритом Києво-Печерської лаври, де й помер.

“Козачинський”. Михайло Козачинський (1699–1755), вихованець Києво-
Могилянської Академії (1720–33), її викладач, філософ і письменник. Наприкінці
1733 р. посланий у Сербію, де організував Карловецьку школу і став її ректо-
ром, став одним із основоположників театру в Сербії. У 1738 р. повернувся
на Україну, де прийняв чернечий постриг, викладав у КМА, був її префектом,
потім був ігуменом деяких українських монастирів. У серпні 1748 р. він став
архімандритом Свято-Троїцького монастиря в Слуцьку, а водночас намісни-
ком київського митрополита у Білорусі та Правобережній і Західній Україні. У
цьому ж монастирі помер і був похований.

“Нащинський”. Давид Нащинський (1721–1793), вихованець КМА, її рек-
тор, бібліофіл, письменник, перекладач. З 1755 р. – архімандрит Свято-Троїць-
кого монастиря у Слуцьку, але у 1758 р. повернувся до Києва, де став ректором
КМА, замінивши покійного М. Максимовича. З 1761 р. – ігумен деяких мо-
настирів на Лівобічній Україні і на Смоленщині, з 1789 р. – у Києво-Печерській
лаврі, де й помер і був похований.

“Галяховский”. Мова йде про Досифея (світське ім’я – Дем’ян) Галя-
ховського (1719 – після 1763 р.), вихованця КМА, її професора, бібліофіла, пе-
рекладача й проповідника. 18.08.1749 р. був призначений кафедральним
писарем у Києво-Софійський монастир, у 1759–1763 рр. – архімандрит Свя-
то-Троїцького монастиря у Слуцьку.

З архіву митрополита Тимофія (Щербацького)

Київський митрополит Тимофій (Щербацький) (в миру Тихін Щербак)
народився у 1698 р. в м. Трипіллі на Київщині у міщанській сім’ї. У 1706–
1725 рр. вчився в Києво-Могилянській Академії, після закінчення якої прий-
няв чернечий постриг. У 1728 р. його було висвячено ієромонахом, він служив
писарем при митрополичій кафедрі, був ігуменом деяких важливих монас-
тирів (Спасо-Преображенського Мгарського в Лубнах, Свято-Михайлівських,
Видубицького та Золотоверхого, у Києві), архімандритом Києво-Печерської
лаври. Був висвячений на Київську митрополію у 1748, а у 1764 р. його було
призначено митрополитом Московським та Калузьким і він перебував у Москві
до самої смерті. Тимофій (Щербацький) виявив себе як талановитий адміні-
стратор, культурний діяч, покровитель Києво-Могилянської академії (1).
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Його архів зберігся досить повно, уникнувши тяжких пожеж, які майже
повністю знищили спадщину його попередників. Основна частина цього архі-
ву зберігається в ІР НБ, описана в загальних рисах (2), але справа з його
публікацією є набагато гіршою. Ще в дореволюційну добу розпочалася публі-
кація документів архіву, але в радянський час робота у даному напрямку майже
не проводилася. Між тим, у його складі знаходиться маса документів, які
глибоко висвітлюють не тільки церковне, але й культурне, наукове, суспільно-
політичне життя України та деяких сусідніх країн ХVІІІ ст.

Це яскраво видно на прикладі хоча б одного рукопису (№ 930) з митропо-
личого архіву Тимофія (Щербацького) (3), у котрому зібрані документи пере-
важно за 1754–1755 рр. Характерно, що чимало з них стосуються Правобе-
режної та Західної України, Білорусі, навіть Прибалтики. Хоча Київська
митрополія під тиском Московського патріархату з кінця ХVІІ ст. послаблюєть-
ся, дробиться, перетворюється на рядову єпархію у складі Російської Право-
славної Церкви, русифікується, однак як свідчать документи архіву, ще у се-
редині ХVІІІ ст. вона виявляла значний вплив на церковне життя згаданих
регіонів.

Десять з документів рукопису № 930 наводяться нижче. Вони стосують-
ся й Гетьманщини, й етнічних українських та білоруських земель, які знахо-
дилися під владою Речі Посполитої, а також Латвії.

Насамперед вкажемо на документи №№ 1–3, які стосуються особи ви-
датного церковного і культурного діяча України та Сербії ХVІІІ ст. Михайла
(Козачинського) (1699–1755). Останній період свого життя (1748–1755) він
був архімандритом Свято-Троїцького монастиря у Слуцьку – родовому гнізді
князів Слуцьких, а потім – Радзивилів. Тут наводиться надіслана в Київ через
намісника монастиря св. Іоанна Предтечі о. Інокентія (Болдишевського) ко-
пія оригінального листа Козачинського до коменданта слуцької фортеці де
Мільба (№ 1). Власник Слуцька – князь Єронім Радзивил запідозрив у діях
слуцького міщанина, ремісника Василя Шаповала, (шаповал – це означення
професії згаданого Василя, яке перейшло у прізвище), який перебував у мона-
стирі св. Іоанна Предтечі у Грозові, намір уникнути рекрутського набору. Князь
явно перевищував свої права уже тим, що звелів постригати в ченці тільки
поповичів, заборонивши це робити щодо міщан та селян. Козачинський опи-
нився у дуже складній ситуації. Прагнучи не псувати добрі відносини з кня-
зем і не порушувати свою присягу Речі Посполитій, він звернувся до слуцького
коменданта, щоб той арештував і привів до Слуцька згаданого Василя, що й
було виконано. Такі дії з боку влади викликали обгрунтований протест ігуме-
на монастиря о. Антонія (Дзйортки), який у своєму листі до митрополита (№ 2)
підкреслював, що міщанин Василь протягом 5 років готувався до постригу,
що такі дії з боку влади завдають шкоди Церкві, бо у такому випадку “ніхто
не зважиться приходити до нашого монастиря для прийняття чернечого по-
стригу”. Майже одночасно скаргу о. Антонія на Михайла (Козачинського)
підтримав ігумен Свято-Духівського монастиря у Вільні Сильвестр (Добри-
на), але судячи із запису митрополичого канцеляриста Тимофій (Щербаць-
кий) взяв у даному випадку сторону слуцького архімандрита.
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Білорусії стосуються три з наведених нижче листи (№№ 8–9, 5). У пер-
шому з них міститься клопотання братії Богоявленського монастиря у Кутеїні
під Оршею до митрополита Тимофія. Цей монастир був заснований у 1627 р.
в часи митролитства св. Петра Могили (1632–1647) його сподвижником кня-
зем Богданом Стеткевичем (дочка останнього, Олена, стала дружиною геть-
мана Івана Виговського). Ченці повідомляли про смерть їхнього ігумена
Михайла (Кобринця), яка сталася 13. 08. 1755 р. за ст. стилем, про його похо-
рон; про обрання нового ігумена, котрим став ієромонах Геннадій (Дерешке-
вич), якого ченці просили затвердити. Дуже важливим є повний список
монастирської братії, що наводиться наприкінці листа. Невелика кількість
ченців підтверджує факт занепаду монастиря, вже позбавленого могутніх по-
кровителів. Наступний лист, писаний вже ігуменом Тупичівського монастиря,
що на Мстиславщині, присвячений надісланню Щербацьким богослужбових
книг. Він засвідчує важливу роль Київської митрополії в розвитку українсько-
білоруських культурних зв’язків. Близьким по змісту є документ № 4, у котро-
му ігумен Берестейського монастиря ієромонах Спиридон (Гриневич) сповіщав
київського митрополита про купівлю двох скринь богослужбових книг, вида-
них Священним Синодом. При цьому він просив митрополита видати належ-
ний паспорт, щоб вивезти книги та інші речі без мита через тодішній кордон
між Російською імперією та Річчю Посполитою.

Ціла група документів збірника № 930 стосується i відносин Київської
митрополії з Марковським монастирем. З них нами подано нижче тільки один
документ. Його автор, ігумен Йоакинт (Пелкинський), звертався до ієромо-
наха Філарета, котрий служив у братській церкві у Ризі, подаючи пораду у
фінансових справах. Уже один цей факт вартий уваги. Цей документ є також
цікавою пам’яткою епістолярного жанру. Тут автор яскраво описує якогось
Петра Кяшевича (“непоштиву губу”), котрий образив його (“а що мене нази-
вав жидом, то дістав від мене раз посохом”). Ігумен образно описує цього
Кяшевича, спираючись на народні приказки: “пес широко (роззявляє пащеку)
проти ясного сонця; (але) пес – псом, а сонце – сонцем залишаються”.

Надзвичайно цінним є документ № 7, який зокрема стосується знамени-
того Свято-Онуфріївського монастиря в Яблочині (Холмщина), заснованого
ще у 1498 р., а також тяжкої ситуації православних на Холмщині та Підляшші –
найзахідніших українських етнічних землях, де особливо сильним був тиск з
боку католиків. Драматичною ілюстрацією до цих подій є історія студента
Себастіяна Оксентовича, уродженця Дорогичина. Під час його навчання у
Києві його батьки перейшли в католицизм. Коли ж студент прибув на канікули
додому, скориставшись оказією, то опинився під сильним тиском рідні, яка
прагнула, щоб і він пішов тим же шляхом. Однак незважаючи навіть на бать-
ківське прокляття й позбавлення спадщини, студент залишився у вірі право-
славній і ігумен Свято-Онуфріївського монастиря Касіян клопотався за нього
перед митрополитом і той взяв студента під свою опіку.

Особливо цінним є фундаментальний рукопис, у котрому містяться спис-
ки студентів Києво-Могилянської Академії за 1736–1758 рр. із означенням
їхнього віку, походження, місця народження. Тут бачимо вихідців з усіх кутків
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України і з-за її меж (Білорусь, Росія, балканські країни), представників усіх
без винятку класів та соціальних станів українського суспільства. Ці матеріали
давно заслуговують на повну публікацію. Тут же наведемо дані тільки з пер-
шого аркушу рукопису, де вміщені дані про студентів за 1736/1737 навчальний
рік. Дані зафіксовані по відповідних графах: “Имя и прозвание”, “літа от рож-
дения”, “откудова и каких родителей”, “какого учения”.

Звичайно публікація тільки десятка документів з архіву київського мит-
рополита Тимофія (Щербацького) є тільки краплею в морі. Тим не менш, і
вони дозволяють збагатити джерельну базу і, сподіваємося, привернуть ува-
гу до архіву Тимофія (Щербацького) і прискорять його повну публікацію.

Примітки :
1 Києво-Могилянська Академія в іменах. – К., 2001. – С. 600–602.
2 Див. напр.: Києво-Могилянська Академія в документах і рідкісних виданнях з

фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Каталог. – К., 2003. –
Вип. 2.

3 НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 930.

*  *  *

№ 1

1754, вересня 18(7). – Слуцьк. – Лист
слуцького архімандрита Михайла (Козачинського)

до коменданта слуцької фортеці де Мільба

“Wielmożny mnie najosobliwszej mśći d[obro]zieju.
Jestem jedyną osobą na wiek mój zaprzysiężony jestem, abym służył wiernośći

służby j. o. ks. j. mśći Hieronimowi Radziwiłłowi W. kstwa Litt. chorążemu
wielkiemu tak też i całej Rzeczypospolitej, w tym przysiągłem jeszcze w Kijowie,
bo tego sama błahoczestywaja wiara potrzebuje ex exchi viva exerpit, a że wiem,
że niektórzy obywatel słucki rzemiesnik szapował, imieniem Bazylij, pod czas
wyboru w kadety albo też w żołnierstwo uciekał z Słucka, teraz się kryje w
monasterzu ś[wię]tego Jana Hrozowskim w Hrozowie, jakoby chcąc obligowany
od j. o. ksdzia j. mśći, abym mieszczańskich i chłopskich dzieci nie przyjmował,
oprócz popowiczów. Tedy jak najuniżenie upraszam w. m., m. w. m. p. d., abyś
według ordynansu już dawno wydanego od j. o. ks. j. mśći, zaraz a zaraz pieć albo
sześć kozaków iłe tak się (?) w. w. mśći dzwi podoba, posyłał do Hrozowa, do
monasteru ś[wię]to – Jańskiego i tego szapowała słuckiego rodzimca Bazyłego
imieniem, wziął i do Słucka do dalszej woli j. o. ks. j. mśći przyprowadził w kłodach
jako zmiennika panu swemu dotrzymał i (…)* nie według przysięgi mojej doniozszy,
jeżeli to nie uczyniszy, będę miał excuze przy j. o. ks. j. mśćią, ałe tak spodziewam
się, że interesów pańskich nie zechcesz zaniechać, bo tyż i ja ich pilno pilnując pleno
cultu a wenerowano pizzezię(?).

Wiel. j. mć pana i dzia najniższy sługa Michał Kozańzyсski, arch. Słucki.
Z archimandryi 1754 r. 7bra 7 d.
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Kiedy którego dnia jego przyprowadzą jak najuniżenie supplikuję mnie dać
wiadomość, bym i ja do tych czas o tem zbiegu nie wiedział, a teraz mnie zmowiono
o nim.”

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 930. – 56 зв. – Тогочасна копія. – Адреса: “Wielmożnemu j.
mśći panu de Milba, komendantowi fortecy Słuckiej j. o. ksdzia j. mśći Hieronima Radziwiłła
W. kstwa Litt. chorążego, kawalerowi, memu najosobliwszemu d(obrod)z(iejo)wi w łaskawy
adresz.”).

№ 2

1755, лютого 22 (11). – Грозов, монастир св. Іоанна. –
Лист ігумена Свято-Іоаннового монастиря

о. Антонія (Дзйортки) до київського митрополита
Тимофія (Щербацького)

“Wielmożny w złoce w Bogu najprzewielebniejszy, mnie najosobliwszy i
najłaskawszy mśći dobrodzieju. Lubo przez zdawno okazyą w Bogu przewiełebnego
ojca Innocentego Bołdyszewskiego, namiestnika archymandryi, winszowałem na
Narodzenie Pańskiego poważną osobę w. m., mego dobrodzieja, tylkoż wątpię w
tym, aby te listy prezentowane byli, łecz dopioro mnie porządanego i szczęśliwego
przybycia z drogi j. mśći dobrodzieja, tak też i przeszłego festu od uprzejmego mego
affektu życzę, aby przy wszelkich pomiślnośćiach dni, godziny i momenta
wyliczywszy, setno lata niezwiędniałej korony uczęstnikiem został. Donaszam
wielmożnośći w. m., dob[rodzieju] memu, żem posyłał przez wyrażonego ksdza
Bołdyszewskiego copyą listu, pisanego od w. j. mśći ks. archymandryty słuckiego
do w. j. mśći pana komendanta fortecy ks[ięs]two Słuckiego, aby człowieka na imie
Bazyłego Szapkowała, mieszczanina słuckiego, który się zasługiwał przez lat pięść
na ś. habit, był odebrany pod garnizon słucki; którego wzięto żołnierzami z klasztoru
naszego pod areszt, penując jego robotą taczkową w kajdanach, potym uznano jego
zołnierzem, ałe za stawaniem moim został eliberowany; tylkoż wracać się do klasztoru
aresztowaną. Łecz ja, nie mając na ten list żadnego responsu, powtornie w. m.,
memu dobr[odziejowi], oznajmuje, i kopią samegoż tegoż listu ordynuje, aby to było
wiadomo wiel. waszej, bym ja nie miał żadnego narzekania od w. m., m. p[ana]
d[obrodzieja], bo jeżeli taka wiolencya będzie, nie odważy się nickt do klasztoru
naszego przychodzić dla przyjęcia habitu ś[wię]tego i z tego może mieć uszczerbek
Cerkwi Bożej błahoczestyi ś., co donoszając, i sam siebie łaskawemu respectowi
jego połecając z najpokorniejszą submissyą moją pragnę być, pisać się wiel. w złoce
w Bogu przewiełebniejszego mnie najłaskawszego ojca i najosobliwszego dobrodzieja
codziennym bohomodlcą i najniższym sługą

ks. Antoni Dziortka, ihumen klasz[tora] ś[wię]to Jańs[kiego] hrozow[skiego]
k[sięst]w[a]) W[ielkiego] L[itewskieg]o.

Z klasztoru d.11 februarii 1755 roku.”

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 930. – 56 зв. – Тогочасна копія. Тексту документа передує
запис, зроблений рукою копіїста: “Kopia od słowa do słowa.”).
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№ 3

1755, до квітня 14 (3). – Вільно. – Лист
ігумена монастиря Зшестя Святого Духа
у Вільні Сильвестра (Добрини) до київського
митрополита Тимофія (Щербацького)

“Великому г[о]с[по]дину ясне в Б[о]гу преос[вя]щеннійшому кир Тимо-
фію Щербацкому, Божиею милостию православному архиеп[и]ск[о]пу мит-
рополиту Киевскому, Галицкому и Малия России

Всепокорнійшое доношение.
Яково мні, нижайшему, от приписнаго к благочестивому старожитной

греческой религиї Сошествия С[вя]таго Д[у]ха старшенству и вічиа (?) ко
оному по силі привилеиов и фундушов принадлежащаго С[вя]то-Янского гро-
зовского м[о]н[а]ст[ы]ра игумен, пр[е]ч[е]стний иеромонах Антоний Дзиорт-
ка, учиненый оному монастыру от преподобнійшаго отца архимандрита
слуцкого Михаїла Козачинского насилствии прислал писание с приобщением
писанного от его преподобия к замку слуцкого коменданту писма копии; та-
ковых пречестнаго игумена грозовского точную, а преподобнійшаго г[о]с[-
по]д[и]на отца архимандрита слуцкого копию с копии писем при сем в
архипастырское Вашего ясне в Б[о]гу высокопреосвященства разсмотрение
представляя, высокоархипастырского о чинимых к старшинству виленскому
от преподобнійшаго г[о]с[по]д[и]на отца архимандрита слуцкого насилствия
и озлоблении высокомилостивого защищения и архипастырской обороны все-
нижайше прошу Вашего ясне в Б[о]гу высокопреосвященства, всенижайший
послушник и богомолец игумен Силвестр Добрыня, старший виленский из
братиею.”

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 930. – 55. – Оригінал. Тексту документа передує запис мит-
рополичого канцеляриста: “1755 года априля 3 велено отписать, что обиды нікакой не
учинил от(е)ц архимандрит.”).

№ 4

1755, квітня 8 (березня 28). – Лист
ігумена берестейського монастиря єромонаха

Спиридона (Гриневича) до київського
митрополита Тимофія (Щербацького)

“Jaśnie wielmożny panie dobrodzieju mój i archipasterzu najmiłośćiwszy.
Ksiąg cerkiewnych skrzyń dwie wielkich, z świętszego Synodu wydanych na

manastyr Brzeski, item rzeczy drugi róźnego rodzaju i gatunku, które owo
wykwestowałem u miłośćiwych chrześćian, owo pokupiłem za wykwestowane
pieniądze na róźne necessaria monasterskie i pożytek, a przy tym i rzeszty pieniądznej
kwotkę małą w złotej i srebrnej monecie, abym mógł bez żadnej lustracyi, ewikcyi i
extorsyi tarifowej za granice wywieść, tudzież o wydanie paszportu z gubernskiej
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kancellaryi najpokorniej upraszam waszą jaśnie wielmożną archipasterską mść,
ażebyś raczył panie miłośćiwy, tak do j. w. j. mći pana gubernatora, jako i do ich
mśćiow panów nad taryfą mających superintendancyą literaliter instare za mną o to
prosi.

Jaśnie wielmożnej waszej archipasterskiej mśći pana dobrodzieja archipasterza
swego najmiłośćiwszego najuniżenszy sługa hier[omonach] Spirydon Hryniewicz,
ihumen monasteru Brzeskiego.”

(НБ. – ІP. – Ф. 160. – № 930. – Арк. 51. Оригінал. Тексту документа передує запис
канцеляриста: “1755 года априля 8 […]* г[о]с[по]дину (?) написати писмо”).

№ 5

1755, серпня 2 (липня 22). – Марков. – Витяг
з листу ігумена марковського монастиря

Йоакинта (Пелкинського)
до єромонаха Філарета в братську церкву в Ризі

“Za powrotem moim z Wilna odebrałem list twój do mnie, d. 30 juni pisany, na
który obligowałem odpisać o. Wiktora, nie mając sam wolnego czasu, to tylko piszę,
oraz też obligują, abyś był życzliwy, a nie wątpliwy, to Pan Bóg dopomoże i da swoją
benedykcyą i sposób в ползу обители, bez wątpienia przy Boskiej benedykcyi
możesz wszytko sprawić, kiedy jednej nierozerwanej my (?) będziesz, a rozerwany
będąc, wątpię, żebyś komu dogodził. Tym czasem na woli twej masz sumienie, te
cie niech informuję. Ja upewniam, że wyciągać tego, czego nie możesz
wyprokurować, nie mam racyi, ani też manaster, szczegulnie tylko referuję się do
summienia twego, możesz to sprawić barzo dobrze, nie możesz – i to dobrze, bez
profitu też nie godzi się dni i czasu tracić tam. A Piotra Kiaszewicza, niepodśćiwej
gęby, nie słuchaj, pies szeroko ku słońcu jasnemu; pies psem, a słońce – słońcem po
staremu. Póki on psią gębą wymowione słowa do skutku przyprowadzi, tym czasem
może zdać kalkulacyą za cerkiewne pieniądze, które pod praetextem swego starania
na swój profit obrócił. Oraz też pozna swego pana, upomni się o śłedzie, bo szabke
jego zostawić, jeżeli mu odda, co u mnie pożyczał, a że mnie żydem nazywał, to wziął
raz ode mnie trzciną, będę się starał dać nagrodę postrąkami jeszcze, bo u mnie
dowad pewny, kiedy nie oberęwienty (?); więcej nie piszę, tylko oblicuję, kiedy nie
masz profitu, nie masz zkąd pokupky tej expedyować, to zaniechaj, a do monasteru
uprosiwszy się z traktu z rzeczoma manastyrskiemi przyjeśdżaj. Przy tym zostaje
nazawsze życzliwym Bogomodlcą Joakint Pełkińsky.

Z Markowa d. 22 jula 1755 roku.”

(НБ. – ІP. – Ф. 160. – № 930. – Арк. 16. Копiя. – Тексту документа передує запис
копіїста наступного змісту: “Except z listu j. mć., o. Jakinsta Pełkińskiego do o. jeromonacha
Filareta, do Rygi pisanego, przy cerkwi bratskiej kupieckiej tego 1755 roku na kapelaniy
będącego”. Приписка: “Ten list supplikuję przynajmniej nie kożdemu dla mojej kommu-
nikować konfuzyej”.).
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№ 6

1755, серпня 12 (липня 31). – Свято-Онуфріївський
монастир в Яблочині. – Лист ігумена

Свято-Онуфріївського монастиря Касіяна
до київського митрополита Тимофія (Щербацького)

“Великий г[о]с[по]д[и]н ясне в Б[о]гу преос[вя]щеннійший кир Тимофей,
митрополит киевский, высокомилостивІй о[те]ц и архипастыр мой.

В прошедшем 1751 году в октябрі м[і]с[я]ці, когда я, нижайший, по указу
Вашего ясне в Б[о]гу преосвященства первый раз приехал в Дорогичин для
осмотру благочестивых м[о]н[а]стырей тамошних, тогда пані Оксентовичо-
ва, мати сего питомца Вашего ясне в Б[о]гу преосвященства, извістившаяся
о приезді моем в Дорогичин, несколко разов приходя ко мні з слезным проше-
нием, чтоб с[ы]на еи, сего питомца Вашего ясне в Б[о]гу преосвященства,
взять з собою в яблочинский м[о]н[а]ст[ы]рь до времени, пока приготовятся
отсылать его в Киев, а паче для охранения от рук злодійственных папистов
тамошних, котории неусыпно старалися о поимании его и двокротное напа-
дение ночною порою на дом их чинили без бытности самого о[т]ца его,
пана Оксентовича; и обещалася в скором времени приехать в яблочинский
м[о]н[а]ст[ы]рь и снабдить его нужным всім. По которому еи прошению
взял я его з собою и хотя чрез толь долгое время ожидали их приезду в
яблочинский м[о]н[а]ст[ы]р и писали многократно о том, точию они всегда
таковій приезд отлагали, предоставляя нікоторые домашные нужды и также
многократно описывали, призывая его обратно в Дорогичин, якобы для луч-
шаго снабдіния из дому на путь и мене, нижайшаго, писаниями своими не-
единократно просили, чтоб отпустить его на малое время в дом; по которому
их прошению совітовал я ему, и не хотящему, поехат в Дорогичин, не відая о
их согласии и намірении, что уже они от папистов твердо перекабаченни на их
сторону. И когда он, повинувшися, приехал тайно в дом родителские, то помя-
нутая пані чего не употребляла и слезами, и грозою, и молением, страшными
клятвами обовязуя, чтоб восприял папиское исповідание, а при том пребез-
численными устрашая баснями, о которых едну Вашему ясне в Б[о]гу преос-
вященству за успіху с покорностию моею доношу: между прочими бреднями
сказывала и сию, что якобы виділа из чистца к ней пришедшую д[у]шу, кот-
рой спрашивала, на яком пути с[ы]н еи обрітается, на спасенном ли или на
погибелном. И якобы та д[у]ша отвіщала, что на погибелном, понеже в сиз-
матицкой вірі пребівает; и ежели де ты не потщишися в католицкую віру об-
ратити его, то навіки погибнет. Такожде и вси значные города Дорогичин
сродники различных способов употребляли и дарами и прещением, и безчис-
ленными обіщаниями, толко бы соединався римскому костелови, а наипаче
угрожали тщетою вічного спасения и ежели бы он оттуду не убіжал, Б[о]г
вість, чтоб с ним зділалося. Послі чего спустя нісколко времени паки усылно
старалися, чтоб каким ни есть образом достать его в руки. Точию бл[а]гоче-
стивая д[у]ша пан Ліниевич з Білска, кой в ближнем сродстві с ними находится,
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извістившися о их намірении, предостерег писанием своим, чтоб ни под ка-
ким видом не отпущать его в Дорогичин. И хотя я, нижайший, пред выездом
его в Киев нарочно с писанием к ним в Дорогичин иеромонаха посылал, обяв-
ляя, что уже непремінно в скором времени отедет в Киев, точию они во вся
отреклися его, да еще и проклинали, что непослушен родителем своим явил-
ся и так принужден с плачем и жалінием сердечным и Вашему ясне в Б[о]гу
преос[вя]щенству о[т]цу и архипастиреви своему обратно ехал в Киев без
всякого и малійшаго снабдения. Сие в глубочайшей моей покорности Ваше-
му ясне в Б[о]гу преосвященству обявив и притом многомощному архипас-
тирскому бл[а]гословению навсегда мене вручив с достодолжнійшими
раболітными почтением пребуду, яко и есм Вашего ясне в Б[о]гу преосвя-
щенства всенижайший послушній С[вя]то-Онуфриев[ского] яблоченского
м[о]н[а]ст[ы]ря игумен Кассиан.

1755 год июля 31.
Яблоч[инский] м[о]н[а]стыр.
В гостинец иноземческий Вашему ясне в Б[о]гу прео[вя]щенству венго-

ров пар 8 посилаю, которые прошу Вас высо[ко]мостиво принять.

P. S. Za praesentiam laborem p. Sebastyanem Oxiętowiczem (…)* alumnem
j. w. w. archipasterskiej mći litorenza zradliwą ojcowską namową od kijowskiej
Akademy odstrychnowszy się i do domu rodzicielskiego przyjachawszy, od tychże
[…]nych rodziców swoich niewypowiedziw[…] perzekucya za wiarę ś.
prawosławnę ucierpiał, najpokorniej j. m. […] miłośćiwej pańskie i archipasterzu
pod zap[…] nieodmiennej przeszłego respectu i kłemencye raczył go przyjąc, a
sposób tak pożycia, jako i kontynuować (?) dalszej jego nauki darować, jako temu,
którem od niemiłosiernych rodziców nie za zbrodnie jakie, łecz za sprawiedliwą
wiarę Chrystusową uciepiał, dziedzictwa i wszelkiej sobie przynałeżnośći postradał,
z jednym tylko adamantowym sercem znowu do waszej archipasterskiej mći powrócił
[…]* nigdy więcej namowom ob[…] rodzicielki nie zro[…]zać się mu ich nie wracać
się z naszym (?)”.

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 930. – Арк. 95, 97. Оригінал. – Тексту документа передує
запис канцеляриста: “Писанная читана також, что вручитель писма в особенном рес-
пекте содержан быть иміет”, а також: “Принято 1755 года августа 28 записав, писат за
извістие, что принято из великим удивлением глупоизмышленная фабула в нем при-
писанная”).

№ 7

1755, листопада 8 (жовтня 28). – Київ – Лист
київського митрополита Тимофія (Щербацького)
до ігумена Яблочинського монастиря Касіяна

“Bсечестний заграничного благочестивого яблочинского м[о]н[а]ст[и]-
ра игумен, в Д[у]ху С[вя]том благопослушный от[е]ц (?). Сие писание к нам,
пастиреві, от всечестности вашей, сего года июля от 13 числа пущенное, с
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обявлением между протчиїм о принуждениї питомця нашего, Севастияна
Оксентовича, материею его, Оксентовича, и друг[их роз]ними способами
оставити православную исповідания віру и принять папізкое испо[відание] ис
прописанием из безчисленних, которыи оная (?) Оксентовича, сина своего
Севастияна, устроивала едной басни, також с прошением о неоставлении по-
мянутого Севастияна Оксентовича нашим призрінием, от означенного Сева-
стияна Оксентовича нами принято и прописанния в оном глупомишленная
фабула с великим удивлением, как то враг ненавидяй добра, к единому улов-
лению душ простих инструментов употребляет, и сие у десятим (?) сту (?)
читана; вручитель же оного всечестности вашей и дійствително уже в учениї
и респективном опреділении содержится.

Писаний Севастиян Оксентович в особенном нашем респекте содержан
быть иміет, обявляем. При том Б(о)жия благословения при нашем архиерей-
ском все(чест)ности вашей желаю. Пребиваем всечестности вашей всего
добра приспожелающий пастир и усердный б(о)гомолец митрополит киевс-
кий смиренный Тимофий.

1755 года, октобря 28.”

(НБ. – ІP. – Ф. 160. – № 930. – Арк. 99. Оригінал. – Тексту документа передує запис
канцеляриста: “Переписано, […]* октября 8.” Наприкінці документа стоїть позначка,
зроблена ним же: “№ 1444”).

№ 8

1755, вересня 11 (серпня 31). – Кутеїн. – Лист
ченців Кутеїнського монастиря

до київського митрополита Тимофія (Щербацького)

“Ясне в Б[о]гу преосвященнійший архиерею Б[о]жий, пастирю н[а]ш, и
бл[а]годітелю м[и]л[о]стивійший!

Сего ноучати (?) 1755 года м[і]с[я]ца августа 13 дня обители н[а]шея
заграничныя бл[а]гочестивыя кутеинския игумен Михаил Кобринец преста-
вися и 13 числа того ж августа отцем м[о]н[а]стиря тупичевскаго мстислав-
скаго бл[а]гочестиваго игуменом Иннокентием Людогоским соборно
погребен. Поутру же 20 числа мы, нижайшие братия предреченнаго кутеинс-
каго м[о]н[а]ст[ы]ря, по силі фундушов н[а]ших собравшися в трапезу с при-
сутствием многих бл[а]гочестивих обоего чину д[у]ховных и свіцких
околичних честних людей, избрали себі волными голосами до м[о]н[а]стиря
н[а]шего кутеинскаго сего ж м[о]н[а]стиря пострижен[ца] прежде бывшаго
покойным Викентием Барановским ца[…] игуменом поставленнаго и покой-
ным Михаилом Кобринцем поставленнаго намістника ч[е]стнаго иеромона-
ха Геннадия Дерешкевича за началника и игумена; и такое де избрание
доброволное наше мы, нижайшии, своими руками подписали в присутствии

* Одне слово написано нерозбiрливо.
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бывшия знатныя особы для свидителства віроятия подписалися. Что все В[а]-
шему преосвященству яко своему истому пастирю сим доношением н[а]-
шим представляем и милостиваго возріния на нищету обители н(а)шея
бл(а)гословить и своею пастирскою властию потвердить, понеже обители
нашей безначалника и игумена быт неприлично, а мы, нижайшие, к таковому
званию и наги не обрітаем, милости отческой и власти пастирской всим под-
вергаемся, далшаго же взыскания и избирания не желаем, из иных монасты-
рей просить для убожества обители и для невідомства нрава и обхождения
опасуемся и зычливости ко обители от чуждаго не тако, яко ос[…] надеемся
и что обытель наша во всем строении ц[ерков]ном монастирском и еконо-
мичном опала и к про[жи]тию самопотребных вещей оскудила и скарбец
егда (?) и долгов за непорядочным прежде бывшим управлением знатную
сумму занято и потому м[о]н[а]стирей на такия клопоты и попечении зап-
ра[…] возбраняемся и сим от нас избранным иеромон[ахом] Геннадием мо-
жем во обители нашей доволствоватися, аще по избранию нашему ваше
архипас[тирское] бл[а]гословение и потверждение будет, о что мы вс[е], все-
покорнійше просим, бл[а]гословению же с[вя]тителск[ому] м[и]л[о]сти от-
ческой себе поручаючи навсегда преб[ываем] Вашего преос[вя]щенства
н[…]вішаго архипастиря и всенижайшие слуги и повседн[евные бого]молци
братия обители [общежи]телные кутеинския.

З Кутеини, 1755 года иеромонах Иосиф Григорович
М[і]с[я]ца август[а] до[..]
31 дня. уставник иеромонах Онуфрій

Шуп[…]
иеромонах Симеон Тамилович
иеромонах Самуил
еромонах Ливерый
иеродиякон Мартырий
иеродиякон Самуил
иеродиякон Дорофий
монах Савватий Кучковский
Лазар Пятницкий, оконом
еклисиярх Мартиян Берасяга
монах Афанасий Гербачевич
монах Иоаникий Соболевский
монах Леонид Околович.”

(НБ. – ІP. – Ф. 160. – № 930. – Арк. 83. Оригінал. – Тексту документа передує запис
канцеляриста: ”1755 года септявря 24 подано”).
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№ 9

1755, після грудня 29 ст. ст. – Тупичів
на Мстиславщині(?). – Лист ігумена
тупичівського монастиря до київського
митрополита Тимофія (Щербацького)

“Великому г[о]с[по]дину ясне в Б[о]гу преосвященнійшему кир Тимо-
фею Щербацкому, архиепископу митрополиту Киевскому, Галицкому и Ма-
лыя России, м[и]л[о]стивійшему о[т]цу и архипастырю нашему.

Прошлого 1753 года м[і]с[я]ца декабря 20 дня в нашем заграничном
бл[а]гочестивом Тупичевском Мстиславском м[о]н[а]ст[ы]ри, из с(вя)тій-
шаго правителствующаго Синода на прошение Вашего прос[вя]шенства
данныя до круга ц[е]рковного принадлежащия книги, а именно: Минеи – 12,
прологов – 4, октоихов – 2, триодь постная – 1, цвітная – 1, устав ц[е]рков-
ный – 1, евангелии – 3, апостол – 1, служебник – 1, требник великий – 1, ир-
молой – 1, молебное піние – 1, да три тетради: дві молебные, а третяя
паннихидная, псалтырь слідованная – 1, минея праздничная-1, каноник – 1 со
указом от Вашего преос[вя]щенства являющым о сих же книгах чрез иеро-
монаха Лаврентия щас[ли]во получены, и в книгу м[о]н[а]ст[ы]рскую есть
вписаны.

Другий указ Вашего преос[вя]шенства того же числа дошед мене о [ски]т-
ку Успенском Борейковском д[і]вичом, о котором скитку аз к Ва[ше]му пре-
ос[вя]щенству нікоторых ради вин не могу репортовать, но сам г[о]с[по]дин
преос[вя]щенный могилевский писанием своим намірен изві[стит] и иеромо-
нах Лаврентий устне донесет.

Третий указ Вашего преос[вя]щенства, бывшый в коперти [пре]освящен-
наго могилевского, повелівающий всей нашей обители […] смотрению пре-
ос(вя)щеннаго могилевскаго Иеронима Волчанского повиноватися, сего ж
декабря 29 получыхом, его же и слуша[…] одолжаемся.

За таковое Вашего преос[вя]шенства о нашей обители [па]стирское по-
печение, сего же и впредь не оставляти, смирен[но] просим[…]”

(НБ. – ІР. – Ф. 160. – № 930. – Арк. 61. – Оригінал).

Французький художник ХVІІІ ст. про Білорусь

Французький художник, мемуарист і мандрівник Жан - Анрі Мюнц (1727–
1798) народився в місті Мілуз, яке тоді належало Швейцарії. Його батько був
учителем, мати походила з відомого міщанського роду Дольфусів, котрий дав
Франції ряд вчених і підприємців. Мюнц був енциклопедично освіченою люди-
ною, знав багато мов, з молодих літ подорожував Європою. До Речі Посполи-
тої він прибув у січні 1779 р., завдяки знайомству з князем С. Понятовським –
братом останнього короля Речі Посполитої Станіслава-Августа, супроводжу-
вав його в поїздках по Гродненщині (1781). Дружив Мюнц також з відомим
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любителем старовини А.-С. Мошинським, під час перебування в Білорусі
описав прибуття австрійського імператора Йосифа ІІ до Гродна Ще замоло-
ду Мюнц служив у французькій армії, вивчив інженерну справу, тому без про-
блем обійняв посаду майора 2-о батальйону пішої королівської гвардії у Гродно,
викладав у кадетському корпусі в Гродні, потім служив при князі Понятовсь-
кому. Він навіть вступив у масонську ложу у Гродні (1782). У вересні 1784 р.
він спробував збудувати мідеплавильню біля якоїсь Мідної гори, але невдало.
У травні 1784 р. він зустрівся з відомим вченим-природознавцем Георгом
Форстером, котрий високо оцінив таланти французького інженера. Щоліта у
1779–1783 рр. Мюнц вирушав з Гродна з князем Понятовським у подорожі,
насамперед по Україні. У квітні 1785 р. Мюнц разом із князем Понятовським
назавжди покидає Білорусь. Він виїхав до Італії, а останні роки життя провів у
Німеччині. Як і в кожній країні, де тривалий час проживав Мюнц (Англія, Гре-
ція, Італія, Німеччина, Річ Посполита та ін.) він залишав по собі грубезні аль-
боми, у котрих замальовував краєвиди, історичні пам’ятники, причому
детально коментував їх. Якщо йдеться про Україну, то Мюнц здійснив три
значні подорожі по ній й залишив у спадок понад 300 малюнків, які в основно-
му вже видрукувані польською дослідницею Ельжбетою Будзінською
(Budzińska E. Jana Henryka Muntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie
(1781–1783). Warszawa, 1982). Дана публікація з перекладом текстів із фран-
цузької на польську, зроблена на підставі альбому, котрий зберігається у відділі
гравюр Варшавського університету. Ми у свою чергу майже повністю пере-
клали публікацію Е. Будзінської з польської на українську і значну її частину
видали в Україні. Нині готується до друку повний переклад українською аль-
бому Мюнца з книги Е. Будзинської. На жаль, інший альбом Мюнца, який
зберігається у відділі рукописів Державного історичного музею у Москві,
майже ніким не використовувався.

Набагато гірше з білоруськими матеріалами. Мюнц жив і діяв на Біло-
русі, насамперед у Гродно, понад п’ять років, багато малював і, але його біло-
руські малюнки й досі не опубліковані, так само, як і його подорожні нотатки.
Сподіваємося. що ця “біла пляма” скоро буде ліквідована. Тим часом пропо-
нуємо білоруському читачеві публікацію кількох нотаток (із малюнками) з
українського альбому Мюнца, виданого Е. Будзінською. Тут йдеться про ті
землі, які нині знаходяться на південному заході Білорусі (Гродненщина та
Пінщина). У малюнку № 1 мова йде про Біловезьку пущу, про її район між
Тиховолею на Гродненщині та легендарною Гайнувкою на сході сучасної
Польщі. Під населеним пунктом “Наревка” слід розуміти очевидно суч. На-
ревку на північний схід від Гайнувки, що на етнічних білоруських землях. У
подальших нотатках мова йде про сучасне українсько-білоруське прикордон-
ня між Волинською областю України та Пінською областю Білорусі. Тут згаду-
ються Степань, Рафалівка, Любешів, Дольськ, с. Любязь (“Лубьонж”)
Волинської області, водночас Давид-Городок (“Городець”), Мохри (“Мокре”)
Пінської області. Якраз на самому сучасному українсько-білоруському кор-
доні між Дольськом та Мохро, Мюнц і робив свої замальовки пінських боліт.
В усякому разі чимало підмічених Мюнцем деталей побуту стосуються
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всього поліського регіону без огляду на сучасні державні кордони. Цікаво,
що значення творчості Мюнца чудово розумів видатний білоруський істо-
рик Микола Улащик. Варто згадати також цікавий епізод. Коли я на поч.
80-х рр. був у Миколи Миколаєвича вдома у Москві і згадав про публікацію
Будзинської, він сказав, що знає про це видання і про Мюнца. Коли ж мова
зайшла про наведений нижче французьким художником сюжет про ведме-
дя, який заліз на дерево-пасіку, Микола Миколаєвич відзначив, що такого
типу пасіки він пам’ятає з дитинства, такі пасіки стояли в деяких селах
Мінщини…

Читаючи Мюнца, треба ставитися до його свідчень з певним критициз-
мом. Насамперед неточними є його вказівки на географічні широту й довго-
ту, неточною є і його термінологія, витримана в дусі часу. Так, він постійно
вживає термін “Литва”, який застосовує до тодішнього Великого князівства
Литовського, тобто не розрізняє етнічну Литву та Білорусь, пише наприклад
про “Литовське Полісся”, хоча правильніше вести мову про українсько-біло-
руське Полісся.

Будучи не тільки художником, але й інженером та підприємцем, Мюнц не
міг спокійно дивитися на казкові багатства краю, яким з малозрозумілих йому
причин не можуть дати ради. Тому він постійно акцентує увагу на економіч-
ному стані описуваних ним місцевостей, вказує на перспективні галузі, які
треба було б розвивати. Якщо йдеться про згадувані регіони Білорусі, то Мюнц
наголошував на багатстві місцевої фауни та флори, розвитку торгівлі, хоча й
не приховував труднощів (болота, маса комарів та мошви). Мюнц писав про
Мухавецький (Королівський) канал, збудований у 1775 р., який зв’язав Віслу й
Дніпро, отже Чорне та Балтійське моря, а це на думку француза має видатне
значення (“справжня революція”) для розвитку краю. Взагалі за думкою
Мюнца – пінські болота – “це закопаний скарб”. Пропонуємо читачеві кілька
білоруських сюжетів з альбому Мюнца – цього предтечі Наполеона Орди
(Див. Беларусь у малюнках Наполеона Орды. Другая палова ХІХ стагоддзя.
Мінск, 2001) і сподіваємося, що вони не залишать байдужими до себе тих,
хто любить рідний край.

*  *  *

№ 1

“1780, 15.10.1783
Біловезька пуща, батьківщина диких биків, що їх по-польськи звуть зуб-

рами. Ріка Нарев витікає з цих лісів. Нею сплавляють до Гданська багато
гарного дерева на теслярство. Чисельність будівельного лісу, переважно чер-
воних сосен, який було доставлено до Гданська протягом останніх 10 років,
складає за рік від 80 до 120 кіп, або ж по шістдесят штук товстих дерев, не
рахуючи дубів, клепок для бочок, дощок та попелу, яких доставляють Наре-
вом і Віслою на цей же ринок і т.д. У Наревці є великий і гарний тартак.

Тут видно ведмедя, котрий заліз на дуб, на котрому було 24 добре забез-
печених бджолиних вулика. Він виламав собі до них прохід, але коли з’їв і
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знищив весь мед, що був на пасіці, не зміг злізти. Селяни, власники вуликів,
забили його багатьма кулями. Ведмідь був представником найбільшого, бу-
рого роду. Протягом кількох днів йому зберігали життя, він був, ніби справжній
злочинець, добре пильнований громадою селян. В його останній день я бачив
його живим на дереві, бачив як він корчив кумедні міни очевидцям. Всі жи-
телі в радіусі кількох миль приходили, щоб побачити цього крадія меду і втіши-
тися із здобичі.

Дерево-пасіка ще існувало у 1783 р., коли ми проїжджали поблизу.
Грунт цих лісів є дуже багнистий, легко порізаним, піщаним, з вкраплен-

нями глини та гравію, у ньому повно гранітових фрагментів та гальки. Трохи
фрагментів вапнякового каменю. У деяких районах є багато змій, особливо в
околицях Наревки, нового містечка.

Широта 52,40, довгота 42. Відстань від Гданська 22 милі у південному
напрямку. Мальовано у 1780 і 1783 р. пополудні, дивлячись на північ.

№ 2

11, 12, 13.10.1783
ЛИТОВСЬКЕ ПОЛІССЯ
Спосіб зберігання зібраного збіжжя і т. д. разом із соломою, у стогах у

лісі, а не при будинках із страху перед пожежею. Його використовують від
Степані через Рафалівку аж до Городця.

У лісах – величезна кількість бджолиних роїв на деревах, у вуликах а
також у заглибинах, спеціально видовбаних у пнях великих дерев. Мешканці
добре розуміються на бджолах і т.д. Вони мають з цього значні прибутки.
Грунт піщаний та глинистий – найбільше піску.

Прекрасні льони, більшість з котрих вивозиться на Литву за посередниц-
твом євреїв. Населення нечисленне, край здатний до великих поліпшень у
кожній галузі. Багато різного звіра, прекрасні хутра і т.д.

Широта 53, довгота 43. Відстань від Гродна близько 40–50 миль на південь.

№ 3

13.10.1783
ПІНСЬКІ БОЛОТА
Гребля з фашини та хмизу довжиною у ѕ милі. Похмура сцена чорної

самотини – ані стебла доброї трави.
Н[ота] Б[ене]. З Любешова йде великий тракт на Любомль і Луцьк на

Волині. Між південними провінціями та Литвою чимало євреїв веде жваву
торгівлю кіньми, бидлом та іншими потрібними товарами. Сировина, це соле-
на риба, невичинені шкури, лій, мед і віск, збіжжя та горілки, шкури зайців,
видр та бобрів, льон та коноплі. Ці продукти йдуть через Литву до балтійсь-
ких портів. Навзаєм завозять каву, цукор, сукна та інші тканини, шовк і т. д.
Все в руках євреїв, котрі займаються також різними ремеслами.
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Широта 51, 56, довгота 43. Відстань від Гродна близько 39 миль на південь,
а від Пінська близько 8 миль на вест-вест-зюйд.

Вид на пінські болота між Любешовим та Лубьонжем, мальовано 13 жов-
тня 1783 між 8 та 9 рано, дивлячись на північ. В цю пору багна частково
висохли.

№ 4

13.10.1783
ПІНСЬКІ БОЛОТА
Вид села Лубьондж, йдучи від Лубешова, дивлячись у північному на-

прямку. Село Лубьонж знаходиться у 5 милях на північ від Лубешова, лежить
на піщаних і дещо піднесених берегах ставу, що з’єднується з Прип’яттю, в
сусідстві кількох дюн або піднесень з чистого піску, самітних серед обробле-
них багн; за селом тягнуться довгі ряди греблі з хмизу і т.д., дерев’яний міст
на Прип’яті, млини. Широкі терени понурих боліт. У великому ставку водять-
ся прекрасні щуки і т.д.

Склад грунту.
Болотний чорнозем – піски – під сподом глини, торф, потім пісок з морсь-

кими мушлями й болотна залізна руда – суцільними шарами – 6,9,10 см. –
знову пісок та глина.

Маса звіру різного роду. Велика територія боліт, які здаля оточені вели-
кими лісами.

Широта 51, 56, довгота 43, 5. Відстань від Гродна на Литві близько 40 миль
на зюйд-зюйд-ост.

Мальовано 13 жовтня 1783 р. о 9 рано.

№ 5

ПІНСЬКІ БОЛОТА
13.10.1783

Вид пінських боліт у чверті милі перед Дольськом. Після переходу ріки
Прип’яті видно піщані гори нагромаджені серед боліт внаслідок діяльності
вітру.

Земля
Взагалі – торфовий чорнозем товщиною 18–36 см.; під ним – глини або

пісок, що знаходяться переважно на шарі болотяної залізної руди з домішкою
болотистої землі.

Ці багна – це закопаний скарб, котрий використають пізніші століття. Але
треба зразу розпочинати вдосконалення, зваживши, що можна перевозити
товари новим каналом від Мухавця, так само Прип’яттю в напрямку Дніпра
і т.д.

Не бракує на болотах добрих дерев, видно їх довгі ряди, що доступні
тільки зимою, по кризі.
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Широта 51, 58, довгота – 43, 5. Відстань від Гродна близько 39 миль на
південь.

Мальовано 13 жовтня 1783 р., дивлячись на північ.

№ 6

13.10.1783
Пінські болота між Дольськом та селом Мокре, дивлячись назад.
Піщані пагорби, верхівки яких тут видно, оброблені частково; широкі бо-

лота на загал неврожайні, не дають ані стебла трави, а є так безплідними
через рої злісних мух, котрі страшно докучають бидлу. На схід від містечка є
велика територія оброблених піщаних земель. Тут видно кілька wiosek, не-
рівно оточених болотами та лісами, повними звіра.

Н[ота] б[ене]. Звідси на північ є близько 8 миль до нового каналу ріки
Мухавець, котрим уже можна плисти малим човном. Він з’єднує Прип’ять,
Буг і Віслу, що полегшить торгівлю за посередництвом Дніпра та Чорного
моря – це буде справжня революція для прусської торгівлі, зважаючи на рин-
ки збуту товарів із Польщі і т. д., що у свою чергу вплине на балтійську тор-
гівлю.

Мальовано проїздом, 13 жовтня 1783 р., дивлячись на зюйд-зюйд-вест,
об 11 перед полуднем.”

(Переклад з польської здійснено на підставі видання: Budzińska E. Jana Henryka
Muntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie (1781–1783). Warszawa, 1982. – С. 50–51,
218–221. Дана стаття була видрукувана нами раніше: Мыцык Ю. Французскі мастак
ХVIII стагоддзя пра Беларусь // газ. “Гродзенская праўда” від 29.06.2002 р. – С. 13; Жан-
Анрi Мюнц – даследчык Палесся. Назiраннi французскага мастака пра Беларусь
ХVIII стагоддзя // газ. “Голас Радзымы” вiд 4.09. 2002 р. – № 36. – С. 6).

Незнаний варіант лірницької пісні

Під час праці в Інституті рукописів Національної бібліотеки ім. В. Вер-
надського Національної Академії наук України нашу увагу привернув невели-
кий рукопис, всього з 4 аркушів, який містить запис білоруської пісні. Незнана
особа записала її зі слів сліпого старця Петрока в Білорусі і залишила про це
відповідний запис: ”Писали под диктовку слепого нищаго 80 лет, называемо-
го Петроком, 1852 –го года июля 24- го в Гайдуковке Могилевской губернии,
откуда (…)*”. Останні кілька слів (починаючи від слова “Могилевской”) на-
писані олівцем менш розбірливо, а кінець фрази (три слова не вдалося прочи-
тати). Записувач подав наприкінці сторінок пояснення деяких слів. На жаль,
не вдається локалізувати точніше і цю Гайдуківку, але поза сумнівом, що
дане село знаходиться на білоруських землях. Пісня про Хома та Ярему до-
сить добре знана фольклористами, але думаємо, що цей варіант має свою
цінність, принаймні свідчить про її популярність у східній Білорусі в середині
ХІХ ст.



290

Думаємо, що білоруським читачам буде цікаво ознайомитися з цією гу-
мористичною піснею і тому подаємо повністю її текст. Додамо, що старець
Петрок наспівав пісню білоруською мовою, але той, хто записував, на жаль,
не знав її добре і тому зрусифікував текст. Записував він її наспіх і тому в
одному місці він подає “Хама”, а в другому – “Хома”. У даному випадку
ми скрізь подаємо “Хама”, а в інших випадках зберігаємо мову оригіналу,
розставивши тільки розділові знаки згідно з сучасними правилами. Додаємо
до цього тексту також п’ять українських варіантів цієї пісні, які виявила і
люб’язно надала нам к. ф. н. Людмила Іваннікова. Вона виявила їх у фондах
ІМФЕ – Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії НАНУ
ім. М. Рильського. Найкоротший з них був записаний Володимиром Харко-
вим у 1930 р. від лірника Самсона Веселого з с. Литвинівки Валківського
району на Харківщині. На жаль, фонограф підвів під час запису і тому вдалося
записати тільки початок пісні, яка виявляє більшу подібність до білоруського
варіанта, хоча й містить певні відмінності (насамперед до цього варіанта уве-
дені топоніми - реалії Слобідської України, тобто Харків і Валки). Інші два
варіанти раніші від попереднього. Їх записав у другій половині ХІХ ст. відо-
мий український фольклорист Порфирій Мартинович очевидно на Полтавщині.
Він уточнив, що дана пісня виконується на весіллях та на “бесідах”. Він же
записав 19.06.1902 р. від лірника Хванасія Видюченка з с. Хрестища варіант
№ 4, в у 1885 р. від Федора Гриценка і варіант № 5, який є найповнішим.
Щоправда, Мартинович записав 3.08.1876 р. у Лубнах від кобзаря Трихона
Магадина ще один варіант, але у справі (ІМФЕ. – Ф. 11–4. – № 565) він
відсутній. Варіант № 6 було записано у 1929–1938 рр. від кобзаря Віктора
Сологуба з с. Юрківці Талалаївського району, причому той перейняв цю пісню
від видатного українського кобзаря Євгена Адамцевича. Автором запису був
відомий український літературознавець Григорій Нудьгою. Тут два рядки кож-
ного куплета повторюються двічі.

Тексти 2–6 варіантів пісні разом з тогочасними примітками подаємо згідно
з сучасним українським правописом, а текст варіанту № 1 – білоруським,
також тут збережено літеру “ять”.

*  *  *

“Тряхану я, тряхану
Пра Ярому, пра Хаму.
Як Ярома да Хама
Дак родная братця,
На Яром, на Хам
Адзинакова платця:
На Хомочк каптан,
Еа Яром лудан*.

Яны умстц живали,
Яны сладко дали:
Уживав** Хама чесночек,
А Ярома редзку,
Хомушка сёрб, сёрб,***
А Ярома хлёб, хлёб.
Сошлись яны до купочки,
Расплакалися, да и парадзилися:

* Козачья шубка.
** Употребляет с польського “уживать”.
*** Сербать= помалу тянуть ложкою борщу.
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“Да худо дзело оно, брат,
Дак так пробывать,
Часнок з редзкою вживаць.
Нутко мы, брат,
При дорожк стояць,
Добрых людзей разбиваць”.
Узяв Хама вязину,
А Ярома дубину.
СІв Хама под кустом,
А Ярома под другим.
Три нядзели стаяли,
Никого в очи не видали.
На четвертую ндзелю
Ідит пан дворянин:
Хаму за лоб уловив,
Хомушку за хохол,
А Ярому плетцью.
Сошлись и т.д.
Нумотко мы, брат,
Да церкви ходиць,
Свою душку живиць.
Стал Хама в алтари,
А Ярома в крилусе,
Надзев Хама ризы,
А Ярома рясы,
Хомушка письмо смотриць,
А Ярома к бсу глядзиць,
Стал Хама читаци,
А Ярома скакаци,
Откуль взявся паламарь
И им рёбра поломал.
Сошлись и т.д.
Нумотка мы, брат,
Пашеньку пахаць,
Свою душку питаць.
Узяв Хомушка коня,
А Яромущка вала,
Запрёг Хама у саху,
А Ярома у барану,
Хомушка нукнул,
А Ярома нукнул:
И Хомин няйдзець,
И Яромин не вязець.
Сошлись и т.д.

Худо, брат, нам так прабываць,
Пашеньку пахаць,
Свою душку питаць,
А нутко, брат,
Горшками торговаць,
Свою душку питаць.
Набрал Хама горшков,
А Ярома макатров.
Св Хама на гар,
А Ярома под гарой.
Хама свои пакацил,
Да и Яромины пабив.
Сошлись и т.д.
Нутко мы, брат,
За охотою ходзиць,
Срых волков ловиць.
Узяв Хомушка харта,
А Ярома кобеля.
Хомушка цукнув,
А Ярома люкнув ****
Хомин ня бяжиць,
И Яромин ня брешиць.
Сошлись и т.д.
Нутко мы, брат,
Лапцями торговаць.
Хама наплев похлапнёв,*****
А Ярома каверзнев.******
Св Хама в лавц,
А Яромушка в крам.
А у Хомушку не торгуюць,
А у Яромы не купуюць.
У Хомушки хоць покрали,
А в Яромы и так побрали.
Сошлись и т.д.
Нутко мы, брат,
Чужы клетцы выкрадаць,
Улез Хама в клець,
А Ярома у амбар.
Их тама заскачили,
Да виспятами пакацили.
А Ярому небораку
И за ступин (?) валачили.
Сошлись и т.д.
Нумотко мы, брат,

**** Притравил.
***** Русские лапти.
****** Летнии лапти”.
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Да и рыбку лавиць,
Свою душку живиць.
Св Хама у човн,
А Ярома в лодци.
Уловив Хама язя,
А Ярома карася.
Сошлись они да купоньки,
Да и парадзилися:
Добре нам, брат,
От и так прабывать.
Св Хама у човн,

А Ярома в лодці.
У Хамы безо дна,
У Яромы без боку.
Пошел Хама на дно,
И Ярому не видно.
Хомушку цягнуць,
А Ярому валакуць,
По Хомушк плачуць,
А по Яром скачуць.
Па Хомушк позвонили,
А по Яром нема вдома, што робили.”

*  *  *

Варіант  2
“Ви послухайте, реб’ята, я вам пєсєнку спою,
Я вам пєсєнку спою про Ярему, про Хому.
Шо Хома с-под Орла, а Ярема с-под Голья (?),
Шо Хома та Ярема – то все рідне браття,
Шо на Хомі, на Яремі однакове плаття.
Шо на Хомі сірячок, на Яремі білячок,
Шо на Хомі безрукавий, на Яремі так подраний.
Вживав Хома часничок, а Ярема редьку,
Бере Хому за висок, а Ярему зверьху.
Ой ну, милий брате, яким торгом торгувати,
Давай лапті плести, будуть дєнежки брести.
Наплів Хома лаптів, а Ярема верзунів,
Повіз Хома в Харків, а Ярема в Валки,
Став Хома на базарі, а Ярема в лавки.
Шо в Хоми не купуют, а в Яреми не торгуют.
У Хоми розікрали, а в Яреми й так забрали,
Та всі лапті пропали…”

(ІМФЕ. – Ф. 6–4. – Од. З–б. 161/4. – Арк. 32 зв. – Автограф. Копія даного тексту
міститься там же, од. Зб. 161/3. – Арк. 49).

*  *  *

Варіант  3
Хома та Ярема*.

Що Хома та Ярема
Та ріднії браття.
Що на Хомі, на Яремі
Та різнеє плаття:
Що на Хомі байборак, –

На Яремі чортма й так.
Що Хома та Ярема,
Ріднії браття,
Зійшлися до купочки,
Почубарились**

* Це все з мисливців.
** Поскубли самі себе, почубарились.
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Што Хома та Ярема
Та рідниї браття.
Што на Хомі, на Яремі
Та разноє плаття:
Што на Хомі байбарак, –
На Яремі чортма й так.
Што Хома та Ярема,
Родноє браття,
Зійшлися до купочки,
І порадились,
І восплакались:
“Це ж не наше, брате, діло
Давай горшками торгувать, –
Узяв Хома віз,
А Ярема два:
Став Хома на горі,
Ярема під горою.
Што в Хоми не купують,

І восплакались,
І порадились:
“Це ж не наше, брате, діло
Горшками торгувати, –
Це ж наше, брате, діло, –
Будем охоту занімати”***.
Купив Хома хорта,
А Ярема кота:
Що Хомин не біжить,
Яремин не лове.
Зійшлися до міста,
Почубарились
І восплакались,
І порадились:
“Це ж не наше, брате, діло
Торгом торгувати

І в охоту донімати.
Наше, брате, до церкви ходити
І Богу молиться,
На святих дивиться”.
Узяв Хома книги,
А Ярема ризи.
Став Хома читати,
А Ярема пішов плясати.
Де взявся паламар****,
Ції церкви господар.
Вдарив Хому в пику,
А Ярему в морду,
Начинили вони там
Повну церкву крику.

Край,
оцей.

*** Давай охоту заніматься, це вже охотиться будуть.
**** Де взявся паламар.
* “Та Яремині побив”.
** Поскублись самі собі, почубарились.
*** Це вони охотитися будуть.

А в Яреми не торгують.
Узяв Хома покотив,
І Яремині побив*.
Зійшлися вони до купочки,
Почубарились**
І восплакались,
І порадились:
“Це ж наше, брате, діло, –
Горшками торгувати,
Це ж наше, брате, діло,
Будем охоту занімати”.***.
Купив Хома хорта, хорта,
А Ярема кота:
Што Хомин не біжить,
Яремин не лове.
Зійшлися до міста,
Почубарились
І восплакались,

(ІМФЕ. – Ф. 11–4. – Од. зб. 674. – Арк. 10–10 зв.).

*  *  *

Варіант  4
Хома та Ярема.
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І порадились:
“Це ж не наше, брате, діло
Торгом торгувати
І в охоту занімати.
Наше, брате, до церкви ходити
І Богу молиться,
На святих дивиться”.
Узяв Хома книги,
А Ярема ризи.

(ІМФЕ. – Ф. 11–4. – Од. зб. 673 а. – Арк. 24–24 зв. Наприкінці пісні дописано оче-
видно зі слів лірника: “То так на весіллі або в бесіді, то там добавляється, аби чудувати.
Це все з мисливців”).

*  *  *

Варіант  5
“Хома та Ярема.

Ой послухайте рибьята
Ви дворянськии салдати
Про Ярему, про Хому
Я пісеньку іспою.
А шо Хома та Ярема
Та родние братья.
Шо на Хомі, на Яремі
То разное платьтя.
Шо на Хомі сірячок,
На Яремі білячок.
Шо на Хомі безрукавий,
На Яремі й так порваний.
Сойшлися вони вже й до купочки,
І розплакалися, і порадилися:
“А шо будем милий брат,
А шо будем починать?
Яким торгом торгувать?”.
Набрав Хома соли віз,
А Ярема два, два.
Мірить Хома горшком (?),
А Ярема коряком.
Шо в Хоми не купують,
А в Яреми не торгують.
Шо в Хоми розікрали,
А в Яреми так забрали (самоправно).
Сойшлися вже вони впьять до купочки
І розплакалися, впьять порадилися:
“То ж не наше, брате, діло,
Білу соль продавать,

Став Хома читати,
А Ярема пішов плясати.
Де взявсь паламарь,
Ції церкви господарь.
Вдарив Хому в пику,
А Ярему в морду,
Начинили вони там
Повну церкву крику.
Край,
оцей.”

А то наше, брате, діло
Нум горшками торгувать.”
Набрав Хома горшків,
А Ярема макітер,
Став Хома на горі,
А Ярема на низу.
Шо в Хоми не купують,
А в Яреми не торгують.
Взяв Хома, покотив,
Та й Яремини побив.
Сойшлися вже впьять до купочки
І розплакалися, впьять порадилися:
“То ж не наше, брате, діло
А горшками торгувать,
А то наше, брате, діло –
Нум хліба пахать.”
Справив Хома коня,
А Ярема вола.
Хомин не везеть,
Яремин не тягне.
Узяв Хома свого вбив,
Ярема вже облупив.
Сойшлися вони впьять до купочки
І розплакалися, впьять порадилися:
“То ж не наше, брате, діло
А хліба пахать,
А то наше, брате, діло –
На охоту ходить,
Будем звірики ловить.
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Узяв Хома свого вбив,
Ярема завісив.
Сойшлися вони впьять до купочки
І розплакалися, впьять порадилися:
“То ж не наше, брате, діло
На охоту ходить,
А то наше, брате, діло –
Нум розбой розбивать!
Нум розбой розбивать,
Будем денькги собирать”.
Сів Хома під кустом,
А Ярема за кустом.
Узяв Хома глодину,
А Ярема свидину.
Де ся взявся господин,
Йде купецький син.
Узяв у Хоми глодину,
А я Яреми свидину.
Ударив Хому товщую,
А Ярему тонкую.
Шо Хомушка всьцявся,
А Ярема всрався.
Зойшлися вони впьять до купочки
І розплакалися, впьять порадились:
“То ж не наше, брате, діло.[…]*
Нум до церкви ходить,
Нум до церкви ходить,
Та Богу молиться,
На святих дивиться.
Взяв Хомушка ризи,
А Ярема книги.

(ІМФЕ. – Ф. 11–4. – Од. зб. 592).

Варіант  6
Хома та Ярема.

Послухайте, громадяни,
Я вам пісню заспіваю,
Хому та Ярему згадаю. (2 р.)
Що Ярема з Хомою
Родилися зимою,
Що Ярема та Хома
Родилися без ума.
Що Ярема та Хома

Став Хома читати,
А Ярема плясати.
Де ся взявся паламарь,
Тої церкви господарь.
Ударив Хому в бороду,
А Ярему в пику.
Начинили вони два їх
Повну церкву крику.
Сойшлися вони впьять до купочки,
І розплакалися, впьять порадилися:
“То ж не наше, брате, діло,
А до церкви ходить,
А то наше, брате, діло,
Нум рибку ловить.
Де большеньку продавать,
Будем денкги собирать.
Да меншеньку поїдать,
Своих душок живить.”
Справив Хома човен,
А Ярема лотку,
Піймав Хома окуня,
А Ярема плётку.
Шо Хомушка пірнув,
Яреми не видно.
Шо Хомушку волочуть,
А Ярему тягнуть.
Шо по Хомі дзвонять,
По Яремі чорт зна що говорять.
Шо по Хомі задзвонили,
По Яремі вовки вили.
Це все.”

[…]* Тут очевидно пропуск у тексті – Ю.М.

Були родні браття,
Узялися за рученьки
Та й пішли по шмаття.
От Ярема та Хома
Та й полаялися.,
А полаялися, почубарилися,
Потім зійшлися до купочки
Та й порадилися.
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– “То ж не наше, браця, діло
Отакочки пробувать,
А то ж наше, браття, діло,
Давай зайців стрілять”.
Купив Хома хорта,
А Ярема чорта,
Що в Хоми все стоїть,
А в Яреми все біжить.
Хома свого зразу вбив,
А Ярема облупив.
Знов Ярема з Хомою
Та й полаялися,
А полаялися, почубарилися,
Потім зійшлись до купочки
Та й порадилися.
– “То ж не наше, брацця, діло
Отакочки празновать!
А то ж наше, брацця, діло
Давай торгом торгувать,
Та й бариші наживать”.
Купив Хома горшків,
А Ярема макітер,
Став Хома на горі,
А Ярема на низу.
Що у Хоми не купують,
А в Яреми не торгують.
Що у Хоми не купують,
А в Яреми не торгують.
Що у Хоми розікрали,
А в Яреми й так забрали.
Хома свої як попер,
То й Яреми всі потер (?).
От Ярема з Хомою
Вп’ять полаялися,
А полаялися – почубарилися,

(ІМФЕ. – Ф. 8–4. – Од. зб. 351. – Арк. 51–51 зв., 53–53 зв.).

З листів білоруських вчених
і громадських діячів до М. С. Грушевського

Михайло Грушевський (1866–1934) відіграв видатну роль у громадсько-
політичному і науковому житті України ХІХ–ХХ ст. Досить сказати, що саме
він був керівником Центральної Ради на Україні і Української народної Рес-
публіки у 1917–1918 рр.; саме він є найвидатнішим українським істориком,
спадщина якого все активніше повертається з вимушеного забуття…

Потім зійшлись до купочки
Та й пораялися.
– “То ж не наше, брацця, діло
Отакечки проживать,
А то ж наше, брацця, діло,
Давай в церкву ходить
Та Бoгу молиться,
На святих дивиться”.
Пішов Хома в церкву,
А Ярема в вівтар,
Взяв Хома книги,
А Ярема ризи,
Став Хома читати,
А Ярема кричати.
Де не взявся паламар –
Тії церкви господар.
Як ударе Хому в живіт,
А Ярему в пику,
Наробили вони вдвох
Повну церкву крику.
Знов Ярема з Хомою
Та й полаялися.
А полаялися –почубарилися,
Потім зійшлись до купочки
Та й пораялися:
– “То ж не наше, брацця, діло,
Отакочки проживать,
А то ж наше, брацця, діло –
Давай рибку ловить,
Будем душі живить”.
Поплив Хома на Дунай,
А Ярема на Мамай.
Сів Хома на дно,
А Ярема там давно,
Хому дожидає.”
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Недавно стало можливим працювати над матеріалами раніше суворо
засекреченого особистого архіву вченого, який складає тепер окремий фонд
(№ 1235) Центрального державного історичного архіву України у Києві. У
цьому архіві серед інших коштовних документів зберігається понад 13 тис.
листів, писаних Грушевському його численними адресатами з різних кінців
України і світу, у т.ч. й з Білорусі. Окремі з листів, писаних білоруськими ко-
респондентами, вже уведені нами до наукового обігу. Так, про листи М. В. Дов-
нар-Запольського до Грушевського нами було зроблено повідомлення на
міжнародній конференції, присвяченій цьому видатному білоруському вчено-
му, яка проходила в Речиці 23–25.09.1999 р. Тут подаємо тексти пяти листів
до Грушевського, присланих з Вільна працівниками славетної білоруської га-
зети “Наша ніва”. З них перший за часом був написаний Антоном Луцкеви-
чем. Відповідно, першим до нього відписав і М. Грушевський, просячи, щоб
той написав (вірогідно до редагованого Грушевським “Літературно-Науково-
го Вісника”, який видавався у Львові) статтю про білоруський національно-
визвольний рух. Луцкевич охоче відгукнувся на цей “симпатичний лист”, але
прохання Грушевського здійснив із запізненням, на що були поважні причини
(поліцейський обшук і конфіскація статті). У своєму третьому листі Луцке-
вич запрошував Грушевського, щоб той на шляху з Петербургу до Львова
(через Вільно) заїхав у “Нашу ніву” хоч на пару годин “пагутарыць пра нека-
торыя справы”. Мабуть, розмова мала йти про той самий білоруський рух, бо
відповідь Грушевського телеграмою мала прийти на умовну адресу установи
“Горнопром” без вказівки імені (адресата). Цілком можливо, що така зустріч
відбулася.

Ще вірогіднішою виглядає зустріч Грушевського із співробітниками
“Нашої ніви” на віленському пероні 1 квітня 1914 р., на яке вченого запрошу-
вав Іван Луцевич, тобто знаменитий білоруський поет Янка Купала, котрий
працював тоді у “Нашій ніві”. Характерно, що лист був написаний на “тра-
сянці”, з домішкою української мови.

Нарешті, ще два листи до Грушевського були написані видатним біло-
руським істориком, мовознавцем і громадським діячем Вацлавом Ластовсь-
ким, який писав під псевдонімом “Власт” і видав перед цим, у 1910 р., свою
першу книгу – “Кароткую гісторыю Беларусі”, а у 1911 р. шерег статей про
історичне минуле Білорусі. Протягом своєї шляхетної праці Ластовський відчу-
вав брак потрібної літератури, у т.ч. й з “гісторыі суседняй і роднай нам Ук-
раіны”, тому й звертався до українського історика з проханням безкоштовно
прислати йому по одному примірнику праць Грушевського. При цьому автор
листу підкреслював, що його бібліотекою послуговується число віленської
білоруської молоді. Не отримавши чомусь відповіді, Ластовський повторив
своє прохання до Грушевського, виразніше підкресливши свою бідність і по-
даючи свою домашню адресу.

На жаль, поки що не можемо нічого сказати про подальші стосунки між
двома істориками, але є непрямі свідчення того, що вони мали своє грунтовне
продовження. По –перше, Ластовський широко використовував праці Гру-
шевського, по-друге, Грушевський звичайно відгукувався на подібні листи і
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надавав посильну допомогу адресатам, навіть фінансову. Вірогідно, що Лас-
товський все ж дочекався книжок від українського вченого.

Нижче друкуються тексти згаданих листів. Вони містять у собі стислу,
але коштовну інформацію щодо дружніх стосунків між ключовими постатя-
ми білоруського та українського національно-визвольного рухів на початку
ХХХ ст. Безперечно, таких листів було більше, які листів-відповідей Грушевсь-
кого, однак особистий архів ученого дійшов до нас із великими втратами.
Сподіваємося, що подальші пошуки у архівних сховищах принесуть нові зна-
хідки.

*  *  *

№ 1

1910, червня 2 (травня 20). – Вільно. – Лист А. Луцкевича.

“Вельмі паважаны пане таварышу!
На Ваш сымпатычный ліст з пропозіціей прыслать стацьцю аб белорускім

руху і нашых справах магу атказать, што ахвотне зробiмо, аб што просіце, як
толькі здалеем выбраць свабаднейшы час, напрыклад, у палове лета. Шлю
шчыры прывет Вам і Вашым таварышам ад беларусаў.

З правдзивым поважаннем.
Антон Луцкевіч.”

Вільня, 20. У. (2. VІ). 1910 г.

(ЦДІАУК. – Ф. № 1235. – Оп. 1. – № 618. – Арк. 1. Штемпель у верхньому куті
аркуша латинкою: “Рэдакцыя і кантора беларускай газеты “Наша нiва” Вільня, Віленс-
кая вул., № 20).

№ 2

1910, вересня 7 (серпня 25). – Вільно. – Лист А. Луцкевича

“Высокопаважаный пане таварышу!
Пасылаю Вам стацью, што абецаў Вам прислаць улетку. Выбачайце,

што крыху спазніўся, але тут віна не мая! Палова яе была ужо напісана, калі
“охранка”, робячы у мяне “обыск”, забрала яе і пратрымала больш месяца.
Толькі цяпер дастаў назад усе забраныя у мене рукапісы, а з імі і гету стаць-
цю. Скончыў яе насьпех і ня маю копії, дык вельмі буду прасіць Вас – скары-
стаеце з яе, ці не адышліце мне рукапіс назад, як будзе Вам патрэбен.
Выбачайце, што пісаў па-беларуску, але па-украінску, на жаль, не патрапіў.

Шлю шчыры прывет і астаюся з высокім паважаньнем.
Антон Луцкевіч.

25. VІІІ.(7. ІХ.) 1910.
Вільня, Георгіеўскі пр., 4, кв. 10.”

(ЦДІАУК. – Ф. № 1235. – Оп. 1. – № 618. – Арк. 2. – Автограф).
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№ 3
1911, грудня 7. – Вільно. – Лист А. Луцкевича

“Міласцівы і высокопаважаны пане прафесар!
Сягоньня я вярнуўся у Вільню і, разгаварыўшыся с таварышамі, пішу да

Вас гэты лісток з просьбай: ці не маглі бы Вы, едучи с Петербурга, заехаць
хаця на колькі гадзін да нас – погутарыць аб некаторых справах. Калі можэ-
це заехаць, дык заведоміце нас дэпешай на наш “условный” адрас: Вільно –
Горнопром. Без фімілій адрасата.

Чєкаючы Вашаго атказу, астаюся з праудзівай пашанай.
Ант. Луцкевіч.”

(ЦДІАУК. – Ф. № 1235. – Оп. 1. – № 618. – Арк. 4. –Автограф).

№ 4
1914, березня 28. – Вільна. – Лист
Янкі Купали до Грушевського

“Высокапаважаемый пане прафесор!
1 апреля будзем Вас чакаць у Вільні на пэроні, таму прашу выйты з ваго-

ну, хочецца з Вамы побалакаты і розказаты, як жывем. Усё, аб чым пішыце,
зроблю, осколькі змажу. У нас тож роботы парыхтавалыся. Всі Вас здоров-
лять і дзякуюць за памяць аб нас. Ваш щиро відданый Іван Луцевіч.

Вільня, 28 марца 1914 года.”

(ЦДІАУК. – Ф. № 1235. – Оп. 1. – № 871. – Арк. 131. – Автограф).

№ 5
1911, грудня 28. – Вільно. – Лист В. Ластовського

“Яго міласці пану прафэсору М. Грушескому у Львові.
Вельмі міласцівы пане!
Працюючы далей над гісторыяй Беларусі, я чую вялікі недахоп Ваших

цянных прац па гісторыі суседняй і радной нам Украіны і, не маючы змогі
купіць іх, я наважыўся звярнуцца да Вашай міласці з вялікай прозьбай памаг-
чы мне у гэтым, ахвяраваушы у маю бібліотэчку па адным экземпляру Ва-
шых прац, тым больш асьмеліваюся прасіць аб гэто, што с книжок, якіе маю,
карыста шмат віленскае беларускае маладзижы.

Ждучы прыхільнаго атказу, астаюся з вялікаю пашанай да Вас.
В. Ластоускі (В. Ласт).

Мой адрэс: “Вільно, Завальная ул., д. № 7, рэдакцыя “Наша ніва”. В Лас-
тоускаму”.

(ЦДІАУК. – Ф. № 1235. – Оп. 1. – № 586. – Арк. 1. – Автограф).
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№ 6

1912, лютого 7. – Вільно. – Лист В. Ластовського

“Яго міласці пану прафэсару М. Грушэвскому у Львові.
Высокапаважный пане!
Звертаюся ешчэ адзін раз з вялікай прозьбай не адмовіцца вислаць мне

Вашы працы па гісторыі суседдняй і братняй нам Украіны. Бяруся ізноў за
працы па гісторыі Беларусі, хацелася б гэтим разом даць сумленную навуч-
ную працу, але што ж: купляць кніг я не здолею, бо не багат…Памажыць.
Выбачайце за турботу. Астаюся з вялікай пашанай да Вас В. Ластоускі
(В. Ласт).

Мой адрэс: Вільня, Гористый пер., дом № 13, кв. 8; або, Вільня, Заваль-
ная ул., д. № 7. Рэдакція “Нашай нівы”. Вільня, 7/ІІ–1912.”

(ЦДІАУК. – Ф. № 1235. – Оп. 1. – № 586. – Арк. 2. – Автограф).
(Варіант даної статті був нами вже опублікований: Мыцык Ю. Дачыненні былі

прыязнымі… // Полымя. – 2003. – № 3. – С. 174–177).

Призабутий волиняк

У шеститомній енциклопедії історії Білорусі, яка вийшла зовсім недавно,
знаходимо досить велику статтю відомого білоруського історика Віталія Ска-
лабана, присвячену Ф. А.Кудрицькому, історику, етнографу, педагогу, літера-
турознавцю й письменнику, який зробив значний внесок в білорусистику.
Кудрицький був уродженцем Степані Рівненського повіту Волинської губернії
(нині – село Сарненського р-ну на Рівненщині). Навряд чи хто з степанців
знає про свого земляка, який писав свої літературні твори під псевдонімом
“Богдан Степанець”, віддаючи шану своїй батьківщині.

Тут подаємо головне того, що відомо про цього діяча науки і культури
України та Білорусі. Отже, Федот Андрійович Кудринський народився
19.02.(3.03.).1867 р. Він рано почав цікавитися історією рідного краю – Во-
лині. Вже у 1887 р. у Крем’янці вийшла його російськомовна брошура “Ме-
лецький монастир”. Пізніше Кудринський закінчив Московську духовну
академію, але не висвячувався навіть у диякони. Його дуже цікавила церков-
на історія ХVІ ст., принаймні у Києві у 1892 р. була друкована написана ним
біографія екзарха Никифора, посланця константинопольського патріарха на
Берестейський собор 1596 р. Пізніше він видав нариси з історії “Литовської
Русі” ХVІ ст. З 1892 р. Кудринський викладав у Нижньогородській духовній
семінарії, з 1900 р. – у Несвізькій вчительській семінарії (у Білорусі). Хоча
Кудрицький був певної мірою в полоні нав’язуваних у Московщині, особливо в
тамтешніх семінаріях, “общерусских” поглядів, однак національна само-
свідомість у ньому не була витравлена. З великою симпатією він ставився
наприклад до мови і культури братнього білоруського народу і підтримував
наміри молодих білорусів писати мовою свого народу. В числі цієї молоді був
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і майбутній класик білоруської літератури Якуб Колас, котрий навчався в
Несвіжі. Оскільки така діяльність Кудринського розходилася з імперською
політикою Петербургу, (ця політика мала, як говорилося в листі-доносі від
31.01.1902 р. директора семінарії, “обрусительную цель”), викладач повинен
був покинути місце служби. З 1903 р. він працював у Віленському централь-
ному архіві давніх актів, причому зробив значний внесок у створення опису
його документів. В цей же час створив ряд праць, присвячених етнографії
білорусів, литовців; поділам Речі Посполитої у ХVІІІ ст., падінню кріпацтва
у 1861 р. З вибухом Першої світової війни Кудринський як біженець опинив-
ся у м. Рогачові і у своєму, недавно друкованому на сторінках журналу “Не-
ман” (1997, № 6) щоденнику за липень-листопад 1915 р., яскраво показав
трагедію біженців, котрі з примусу російського уряду мусили покидати рідні
домівки і їхати на схід, гинути від голоду, холоду, хвороб. Це стосувалося в
першу чергу білорусів Люблінщини та українців Холмщини. З 1920 р. вчений
працював у одній з петроградських бібліотек. Подальша біографія Кудринсь-
кого практично невідома. Можна лише припускати, що він помер близько
1933 р. Як бачимо, не дуже багато відомо про цю непересічну людину, але й
з того, що ми про неї знаємо, ясно, що Кудринського явно недооцінили й
обійшли увагою. Сподіваємося, що ця замітка посприяє поверненню із забут-
тя волинського вченого і письменника, стане стимулом для краєзнавців Во-
лині, особливо архівістів, для подальших пошуків документів з біографії
Ф. А. Кудринського.

(Дана стаття була опублікована нами раніше: Мицик Ю. Призабутий волиняк //
газ. “Вільне слов” від 13.02.2002 р. – № 13 (13637). – С. 3).

Син двох батьківщин

Мало хто в сучасних Білорусі та Україні знає про видатного історика дер-
жави і права Льва Окиншевича (Леў Акіншевич) (25.1.1898 (за старим сти-
лем) – 7.11.1980), хоча в “Енциклопедії українознавства” стаття про нього.
Внесок Окиншевича в історіографію двох братніх народів, білоруського та
українського, славістики в цілому, важко переоцінити. Батько вченого – Олек-
сандр Окиншевич (помер у 1906 р.) походив з сім’ї священика у Гомельсько-
му повіті, був чистокровним білорусом. Він закінчив чернігівську гімназію,
юридичний факультет Одеського університету, служив юрисконсультом
Північно-західних залізниць у Петербурзі. Мати (у дівоцтві Яреш) – була чесь-
ко-російського походження, закінчила гімназію в Києві, два роки вчилася в
одній з паризьких гімназій. Невдовзі після народження Льва Окиншевича че-
рез хворобу його матері родина мусила переїхати до Києва. Окиншевич зак-
інчив там гімназію, у 1916–1917 рр. вчився на юридичному факультеті
Київського університету. У січні 1917 р. пішов у армію, скінчив Київську
військову школу і у званні прапорщика був відправлений на румунський фронт.
Влітку 1918 р. повернувся до Києва, де продовжив навчання у університеті і



302

водночас брав активну участь у діяльності білоруських організацій. Цікава
така деталь. Кожен уряд в ті часи прагнув мобілізувати прапорщика Окинше-
вича в армію і тільки уряд Української Народної Республіки, врахувавши кло-
потання білоруського консула у Києві за Окиншевича як за підданого БНР,
звільнив його від цієї повинності. У Києві Окиншевич і одружився з Марією
Савіною, там же народився і його єдиний син Гліб (1921).

З 1921 р. Окиншевич активно займається наукою під керівництвом свого
улюбленого вчителя, акад. Миколи Василенка, особливу увагу приділяючи
історії права Білорусі та України ХVІ–ХVІІІ ст. У 1925–1928 рр. він навчався
в аспірантурі Науково-дослідницької кафедри історії України, якою завідував
видатний український історик, фактично перший Президент України, Михай-
ло Грушевський. Л.Окиншевич писав свою роботу під безпосереднім керів-
ництвом брата М. Грушевського – Олександра, який теж був професором
історії. У 1928 р. кандидатська дисертація “Генеральна рада на Гетьманщині”
була блискуче захищена і Окиншевич перейшов на кафедру іншого видатного
українського історика, акад. Д. І. Багалія. Молодий науковець кілька років був
вченим секретарем Комісії для вивчення західноруського та українського права,
а у 1929–1932 рр. працював завідувачем Видавництва ВУАН (Всеукраїнської
Академії наук). Але 30-роки принесли з собою неймовірне посилення сталі-
нських репресій. Не обійшли вони й Окиншевича. На початку 1932 р. за відмову
стати сексотом НКВД його було звільнено з праці. Оскільки хмари й далі
згущувалися, Окиншевич вирішив виїхати з Києва. Ось що він сам пише: “Виї-
хати на Білорусь, батьківщину мого батька, було першою думкою. Але ж її
одразу довелося відкинути. Ситуація там у цей час була такою ж, якщо не
гірша, як на Україні. Пішли арешти і переслідування національних кіл…”

Навесні 1933 р. історик врешті знайшов собі працю в Ніжинському педін-
ституті (як професор), почав готувати книгу “Козацтво на Білорусі”. Але й
сюди дістала мстива лапа сталінських опричників. Поступив “сигнал”, що
Окиншевич нібито був зв’язковим між українськими та білоруськими націо-
налістами, і вчений знову опинився без роботи, в дуже скрутних матеріальних
умовах. На щастя знайшовся земляк-білорус, гімназіальний приятель Мико-
ла Гончарко. Він був сином волосного писаря, який переїхав у пошуках кращої
долі з рідного краю на українську Холмщину. Гончарко знайшов Окиншевичу
місце праці (юристом) аж у Казахстані на промкомбінаті на озері Балхаш.
Тут Окиншевич пропрацював три роки, але не зміг нічого написати як науко-
вець. Тим не менш, він потім дякував Богу, що взагалі вцілів, своєчасно виї-
хавши із сім’єю до Смоленська, бо у 1937 р. репресували майже весь
інженерно-технічний склад Балхаського комбінату. Окиншевич працював пев-
ний час у Смоленську та В’язьмі. У Смоленську його застала війна…

В перші ж її дні вчений евакуювався до Ростова-на-Дону. 1 вересня його
було мобілізовано і кинуто в бій, навіть не обмундирувавши. 11 вересня Окин-
шевича, як і тисячі інших червоноармійців, взяли в полон. Оскільки на ньому
не було військового обмундирування, то його, як і інших таких же новобранців,
німці відпустили. Окиншевич невдовзі дістався до Києва, де став викладати
в університеті. Пізніше він переїхав до Львова, де теж викладав, а з набли-



303

женням лінії фронту (а з нею і НКВД!) подався на Захід. Через деякий час він
уже викладав в Українському Вільному Університеті (УВУ) в Празі, а з
1945 р. – разом з УВУ опинився в Мюнхені. Тут він був професором, деканом
правничого факультету, викладав історію українського права, написав кілька
підручників. (Взагалі він писав з однаковим успіхом білоруською, українсь-
кою та англійськими мовами). Влітку 1945 р. він вдруге одружився, його дру-
жиною стала Віра Назаркевич, дочка волинського священика. У 1949 р. вчений
переїхав до США, тривалий час перебивався тут випадковими заробітками,
працював різноробочим, тощо. Пізніше він певний час працював у Колум-
бійському університеті (1951–1954), а також у бібліотеці Конгресу США (1954–
1969), писав наукові розвідки і газетні статті, використовуючи як псевдонім
прізвище свого діда по матері (Яреш). Він був членом УВАН – Української
Вільної Академії наук, Білоруського інституту науки і мистецтва. У 1951 р.
його просили очолити Білоруську Академію наук (в еміграції), але вчений відмо-
вився. 28.02.1969 р. він вийшов на пенсію і осів у м. Гіллкрест Гиллс у штаті
Мериленд. Саме на пенсії, йдучи назустріч численним проханням колег, він
врешті зважився написати спогади про своє життя. Але боячись за сина Гліба,
котрий залишився в СРСР, Окиншевич поставив умову видати мемуари тільки
після своєї смерті. (Вчений не знав, що його син-студент помер у блокадному
Ленінграді ще 1942 р.). Ці спогади писалися вже тяжко хворою (хвороба Пар-
кінсона) людиною і тому вони були доведені тільки до 1938 р., є дуже лаконіч-
ними. У 1977 р. праця над рукописом була припинена через посилення хвороби.
У 1980 р. Лев Окиншевич помер і був похований.

Мемуари Окиншевича гідні його наукового доробку. Хоча вони є досить
лаконічними, однак них яскраво відбилися події 20–30-х років, сталінські
репресії, штучні голодомори 1933 р. в Україні та Казахстані. Особливе заці-
кавлення викликають ті сторінки спогадів, які стосуються білоруських сто-
рінок в житті вченого. Головну їх частину ми й наводимо нижче. Відзначимо
також, що ці спогади вперше були видані у Львові в 1995 р. в межах серії
Наукового товариства ім. Шевченка “Мемуарна бібліотека НТШ” (як дру-
гий випуск серії): Окиншевич Л. Моя академічна праця в Україні. (Львів, 1995. –
86 стор.).

(Дана стаття була раніше опублікована нами: Сын дзвох бацькаўщын // Полымя. –
2003. – № 3. – С. 180–181. До неї було нами додано фрагмент зі спогадів Л. Окиншеви-
ча: Беларускія сувязі // Полымя. – 2003. – № 3. – С. 182–183).

Білоруський голос Радзивилів

Дорогий пане Євгене Лецка!

Пишу Вам цього листа з Варшави, де працюю в архівах. Шукаю пере-
важно стародруки (ХV–ХVІІІ ст.), в яких би йшлося про події в Україні та
Білорусі. Знайшов чимало цікавого. Про нас добре знали за межами Речі
Посполитої: у Німеччині, Італії, Франції, Іспанії і т.д.
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Тепер не маю часу на довгий лист. Як приїду додому, розберуся із знай-
деними матеріалами, тоді й напишу цикл статей. А поки що надсилаю Вам
одну маленьку нотатку.

У АГАД є фонд “Архів Радзивилів”, там ціле море інформації з історії
Білорусі. Недавно польські архівісти зробили опис 10 і 27 відділів цього фонду
і я відразу поринув у їхнє дослідження. Вже в перший день я виявив одну
цікаву справу: АГАД. – ф. АР. – Відділ ХХVІІ, справа 138. Тут зберігається
невеликий (на 5 аркушах) матеріал: це праця Леона Владислава Радзивила,
яка збереглася у копії, зробленій несвізьким архівістом Болеславом Таврогін-
нським (1904–1974), створеній 2.07. 1940 р.

Князь Леон Владислав Радзивил (1888–1959) був 17-м несвізьким орди-
натом і 15-м клецьким ординатом. Він був молодшим сином Єжі Фридерика
Радзивила (1860–1914) і внуком Антоні Вільгельма Радзивила (1833–1904),
правнуком Вільгельма Радзивила (1791–1833). Ця лінія Радзивилів тягнеться
від Миколая Фаустина Радзивила (1688–1746), мечніка литовського і новго-
родського воєводи – молодшого сина Домініка Миколая Радзивила (1653–
1697). Але досить генеалогії.

Отже, Л.-В. Радзивил написав вірша білоруською мовою, а також – не-
великий ліричний нарис (теж по-білоруську), а наприкінці вмістив 4 білорусь-
ких поговірки (одна – сороміцька). Весь текст написано латинськими літерами.
Я буду цитувати у зворотній транскрипції – кирилицею. Оскільки недосконало
володію білоруською мовою, то прошу Вас при потребі зробити поправки у
відповідності з сучасними нормами білоруської фонетики та граматики.

1. Узяуся за гуж, не кажы, што не дуж. (Uziawsia za huż, dyk nie kazy szto
nia duż. – У дужках я подав так, як у оригіналі).

2. І мой бацька, і твой бацька косяць гречку па вяршечку, і мой бацька,
і твой бацька носяць яйца у мяшечку.

3. Гора плача, гора скача, гора
песеньку пяе.

А ось вірш, яким відкривається цей невеликий рукопис:
“Зялёны дубочак, што не зелянееш,

Ці ветру баiшся, ці лугу
жалееш?

Ветру не баюся, лугу не жалею,
А сам, адзінокі, дык не зелянею.
Малады малойчык, чаго зажурыўся,
Ці у салдаты клічуць, ці у

дзевку улюбіўся?
У салдаты не клічуць, вайны
не баюся,
А сам адзінокі, дык таму журуся…”
Р. S. Ось поки що все. Завтра, в понеділок, знов йду в архів, буду працю-

вати, вивчати документи віленського православного братства, також Мінська
та Могилева, це переважно перша половина ХVІІ ст. Є цікаві звістки в газе-
тах ХVІ–ХVІІ ст., наприклад у німецькій газеті про трагедію Полоцька у
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1563 р., захопленого військами Івана ІV; є там і цікавий малюнок Полоцька.
У деяких газетах ХVІ–ХVІІ ст. вживається термін “Біла Русь”. Але я тільки
почав копатися в архівах, це всього за декілька днів я знайшов і далеко не про
все є можливість тут тепер написати. А декілька цікавих книжок тут можна
знайти, які стосуються історії України і Білорусі ХVІ–ХVІІ ст.! Але про все
це – іншим разом. Мені сюди не обов’язково писати, бо на початку квітня я
думаю бути вже у Києві. Пишіть краще туди, на “могилянку”.

На цьому закінчую.
З повагою

Юрій Мицик.”
(Даний лист в перекладі білоруською опубліковано раніше: “Беларускі голас

Радзівалаў” // газ. “Голас Радзімы” від 22.05.2003 р. – № 21. – С. 7. Відгук на цю статтю
опубліковано у іншому номері цієї ж газети: Ліс А. Радзівілаўскі след у беларускай
фалькларыстыцы // газ. “Голас Радзімы” від 3.07.2003 р. – № 27. – С. 7).

З листів поета-емігранта

Під час наукового стажування у Канаді наприкінці 1999 р. нам вдалося
попрацювати і з документами особистого архіву митрополита Української
Православної Церкви в Канаді Іларіона (в миру – видатного українського вче-
ного-філолога та історика Івана Огієнка) (1882–1972). Це зібрання зберігається
нині у архіві Консисторії УПЦ в Канаді у м. Вінніпег.

Митрополит Холмський та Підляський Іларіон покинув Холм у 1944 р.,
знаючи, що радвлада не подарує йому того, що в часи Української Народної
Республіки 1918–1919 рр. він був міністром освіти, і опинився у Швейцарії, а з
1947 р. – у Канаді. До нього, насамперед як до впливової та знаної у світі
особистості зверталися численні емігранти з колишнього Радянського Союзу.
Вони просили його про матеріальну підтримку, продукти, чимало з них блага-
ли допомогти у справі виїзду до тихої і ситої Швейцарії або ж до США чи
Канади. Хоча митрополит і сам був у складній ситуації, однак робив усе мож-
ливе по лінії Червоного Хреста та церковних кіл, щоб хоч якось полегшити
долю своїх братів і сестер по нещастю, в першу чергу українців та білорусів.
Однак серед авторів цих листів було чимало й таких, котрі шукали не так
матеріального, як духовного хліба….

Серед численної (кілька тисяч) кореспонденції нашу увагу привернули два
листа відомого білоруського поета, письменника й громадського-політичного
діяча Володимира Дудзицького (1910–1970(?). Драматичний і навіть трагічний
життєвий шлях цього поета багато в чому нагадує шлях самого митрополита
Іларіона. Дудзицький (справжнє прізвище Гуцька) народився у багатодітній
селянській сім’ї в с. Дудзічи Ігуменського повіту Мінської губернії, долаючи
нестатки й інші великі перешкоди, він здобув освіту. Коли ж він вступив до
педтехнікуму у Мінську, то вже у вересні 1930 р. його виключили як “нацде-
ма”. Далі він бідував, але й далі наполегливо здобував знання, став писати
вірші білоруською мовою. Та на нього впали нові необгрунтовані репресії: у
1933 р. він був заарештований, а після ув’язнення – засланий до Сибіру й
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Середньої Азії. Перед війною повернувся до Білорусі (Вітебськ), викладав
білоруську мову та літературу в середній школі та педінституті, але по вказівці
місцевого обкому більшовицької партії його звільнили з праці і він був змуше-
ний виїхати до Росії. Під час гітлерівської окупації жив у Борисові та Мінську,
увійшов до складу Білоруської Центральної Ради, працював переважно по лінії
культури, потім виїхав до Німеччини, де опинився серед власовців. Після за-
кінчення війни деякий час жив у таборах для переміщених осіб (“Ді-Пі”),
потім – у Венесуелі та ФРН, з 1961 р. – у США і знову у Венесуелі. За деяки-
ми даними поет відвідав у 70-х роках Батьківщину, після чого зник у одному із
мордовських таборів…

Знайдені нами листи (на жаль, їх збереглося тільки два) стосуються пе-
ребування поета у таборах для переміщених осіб у Зальцбурзі (Австрія). На
першому навіть бачимо типове для листів з цих таборів “добро” від цензури.
Подальше листування очевидно перервалося у зв’язку з переїздом Дудзиць-
кого до Венесуели. Судячи навіть з цих двох листів, один з яких є звичайним
різдвяним привітанням, можна сміливо твердити про існування певних твор-
чих контактів між обома діячами української та російської культури і в рані-
ший час. Ясно, що митрополит стежив за життєвим і творчим шляхом свого
білоруського колеги, цінував його художній смак, тому й надіслав йому свою
“Марія Єгиптянка”. Дудзіцький у свою чергу поспішив поділитися з митропо-
литом роздумами про тяжку долю емігранта. З листа видно, що поет щиро
любив свою рідну Білорусь і прагнув передати свої почуття саме на біло-
руській мові і чудово розумів ностальгію за Батьківщиною великого патріота
України, яким був митрополит Іларіон. Сподіваємось, що читачам буде цікаво
познайомитися з цими пам’ятками дружніх білорусько-українських контактів.

*  *  *

№ 1

1947, квітня 4. – Зальцбург. – Лист В. Дудзицького
до митрополита Іларіона (Огієнка)

“Зальцбург. 4 красавика 1947 году.
Да Высокапрэасьвяшчэньнеишага
Уладыки, Митрапалита Холмскага
и Падляскаго (доктора, прафэсара
Ивана Огиенка).

Высокапрэасьвящчэньнейшы Уладыка!
Зусим неспадзявана атрымаў Вашую книгу “Марія Єгиптянка”. Гэтая не-

спадзяванасьць и Вашая добрая воля моцна кранули мае сэрца и зьявилися
найвяликшай радасьцяй и уцехай душы мае. Вашае вызнаньне мяне – паэты
братняга Вам Беларускага Народу – и Вашае Митрапаличае благаслауленьне
гавораць и пра Вашыя найчасьнейшыя адносины да мае вольналюбнае и шмат-
пакутнае Бацькаўшчыны – Беларуси. За усе гэта, Высокапрэасьвяшчэньней-
шы Уладыка, прымеце найглыбейшую ад сэрца майго шчырага падзяку.
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На вялики мой жаль, я ня маю чаго паслаць Вам сягоньня у знак мае
вяликае да Вас пашаны: винаватыя у гэтым нашыя часы, а найлепш, як гаво-
рыце Вы, “…дійсність жорстока й холодна…” Пры першая нагодзе, як толь-
ки знойдуцца магчимасьци да выданьня твораў на чужине, книжку сваю
перашлю Вам адразу и зь вяликай ахвотай. Памяць – жа пра пачатую Вами,
Высокапрэасьвяшчэньнейшы Уладыка, сувязь, Вашую увагу и маральную
падтрымку будзе жыць, як доўга буду жыць и сам на белым сьвете пад апе-
кай Усемагутнага Госпада Бога.

Прымеце – ж мае найлепшыя пажаданьни у справе Вашага жыцьця, пра-
цы и творчасьци на карысць Вашага жыцьцяздатнаго и вольналюбнага Ук-
раинскага Народу.

З найвяликшай да Вас павагай и пашанай!
Österreich,
Salzburg, Lexenfeld 21
DP camp NO 4. Уладзимер Дудзицки.

(Уладзімер Дудзіцкі)”

(Архів Української Православної Церкви в Канаді (м. Вінніпег). Ф. “Архів митро-
полита Іларіона”. Оригінал – машинопис, завірений особистий підписом автора
(підкреслений текст). Внизу документа є штамп військової цензури, а у правому верх-
ньому кутку штамп митрополичої канцелярії: “Митрополит Холмський і Підляський.
Одержано 15 AVR.1947 р.”).

№ 2

1947, квітня 13. – Зальцбург. – Лист В. Дудзицького
до митрополита Іларіона (Огієнка)

“Да Высокапрэасьвяшчэньнейшага
Уладыки, Митрапалита Холмскага
и Падляскага (доктара, прафэсара
Ивана Огиенка).

ХРЫСТОС УВАСКРОС!
З найвяликшым сьвятам адвечнаго жыцьця и уваскрошаньня Вас, Вы-

сокапрэасьвяшчэньнейшы уладыка! Няхай – жа сымбаль сьвятага Хрыстова-
га цярпеньня и сьветлага яго уваскрошаньня дасць Вам здаровуя и силаў
дачакацца дня уваскрошаньня Вашай несьмяротнай Бацькаўшчыны- Ук-
раины.

Хрыстос Уваскрос!
13. 4. 1947 г. Працауник на ниве беларускай
Österreich, Salzburg-Lexenfeld 21, беларуски письменьник
DP camp. NO 4. Уладзимер ДУДЗИЦКИ

(Уладзiмер Дудзiцкi)”

(Архів УПЦ в Канаді (м. Вінніпег). Ф. “Архів митрополита Іларіона”. Оригінал-
машинопис, завірений особистий підписом автора (підкреслений текст).
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Один з учнів М. В. Довнар-Запольського
(проф. П. П. Смирнов)

Павло Петрович Смирнов (9 (21). 09. 1882 – 2. 04. 1947 р.) народився у
м. Симбірськ (нині – Ульяновськ). Його батько – Петро Овдійович походив із
старовинного московського купецького роду. Дід майбутнього історика –  Овдій
Федосійович, розуміючи потребу в сучасній освіті, скерував двох своїх синів –
Андрія та Петра до гімназії. Андрій став інженером, а Петро після закінчення
у 1869 р. медичного факультету Московського університету – військовим ліка-
рем. Він брав участь у російсько-турецькій війні 1877–1878 рр. (у Болгарії),
виявив неабияку мужність, був нагороджений Георгіївським хрестом та іншими
орденами та медалями. Мати майбутнього історика – Ганна Йосипівна Смир-
нова (уроджена Рязанова) була дочкою професора Рязанської Духовної Семі-
нарії і до свого заміжжя (1876 р.) служила народною вчителькою.

Павло Смирнов був третьою дитиною в сім’ї. Його старший брат Олек-
сандр (1879 р. н.) став математиком, закінчив Вище технічне училище у
Москві, брав участь як морський офіцер у російсько-японській війні 1904–
1905 рр., де й загинув. Сестра Ольга (1881 р. н.) стала вчителькою і виклада-
ла у Самарканді. Там же працював і молодший брат Павла – Володимир
(1884 р. н.), доктор геологічних наук і професор університету.

Невдовзі після народження Павла Смирнова його батька перевели слу-
жити у форт Кара-бутак у Тургайських степах (Казахстан), але через кілька
років вся сім’я повернулася до Симбірська. Цікаво, що будинок Смирнових
стояв на вул. Московській через дорогу від будинку Ульянових! Потім вони
перебралися в інший дім (у Шатальному провулку). У 1893 р. юний Павло
вступив до Симбірської класичної гімназії, де й провчився чотири роки. У
1897 р. у зв’язку з хворобою батька вся сім’я переїхала до Києва. Тут у 1902 р.
Павло закінчив 1-у Київську гімназію і вступив на історико-філологічний фа-
культет Київського університету ім. Володимира Святого. Між тим помер
його батько (це сталося у Кирилівській лікарні), але мати спромоглася дати
освіту всім дітям, які помагали їй, займаючись репетиторством.

Тоді у Київському університеті працювала ціла плеяда видатних істориків,
серед яких слід вказати насамперед на В. Антоновича, М. Володимирсько-
го-Буданова, В. Іконникова, але їхніх лекцій Павлу не довелось слухати. Зате
його викладачами стали М. Довнар-Запольський (нова історія), П. Голубовсь-
кий (російська історія), А.Покровський (давня історія), Н. Бубнов (середньо-
вічна історія; він же й декан факультету), В. Перетц (історія російської мови),
Челпанов (логіка) та ін. Дуже сильною була група викладачів класичних мов
на чолі з Ю. Кулаковським. Діяло при університеті історичне товариство ім.
св. Нестора-літописця, а під керівництвом М. В. Довнар-Запольського функ-
ціонував студентський історико-етнографічний гурток, членами якого прагну-
ли стати всі студенти, схильні до наукового пошуку. П. П. Смирнов – староста
курсу, а потім і всього факультету, член І-го Київського земляцтва попри склад-
не матеріальне становище прагнув займатись наукою і написав дуже добру
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працю на тему “Орловский уезд в конце ХVІ века по писцовой книге 1594–
1595 гг.” Їй було дано високу оцінку професором Ю.Готьє, відзначено срібною
медаллю, а у 1910 р. вона була видрукувана в “Университетских известиях”.
Обдарованого юнака було помічено старшими товаришами по цеху і, незва-
жаючи на його заангажованість у революційні події 1905–1907 рр., йому було
запропоновано залишитися при університеті в якості стипендіата для підго-
товки до професорського звання (1907). З подальших шести років (1908–1912)
два як мінімум П. П. Смирнов провів у Москві та Петербурзі, де проводив
архівні кверенди, знайшовши у тамтешніх архівосховищах масу джерел з історії
російських міст. Бував він і в інших містах, наприклад у Полтаві, де читав
лекції земським вчителям. У січні 1911 р. Смирнов одружився із Софією Ва-
силівною Сергєєвою, яка стала його вірним супутником протягом всього життя
вченого. Згодом молоде подружжя поселилось у Києві на вул. Кудрявській,
10, кв. 12. С. В. Сергєєва була старшою дочкою (всього в сім’ї було 6 дітей)
юриста В. В. Сергєєва, випускника Київського університету. Її мати була киян-
кою, українкою з походження. Цікаво, що невдовзі молодша сестра Софії –
Надія вийшла заміж за молодшого брата П. Смирнова – Володимира.
П. Смирнов залучив молоду дружину до праці в архівах, де вона познайоми-
лась з київськими істориками (В. Базилевич, Б. Курц, Сташевський), які
приїжджали на архівні кверенди.

Займаючись науковою роботою, П.П.Смирнов поза сумнівом підтриму-
вав контакти із своїм вчителем – М. В. Довнар-Запольським. Не випадково
три його наступні наукові статті були видрукувані у збірнику, редагованому
цим вченим: 1. Москва в ХІV–ХV веках // Русские исторические очерки и
статьи. – М., 1910. – Т. 11; 2. Движение населения в Московском государ-
стве // Русские…М., 1910. – Т. 11; 3. Заметка о литературных мнениях
по вопросу о влиянии татарского ига на русское общество // Русские…М.,
1910. – Т. 11). Успішно завершивши навчання і здавши магістерські екзамени,
П. П.Смирнов отримав звання приват-доцента і з 1912 р. став читати у Київсь-
кому університеті факультативні курси, насамперед з історії міст Московської
держави. Він обіймав також посаду старшого асистента, завідувача Архео-
логічним музеєм та Нумізматичним кабінетом Київського університету, вид-
рукував десяток наукових статей, які були опубліковані у московських та
київських виданнях. Серед них деякі явно не обійшлися без редагування
М. Довнар-Запольського. Маємо на увазі статтю: “Заметка к истории города
Костромы // Юбилейный сборник историко-этнографического кружка при
Киевском университете. – К., 1914.

Вибух Першої світової війни перервав нормальний хід життя. У зв’язку з
наближенням фронту Київський університет у 1915 р. було переведено у Сара-
тов. Тут кияни тримались разом, причому по суботах збиралась професура, а
по п’ятницях – молодь (“Молодая Академия”), яку очолював П. П. Смир-
нов. Кияни їздили разом і на туристичні екскурсії у степ, проводили розкопки
курганів. Повернувшись разом з університетом до Києва на початку осені
1917 р., П. П. Смирнов поселився з дружиною у проф. Ю. Вагнера, бо місто
було переповнене біженцями. Діяльність Центральної Ради Смирнови сприй-
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няли насторожено, щоб не сказати вороже. Він активно виступав і проти
українізації Київського університету. М’якіше ним була сприйнята жовтнева ре-
волюція, але укладений більшовиками Берестейський мир 1918 р. С. В. Сергє-
єва розцінила як зраду Росії. П. П. Смирнов був обраний тоді головою
господарчої комісії університету, займався упорядкуванням монастирських
архівів, читав лекції в університеті і за його стінами. В ці складні і голодні
часи він видрукував першу частину своєї дисертації (“Города Московського
государства в первой половине ХVІІ века”. – К., 1917. – Т. І. – Вып. 1 – Фор-
мы землевладения), а через рік – і другу під тією ж назвою (К., 1919. – Т. І. –
Вып. 2. – Количество и движение населения), яка й була успішно ним захи-
щена 22.09.1919 р. у актовому залі університету. Офіційними опонентами були
М. В. Довнар-Запольський і Г. А. Максимович, а неофіційним – Б. Г. Курц,
причому всі дали досить критичні відгуки. На скромному урочистому обіді
були присутніми багато людей, тому господарювати дружині вченого –
С. В. Сергєєвій помагала відома історик Н. Д. Полонська (Василенко). Після
захисту дисертації П. П. Смирнов отримав вчене звання магістра російської
історії і став завідувачем кафедри на Вищих жіночих курсах.

Про цей період київського життя знаходимо стислі записи у цікавих спо-
гадах дружини вченого – С. В. Сергєєвої. Під 1919 р. вона залишила згадку
про контакти чоловіка з М. В. Довнар-Запольським: “С утра Пани (тобто
Павла – Ю. М.) нет дома, он пошел к Довнар-Запольському и пропал. Если
его долго нет, я в тревоге не нахожу себе места […]. Теперь он явился
бодрый, веселый, он катался с горы на саночках в ботаническом саду в каш-
тановой аллее». Є тут згадки і про зустрічі з проф. В.Базилевичем. У 1920 р.
подружжя Смирнових відмовилось переїхати на жительство до Москви, про
що потім жалкувало. Вони перебрались у квартиру (по вул. Золотоворітській)
сестри Олени, яка втекла до Одеси. Ця квартира вважалась чомусь дуже
спокійною і Н. Д. Полонська принесла Смирновим на зберігання “дорогую
харьковськую шубу Довнар-Запольського”. Однак цю квартиру все одно кілька
разів обкрадали, причому пропала і харківська шуба білоруського історика. У
1921 р. Смирнови вдочерили українську дівчинку Оленку, п’ятирічну сироту з
дитбудинку.

Після встановлення радянської влади вчений продовжував працювати в
Київському університеті, займався тією ж проблематикою, однак змушений
був її дещо скоригувати. З-під його пера з’являються праці про декабристів,
про класову боротьбу, про московських ремісників та їхні повстання, що легко
пояснюється специфікою даного періоду історії України. Однак в цей же час
була опублікована і важлива розвідка в українському перекладі: “Волзький
шлях і стародавні руси”// Збірник історико-філологічного відділу Української
Академії наук. – К., 1928. – № 75), на яку наукова громадськість відгукнула-
ся кількома позитивними рецензіями, в т.ч. й закордонними. У 1922–1923 рр.
Смирнов брав участь у роботі експертної комісії, яка розглядала претензії
Польщі на передачу їй бібліотеки Київського університету і Нумізматичного
кабінету. Його аргументи були настільки вагомими, що польська сторона
мусила відповідно переробити свій проект резолюції з даного питання. Тим не
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менш вчений опинився в числі великої групи київської професури (в т.ч.
Савченко, М. П. Василенко та ін.), яких арештувало ГПУ 17.07.1923 р. У Лу-
к’янівській в’язниці він провів майже рік. 20.05.1924 р. його було засуджено на
5 років, але 2.04. 1925 р. звільнено. Та на волі вчений не пробув і кількох
днів! На Благовіщення (7 квітня) його знову арештували під тим приводом,
що рішення про звільнення не було затверджено. За думкою С. В. Сергєєвої
до цього арешту був причетний сам М.Скрипник, тодішній нарком юстиції
УРСР. Але тоді режим у радянських тюрмах був м’якіший, ніж у подальшо-
му. Смирнов навіть писав там статтю про русів і організовував …музей історії
Лук’янівської в’язниці! Потім його перевели у колонію, а у березні 1926 р.
взагалі звільнили.

Після цього вчений був обраний за конкурсом завідувачем кафедри
російської історії Ташкентського (Середньоазіатського) університету і виїхав
з родиною на нове місце 20.09.1926 р. Там він швидко опанував узбецьку мову
(він взагалі був поліглотом, знав 12 мов), став займатися історією тюрків,
взаємовідносинами Московської держави з ординцями. У Ташкенті він близько
зійшовся з професорами-орієнталістами Є. Бартольдом, А. Семеновим та
А. Шмідтом, зайнявся арабською мовою. Але вже 3.01.1931 р. Смирнова знову
арештували, як і його друзів-професорів (крім Бартольда), звинуватили у при-
четності до справи “Великий Восток” і тільки після наполегливих клопотань
звільнили у вересні того ж року, визнавши повністю невинним. Але працювати
тепер довелось інспектором Промбанку, вчений мусив здійснювати тривалі
відрядження по всій Середній Азії. Тільки під час відпусток Смирнови могли
побувати в рідних краях, а також у Києві, Дніпропетровську, Запоріжжі та ін. У
1935 р. вчений повернувся до праці в Середньоазіатському університеті, опуб-
лікував тоді ж монгольський літопис 1604 р. “Алтан-Табчи” (Золотий скарб).
У лютому 1937 р. П. П. Смирнов знову потрапив у поле зору ГПУ, але цього
разу обійшлося без арешту. Це прискорило рішення Смирнова про переїзд до
Москви у 1938 р., де він став працювати в Інституті історії СРСР. Тут Смирнов
особливо потоваришував з відомими вченими, професорами А. Веселовсь-
ким та А. Сперанським. 15.07. 1938 р. він перейшов на роботу в історико-архів-
ний інститут, зарекомендував себе й тут як блискучий лектор. Але через те,
що він вважав Київську Русь рабовласницькою державою, присудження йому
докторського ступеня затяглося.

Коли почалася радянсько-німецька війна, П. П. Смирнов залишився у
Москві, навіть очолював історико-архівний інститут (з 9.11.1941 р. до 1945 р.).
16.09.1942 р. на історичному факультеті Московського університету він
успішно захистив докторську дисертацію “Посадские люди и их классовая
борьба до середины ХVІІ века”, а наступного року видрукував її текст окре-
мою книгою (М., 1943. – ТТ. 1–2). За цю монографію Смирнов отримав Ста-
лінську премію 1943 р. Отримавши преміальні 100 тис. крб., він переказав ці
гроші у фонд оборони країни. За це він удостоївся письмової подяки Сталіна, а
незабаром вчений у якості своєрідної компенсації отримав квартиру. Після
війни Смирнов зайнявся проблемою формування Російського централізованої
держави. Список його наукових праць нараховує 82 позиції, але реально
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опубліковано близько 40 праць. Десяток статей залишилися в рукопису, а все
інше – це доповіді, відгуки на дисертацію тощо. Якщо врахувати в яких умо-
вах і в який час Смирнову прийшлось діяти, то це не так уже й мало…

На початку 1947 р. вчений став серйозно хворіти (рак шлунку). 22 берез-
ня він переніс операцію, а 2 квітня помер від її наслідків. Через день вченого
було поховано на Новодівичому кладовищі...

С. В. Сергєєва ненадовго пережила свого чоловіка. У вченого залиши-
лась також прийомна дочка Олена, яка в 1943–1944 рр. була радисткою у
білоруських партизан. Нині родич історика – Володимир Ростиславич Смир-
нов проживає у м. Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Нещодавно він передав
до Національного університету “Києво-Могилянська Академія” частину архі-
ву вченого (спогади С. В. Сергєєвої, створені у 1950 р., бібліографію праць
П. П. Смирнова та інші матеріали), які й лягли в основу цього повідомлення.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю., Довженко Н. П. П. Смирнов –
один із учнів М. В. Довнар-Запольського // Шостыя міжнародныя Доўнараўскія чы-
танні. – Гомель, 2008. – Ч. 1. – С. 81–87).

V Довнарівські читання

22–23 вересня 2005 р. у старовинній Речиці (місто у Гомельській області
Білорусі) під егідою Гомельського держуніверситету ім. Ф. Скорини та Інсти-
туту історії і культури східнослов’янських народів при Гомельському універ-
ситеті відбулися V міжнародні наукові Довнарівські читання. Вони традиційно
присвячуються пам’яті видатного білоруського історика Митрофана Володи-
мировича Довнар-Запольського (18–1934). Цього разу в них взяли участь понад
60 науковців з усіх наукових центрів Білорусі, а також з України, Росії, Польщі,
Литви, Ізраїлю.

Роль М. Довнар-Запольського у розвитку білоруської історичної науки
можна порівняти з тією роллю, що її відіграв у розвитку української істо-
ріографії Михайло Грушевський. Долі цих видатних вчених багато в чому
подібні, навіть і посмертні. Так, до останнього часу їхні імена були під фак-
тичною забороною як “буржуазних націоналістів”, а їхня творча спадщина
припадала пилом. Природно, що в Білорусі з 1991 р. творчість Довнара-За-
польського привертає особливу увагу і без перебільшення можна сказати, що
Речицькі читання пам’яті цього історика концентрують нині найкращі сили
дослідників його життя й діяльності. Оскільки Довнар-Запольський тривалий
час був професором Київського університету, сформував тут власну історич-
ну школу, нерідко звертався у своїй творчості до української історії, тому він
відіграв важливу роль і в розвитку української історичної науки. Природно, що
вітчизняні дослідники традиційно беруть активну участь у Речицьких читан-
нях. У першу чергу це стосується докторів історичних наук І. Б. Матяш
(Український державний НДІ архівної справи та документознавства у Києві),
І. В. Верби та В. І. Ульяновського (обидва – КНУ ім. Н. Г. Шевченка). Цьо-
го разу доповідь І. Б. Матяш була присвячена ролі М. Довнар-Запольського у
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налагоджені білорусько-українських дипломатичних контактів у часи УНР; а
доповіді І. В. Верби, В. І. Ульяновського, також к. і. н. О. Трембицького –
контактам між білоруським вченим та українськими істориками М. В. Сто-
роженком, М. Оглоблиним, Є. Сіцінським. Аспірант Д. О. Карпусь (КНУ)
представив доповідь, у якій підводились певні підсумки дослідження Київсь-
кої історико-економічної школи М. В. Довнар-Запольського. Серед доповідей
І секції (“Життя і наукова діяльність М.В.Довнар-Запольського”) особливе
зацікавлення викликали доповіді к. і. н. В. М. Лебедєвої (Гомель) “Білорусь-
кий компонент у формуванні світогляду М. В. Довнар-Запольського”, к. і. н.
А. Л. Киштимова (Мінськ) “М. В. Довнар-Запольський, М. С. Грушевський
і “Записки НТШ”, також виголошені д. і. н. Г. В. Штиховим (Мінськ) і
О. К. Кравцевичем (Гродно) доповіді про оцінку білоруським вченим ролі князя
Міндовга в утворенні Великого князівства Литовського і ролі польсько-ли-
товських уній. Д. Міхалюк (Польща) звернула увагу на створену вченим у
1919 р. карту Білоруської Народної Республіки.

Не менш важливим був доробок науковців, які працювали у ІІ секції (“Ре-
чицька земля у часі та просторі”). Слід підкреслити, що цей регіон є прикор-
донним з Україною і тому дослідники нерідко глибоко вивчали сюжети і
української історії. На ІІ секції виступила значна група етнографів та фолькло-
ристів, медієвістів, дослідників історії нової та новітньої доби. Так, д. і. н.
Ю. Мицик (Національний університет “Києво-Могилянська Академія” подав
розгорнутий опис битви під Лоєвом (1649 р.), у котрій українські та білоруські
повстанці під керівництвом наказного гетьмана Михайла Кричевського, хоч і
зазнали поразки, зате затримали ворога і дали змогу Богдану Хмельницького
розгромити коронні війська під Зборовом. К. і. н. С. Чаропка (Гомель) зупи-
нився на подіях початкового етапу Національно-визвольної війни українського
народу 1648–1658 рр., що відбувалися в Речиці; асп. І. Тарасенко (Інститут
української археографі та джерелознавства НАН України) розкрила значення
свідчень польського хроніста С. Твардовського про події цієї війни на території
Гомельщини. Дві доповіді представили чернігівські науковці: к. і. н. І. В. Кон-
дратьєв (“Лоївське староство у 1589 – середині ХVІІ ст.”, к. і. н. О. Б. Кова-
ленко і к. і. н. І. Є. Петреченко (“Камеральний опис Речицької округи 1796 р.
як історичне джерело”). Асп. О. М. Ямкова (КНУ) зупинилась на історіогра-
фічних аспектах дослідження творчості відомого українського та білорусько-
го історика й правника ХХ ст. – Лева Окиншевича. Привернули значну увагу
результати наукового пошуку В. Ф. Голубєва (Мінськ) (“Община у соціально-
му та господарчому житті населення Стрішенської волості Речицького повіту
за інвентарними описами ХVІ–ХVІІІ ст.”), к. і. н. І. Ф. Кітурки (Гродно) (“Ре-
чицький повіт у світлі люстрації 1789 р.”), а також науковців із Польщі, проф.
В. Резмера (Торунь) і доктора Олега Латишонка (Білосток), котрі грунтовно
висвітлили хід боїв за Речицю у 1920 р., які вели польські війська і частини
С. Булак-Балаховича проти Червоної армії. Характерною особливістю V чи-
тань була збільшена кількість доповідей, зроблених молодими дослідниками,
наприклад Ю. О. Кобець та Є. В. Оружило, які доповіли про матеріали Ре-
чицького держархіву.
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Робота V Довнарівських читань, як і чотирьох попередніх, була дуже
плідною. Яскравим прикладом цього стала презентація документального ви-
дання, здійсненого під керівництвом В. М. Лебедєвої: “Перапіска М. В. Доу-
нар-Запольськаго з дзеячами навукі Украіны (1893–1908 гг.) (Гомель, 2005).
У цій книзі вперше опублікована виявлена переважно у київських архівах ко-
респонденція білоруського вченого з М. С. Грушевським, В. Б. Антоновичем,
В. С. Іконніковим, М. Ф. Володимирським-Будановим, А. М. Лободою,
А. І. Маркевичем, В. М. Перетцем та ін. Ця книга є якраз на часі, особливо
враховуючи започатковане українськими науковцями видання спадщини
М. С. Грушевського. Досягненні результати в галузі дослідження Речицького
краю (батьківщини М. Довнар-Запольського) дають можливість у недалеко-
му майбутті видати збірник джерел з історії цього регіону і створити узагаль-
нюючу працю з історії Речицького краю від давніх часів до сьогодення.
V Довнарівські читання є важливим свідченням взаємовигідних наукових кон-
тактів і співпраці між білоруськими та українськими науковцями і без сумніву
сприяють їхньому подальшому розвитку.

(Дана стаття була опублікована раніше: Мицик Ю. А. V Довнарівські читання //
УІЖ. – 2006. – №. 1. – С. 234–235).

Спогади про професора М. М. Улащика

Мої спогади про Миколу Миколайовича Улащика не будуть дуже розло-
гими, тому що безпосереднє наше знайомство охоплювало відносно невели-
кий відтинок часу. Оскільки ж я проживав у Дніпропетровську, а Микола
Миколайович у Москві, то можливостей зустрітися було небагато. До того ж
ми належали до різних поколінь: мій шлях в науку тільки починався, а Микола
Миколайович його вже завершував. І хоча зустрічі між нами були нечислен-
ними, вони однак залишили глибокий слід у моїй душі, вплинули на мій
світогляд і насамперед відкрили для мене Білорусію і білорусів. Микола Ми-
колайович був першим свідомим білорусом у моєму житті і мені, свідомому
українцю, було легко зрозуміти його думки й почуття.

Вперше про Миколу Миколайовича я довідався у студентські роки. На
четвертому курсі навчання (1969–1970 рр.) на історичному факультеті Дніпро-
петровського держуніверситету, (моїй “альма матер”, де я потім і працював
до 1996 р.), я взявся писати курсову роботу, присвячену “Кройніці” Феодосія
Софоновича – видатного українського історика ХVІІ ст. Саме тоді в моє поле
зору потрапила хроніка Биховця, чудова видана Миколою Миколайовичем у
1966 р. Варто підкреслити, що я вчився у т. зв. “закритому місті” – Дніпропет-
ровську, батьківщині “застою”, де компартійні ідеологи й чути не хотіли про
якусь іншу історію, крім історії КПРС. І хоча наш край був здавна українським,
козацьким, про кошових отаманів та гетьманів згадувати не рекомендува-
лося. Влада ж і пальцем не ворушила, щоб продовжити традиції видатного
українського історика Дмитра Яворницького, котрий створив у місті найкра-
щий у світі музей з історії запорізького козацтва і написав фундаментальну
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історію запорізьких козаків. З цієї ж причини відчувався гострий брак наукової
літератури, присвяченої цій проблематиці і виданій до революції або у 20-і роки, в
період українського “розстріляного Відродження”. Тому кожне видання типу
хроніки Биховця (їх, на жаль, було обмаль) читалося з особливим зацікавлен-
ням, було важливою опорою на шляху подальших власних досліджень. Мене
рятувало у цьому відношенні те, що у мого наукового керівника, Миколи
Павловича Ковальського,(нині – професора, проректора Острозької Академії,
тоді – доцента кафедри історії СРСР та УРСР Дніпропетровського держун-
іверситету) була вдома багатюща бібліотека, маса саморобних мікрофільмів
з текстами джерел та наукових розвідок з історії України козацької доби,
тобто ХVІ–ХVІІІ ст. М. П. Ковальський, до речі, обрав для мене дуже важ-
ливу тему досліджень – хроніку Софоновича.

Саме завдяки М. П. Ковальському ім’я білоруського історика М. М. Ула-
щика стало для мене особливо близьким. Микола Павлович тоді обирав тему
майбутньої докторської дисертації і поради проф. Улащика були для нього
дуже цінними, про що Микола Павлович ніколи не забував. Микола Мико-
лайович ствердив мого “шефа” у намірі зайнятися саме дослідженням архе-
ографії соціально-економічної історії України 1569–1647 рр. Таким чином, мала
бути створена праця аналогічна за проблематикою до тієї, яку видав у 1973 р.
Микола Миколайович “Очерки по археографии и источниковедению истории
Белоруссии феодального периода”. Забігаючи наперед скажу, що М. П. Ко-
вальський написав прекрасну дисертацію з цієї проблематики, але брежневсь-
ко-сусловська доба не сприяла такого роду дослідженням. Йому не дали
можливості захистити свою дисертацію на Україні, у Москві ж добряче пова-
рили з нього воду, доки не дали “добро” на захист. Внаслідок цього довелося
значно змінити проблематику докторської дисертації і по суті, Микола Павло-
вич написав другу дисертацію в додаток до першої. Ця історія може послу-
жити яскравою ілюстрацією того нелегкого стану, в якому опинялися кращі
білоруські та українські історики, котрі творили в підколоніальних умовах, ще
й відмовлялися ліпити “опуси” на честь КПРС. (Такі вчені прагнули принести
дійсну користь своєму народу на полі історичної науки, розробляли призабуту
проблематику, яку компартійні ідеологи поспішили віднести до числа третьо-
розрядних). І це при тому, що в Москві дали “зелене світло” дослідженням
російської історії дореволюційної доби!

В ході бесід з М. М. Улащиком Микола Павлович торкнувся і перспектив
моїх творчих пошуків, оскільки я планував після закінчення історичного фа-
культету Дніпропетровського держуніверситету (1971 р.) поступити в аспі-
рантуру по спеціальності “джерелознавство та історіографія”. Микола
Миколайович благословив вибір проблематики моєї кандидатської дисертації,
вказавши на необхідність досліджень українського літописання в цілому. Ясна
річ, я шукав можливості безпосередньо познайомитися з білоруським вче-
ним, але це можна було зробити тільки під час моїх коротких і нечисленних
відряджень до Москви.

Вперше я побував у тодішній столиці СРСР у 1971 р., потім у 1972 та
1973 рр. Я спеціально заходив до Інституту історії АН СРСР, але познайо-
митися з Миколою Миколайовичем не щастило, оскільки його тоді не було в
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місті. Зате про нього часто й тепло згадував молодий московський історик
Олександр Казакевич, який тоді працював в якості м. н. с. у одному відділі з
Миколою Миколайовичем і готував до друку Густинський літопис. Саме
О. Казакевич повідомив мені, що Микола Миколайович сидів свого часу в
сталінських концтаборах, але цю тему не розвивав. Пізніше, вже познайомив-
шись із Миколою Миколайовичем, я не розпитував його про цей тяжкий пе-
ріод його життя, оскільки в ті часи про такі речі говорили лише з особливо
близькими знайомими, та й з ними далеко не завжди торкалися цієї небезпеч-
ної як на ті часи теми. Щоправда, Микола Миколайович сам якось мимохіть
згадав про білоруського історика Довгялло і його передчасну смерть внаслі-
док репресій. Видно було, що Миколі Миколайовичу тяжко згадувати про свої
поневіряння і про втрату цілої генерації білоруської інтелігенції, яку викосила
сталінська репресивна машина.

Десь у 1976 рр., під час мого чергового відрядження до Москві я додзво-
нився до Миколи Миколайовича і ми трохи переговорили. Пам’ятаю, що було
дуже холодно, вуличний телефон погано передавав звук, тому розмова була
короткою. Тоді Микола Миколайович спочатку не розібрав моє прізвище, йому
почулося, що телефонує не Мицик, а Вуйцік (відомий польський історик Збігнев
Вуйцік). Непорозуміння швидко з’ясувалося. Було вирішено, що я напишу
Миколі Миколайовичу про ті питання, які мене цікавили. Він дійсно оператив-
но відгукувався на мої листи (щоправда інтенсивним наше листування не було),
писав виключно білоруською (це були перші листи до мене, писані білорусь-
кою мовою), а під час однієї з наших бесід, про які скажу нижче, він з похва-
лою відгукнувся про проф. Пічету, котрий завжди швидко відповідав на листи
до нього, відкладаючи для цього всі справи. У цьому відношенні Микола
Миколайович був схожим на свого славетного попередника. Я ж, як не ста-
рався, так і не зміг досягти такого рівня акуратності. Це ж стосується і листів,
писаних до мене Миколою Миколайовичем. Хоча я зберігаю все писане до
мене з 1971 р., однак листи Миколи Миколайовича ніяк не щастить віднайти.
Сподіваюсь, що я таки їх знайду і тоді обов’язково видрукую. Тут же обме-
жусь спогадами про зустрічі з Миколою Миколайовичем, які відбувалися на
його скромній квартирі біля Білоруського вокзалу. Нині важко відтворити в
деталях зміст наших розмов, але, ясна річ, я переважно розпитував Миколу
Миколайовича про дослідження в галузі літописання, методику творчого по-
шуку, тощо, хоча торкалися й інших тем, які стосувалися суспільно-політич-
ного і церковно-культурного життя. Пам’ятаю також, що запитав Миколу
Миколайовича про доц. Якова Рубіна, який у повоєнний час працював завіду-
вачем кафедри загальної історії ДДУ. Коли я був студентом, він керував му-
зеєм історії ДДУ, потім вийшов на пенсію і помер наприкінці 70-х рр.
Спілкуючись трохи з Рубіним, я знав, що він працював перед війною в Мінську
в якійсь академічній установі (Інститут історії-?) як науковий співробітник.
Рубін розповідав мені про скарби, які зберігалися в історичному музеї Мінська,
про портрети козацького вождя С.Наливайка, які там зберігалися, тощо. Все
це згоріло в перші дні війни під час бомбардувань Мінська гітлерівською
авіацією. Рубін зацікавився книгою Миколи Миколайовича “Очерки по
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археографии…”, котра вийшла у 1973 р., оскільки там мова йшла і про людей,
котрих він знав особисто. Коли ж я запитав Рубіна про В. Власта-Ластовсь-
кого, то дістав швидше негативну відповідь, бо той був “націоналіст”. Микола
Миколайович уважно мене вислухав. Виявилося, що Рубіна він не знав, але
Ластовський за словами Миколи Миколайовича був позитивною постаттю в
білоруській історіографії. У цьому я пізніше й сам мав нагоду переконатися,
зокрема, коли знайшов листи Ластовського до найвидатнішого українського
історика Михайла Грушевського.

Особливо важливими були мої зустрічі з Миколою Миколайовичем у ве-
ресні 1978 та липні 1979 рр. У першій половині вересня 1978 р. я вирушав
через Москву у 10-місячне наукове стажування у Польщі (із 17.09.1978 по
17.07.1979 рр. я працював у архівах Кракова, Варшави і Вроцлава), а потім у
другій половині липня 1979 р. знову ж таки через Москву повертався додому.
Чи то перед від’їздом, чи то після повернення я скористався люб’язною гос-
тинністю Миколи Миколайовича і заночував (одна чи дві ночі) у його квар-
тирі. Із свого і не тільки свого досвіду знаю як тяжко було знайти місце для
ночівлі у холодній “білокам’яній”. У готелях ніколи не було вільних місць, хоча
кожної ночі чи не половина номерів були вільними. Родичів у Москві у мене не
було. Доводилося всіма правдами та неправдами влаштовуватися в різні гур-
тожитки, або ж шукати допомоги у знайомих. Якраз тут Микола Миколайо-
вич прийшов мені на допомогу і я зрозумів, що доброта і гостинність є
природними для нього, а не показними. Більше того, він виручив мене, пози-
чивши грошей. Після приїзду з Польщі у мене в кишені було небагато карбо-
ванців. А тут виявилося, що я маю сплатити велику суму партійних й
профспілкових внесків (за 10 місяців стажування) саме в Москві, а не у Дніпро-
петровську. Грошей на дорогу з Москви до Дніпропетровська у мене вже не
лишалося. Можна звичайно було зразу поїхати додому, але потім довелося б
спеціально приїжджати до Москви, щоб сплатити ці кляті внески. Микола
Миколайович одразу відгукнувся на моє несміливе прохання і без розмов по-
зичив потрібну суму, яку я після повернув йому поштовим переказом. У зв’язку
з цим мені пригадується один епізод із спогадів Миколи Миколайовича, якими
він зі мною якось поділився. Ще молодим дослідником Микола Миколайович
разом із своїм колегою мандрував Білорусією, записував спогади очевидців
важливих подій. Зокрема, їм вдалося знайти діда, котрий пам’ятав події по-
встання 1863 р. і розповів про них. Молоді історики хотіли якось віддячити
діду і на його прохання дали йому трохи грошей “на гарэлку”. В цей час прий-
шла бабуся, дружина діда, і побачила як дід брав гроші. Вона гірко розплака-
лася через те, що дід посмів взяти гроші “з падарожних” всупереч
євангельським заповідям. Цей епізод був яскравою ілюстрацією гостинності
і доброти білорусів і Микола Миколайович уособлював цю прекрасну рису
білоруського характеру.

Микола Миколайович був дуже простою людиною і, спілкуючись з ним, я
зовсім не відчував якоїсь офіційності чи зарозумілості. Навіть у дискусіях він
був дуже м’яким і не нав’язував своєї точки зору, не “давив” на співрозмов-
ника. Ми дискутували наприклад з приводу терміну “білорусько-литовське
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літописання”. Ми обидва відкидали російську великодержавну термінологію
(“западнорусские летописи”), але знайти спільний знаменник виявилося склад-
но. На мою думку, було б правильніше писати “літописи Великого князівства
Литовського”, оскільки при цьому були б враховані й українські коріння цих
пам’яток. Микола Миколайович був переконаний, що краще вживати термін
“білорусько-литовські літописи”, але свою думку висловлював аж ніяк не то-
ном метра. У іншому випадку я зауважив, що в Києві недавно знайдено дуже
ранній список (редакцію) українського хронографа (ще часів короля Владис-
лава ІV), а Микола Миколайович видав пам’ятку на підставі пізнішої редакції,
яка містить у собі ще й вставки з київського “Синопсису” 1680 р. Микола
Миколайович у відповідь сказав, що не можна объять необъятное, що про цей
список йому, на жаль, нічого не було відомо в момент підготовки цього тому
ПСРЛ (Полное собрание русских летописей) до друку. Сказав він це спокій-
но, без якоїсь образи. Ставши старшим (і набагато старшим), я все більше
усвідомлюю правоту Миколи Миколайовича і мудрості давніх римлян, що
казали “Ars longa, vita brevis”(Mистецтво довге, а життя коротке). До речі,
М. М. поміг мені у публікації мого наукового доробку. Тоді дуже довго лежа-
ла по редакціях дві мої статті. Одну з них, присвячену дослідженню та публі-
кації тексту літописця Дворецьких, з допомогою Миколи Миколайовича, який
дав схвальний відгук, та В. Корецького (нині покійного) вдалося таки видати
у збірнику “Летописи и хроники. 1984” (М., 1984).

 Микола Миколайович органічно не сприймав будь-яку несправедливість.
Він часом з обуренням розповідав мені про деякі залаштункові сторони діяль-
ності Інституту історії АН СРСР, де не бракувало амбітних нездар, чинов-
ників. Так, один з талановитих вчених поправив свого недолугого керівника,
котрий сплутав терміни “дипломатика” і “дипломатія” і на цій підставі запе-
речував необхідність досліджень в галузі дипломатики (“у нас, дескать, хва-
тает работ по внешнеполитической деятельности России”). Коли ж вчений
делікатно поправив помилку, витлумачивши різницю між цими поняттями,
чиновник від науки смертельно образився. Потім він їв поїдом свого опонен-
та, і врешті довів його до інфаркту і передчасної смерті. У іншому випадку він
згадав про самолюбство акад. М. М. Тихомирова, котрий дуже ображався,
коли не знаходив посилань на свої книги. Розповів він і про передчасну смерть
молодого московського історика О. Мальцева (він займався подіями російсь-
ко-польської війни 1654–1667 рр., яка точилася переважно на білоруських зем-
лях), котрому інтриги вкоротили віку. Не сприймав Микола Миколайович і
типової для радянської історіографії вульгаризації складних історичних про-
цесів, нерозуміння особливостей минулих історичних епох, прагнення навіси-
ти ярлики історичним діячам минулого з позицій “единственно верного учения”.
Обурювала Миколу Миколайовича й задушлива атмосфера мракобісся і по-
громів культури, що особливо давалася взнаки в 30-і роки. Він згадав харак-
терний і тяжкий випадок, який стосувався нищення пам’яток культури й
писемності. У 70 –і роки набула розголосу сенсаційна знахідка: було виявлено
рукопис, у котрому містилися унікальні матеріали про знаменитого Максима
Грека. Микола Миколайович сказав мені про те, про що мовчали журналісти.
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Виявляється під час атеїстичної кампанії наприкінці 20-чи на початку 30-х
років комсомольці стягли з усього району (десь у глибинці) всі книги з церков
і спалили їх. Книг було багато і одна з них була аж викинута полум’ям у сніг.
Якась богомільна бабуся непомітно вхопила цю книгу і зберегла від загибелі.
Через півстоліття цей рукопис виявили у її нащадків науковці. – “Але ж у тому
вогні могли загинути і цінніші рукописи?” – вигукнув я. – “Звичайно ж…” сумно
погодився Микола Миколайович, – “там могли бути і давніші, і набагато цінніші
пам’ятки…”

Свою Батьківщину – Білорусь він любив надзвичайно сильно, хоч і не
проголошував пишномовних декларацій. Це була справжня, а не показна лю-
бов до Батьківщини, всією своєю творчою працею Микола Миколайович по-
стійно доводив любов до рідного краю. Він любив підкреслити велич діянь
білорусів у минулому, багатство білоруської мови, щедрість білоруської душі.
Для мене власне вперше по-справжньому розкрилася Білорусь (до Миколи
Миколайовича я був знайомим у Дніпропетровську з кількома білорусами, які
були чесними й порядними людьми, але ніхто з них не був свідомим білору-
сом). З душевним болем Микола Миколайович говорив про недослідженість
білоруської історії, про тяжкі моменти з недалекого минулого і сучасного Біло-
русі. Так, він порівняв стан вивченості фольклору (зокрема народних пісень) в
Естонії і Білорусі. Таке порівняння було явно не на користь останньої. І це при
тому, що білоруський фольклор є набагато багатшим! Микола Миколайович
показав мені товсті томи з публікаціями білоруського фольклору і сказав, що
їх могло б бути набагато більше, аби тільки дали трохи грошей на досліджен-
ня і на видання пам’яток білоруської народної творчості. Він говорив також
про Литовську метрику і навів простий, але вражаючий факт: якщо в рік вида-
вати по тому книг Литовської метрики, то таке видання буде завершено че-
рез 600 років! Я чи не вперше усвідомив величину підводної частини айсберга,
який називається “джерельною базою”, і про те, скільки ж ще зусиль треба
докласти, щоб мати хоч більш-менш повне уявлення про історичне минуле
ХVІ–ХVІІІ ст. Білорусі та України (вже й не кажучи про ХІХ–ХХ ст.). Мико-
ла Миколайович багато говорив і про необхідність вивчення історії малої Бать-
ківщини, про нашу відсталість у цьому відношенні від німців, поляків,
італійців…Він сам написав книгу про своє рідне село (це мабуть була його
книга “Була такая веска”) і нарікав, що ніяк не вдається її видати. Він з поша-
ною відгукнувся про книгу спогадів “Я родом з огненной вески” і показав її
мені. Миколі Миколайовичу дуже боліло, що в свідомості багатьох людей
відклався нав’язуваний ззовні стереотип про Білорусію як про країну боліт, а
про білорусів як про відсталий народ. Микола Миколайович з гіркотою навів
характерний приклад. У одній із своїх праць він навів цифри, які свідчили про
високу питому вагу письменних білорусів у ХVІІІ–ХІХ ст., але начальство не
повірило, що білоруси були грамотніші від тогочасних московитів і зрізало цю
цифру чи вдвічі. Такий високий покажчик писемності білорусів, бачте, супе-
речив їхнім стереотипним уявленням про білорусів і начальство не придума-
ло нічого кращого як методом грубого цензурного втручання приховати й тут
правду про Білорусь.
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Микола Миколайович з гордістю казав про видатних білорусів, про псев-
доросіян, білоруське коріння яких замовчувалося. Тут, він згадав про Василя
Качалова і вказав, що цей великий актор мав справжнє прізвище Шверубо-
вич, був білорусом, а його дід був уніатським священиком. Змінити прізвище
від нього вимагало театральне начальство і актору довелося це зробити.
Аналогічних випадків не бракувало з польського боку. Микола Миколайович
витяг при цьому два томи поезій. Один містив у собі вірші Гійома Аполінера.
Всі знають його як визначного французького поета, а поляки підкреслюють,
що мати Аполінера – полька. Насправді ж шляхетський рід Костровицьких є
білоруським, а двоюрідний брат по матері Аполінера був визначним білорусь-
ким патріотом і поетом, що писав під прізвищем Карусь Каганець. Тут же
Микола Миколайович подав мені і томик з творами Каганця і вказав на вступ,
в котрому йшлося про походження цього видатного сина Білорусі. Ці слова
Миколи Миколайовича були мені особливо близькими, тому що я вже тоді
достатньо знав про масштаби московської анексії української історії та куль-
тури. Що казати, коли навіть у 2001 р. твір класика української літератури
Панаса Мирного перекладаються російською (що само по собі добре), але ж
видаються в серії “русские писатели”!

Микола Миколайович мав без сумніву добрі контакти з багатьма білору-
систами, в т.ч. й такими, які жили за межами Білорусі, насамперед у Польщі.
Він показав мені газету “Наша ніва”, що її видавали білоруси у Польщі (бу-
дучи у Польщі, я шукав і регулярно читав цю газету), у нього на полицях
було чимало останніх видань з іноземної білорусистики, наприклад “Rocznik
białostocki”, зокрема номер із статтею про каральний похід Я. Радзивила
проти українських та білоруських повстанців на початку 1649 р. Він показав
мені чимало важливих новинок в галузі історії, спеціальних історичних дис-
циплін, публікацій важливих історичних джерел. Особливо мені запам’ятав-
ся солідний том. У котрому містилася публікація віршованого варіанту
хроніки (1578 р.) Мацея Стрийковського, підготовлене польською дослідни-
цею з Катовіце Юлією Радзішевською (Stryjkowski M. O początkach, wywodach,
dzielnośćiach… sławnego narodu litewskiego, żemojdzkiego, ruskiego…” Warszawa,
1978). Микола Миколайович обурювався, що хтось у Польщі написав нега-
тивну рецензію на це видання, причепившись до того, що Радзішевська дала
нібито слабенький коментар до хроніки. Микола Миколайович обурювався:-
“Невже ж вони не розуміють, яка значна праця була проведена цією жіноч-
кою, яке величезне значення має цей незнаний досі текст хроніки Стрий-
ковського? Що ж вони чіпляються й умисно недооцінюють значення
проведеної роботи?”

Приблизно в цей час (червень 1979) захистив свою дипломну роботу мій
підопічний студент Федір Шепель. Mолодий випускник поїхав працювати вчи-
телем у село Водяне, що на Дніпропетровщині, але хотів і далі займатися
науковими дослідженнями і поступати в аспірантуру. Я вирішив дати йому
тему кандидатської дисертації з історії Білорусі і попросив поради Миколи
Миколайовича. Він охоче відгукнувся на моє прохання й порадив зайнятися
історією міста Могилева ХVІІ ст. По точасному Могилеву опубліковано
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чимало джерел, вся справа в тому, щоб їх уважно проаналізувати. Якщо хло-
пець живе й працює у селі, то він не зможе часто працювати в центральних
архівах, а ось по МБА (міжбібліотечний абонемент) він зможе дістати потрібні
томи старих археографічних видань. На тому й домовилися. Шепель взявся за
справу і 22.11.1979 р. написав свого першого листа до Миколи Миколайовича.
Він відповів і дав поради щодо плану роботи, тощо. На жаль, написати дисер-
тацію з історією Могилева Шепелю не вдалося. Пішли труднощі. Так, у своє-
му листі до мене від 16.10.1979 р. Шепель скаржився на те, що МБА працює
дуже погано, навіть відносно недавно видана книга Миколи Миколайовича
“Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии” добира-
лася до нього у глухе село понад півтора місяця. Ці та інші труднощі змусили
потім Шепеля відмовитися від наміру написати дисертацію. Тепер він є пись-
менником і журналістом, зайнявся пошуками в архівах КГБ документів про
репресованих у 20–40 і рр. І хоча білорусистом він не став, але у своїй діяль-
ності він не полишив настанов Миколи Миколайовича.

Білоруський вчений з великою пошаною згадував про Україну та українців,
про своє перебування в Україні. З теплою посмішкою він згадував, як у 20-х
роках українці й білоруси тільки те й робили, що цілувалися і лише під час
Другої світової війни ці стосунки дещо прохолонули. Я добре розумів Миколу
Миколайовича. Національні змагання українців і білорусів, незважаючи на
поразку їхніх незалежних держав, короткочасна політика українізації та біло-
русизації пробудили широкі маси українців та білорусів, дали багатьом з них
усвідомити себе синами свого народу. Українська й білоруська мови повноправ-
но зазвучали на рідній землі!

У 1984 р. я привіз велику групу студентів-істориків з ДДУ на архівно-
музейну практику до Москви. Звичайно, я відвідав М. М. у його дома. Знову
пішли розмови про історію, про Білорусь та Україну. Я згадав про недавно
(1982) виданий у Польщі Ельжбетою Будзинською одного з альбомів фран-
цузького мандрівника і художника др. пол. ХVІІІ ст. Жана-Анрі Мюнца, кот-
рий залишив сотні малюнків України. Були там малюнки й Білорусії, зокрема
Мюнц зобразив з натури цікаву сценку на Пінщині: ведмідь заліз на дерево, де
стояли селянські вулиці, виїв мед, але через хитромудрий пристрій (широке
коло, на котрому стояли вулики) не міг злізти. Місцеві селяни збіглися і врешті
вбили цього любителя меду. Микола Миколайович, вислухавши мене, заува-
жив, що вулики з такими пристроями він сам бачив у глухих білоруських се-
лах до війни. Тоді Микола Миколайович багато говорив про свої плани видання
літописів, про свого учня С. Думіна, який займався історією Смоленської землі.
Він подарував мені свіжий 35 том ПСРЛ (з публікацією хронографа) із дар-
чим написом. Важливими були слова Миколи Миколайовича про те, як тяжко
йому вдалося добитися позачергового видання цього тому, адже він перед
тим (у 1975 р.) уже видав монументальний літопис в межах серії ПСРЛ (т. 32).
Довелося йти до начальства і викласти останній аргумент. Микола Мико-
лайович прямо сказав, що йому вже багато років, і що за ті роки, які йому ще
відпущені, хочеться видати том ПСРЛ, бо потім це вже не скоро зробить
хтось інший. Начальство не знало як заперечити і дало добро.
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Дійсно, тягар років все більше давався взнаки Миколі Миколайовичу і я
помітив це. Добре пообідавши (Микола Миколайович і його дружина Наталя
Марківна, з якою я, на жаль, був дуже мало знайомим, прекрасно готували),
ми мирно вели бесіду. Раптом я зауважив, що Микола Миколайович заснув.
Після деякої паузи він прокинувся і з винуватою посмішкою вибачився. –
“знаєте, роки вже не ті. Колись був молодим, багато працював. Тепер я вже
не можу працювати у другій половині дня, стомлююся…” Я не знав тоді, що
працює Микола Миколайович із останніх сил….Трагічного чорнобильського
1986 року його не стало…Але залишилися праці Миколи Миколайовича, зали-
шилися учні, залишилася вічна пам’ять про нього людей…

Вірні сини двох братніх народів
(листи М. М. Улащика до М. П. Ковальського)

Про мого дорогого вчителя і наукового керівника, проф. Миколу Павлови-
ча Ковальського писати і легко, і важко. Легко тому, що я знаю цього видатно-
го українського історика і всю його сім’ю ще з далекого 1968 р., коли він став
науковим керівником моєї курсової роботи (тоді я був студентом ІІІ курсу
історико-філологічного факультету Дніпропетровського держуніверситету).
Важко тому, що в безлічі фактів, які стосуються наших контактів та важливих
моментів життя й діяльності Микола Павловича, які ним не приховувалися від
мене, нелегко вибрати найцінніші.

“Не мудрствуя лукаво” я вирішив висвітлити тут тільки контакти між
Миколою Павловичем та його тезкою, Миколою Миколайовичем Улащиком
(1906–1986), найвидатнішим білоруським істориком ХХ ст. Ці контакти між
ними тривали протягом 70–80-х років ХХ ст. і стали блискучою ілюстра-
цією дружби двох братніх народів, українського та білоруського, свідчен-
ням плідності контактів між ними. Адже саме Микола Миколайович
порекомендував своєму молодшому колезі, Миколі Миколайовичу, тему док-
торської дисертації, відповідно й перспективні шляхи наукового пошуку; саме
він морально підтримував свого молодшого колегу протягом складного й
довготривалого шляху Миколи Павловича до захисту. Дружня допомога
Миколи Миколайовича відчувалася Миколою Павловичем постійно. Але той,
хто знає “особливості” тієї епохи, той знає, що складність і довготривалість
цього шляху були викликані тільки існуванням України й Білорусі під владою
Російською імперії, відповідно й жорстокою цензурою на всю наукову продук-
цію, штучним гальмуванням імперською владою нормального розвитку ук-
раїнської та білоруської історіографії. Контакти між двома вченими
підтримувалися під час їхніх регулярних зустрічей, листування, обміну книга-
ми (під час особистих зустрічей та поштою, про що свідчать наприклад збе-
режені конверти бандеролей з датами: 2. 09. 1978; 13. 07. 1980; 28. 05. 1985),
телефонними переговорами, передачею усних послань через “нарочних” в
особі аспірантів, тощо. На жаль, пам’яткою цих контактів лишилися тільки
листи…
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У трагічному чорнобильському 1986 році Миколи Миколайовича не ста-
ло…Невдовзі після цього, в річницю смерті білоруського історика, його улюб-
лений учень, дослідник Смоленщини кандидат історичних наук Станіслав Думін
звернувся до всіх, хто знав Миколу Миколайовича з листом, закликаючи зби-
рати спогади про білоруського історика, його епістолярну спадщину з метою
подальшого видання, дані до бібліографії його праць (цей лист Думіна до
Миколи Павловича наводиться нами нижче). Цей процес, на жаль, затягнув-
ся і тільки недавно вийшов з друку том вибраних праць вченого: (Мікалай
Улашчык. Выбранае. Мінск, 2001), підготовлений рядом відомих білоруських
істориків та філологів (А. Кавка, А. Улащчык, В. Скалабан, Г. Кісялеў). Такі
листи чи усні пропозиції отримали від С. Думіна і я, і Микола Павлович, і ряд
інших істориків, але через якийсь дивовижний збіг обставин листи Миколи
Миколайовича ми довго не могли знайти в своїх домашніх архівах. Врешті я
видрукував спогади про Миколу Миколайовича (1), а Микола Павлович знай-
шов таки понад 20 листів М. Улащика і направив їх у 2003 р. через мене у
Москву та Мінськ до упорядників спадщини видатного білоруського історика
(проф. Олексію Кавці, доц. Віталію Скалабану). Прислав він також цікаве
фото від 21 жовтня 1978 р., зроблене на науковій конференції у Вільнюсі: на
ньому стоять М. М. Улащик, М. П. Ковальський і литовський історик Мечис-
лавус Ючас. (Міг і я потрапити на це фото, однак замість конференції у Литві
я поїхав на тривале наукове стажування до Польщі).

Отже, поки це упорядкування буде тривати (як правило воно розтягуєть-
ся на роки), я вирішив подати ці листи (їхні ксерокопії Микола Павлович вис-
лав мені 5. 09. 2003 р.) до друку у збірнику на пошану Миколі Павловичу.
Знаючи скрупульозність Миколи Павловича, який цілком розумів величезне
значення діяльності М. Улащика для білоруської історіографії, можна не сум-
ніватися у збереженості ним всіх листів білоруського вченого. Звичайно, ли-
сти не передають і десятої частини всіх моментів взаємовідносин між двома
вченими. Адже багато чого було говорено під час особистих зустрічей, бага-
то чого не було зафіксовано на папері... Тим не менш, і ці два десятка листів
проливають світло на важливі сторінки взаємовідносин між двома вченими й
переконливо свідчать про те, що історик № 1 Білорусі високо цінив творчий
доробок Миколи Павловича Ковальського, засновника авторитетної дніпро-
петровської школи джерелознавства історії України (власне й школи україні-
стики)...

У цих листах мова йде про редагування М. М. Улащиком монографії
М. П. Ковальського “Источниковедение истории Украины ХVІ–ХVІІ вв.”, яка
вийшла у 9 випусках у видавництві Дніпропетровського університету з 1977
по 1984 рр. (відповідальним редактором перших трьох випусків, 1977–1979 рр.,
був саме М. М. Улащик) і містила у собі головні положення докторської ди-
сертації Миколи Павловича (цю дисертацію він успішно захистив у листопаді
1984 р.). Оскільки робота була присвячена історії України доби феодалізму,
тобто дуже й дуже небажаної проблематики з точки зору офіційної Москви,
то просування дисертації та монографії йшло із скрипом, доводилося врахо-
вувати чимало тенденційних зауважень, виконання яких не підвищувало
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наукового рівня роботи, а швидше навпаки. У дуже складній ситуації Микола
Миколайович прийшов на допомогу своєму українському колезі і став редак-
тором двох випусків його книги, всіляко сприяв і успішному захисту докторської
дисертації. Листи містять стислу, але цінну інформацію про стан здоров’я Мико-
ли Миколайовича, про його творчі плани, особливо щодо видання двох томів
білорусько-литовських літописах в межах серії ПСРЛ (Полное собрание
русских летописей), видання Коронної та Литовської Метрик, його зв’язки з
українськими, польськими, російськими колегами тощо. Можна відчути і нос-
тальгію по рідній Білорусі, і іронію з приводу сумнозвісного ВАК’у, котрий
пачками штампував кандидатів і докторів з історії КПРС, але любив встав-
ляти палиці в колеса тим, хто дійсно був Істориком з великої літери. Не варто
переказувати змісту листів, які наводяться нижче, відзначу тільки те, що тут
згадуються дружина Миколи Миколайовича – Наталя Марківна Шамарина
(1907–1985); мати проф. Ковальського – Лідія Олександрівна Кікець-Ковальсь-
ка (1895–1983), його теща – Марія Іванівна Жижко (1920–2002), його дочки
Тетяна (1961–2003) та Ірина (1963 р. н.); завідувач відділу Інституту історії
АН СРСР, де працював М. М. Улащик – В. І. Буганов (уже покійний). Згада-
но тут і мене, ще зовсім молодого кандидата наук, автора тоді ще кількох
статей (не дивно, що М. М. призабув моє ім’я !). У листі № 6 згадується про
польських істориків, особливо Тадеуша Василевського (один раз М. М. по-
милково назвав його Вишневським), котрий видав перший том “Діаріушу”
вітебського воєводи Храповицького (пізніше він видав і другий том).

Хоча листи М. М. Улащика до М. П. Ковальського й невеликі за обсягом,
однак вони є важливої складовою частиною його епістолярної спадщини, зас-
відчують продовження великої традиції дружби між білоруським та українсь-
ким народами.

Примітки :
1 Мыцык Ю. Успаміны пра Мікалая Улашчыка // Кантакты і дыялогі. – № 12 (7). –

2001. – С. 13–19.; Див. також: Улащик Н. Н. Деревня Вицковщина 1880–1917. – М., 2003. –
С. 183–187.

*  *  *

№ 1

“Дорогой Николай Павлович.
В свое время мы договорились, что я буду редактором Вашей книги и

что Вы закончите ее к концу года. Почти месяц назад врач уложил меня в
постель в результате переутомления. Болеть мне в общем нельзя, так как
идет корректура тома летописей, однак взять на себя редактирование книги
не могу. Чтоб не сорвать Вам работы, извещаю, чтобы Вы договаривались с
кем-либо другим. Если это необходимо.

Желаю успехов в работе. Вы тоже кажется умотаны вполне достаточно.
5. ХІ. 1974 г. Улащик.”
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№ 2

“Дорогой Николай Павлович.
Третий раз год у меня начинается с гриппа. В этом году казалось, что он

приличный, но впечатление было обманчиво и сейчас врачи кладут меня в
больницу возможно на длительный срок. Из этого следует, что я выбываю
пока из состава работающих и в общем быть у Вас редактором не могу.

12. І. 1977 р. Н. Улащик.”

№ 3

“Дарагі Микалай Паўлавіч.
Другі месяц як жывем каля Мінска у лесе, сын плаваў недзе на поўночі,

хата наша была пустая. А зараз сын вярнуу і напісаў мне, прышла Ваша
кніга. Вітаю Вас з такою вялікаю падзеяю, зычу Вам напісаць і яшчэ не-
калькі, а зараз дзякую за прысылку.

Жывем у доме пісьменнікаў і за месяц я забыўся цалкам пра Маскву,
адвык і гаварыць па руску. Пішу Вам зараз па-беларуску.

Прывітанне Мыцыку (не памятую(?) як яго завуць). Прабуду тут до 16. Х.
1. Х. [19]77. Улащык.
Пішу на ун-т, бо дамавы адрас застаўся у мене на кватэры”.

№ 4

“Дорогой Николай Павлович.
После привольной жизни в Каралищавичах вернулся к работе. Просмот-

рел Вашу книгу уже в готовом виде, некоторые места прочитал пару раз,
потом еще раз. Как необходимы работы такого рода для исследователей, в
особенности для начинающих. Ведь кроме оценочного момента публикаций,
исследователям прежде всего нужно знать – что издано. Такие работы как
Ваша настолько облегчают работу другим, что все они должны приносить
Вам благодарность.

Еще раз поздравляю Вас с выходом книги. Поздравляю и с наступаю-
щим праздником.

1. ХІ. 1977. Улащик.”

№ 5

“Дарагі Микалай Паўловіч.
Кнігу, якая нарабіла Вам столькі клопату, атрымаў.
Праз паутара месяцы павінен падаць манаграфію і тому адпачынку у

гэтым годзе ня буду. Прывітання Мар. Ів. і Вашым дочкам.
14. VІІ. [19]78. Улащык.”
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№ 6

Дорогой Николай Павлович.
Спасибо за книги. Днепропетровск становится источниковедческой столи-

цей Украины. Мне кажется, что сейчас хорошо было бы перейти от обзоров
общего характера к монографическим исследованиям относительно не-
большого количества источников. Недавно я делал в секторе сообщение о
мемуарах Войниловича (том первый напечатан в 1931 г. в Вильно, том вто-
рой неизданный, котрого я не видел, находится в Варшаве). Это помещик
средней руки Минской губ., был членом Гос. думы и Гос. Совета, в конце
1920 – начале 1921 г. добивался создания в составе польши автономной Бе-
лоруссии, намереваясь стать президентом автономии. Если ж меня хватит,
то я начну работу над мемуарами, написанными уроженцами Белоруссии.
Между прочим, недавно бывший здесь Тадеуш Вишневский подарил мне
только что вышедший в Варшаве «Диариуш» витебского воеводы Храповиц-
кого. Том подготовлен на очень высоком уровне (не только генеалогия авто-
ра, но даже картографированы пути, по которым проезжал автор и пр.).

Поляки (кроме Василевского были еще Керсновский и Стэфан Кучинс-
кий, молодой, из Варшавы) приезжали для того, чтобы договориться о со-
вместном издании Метрики. Здесь подписан договор, что Институты истории
СССР и Польши будут совместно издавать Метрику (у нас томы писанные
кириллицей, поляки – документы, писанные на польском и латинском язы-
ках). Чтобы подготовить для дальнейшего работников, решено организовать
в университетах Минска и Вильнюса чтение спецкурсов и спецсеминаров по
Метрике, а также постановили напечатать и у нас, и в Польше несколько
статей, касающихся Метрики.

Привет Марии Ивановне и Вашим девочкам.
19. ІІІ. 1979.”

№ 7

“Дорогой Николай Павлович.
На днях Буганов, узнав о существовании Ваших книг по источниковеде-

нию, очень просил прислать ему. Те вторые экз., которые были у меня, я уже
раздал.

Если у Вас будет возможность, то вышлите или на мое имя, или (лучше)
на Институт – Буганову Виктору Ивановичу.

Привет Марии Ивановне от меня и от Натальи Марковны.
Том 35 ПСРЛ идет с превеликим скрипом.
14. І. 1980 г. Н. Улащик.”
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№ 8

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляю Вас с Новым годом и надеюсь, что этот год будет годом

победителей. Пора. Почему Вы не зашли? Что-то случилось?
Привет от Натальи Марковны Вым, Марии Ивановне и Вашим девоч-

кам.
24. ХІІ. [1983]”.

№ 9

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляю с очередным выпуском. Вас, как и других, ВАК карает за

добросовестность. Проделать такую работу и не получить за нее степень! А
за не присуждает. Если актуальна. Нат. Марковна полгода как не ходит. Вы-
ражаю Вам сочувствие по поводу смерти матери.

На Новый год (…)*Новый год. Поздравляю.
24. ХII. [19]83. Ул[ащик]

№ 10

“Дорогой Николай Павлович.

Посылаю Вам второй экз. моего отзыва, первый передам Вам когда
приежете сюда. Осталось три недели. Жду.

1. ХІ. [19]84. Улащик”.

№ 11

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляю с выходом очередного выпуска Ваших работ и спасибо, что

прислали.
Посылаю свой оттиск, задержавшийся на 9 месяцев.
Вчера вернулся из отпуска. Ненастная (?) гнусная осень, лето тоже было

скверное.
18. IХ. [19]85. Улащик.”

* Незначний фрагмент тексту написаний нерозбірливо – Ю. М.
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№ 12

“Дарагі Миколай Паўловіч.
Вітаю Вас з весной (у Вас пэўно, ужо лето), со святом жадан(?), усякіх

поспехоў, у (…) зычу(?) ауторскім(?).
У нас тож само почало цепло, гэто так прыемно.
22. ІV. (19)78 Улащик.
Прывітанне Вашыя дзевчатам і мене (?).”

№ 13 (телеграма з Москви від 2. 08. 1978 р.)

“Сообщите Мелитопольський адрес. Улащик.”

№ 14

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляем Вас, Марью Ивановну и Ваших девочек с Новым годом.

Желаем доброго здоровья, хорошей елки и поменьше мороза (у нас очень уж
занесло (?) с холодом).

22. ХІІ.[19]78 Улащик.”

№ 15

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляем Вас, Марью Ивановну и девочек с весной и весенними

праздниками и желаем всего наилучшего. У нас холода затянулись и поэтому
Вам завидуем, когда думаем, как у Вас тепло.

Ник. Н.
Нат. Марк.
23. ІV. [19]79.”

№ 16

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляем Вас и всех Ваших домашних с Новым годом. Пусть он

будет с новыми достижениями, пусть множится число Ваших учеников.
25. ХІІ. [19]79. Улащик.”



329

№ 17

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляю Вас, Марью Ивановну и девочек с весной и с весенним

праздником. У нас весна долго пряталась, но в последние дни стало тепло.
Привет всем от Нат. Марковны.
24. ІV. [19]80. Улащик.”

№ 18

“Дорогой Николай Павлович.
Получил Ваши последние и непоследние работы. Спасибо. Эта посыл-

ка наводит на тяжкие раздумья. Вот Вы сделали громадную (это, конечно,
не преувеличение) работу, притом работу, которая очень сильно задевает
бюджет. Сотням людей, которые занимаются сюжетами, затронутыми в Ва-
ших работах, не нужно просматривать каталоги, разыскивать библиографи-
ческие справочники, звонить кому то, писать кому то. Можно взять
соответствующий выпуск и отметить карандашом издания, необходимые для
текущей работы. Это сотням, кто будет пользоваться, ну, а тому, кто писал?
Надо полагать, Вы получаете благодарственные письма, но многие, кто
пользуются работами, благодарят и без писем. Все это хорошо, но если бы
Вы писали монографию, то за то же время была бы книга, за которую при-
суждают доктора и профессора, а за все пять выпусков это не положено.

Пишете, что едете в Польшу, видимо, прежде всего для работы над Ко-
ронной метрикой. Значит (видимо) готовите еще выпуск или два. Опять таки,
и это очень хорошо, но Вам следует повернуть работу как то так, чтобы не
затягивая дело можно поставить на защиту.

Апрель месяц провели в доме писателей под Москвой. За много лет ви-
дели приход весны, который внезапно прервался приходом осени (у нас прямо
таки октябрьская погода со 2 мая). Приехал домой в форме, а тут меня жда-
ли чистые листы летописи. Сдать все было нужно 5. V., и поэтому сидел
сколько мог. 5 мая подписали сигнал, а затем температ. стала 35,1, так с той
поры и держит. Бывает, что сплю или почти сплю весь день. Едва ли это
результат чтения летописей!

На лето обещали земляки устроить на Нарочи, но говорят, что все лето
будет холодное и кислое. При таком положении лучше было бы в Молдавию.

Привет от Натальи Марковны Вам и Марии Ивановне.
17.V. 1980 Улащик.”
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№ 20

“Дорогой Николай Павлович.
Приветствуем Вас с Новым годом и желаем всего самого наилучшего.

Привет Марье Ивановне и Вашим девочкам от меня и от Натальи Мар-
ковны.

24. ХІІ. [19]80. Улащик.”

№ 21 (вiд 29. 04. 1981)

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляю Вас с праздником и (если это возможно) с весной. У нас

вьюга и холод.
Привет Лидии Ивановне и Вашим девочкам.
Ник. Нат. Марк.”

№ 22

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляем Вас и всех Ваших с Новым годом и надеемся, что год

будет хороший, что хотя и с опозданием, но исполнится желаемое.
Привет от Нат Марков.
24. ХI. [19]81. Улащик.”

№ 23

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляю Вас с наступающим праздником весны (у Вас должно быть

таки весна, а у нас холод). Привет Марии Ивановне и Вашим девочкам.
Сегодня должен (?) (…)* Мыцык.
29. IV. [19]82. Улащик.”

№ 24

“Дорогой Николай Павлович.
С праздником Вас; он в Ваших местах должен быть очень хорош – теп-

ло, солнечно. Спасибо за книгу. Был Ваш бородатый ученик**. За всю Вашу

* Одне слово написано нерозбірливо – Ю.М.
** Мається на увазі очевидно тодішній аспірант-заочник М. П. Ковальського – викладач
кафедри загальної історії Дніпропетровського держуніверситету Карло Анатольєвич
Марков (нині – професор ДДУ).
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работу следовало вообще дать соответствующий чин, а не оглядываться на
инструкции. Ведь это сотням людей насколько облегчает жизнь. Привет от
Н. М. 23. IV. [19]83. Улащик.”

№ 25

“Дорогой Николай Павлович.
Поздравляем Вас с Новым годом и желаем всяких успехов, новых книг

и прочее.
Меня все мучит совесть – послал ли я Вам благодарность за книгу, или

нет, это примите с опозданием.
25. ХІІ. [19]85 Улащик.”

Додатки :

Лист С. В. Думіна до М. П. Ковальського

“Москва, 19. 12. 1987 г.
Глубокоуважаемый Николай Павлович!
Я ученик покойного Николая Николаевича Улащика и составляю библио-

графию его трудов, намереваясь опубликовать ее в «Археографическом еже-
годнике». Эта задача отчасти облегчается тем, что сам Николай Николаевич
оставил список своих работ. К сожалению, этот список не полон, а некоторые
сведения требуют уточнения. Это относится, в частности, к участию Нико-
лая Николаевича (в качестве редактора) в Вашей работе над первыми вы-
пусками “Источниковедения истории Украины ХVІІ–ХVІІ вв.”. Я был бы
крайне Вам признателен, если бы Вы могли сообщить мне, редактором ка-
ких выпусков Николай Николаевич являлся: только 1 и 3, или и каких то дру-
гих? У меня имеются лишь первые четыре выпуска Вашего руда; во 2 и
4 редактор не указан, кроме того, я не знаю, как обстояло дело в выпуском,
посвященным Литовской метрике. Обращаюсь к вам потому, что работа над
библиографией мною уже практически закончена, и лишь отдельные уточне-
ния (в том числе – и в связи с редактированием им Вашей работы) задержи-
вают ее окончательное оформление.

Заранее Вам признательный, с уважением и благодарностью.
С. В. Думин, канд. ист. наук /підпис/
Мой адрес: Москва, 117630, уд. Академика Челомея, д. 8, кор. 1, кв. 483
Думину Станиславу Владимировичу.”

Невідомий лист Миколи Улащика

У своїх спогадах про видатного білоруського історика М. М. Улащика і
про його контакти з моїм підопічним студентом Федором Шепелем. Останні
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й вчився на історичному факультеті Дніпропетровського держуніверситету
(1974–1979), потім три роки працював учителем в с. Водяне Дніпропетровсь-
кої області, пізніше – викладачем Кіровоградського педінституту. Тепер він
живе і працює у Кіровограді, є членом Спілки письменників України, автором
численних публікацій з історії України міжвоєнного періоду, особливо велику
увагу приділяє історії рідного краю і пошукам репресованих у 20–30-х роках
земляків.

Після закінчення ДДУ влітку 1979 р. Шепель планував поступати у заоч-
ну аспірантуру. Я вирішив дати йому тему з історії Білорусі і попросив пора-
ди у Миколи Миколайовича. Сам 22.11.1979 р. написав свій перший  лист ло
М. Улащика. Він відповів і дав свої поради.

У листопаді 2002 р. я був у Кіровограді і зустрівся з Ф. Шепелем, нагадав
про Миколу Миколайовича і попросив пошукати його листи. Федір не відмо-
вив, і ось у моїх руках ксерокопія листа М. Улащика від 5 січня 1979 р. Цей
дуже цікавий документ подається нижче. Він є яскравим свідченням теплоти
й чуйності білоруського історика, проливає світло на окремі моменти його
біографії. Зі свого боку, ми будемо продовжувати пошуки….

*  *  *

“Шаноўны Хведар Аляксандравіч!
Я сапраўды усім сватаю Магілеў – занадта шмат пра яго апублікавана

розных матэрыялаў, і занадта яны цікавыя. У Гродзенскім універсітэце сту-
дэнтка ужо напісала (зразумела, маленькую) працу пра адзенне магілеуцав.

Для Вас, я думаю, якраз ляжыць вельмі важная тэма: у XVІІ стагоддзі
Магілеў з маленькаго гарадка на ускраіне дзяржавы раптам стаў першым у
Беларусі і другім па памерах у Вялікім князстве Літоўскім. Акалічнасць, чаму
ён рос такім тємпам, да гэтай пары не высветлена, хаця прапанавана ужо
некалькі гіпотэз. Ніколі не займався гэтым спецыяльна, таму я не маю тут
сваёй думкі, але бясспрэчным можна лічыць, што рашаючае значэнне мелі
кантакты з Украінаю.

Думаю, што вырашыць гэта будзе няпроста хаця б таму, што трэба будзе
паехаць (у архівы) Мінска, Вільні, Масквы (гэта апрача украінскіх). Жывучы
у сяле, усё гыта ажыццявіць немагчыма, рэальна Вам можна выпісваць (для
будучай работы) толькі серыю “Историко-юридические материалы” (пра се-
рыю у маїх “Очерках”).

Пішучы гэты ліст, магу Вам паведаміць, што таксама быў наставнікам
у сяле (у Саратаўскай вобласці) і нудзіўся там па бібліятэках.

Вітаю Вас з блізкім Новым годам.
5. ХІІ. 1979. Улашчык.”

(Варіант даної статті вже був опублікований нами: Мыцык Ю. Невядомы ліст Міко-
лы Улашчыка // газ. “Голас Радзімы” від 30.01.2003 р. – № 5(2823). – С. 6).
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Чому так відбулося?

Ми займаємося історією України ХVІ–ХVІІІ ст., тобто того періоду, коли
значна частина українських земель, як і вся Білорусь, знаходилася під вла-
дою магнатсько-шляхетської Речі Посполитої і маємо достатньо підстав для
того, щоб визнати повну справедливість переважної більшості положень статті
В. Грицкевича. Чимало з них можна віднести і до ситуації, яка склалась у
вивченні історії України періоду феодалізму.

Прочитавши статтю В. Грицкевича, знову замислюєшся над питанням:
чому так відбулося? Чому Білорусь з її багатющим і славним минулим по суті
не має дотепер повноцінної історії 500-річного періоду свого існування (ХІV–
ХVІІІ ст.)? Що треба зробити для того, щоб історична наука в БРСР була
піднята на належний рівень? Хоча сам В. Грицкевич і відповів на деякі з цих
питань, нам зі свого боку хотілося б відзначити деякі факти, які загальмо-
вують розвиток історичної науки у Білорусі і негативно впливають на процес
патріотичного й інтернаціонального виховання у республіці.

Перш за все дивує той факт, що у Білорусі – радянській республіці, яка
робить значний внесок у будівництво в СРСР, – нема жодного історичного
журналу. Відомо, що певною мірою цю прогалину заповнюють публікації у
“Весцях Акадэміі навук БССР”, літературних і громадсько-політичних часо-
писах, однак цього явно недостатньо. Не секрет, що у центральних виданнях
авторів часто відсилають до республіканських з тієї причини, що матеріал
стосується конкретного регіону, наприклад України, Литви та ін. Куди ж звер-
татися авторам, які займаються історією Білорусі? Для порівняння можна
згадати, що у сусідній ПНР історичних журналів з різної проблематики, вся-
кого роду квартальників, щорічників, наукових записок кілька десятків, хоча
польська економіка переживає тепер далеко не найліпший час. Більш того,
польський “Rocznik Białostocki” перетворюється у єдиний у світі журнал з
дослідження історії Білорусі. Чи не соромно нам не мати свого видання, у
котрому б розроблялися проблеми історії Білорусі?

Дивно, що у республіці не проводяться щорічні форуми (конгреси, конфе-
ренції) з історії Білорусі, у роботі яких могли б брати участь не тільки вітчиз-
няні, але й закордонні історики. Мінськ гостинно зустрічав славістів,
сходознавців та ін., але ось до білорусознавців, на жаль, руки не доходять. Та
що казати, коли навіть видатного білоруського історика останнього часу, док-
тора історичних наук М. М. Улащика (на жаль, уже покійного), який працював
у Інституті історії АН СРСР у 70–80-х рр., дуже рідко запрошували у Мінськ
для участі у спільних науково-дослідницьких працях, конференціях і т.д. Про
це сам М. М. Улащик говорив одному з авторів цих рядків.

Проведення серйозних науково-дослідницьких робіт неможливо без ство-
рення потужних археографічних джерел, без систематичної і цілеспрямованої
праці у архівосховищах. Тут варто пригадати, як виглядала справа у дожовт-
невий період. Незважаючи на всі перешкоди, створені царатом, одна тільки
Віленська Археографічна комісія за 50 років своєї діяльності (з 1864 по 1915 рр.)
опублікувала 39 величезних томів джерел, причому у кожному томі було по
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500–600 сторінок. Петербурзька Археографічна комісія за період з 1863 по
1892 рр. видала 15 томів такого ж формату під назвою “Акты, относящиеся к
истории Южной и Западной Россиии”. А були ж і інші видання! Досить прига-
дати “Акты, относящиеся к истории Западной России”, “Белорусский архив
древних актов”, “Книги посольськие Литовской метрики”, “Собрание древ-
них грамот и актов городов Минской губернии” та ін. Скромний вчитель-
краєзнавець А. П. Сапунов видав три томи джерел з історії Вітебщини, які, на
жаль, не вийшли з незалежних від автора причин.

У перші роки Радянської влади, незважаючи на всі труднощі, економічну
розруху, у республіці продовжувалися кращі традиції вітчизняної історичної
науки, і у 20-на початку 30-х рр. вийшли у світ декілька томів “Беларускага
архіва”, “Матэрыялаў да гісторыі мануфактурІ”, “Гісторыі Беларусі у даку-
ментах і матэрыялах”. На жаль, в роки культу особи Сталіна ця робота була
припинена і дещо відродилася тільки наприкінці 50-х рр. Та що там казати,
коли у республіці і нині не існує Археографічної комісії АН БРСР, без якої не
може бути й мови про ведення активної пошукової роботи у архівах СРСР та
закордонних країн, роботи по публікації джерел! А коли така Археографічна
комісія і буде створена, то де гарантії, що вона буде складатися зі спеціалістів,
а не чиновників від науки, що вона буде працездатною і буде створювати пуб-
лікації джерел на високому науковому рівні? Спеціалістів же з історії Білорусі
періоду феодалізму можна буквально порахувати по пальцях!

Аналізуючи нечисленні монографії, присвячені історії Білорусі ХІV–
ХVІІІ ст., не можна не зауважити однобічності їхньої проблематики. Не зби-
раємося тут ставити під сумнів особливо важливу роль досліджень з питань
соціально-економічної історії республіки чи применшувати внесок тих ав-
торів, які працюють на цій ниві. Але неможливо зрозуміти, чому майже по-
вністю відсутні дослідження з політичної, військової, церковної історії Білорусі
ХІV–ХVІІІ ст., чому майже не проводяться генеалогічні дослідження на
білоруському матеріалі, не досліджуються біографії, діяльність навіть видат-
них громадсько-політичних діячів Білорусі з числа магнатських та шляхетсь-
ких родів, наприклад Слуцьких, Сапіг, Ходкевичів та ін. Явно бракує досліджень
ідеологічного та культурного життя, зникло вивчення побуту, традицій… Така
однобічність, навіть потворний перекос, негативно відбивається на дослідженні
соціально-економічної проблематики, сприяє зміцненню в узагальнюючих пра-
цях, підручниках віджилих і застарілих схем і стереотипів, просякнутих вуль-
гарним соціологізмом і національним нігілізмом. Шкода, що саме в БРСР, де
так гостро стоїть проблема виховання у молоді любові до своєї культури, своєї
історії, так мало робиться для того, щоб позбутися цих стереотипів, створити
нові підручники, посібники, узагальнюючі праці, які б відповідали науковим
потребам і духу часу.

(Дана стаття була написана нами у співавторстві з М. П. Ковальським як виступ на
підтримку відомого дослідника історії Білорусі Валентина Грицкевича “Гісторыя –
шматжыльны провад…” // газ. “Література і Мастацтво” від 26.02.1988 р. Її було опуб-
ліковано білоруською мовою: Чаму так адбылося?…// газ. “Літаратура і Мастацтво”
від 8.11.1988 р. – № 28. – С. 6–7).
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Рецензії:

Рец. на кн. Г. Саганович. Невядомая війна 1654–1667. – Мінск,
1995. – 144 с.

Українська та білоруська історіографії розвивалися в радянські часи в
однаково несприятливих умовах. Особливо небажаними в СРСР були дос-
лідження історії боротьби народів проти цієї імперії, за власну незалежну дер-
жаву. Радянська історіографія розвивалася в цілому в річищі старої російської
великодержавницької думки, обслуговуючи насамперед інтереси Російської
імперії і відповідним чином фальсифікуючи минуле. Всім добре пам’ятно, як
нав’язувалося відверто антинаукове трактування Переяславської ради 1654 р.,
як національно-визвольна боротьба українського та білоруського народів ХVІ–
ХVІІІ ст. зводилась у писаннях радянського офіціозу до боротьби “за воссое-
динение Украины с Россией”. У такому ж дусі висвітлювалася й історія
російсько-польської війни 1654–1667 рр., про яку взагалі згадувалося мало.

Отже, давно вже назріла потреба у дослідженні цієї винятково важливої
для Білорусі й України події, тим більше, що починаючи з 30-х рр. ХХ ст. у
нечисленних працях, присвячених історії Білорусі доби феодалізму, домінува-
ла соціально-економічна проблематика. Свідомо стверджувалося уявлення
про білоруський народ як біомасу, нездатну до власної політичної історії та
власного державотворення, а тому приречену на поглинення іншим етносом,
іншою державою. В роки перебудови та національного відродження цю сумну
традицію перервано і одним з доказів цього є книга Геннадія Сагановича “Не-
відома війна 1654–1667”. Хоча зазначено, що це науково-популярна книга, однак
уданому випадку популярний, легкий і невимушений стиль зовсім не пере-
шкоджає науковості викладу. А хіба програє будь-яка книга, коли вона видана
на високому поліграфічному рівні, що нині є рідкістю, коли вона має у собі
чимало різноманітних малюнків і фотографій? Дуже доречними тут стали і
додаток, у котрому містяться демографічні таблиці, і біографічні довідки про
багатьох політичних діячів, згадуваних у книзі.

Автор досяг поставленої мети: читач одержав досить повний виклад історії
невідомої війни. ліквідована ще одна “біла пляма” і в дослідженні складного
історичного явища, і особливо в історичній пам’яті нинішнього покоління біло-
русів. У книзі дано висвітлення головних моментів війни 1654–1667 рр. – пе-
редумови війни і її початок, похід 1655 р., становище Білорусі під російською
владою, Віленське перемир’я 1656 р., укладення ліги ВКЛ з Швецією 1657 р.,
визвольна боротьба білоруського народу проти російських загарбників,
Андрусівське перемир’я, наслідки війни тощо. План книги добре продума-
ний, її відзначає струнка композиція, збалансоване дозування матеріалу. При
написанні даної праці Г. Саганович використав досить широке коло джерел та
літератури, в т.ч. й архівних, пам’яток, виявлених у Національному архіві Рес-
публіки Білорусь у Мінську та Архіві головному актів давніх у Варшаві. Це,
без сумніву, сприяло збагаченню дослідження свіжим джерельним матеріа-
лом. Шкода, що в поле зору автора не потрапили важливі археографічні пуб-
лікації, наприклад “Документи Богдана Хмельницького. 1648–1657 рр.”,
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“Жерела до історії України-Руси”, фундаментальна “Історія України-Руси”
М. С. Грушевського, монографії М. М. Улащика, І. П. Крип’якевича, Л. В. За-
боровського, Г. О. Саніна та деяких інших.

Головною заслугою автора є те, що він рішуче розірвав з російською ве-
ликодержавницькою історіографією у висвітленні війни 1654–1667 рр., успіш-
но в цілому розвинув кардинальні положення білоруської національної
історіографії. Він розкрив катастрофічні наслідки цієї невідомої війни, котра у
процентному відношенні забрала більше життів населення Білорусі, ніж Дру-
га світова війна. Автор слушно відкинув міф про нібито шляхетні і безкорис-
ливі наміри російського уряду у цій війні щодо Білорусі, підкреслив загарбницькі
цілі Москви, навів переконливі факти, які засвідчували окупаційний характер
російської влади. Виразно змальовано картини взяття й спустошення Смо-
ленська і особливо Вільнюса, винищення людності Білорусі. Вдало розкрито
справжні наміри Москви у вивезенні величезних мас військовополонених і
мирних жителів на схід, аж до Сибіру включно; каменя на камені не залишено
від примітивних фальсифікатів недавньої пори, котрі намагалися представити
такі переміщення мас білоруського народу як добровільні акції. Звичайно, могли
бути окремі особи і навіть групи населення, котрі бажали врятувати своє жит-
тя переселенням з охоплених вогнем війни рідних місць до Російської держа-
ви. Однак в цілому дана акція не може бути розцінена інакше, як примусова
депортація.

Добре, хоч і стило, говориться про К. Поклонського, котрий міг стати
керівником процесу білоруського державотворення, про полковника Д. Му-
рашку, непогано висвітлено укладення союзу ВКЛ із Швецією, роль у цій справі
двоюрідних братів Радзивилів (Януша і Богуслава), неоднозначну реакцію на
цей союз як в самій Білорусі, так і за її межами. Часом навіть короткі зауваження
автора дуже красномовні і служать матеріалом для роздумів читача. Так,
зауваження щодо ролі Приказу таємних справ у справі неканонічного підпо-
рядкування Київської митрополії московському патріарху засвідчує важливу
традицію у відносинах держави й Церкви у Росії.

Для українського читача особливо цікавими будуть сторінки, на яких вис-
вітлюється роль армії Української держави у спільному з Росією поході проти
Речі Посполитої (на білоруських землях), місце білорусі у планах гетьманів
Б. Хмельницького та І. Виговського, спільну боротьбу українців і білорусів
проти Москви. Взагалі, перелік позитивних моментів книги можна продовжу-
вати. Однак ми вважаємо за потрібне більше уваги приділити дискусійним
або, на нашу думку, невірним чи неточним положенням книги.

Почнемо з того, що автор не дав чіткої оцінки політики Речі Посполитої,
ВКЛ щодо Білорусі. Нам здається, автор трактує ВКЛ як білоруську держа-
ву. Не виключаємо такого трактування, проте не щодо висвітлюваного у книзі
періоду. Після Люблінської унії 1569 р. новоутворена Річ Посполита була
Польсько-Литовською державою (з домінацією Польщі), у котрій Україні та
Білорусі відводилося місце внутрішніх колоній. Той факт, що чимало феодалів –
прихильників Речі Посполитої – мали українське чи білоруське походження,
не доводить білоруського чи українського характеру Речі Посполитої чи (у
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випадку з Білоруссю) – ВКЛ. Відомий усім Ярема Вишневецький, у чиїх жи-
лах текла кров славного гетьмана Дмитра Вишневецького – Байди, вогнем і
мечем придушував повстання, які добивалися незалежної Української держа-
ви, заливав українським повстанцям очі розплавленим свинцем. Чи не те саме
чинив Януш Радзивил у 1648–1649 рр., коли придушував повстання у Південній
Білорусі, взявши Пінськ, Мозир, Бобруйськ та ін., коли спалив у 1651 р. Київ?
Тому викликає подив певна однобічність автора, який не бачить того, що Біло-
русь у середині ХVІІ ст. була не суверенною країною, а ареною протистояння
двох загарбницьких держав, – Речі Посполитої і Московської держави (Росії).
Особливо яскраво таке трактування Г.Сагановича проявляється, коли мова
йде про українські аспекти війни 1654–1667 рр. Зовсім не збираюся обілюва-
ти І. Золотаренка чи І. Нечая, зовсім не хочу вважати справедливими дії
Б. Хмельницького, спрямовані на приєднання до України південно-східної Біло-
русі, хоч тоді ще не усталився етнічний українсько-білоруський кордон і три-
вала боротьба не на життя, а на смерть не України проти Білорусі, а України
проти Речі Посполитої, пізніше і проти Московської держави. Але автору тре-
ба було б зазначити, що відбувалася Національно-визвольна війна українського
народу проти Речі Посполитої (1648–1658 рр.) в ім’я відродження Української
держави, що з того самого часу ВКЛ – складова частина Речі Посполитої,
робило свій “внесок” у справу придушення цієї війни. Тому в ході тяжкої, але
справедливої борні уряд України мав моральне право шукати собі союзника
будь-де, в т.ч. і в Росії, та спільно з ним громити ворога на його території.
Згадане, до речі, і дозволяє внести певні корективи і в оцінку ролі Росії у війні
в початковий її період (1654–1657 рр.).

У цій війні були спроби і самих білорусів відродити свою незалежну держа-
ву. Існували два варіанти: або шлях здобуття незалежності виключно своїми
силами (дана тенденція простежується у діяльності К. Поклонського), або
шлях спільної боротьби білорусів і українців проти Речі Посполитої. Тут треба
згадати цю спільну боротьбу проти Речі Посполитої на території Білорусі у
1648–1649, 1651 рр., частково і у 1654–1658 рр., активну участь білорусів у
Національно-визвольній війні українського народу (досить згадати імена Си-
луяна Мужиловського та “костирського гетьмана” Яна Соколовського), навіть
включення Пінщини до складу Української держави у 17657 р. на особливих
умовах. Взагалі, послаблення Речі Посполитої у ході Національно-визвольної
війни українського народу давало шанс на справжню незалежність Білорусі.
Цей шанс не був використаний, але тут немає провини українського народу і
уряду Гетьманщини.

Автор змальовує козаків гетьмана П Дорошенка і його союзників – ор-
динців хана Аділь-Гірея як грабіжників (с. 124). А мова йде про розгром (на
території України!) польських загарбників на чолі з катом гетьмана Виговсь-
кого – Себастіяном Маховським. То, може, варто було тут змінити акценти?
Запитати: а що робили польські війська на території України, наскільки це
узгоджувалося з волею українського народу? У даному зв’язку не можна не
згадати, що автор, даючи характеристики Радзивилам, Сапізі, Чарнецько-
му, не говорить про їхні каральні акції в Україні і Білорусі. Викликає певні
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застереження вживання автором подекуди термінології, більш характерної
для російської та польської великодержавницьких історіографій: “Галицкая
Русь” (замість Галичина), “чигиринський гетьман” (про П. Дорошенка), хоч
останній був гетьманом України, а не Чигирина, вживання терміну “козаки”
в сенсі “Українська держава”, наприклад “союз українських козаків з Моск-
вою” (с. 62). Явно применшена кількість військ ВКЛ (10–12 тисяч). Тут мова
може йти тільки про професійних вояків. Якщо ж взяти до уваги, ще й т.зв.
“лужну челядь”, то виходить чисельність близько 60 тисяч! Саме стільки
було литовського війська у 1651 р. під Білою Церквою, як свідчить “Секрет-
ний і правдивий щоденник” А. М’ясківського – секретаря короля Яна Кази-
мира.

Але не ці недоліки визначають обличчя книги. Вона в цілому вдало розв’язує
поставлену проблему і проливає світло на найтрагічнішу сторінку в історії
Білорусі. Сподіваємося, що ця книга відкриє серію досліджень Г. Сагановича
в галузі політичної історії Білорусі ХVІ–ХVІІІ ст.

(Дана стаття була нами опублікована раніше: Мицик Ю. А. Рец. на кн. Г. Сагано-
вич. Невядомая вайна 1654–1667. – Мінск, 1995. – 144 с. // УІЖ. – 1997. – № 1. – С. 130–
133).

Біларуська пісня у козацькому краю

Про славне запорізьке козацтво та про його знищення після приєднання
України до Російської імперії білоруському читачеві напевно відомо. Але в
цих важливих історичних подіях (про що нами вже трохи писалося на сто-
рінках “Голасу Радзімы”), в яких активну участь брали й численні представ-
ники білоруського народу, є одна начебто локальна, але надзвичайно цікава і
самобутня сторінка, ретельно прочитана і нарешті гідно подана громадсь-
кості науковцем із Січеслава (Дніпропетровська) Миколою Чабаном.

У 1794 р. у Катеринославі (тепер Дніпропетровськ) була збудована су-
конна фабрика, а працівників для неї привезли з містечка Дубровна Моги-
левської губернії (тепер – Вітебська область), де вже існувало аналогічне
підприємство. Ті з переселенців, хто жив ближче до фабрики, вже асимілюва-
лися (якраз у цьому районі міста я народився, хоча мої батьки були українця-
ми), але ті, що поселилися на берегах ріки Сури і заснували передмістя з
характерною назвою Сурсько-Литовське, і досі живуть, зберігаючи свою біло-
руську тотожність.

У 1982 р. фольклор білорусів Сурсько-Литовського почав записувати і
вивчати тоді ще зовсім молодий випускник філфаку Дніпропетровського дер-
жуніверситету, а тепер відомий журналіст і краєзнавець, літератор Микола
Чабан, мати якого походить з Речицького району Гомельської області. Ще
тоді він записав багаті розсипи пісень від старожилів села, людей 1909–
1932 років народження. З’їздив він і на Вітебщину в місто Дубровну, де почув
ті ж самі пісні і отримав цінні поради й консультації від білоруського диригента
і музикознавця Генадія Цитовича, також від мінської журналістки Валентини
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Тригубович, і надрукував декілька нотаток на сторінках білоруських газет
(“Голас Радзімы”, білостоцька “Ніва”, дубровенська “Дняпроўская прауда”
та інших). І ось нарешті дбайливо зібрані М. Чабаном видані окремою кни-
гою “Заспявай мне на матчынай мове”.

Всього у цю книгу увійшло 70 білоруських народних пісень, які тематич-
но згруповані: весільні, колядні, позаобрядові. Перерахувати їх тут неможли-
во, але окремі згадати варто, скажімо з позаобрядових: “Жураўка”, “Ой,
бражэнька, бражэнька медовая”, “Як пасаджу рожу”, “Адна маць нас спа-
радзіла”, “Як паехаў мой міленькі з поля”, “Мосцюць, мосцюць маставіну”,
“Ой, там на гаре”, “Ой, на гаре расцець жыта”, “Ой, з-под, под гары едуць
мазуры”, “Ой, хацела ж мяне маць”, “Ой, паслала міне маць” та інші.

Після пісенних текстів Микола Чабан вмістив нарис і про Дубровну та
про свою мандрівку до цього містечка над Дніпром у 1982 р. Прекрасним
додатком є фотознімки дореволюційного часу, які уособлюють типи білорусів
з Сурсько-Литовського, знімки нашого часу, де бачимо обличчя тих, хто співав
перед збиральником усної народної творчості, зображення їхніх вишитих ор-
наментом рушників, деталі побуту і т.д.

Книга майстерно оформлена, зі смаком видана на пристойному полігра-
фічному рівні (у цьому досліднику посприяло Дніпропетровське обласне уп-
равління культури). Нема сумніву, що книгу будуть використовувати
спеціалісти з білоруського та українського фольклору, бо вона свідчить про
міцні зв’язки двух братніх народів у цій духовній ділянці. Для мене особисто,
як історика по спеціальності, матеріали книги стали ще одним важливим
доказом того, що білоруси були й залишаються найближчими і найкращими
сусідами українців.

(Дана стаття була надрукована нами раніше: Беларуская песня у казацкім краі //
газ. “Голас Радзімы” від 25.10.2000. – № 43(2705). – С. 4; Песні беларусаў казацкага
краю // Полымя. – 2003. – № 3. – С. 178–179; Білоруське весілля в українському селі //
газ. “Наше місто” (Дніпропетровськ) від 25. 11. 2000. – № 174 (1385). – С. 15).

Імем няумольным свабоды

Під такою назвою нещодавно вийшла збірка української поезії в пере-
кладі білоруською мовою Алеся Траяновського (Мінск, 2002, 140 стор.), на
жаль, дуже малим накладом у 299 примірників). Це справжній подарунок чи-
тачам, цінний не тільки тим, що побачив світло у непростий для обох країн
час. Він знайомить білоруського шанувальника літератури із замовчуваними,
а то й забороненими постатями, творчість яких і в Україні широкому загалу
стала відома зовсім недавно.

Основу збірки склали переклади віршів Олександра Олеся, Олега Оль-
жича, Олени Теліги, Грицька Чупринки, Володимира Самійленка та Дмитра
Фальківського (в середньому по 10–30 віршів з доробку кожного). Крім того,
представлені вірші інших поетів, теж з числа несправедливо забутих: Марко
Антіох, Василь Бабінський, Олекса Влизько, Михайло Драй-Хмара, Дмитро



Загул, Микола Зеров, Майк Йогансен, Іван Крушельницький, Євген Плужник,
Яків Савченко, Володимир Свідзинський, Олекса Слісаренко, Людмила Ста-
рицька-Черняхівська, Павло Филипович, Микола Чернявський. Збірка видана
ошатно, в ній вміщені портрети кількох поетів, про них дані стислі біографічні
нариси, зокрема з праць Максима Рильського та Яра Славутича, підкреслено
зв’язок декого з них (Драй-Хмара) з білоруською літературою. В анотації до
збірника слушно підкреслюється, що всіх представлених у ньому поетів єднає
одно – Україна, Батьківщина, рідна земля і турботи про її розквіт. Дисонують
з ними однак такі вірші як “Революція” Йогансена та “Благословення” Кру-
шельницького, писані з позицій войовничого атеїзму. Звичайно з пісні слова не
викинеш. Але якщо представляти творчість поета одним чи двома віршами,
то треба добирати найкраще з його доробку. Але в цілому добірка поезій є
вдалою, тут представлені поезії високої ваги, як ліричні, так і патріотичні, які
дають можливість уявити велич таланту творця, тим більше, що переклад є
дуже точним і високоякісним. Особисто нам заімпонувало включення до збірки
таких шедеврів лірики, яким є вірш Слісаренка “На пасіці”, гнівні сатиричні
рядки Самійленка “Ельдорадо”, “Слова й думки”, спрямовані проти московсь-
кого колоніального режиму; оспівування героїчних сторінок української історії
(“Мазепа” Л. Черняхівської-Старицької). Не можна без глибокого хвилюван-
ня читати геніальний вірш М. Драй-Хмари, писаний 27 травня 1937 р. у ка-
м’яному казематі, в чеканні смертного вироку… Щира подяка поету Алесю
Траяновському за його прекрасні переклади. Доки білоруси будуть читати
рідною мовою і своїх, і українських поетів-мучеників, то “Ще не вмерла Біло-
русь”!

(Дана стаття була нами надрукована раніше: Імем няумольным свабоды // газ.
“Слово “Просвіти” від 26.03.–1.04.2003 р. – № 13 (181). – С. 12; Імем няумольным сва-
боды // газ. “Голас Радзімы” від 22.05.2003 р. – № 21 (2839). – С. 7).
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Додатки:

І. Ю. Тарасенко

Перебування мощів св. Єфросинії
Полоцької у Речиці

У центрі Речиці на високому пагорбі на березі Дніпра стоїть красивий
пам’ятник на честь перебування тут мощів св. Єфросинії Полоцької у 1910 р.
В загальних рисах відомо про те, як вони тут опинились (1) і все ж хочеться
знати більше про цю подію.

Хто така св. Єфросинія, княгиня полоцька, яка жила у ХІІ ст. в загальних
рисах теж добре відомо. Досить відіслати зацікавленого читача до книг Во-
лодимира Орлова та деяких інших (2). Нагадаємо тільки, що земний шлях
святої обірвався в Єрусалимі 24 травня 1173 р. і тут вона була й похована у
монастирі прп. Феодосія. Пізніше її мощі були перенесені до Києва і покладені
у Дальніх печерах Києво-Печерської лаври (у підземному храмі Благовіщен-
ня Пресвятої Богородиці). У середині ХІХ ст. посилились клопотання біло-
русів про перенесення мощів святої до її рідного міста – Полоцька і врешті у
1910 р. було досягнуто царського дозволу.

Про те, як відбувалось це перенесення, православний читач міг тоді дов-
ідатися з газет, особливо з такої як “Киевские епархиальные ведомости”.
Однак існувало ще одне, грунтовніше джерело. В Інституті рукописів Націо-
нальної бібліотеки України ім. В. Вернадського нами був виявлений машино-
пис анонімної брошури на 23 аркушах під назвою «Торжественное перенесение
святых мощей преподобной Евфросинии, княжны полоцкой из Киева в По-
лоцк (19 апреля – 22 мая 1910 года) (3). Це явно цензорський примірник. Після
внесення цензором (о. Іоанном) деяких незначних поправок 15 жовтня 1912 і
18 жовтня 1914 р. було дано дозвіл на публікацію тексту, який очевидно не
побачив світла. Невідомий автор планував видати твір з 4-х частин, причому
використав як одне з своїх джерел публікації в газеті “Киевлянин”, але в ос-
новному спирався на особисті враження.

У першій частині твору мало бути описано прощання киян з мощами свя-
тої, у другій – урочисте перенесення мощів з Києва до Полоцька, у третій –
урочисте прибуття мощів святої до Полоцька, у четвертій – рескрипт на ім’я
київського митрополита Флавіана. Але до цензури було подано тільки першу і
початок другої частини. Думаємо, що автором проекту і збереженого твору
був священик, київський єпархіальний місіонер, член київського Свято-Воло-
димирського братства, Михайло Митроцький, який був членом почесного
ескорту мощів святої. До того ж до брошури додано друковану листівку з
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його промовою, присвяченій св. Євфросинії: “Утешение киевлянам при про-
щании со святыми мощами преподобной Евфросинии, княгини Полоцкой”,
видану в типографії київського Свято-Володимирського братства.

Автор велику увагу приділив прощанню киян зі святими мощами. У його
творі детально описано порядок богослужінь у Києво-Печерській лаврі біля
мощів св. Єфросинії, котрі за свідченням автора пробули тут понад 700 років,
тобто з ХІІ ст.; згадано і про головних учасників богослужінь та хресних ходів
19–22 квітня 1910, що почалися одразу після Великодня (київський митропо-
лит Флавіан, полоцький єпископ Серафим, канівський єпископ Інокентій, чиги-
ринський єпископ Павло, уманський єпископ Феодосій, чернігівський єпископ
Назарій, ректор Київської Духовної Семінарії Амвросій, професор Київської
Духовної Академії Ф. І. Титов), також і про присутніх під час богослужінь
високопоставлених осіб (великий князь Костянтин Костянтинович, “началь-
ник края” Ф. Ф. Трепов, командуючий Київського військового округу генерал
І. І. Іванов, в. о. київського губернатора Ф. Гірс та ін., наприклад черниці
Спасо-Єфросиніївського монастиря у Полоцьку. Потім був детально описа-
ний хресний хід 22 квітня від Києво-Печерської лаври на Поділ, де на пристані
вже чекав пароплав “Головачев”, призначений для перевезення раки з моща-
ми святої. На його палубі було споруджено каплицю і великого хреста, освіче-
ного електричними лампочками і осипаного гірляндами з живих квітів. У
каплиці стояли ікони, подаровані провідними київськими монастирями і Свя-
то-Володимирським братством. Тут поруч з ракою перебувало духовенство,
в т.ч. черниці полоцького й гомельського жіночих монастирів. Поруч стояли
пароплави “Киев” і “Александровск”, на котрих мали їхати богомольці пере-
важно зі світських осіб. Під час останнього богослужіння біля мощів у Києві
були виголошені промови о. Михайла Митроцького і священика Спасо-Єфро-
синіївського монастиря у Полоцьку Миколи Черепніна. Були зачитані також
телеграми, якими обмінялись між собою з приводу цієї видатної події в історії
церковного життя імперії міські голови Києва та Полоцька.

Коли пароплав під церковний спів і переспів дзвонів відійшов від київсь-
кого берега, маса людей палко молилась, чимало з них бігло берегом, про-
воджаючи мощі святої. Чим далі пароплав віддалявся від Києва, тим більше
було людей, які буквально всіяли дніпровські береги. Біля Любеча – батьків-
щини св. Антонія Печерського було проведено молебень 24 квітня (з участю
новгород-сіверського єпископа Нестора та масою віруючих, чимало з яких
прибуло на спеціальному пароплаві “Чернігов”), а біля с. Деряжичі “Голова-
чев” зустрівся з пароплавом “Гетман”, пасажири якого впали на коліна і ста-
ли молитись, зрозумівши, з ким їм довелось зустрітись. Особливо вразила
автора твору зустріч мощів святої у Лоєві. Вже було досить темно і весь
берег був “усеян множеством ровно и тихо горящих свечей”. Коли архієрей
на “Головачеві” сказав “Христос воскрес!”, то маса народу на березі одним
подихом відповіла: “Воістину воскрес!”. З іншого джерела – записок невідо-
мого учасника ескорту, що супроводжував святі мощі, довідуємось, що їх
вітало населення прибережних сіл (Казимирівка, Сатродубка, Чаплин, Холмеч,
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Отвениця, Казазаєвка), що жителів Речиці про наближення мощів попере-
див вістовий пароплав “Александровск”, що прибув на 20 хвилин раніше авід
“Головачева”.

25 квітня 1910 р. за гарної сонячної погоди “Головачев” прибув до Речиці
і автор твору записав цікаві дані про це місто: “Речица – бедный городок
Минской губернии. Преобладающий элементом в городе являются евреи,
православные же составляют не более трети всего населения. В Речице две
православные церкви: новая Успенская и более древняя Николаевская, затем
есть костел и несколько еврейских молитвенных домов. На возвышенностях
Речицы ко времени прихода «Головачева» со святыми мощами преподобной
Евфросинии собралось св. 15.000 окрестных жителей. Некоторые паломники
целыми семьями ждали приближения святых мощей еще с вечера и всю
ночь до самого утра бодрствовали. Ровно в 9 часов 25 апреля «Головачев»
подходит к речицкой пристани…”. Тут на них чекав єпископ мінський і ту-
ровський Михаїл з духовенством, представники світської влади. Були при-
сутні тут представник від Свято-Кирилівського православного братства у
Мозирі, учні п’яти міських гімназій. Архімандрит вітебського Свято-Троїць-
кого Маркова монастиря Пантелеймон (Рожновський)*, що стояв на носі па-
роплава, осінив хрестом народ і вигукнув: “Христос воскрес!”, на що люди
радісним “Воістину воскрес!”. Єпископ Михаїл прибув на борт пароплава, потім
мощі були урочисто винесені на берег, перенесені до Успенської церкви. Все
було зроблено у зразковому порядку, причому самі селяни влаштували жи-
вий ланцюг, щоб не було тісняви. Відбулася Літургія, яку здійснював влади-
ка Михаїл. На хорах під керівництвом В. І. Кашина співав архієрейський хор
та хор учениць Мінського жіночого духовного училища. Після Літургії і мо-
лебня, які закінчились о 14-й годині єпископ Михаїл виголосив проповідь, у
котрій зокрема зробив огляд історії Білорусії і наголосив на тому, що “cпасла
тогда Белоруссию только вера православная”. Потім єпископ став на коліна
і закінчив проповідь словами: “А ты, преподобная мати, поборай нам пред
престолом Царя Небесного и будь ангелом-хранителем родной своей Бело-
руссии”. Ця промова вразила присутніх, які стали потім прикладатися до
святих мощів.

Увечері, о 18-ій годині відбулося ще одне богослужіння (всеношна), уже
під відкритим небом. З інших джерел відомо, що після всеношної о. Михайло
Митроцький виголосив прекрасну проповідь про роль св. Єфросинії, мощі якої
зміцнять православну віру в Білорусії. Після всеношної народ не розійшовся
по домівках, люди всю ніч стояли коло Успенського собору (деякі з них не їли
дві доби!), щоб прикластися до святих мощів. З ініціативи Мінського право-
славного братства Святого Хреста (голова С. А. Некрасов) було роздано
понад 10 тис. листівок “На страже родной земли”, але їх не вистачило ба-

* Пантелеймон (Рожновський) у 1913 р. був висвячений на єпископа Двинського, віка-
рія Полоцької єпархії. У 1941–1944 рр. був предстоятелем білоруської Православної
Церкви з титулом “митрополит Минский і всея Белоруссии”. Помер в еміграції.
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жаючим. Тоді священик Є(вген?) Ландишев і книготорговець Петров розда-
ли багато видань В. М. Скворцова та іншої місіонерської літератури.

26 квітня о 10-й ранку відбулась Літургія. Були виголошені проповіді свя-
щеників Н.Меліоровим, Севбо і Лотоцьким (про це, а також про визначну роль
в урочистостях в Речиці місцевого благочинного о. К. Бірюкевича, о. Н. Мо-
жаровського та речицького протоієрея о. І. Рибцевича, відомо з іншого дже-
рела). Після архієрейської літургії та молебня рака з мощами святої були
урочисто перенесені на пароплав. На шляху до пристані маленькі діти, вдяг-
нені у білі плаття, кидали зілля та квіти. Вихованками Мінського жіночого
духовного училища були подаровані були покладені розшиті золотом та пер-
лами власноруч виготовлені воздухи (покровці). О 16-й годині “Головачев”
залишив Речицю, а багатотисячний хресний хід повернувся з берега Дніпра
до собору.

Під 27 квітня автор твору відзначив зміну характеру Дніпра. Ріка стала
вже вужчою, “села стоят уже не над самым Днепром, а удаляются вглубь”,
населення виразно поменшало. О 12-й годині автор зробив останній запис про
те, що курс пароплава лежить на Жлобин і тут його рукопис урвався. Відомо
із згаданих вище записок іншого паломника про зустріч св. мощів селянами
с. Унориці, фабричної слободи Берегової, а потім через кожні 5–6 верст групи
віруючих з різних сіл, як от с. Чорне Рогачівського повіту, великодневими
піснеспівами вітали святі мощі.

Потім мощі побували у Стрішині, Жлобині, Рогачові, Старому Бихові,
Могилеві та Орші, після чого їх суходолом перевезли до Полоцька, де вони
перебувають і досі…

Речиця і Лоїв стали першими білоруськими містами на шляху мощів
св. Єфросинії, а жителі цих міст гідно їх зустріло. Перебування святих мощів
у Речиці стало важливою подією не тільки в історії міста, а мало велике зна-
чення для всього православного світу.

Примітки :
1 Арлоў У. Еуфрасіння Полацкая. – Мінск, 1992. – С. 164–165. Детальніше описав

ці події один з членів ескорту св. мощів на пароплаві “Головачев”. Див.: Преподобная
Евфросиния игумения Полоцкая. Житие и акафист. – Минск, 2000. – С. 50–59.

2 Арлоў У. Еуфрасіння Полацкая. – Мінск, 2000. – 271 с.; Гарошка Л. Святая Еуф-
расіння-Прадслава, патронка Беларусі. – Мінск, 1996; Мельников А. А. Путь непеча-
лен: Исторические свидетельства о святости Белой Руси. – Минск, 1992; Преподобная
Ефросиния Полоцкая. – Минск, 1997; Голубинский Е. История канонизации святых в
русской Церкви. – М., 1998.

3 НБ. – ІР. – № Ф. 160. – № 456.
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І. Ю. Тарасенко

Польський хроніст ХVІІ ст. С. Твардовський
про події в Речицькому краю

Самуїл Твардовський (1605–1661) належить до числа найвідоміших
польських хроністів і поетів ХVІІ ст. Він був високоосвіченою людиною, доб-
ре знав латину, італійську та іспанську мови. З 1616 р. він брав участь у війнах
Речі Посполитої, у її дипломатичних місіях, насамперед до Туреччини у 1622–
1623 рр. З 1633 р. Твардовський переселився в Україну, був на службі різних
магнатів, насамперед Я. Вишневецького. З вибухом Національно-визвольної
війни українського народу проти колоніального гніту Речі Посполитої 1648–
1658 рр. Твардовський тікає з родиною до Великопольщі, служить князю Се-
нюті, зближується з офіційним історіографом короля Яна-Казимира – Йоахиму
Пасторію. Його перу належить чимало творів, переважно поетичних, але чільне
місце у його доробку належить римованій хроніці “Громадянська війна” (“Wojna
Domowa”), яка у максимально повному вигляді була видана у Каліші (Kalisz)
у 1683 р. У цьому творі Твардовський описав події Національно-визвольної
війни українського народу проти колоніального панування Речі Посполитої
1648–1658 рр., а також події подальшого періоду (до 1660 р.), які відбува-
лись переважно на території Великої Польщі (польсько-шведська війна).
Якщо поезії Твардовського досить непогано досліджені літературознавцями,
то в якості історичного джерела вони рідко використовувалися (1) і склада-
ють значну рідкість. Так примірники “Громадянської війни” у виданні 1683 р.
зберігаються тільки у відділах стародруків Національної бібліотеки (НБ)
України ім. Вернадського у Києві, а також у бібліотеці Львівського універси-
тету (2).

Якщо говорити про Національно-визвольну війну українського народу, то
Твардовський головну увагу природно звертав на події в самій Україні (Во-
линь, Поділля, Галичина та ін.). Там був головний театр воєнних дій. До того
ж Твардовський як уродженець Великопольщі, цікавився насамперед тим, що
стосується Корони Польської. Разом з тим у його “Громадянській війні” зга-
дується час від часу і про події, що відбувалися на території Великого князів-
ства Литовського (ВКЛ), тобто власне литовських і білоруських землях. Слід
відзначити, що найзначніші сюжети (їх всього три і вони вміщені у ч. І, книзі 3
на сторінках 99–103) з історії ВКЛ цього часу стосуються саме Речицького
краю.

Перший сюжет – це стислий опис вибуху Національно-визвольної війні і
охоплення нею частини Білорусі. Твардовський пише, що “оводи” (так воро-
же він називає українських повстанців), увійшли “в Білу Русь (Białą Ruś) і
Полісся” і після цього в тих краях теж починається повстання, були взяті й
пограбовані “і Гомель, і Стародуб, а обложений Бихов ледве оборонився”,
сплюндрований Брест-Литовський, взяті Кобрин і Вісніч. На придушення цих
повстань вирушили війська ВКЛ під командуванням литовського хорунжого
Паца, литовського писаря Воловича, Горського (“з оршанами”) і полком Сапіги.
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В ході боїв загинув брестський підкоморій Тишкевич. Але перша хвиля по-
встань була збита. Спочатку Сосновському вдалося оборонити Слуцьк, ли-
товський обозний Коморовський і Мирський вибили тритисячний гарнізон
повстанців з Пінська, причому там загинув і один з повстанських вождів –
Гладкий. Далі Твардовський стисло розповідає про похід проти повстанців
військ ВКЛ під командуванням польного гетьмана литовського, князя Яну-
ша Радзивила, згадує про взяття ними Бобруйська та Мозиря (зима 1648/
1649 рр.).

Другий і третій білоруський сюжети “Громадянської війни” є найважлив-
ішими та найповнішими. Другий стосується битви під Загалєм, яка відбулася
17 червня 1649 р. у безпосередній близькості від Речиці (нині це село Речиць-
кого р-ну, що лежить на березі р. Віці на шляху до Мозиря). Твардовський
називає вождя повстанців “якийсь Голота”, оцінює його сили у 10 тисяч (на-
справді ж воно нараховувало максимум 3 тисячі повстанців), причому вказує,
що воно прибуло з-за Сули. Взагалі, Твардовський у подальшому викладі явно
плутає Сулу з Сожем, але у даному випадку ймовірно він є точним. У такому
разі важливим є свідчення про те, що повстанці Голоти складалися з вихідців
із Засулля, отже з території нинішньої Полтавщини (тоді там локалізувалися
Полтавський, Миргородський, Хорольський та деякі інші полки). Оригіналь-
ною є згадка Твардовського про поразку, що її завдав Голота Воловичу над
р. Прип’ять, хитрістю пробравшися до його війська. Все ж тут видно якась
плутанина і Прип’ять тут згадана помилково. Саме хитрістю повстанці Голо-
ти хотіли взяти Загаль, де сидів гарнізон Воловича, на світанку 17 червня.
Але ця хитрість не вдалася. На підмогу гарнізону прибув загін його заступни-
ка, полковника Валеріяна Фаленцького, що й вирішило результат битви. Твар-
довський згадує про прихід Фаленцького, згадує також про незнаний з інших
джерел підхід йому на допомогу хоругви Вінцентія Гонсевського. Подаль-
ша розповідь повторює у стислому вигляді звичайну схему наративних дже-
рел, які розповідають про дану битву: відступ повстанців Голоти в болота,
загибель там самого вождя. Щоправда і тут є важливе доповнення: Твар-
довський згадує, що після Загальської битви розгорнув наступ на правий бік
Дніпра полковник повстанців Стефан Подобайло, але війська ВКЛ швидко
взяли “язика”, що дозволило їм зупинити повстанців. Тоді Подобайло засів
по обидва сторони рік Дніпра й Сожу (тут Твардовський неточно називає
Сож Сулою), отже виходить, що він опанував м. Лоїв. Далі йде цілком ори-
гінальне повідомлення про подальші події під цим містом. Радзивилом був
даний наказ Гонсевському “турбувати ворога”. Той зумів організувати пере-
праву в човнах піхоту, успішно висадити десант на лівому боці Дніпра і далеко
відігнати повстанців від берега. Однак в цей час прийшла звістка про наступ
нових сил повстанців, якими командував полковник Кричевський. Його сили
Твардовський теж перебільшує, називає цифру в 40 тис., хоча у цьому по-
встанському війську, що “приступало…під Речицю”, було максимум 30 тис.
вояків.

Тут Твардовський переходить до третього білоруського сюжету своєї
розповіді – опис битви під Лоєвом 31.07.1649 р.. Цікаво, що Твардовський
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єдиний з хроністів називає цю битву не Лоївською, а Речицькою (заголовок на
полях так і звучить: “Walna z nim pod Rzeczycą potrzeba litewska”), очевидно
маючи на увазі, що битва ця по великому рахунку велася за Речицю. Він
зазначає, що Кричевський хотів завдати удару непомітно, але Радзивил своє-
часно про це довідався від “язика”, розділив свої війська на три частини, щоб
своєчасно виявити подальші наміри Кричевського: одна на чолі з Павлови-
чем, друга на чолі з Коморовським (їх він вислав у роз’їзд), а сам лишився з
основними силами укріпляти табір і готуватись до битви у полі. Коли ця битва
розпочалася атакою повстанців, то Твардовський вказує на стримання її си-
лами Гонсевського та Невяровського. При цьому він розцвічує опис битви в
модному тоді дусі, вживаючи античні образи тощо, порівнює повстанців з цик-
лопами, які підняли руку “на небесних богів”. Польський поет-хроніст гово-
рить про відступ повстанців до лісу, але водночас вказує, що вони завдали
тяжкого удару по легкій литовській піхоті, яку врятував тільки несподіваний
прихід кінного загону Коморовського. Твардовський дає цікаве пояснення ус-
піху Коморовського: стривожені повстанці не зрозуміли, що Коморовський
повернувся випадково, що у нього було відносно невелике військо (менше
1000 кінних) а подумали, що це була умисна й сильна засідка, тому серед
повстанців виникла паніка, вони кинулись тікати в “луги, ліси, острови”, стали
будувати табір (“засіклися (тобто збудували засіку – укріплення – І. Т.)…по-
валеними деревами, відкрили стрілянину…били наших”. Внаслідок цього був
навіть поранений і сам Гонсевський (цього нема в інших джерелах), було по-
ранено і його коня, його війська зазнали втрат (“szwankował szkodliwie”, “z
niemałą naszych szkodą”). Тоді сам Радзивил наказав кінноті відступати з ог-
ляду на значні втрати, але кинув у бій піхоту на чолі з Нольдом і той досягнув
переваги у бою в лісі.

Далі Твардовський розповідає про спробу Подобайла прийти із своїм пол-
ком на виручку Кричевському. Почувши про підхід повстанців останнього,
Подобайло став переправлятися. Судячи з контексту даної звістки можна
припустити, що він це став робити ще перед початком битви, його люди (Твар-
довський оцінює їхні сили у 3 тис.) навіть встигли тут окопатися. Хроніст
підкреслює, що у разі з’єднання сил обох повстанських вождів, це завдало б
Радзивилу чимало труднощів. Враховуючи це, Радзивил кинув проти повстансь-
кого десанту війська Ганскофа, давши йому на підмогу Пшипковського та
Касперським з кількома добірними ротами. І сам Радзивил, залишивши на
своєму місці Мирського, поспішив на допомогу, що й відіграло вирішальну
роль: козаків скинули в Дніпро, розстрілювали їх у воді “як качок чи гусей”,
внаслідок чого небагато врятувало своє життя, а Радзивил захопив прапори й
барабани військ Подобайла. В цей час за Твардовським надійшла вість про
підхід козацького табору з артилерією, на який Кричевський покладав свою
останню надію. Радзивил кинув проти цього табору Мирського і Коморовсь-
кого, а в авангарді рушив Тизенгаузен, якому на допомогу поспішив Нольд
(згадка “Громадянської війни” підтверджується документами). Табір був ро-
зірваний дуже швидко, спроба Кричевського прийти йому на допомогу (Твар-
довський наголошує на тому, що сам вождь повстанців очолив цю атаку) була
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невдалою. Кричевський, побачивши розірваний табір, взяття радзивилівцями
4-х гармат, порубану “чернь” при цих гарматах, мусив знову відступати до
лісу. Там він наказав будувати “остроги” “з трупів, з коней, нарощувати вал з
тіл забитих” і відчайдушно боронився з нього, причому повстанці дуже влуч-
но стріляли (“niepochybnie strzelając”). На штурм табору було наказано йти
Оттенгаузу з піхотою Радзивила, згадується і про полковника німецьких най-
манців Криштофа Гувальда, але ніч перервала бій. Вранці табір був уже май-
же порожній, там було взято Кричевського і прапори повстанців, яких Радзивил
хотів передати на сеймі королеві, але Кричевський помер. Розповідаючи про
закінчення Лоївської битви, Твардовський наводить важливу оригінальну
звістку про те, що “з боку Прип’яті повертається Францкевич, (сповіщаючи),
що ворог наступає значно більшими силами” і Радзивил дуже серйозно по-
ставився до цього, готуючись до оборони, але в цей момент прийшла звістка
про укладення Зборівського миру. Після цього повстанці пішли за Дніпро, за-
лишивши взяті раніше міста й замки.

Поза вищезгаданими трьома сюжетами, які стосуються подій у Речиць-
кому краї у 1648–1649 рр., не знаходимо на сторінках “Громадянської війни”
нічого суттєвого. Виняток складає хіба що лаконічна звістка про поразку по-
встанців від військ ВКЛ у липні 1651 р. і загибель там чернігівського полков-
ника Мартина Небаби, взяття литовцями прапорів повстанців. Цікаво, що в
літературі дана битва називається Ріпкінською, бо вона начебто відбувалася
в околицях цього українського містечка на Чернігівщині. Твардовський же
вважає, що ця битва сталася під Лоєвом. Це зайвий раз стверджує, що зіткнен-
ня відбулося на березі Дніпра під Лоєвом при спробі повстанців не допустити
форсування ріки військами ВКЛ, лише потім битва продовжилася далі від
берегів Дніпра, куди прибув з підмогою сам Небаба. Хроніст додає, що Хмель-
ницький, довідавшись про поразку тут української армії, кинув проти Радзиви-
ла та Гонсевського підмогу на чолі з полковниками Антоном (Ждановичем)
та Филоном Гаркушею.

Таким чином, незважаючи на невеликий обсяг повідомлень про події в
Речицькому краї у 1648–1651 рр., на відверту ворожість Твардовського до
українських та білоруських повстанців, ці дані мають досить значну цінність.
В цілому вони збігаються з розповіддю інших джерел і поза сумнівом базу-
ються на інформації, що походила з хроніки “Війна скифо-козацька” Ф. Пас-
торія, а та у свою чергу на листи, писані одразу після Лоївської битви Янушем
Радзивилом і розіслані ним королеві, представникам уряду Речі Посполитої,
шляхті всіх повітів ВКЛ. Можливо якісь дані потрапили до Твардовського від
командирів частин німецьких найманців. Однак тут є ряд оригінальних звісток
або деталей, котрі дозволяють уточнити хід найбільших битв повстанців в
ході Національно-визвольної війни, котрі сталися на території Білорусі (За-
гальська та Лоївська). У свою чергу з “Громадянською війною” був знайо-
мий сучасник Твардовського – Самуїл Грондський та деякі інші хроністи. З
огляду на значення цієї пам’ятки, варто видати відповідні її фрагменти в пере-
кладі українською та білоруською, що полегшити використання їх у якості
історичного джерела дослідниками і краєзнавцями.
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Примітки :
1 По суті в якості історичного джерела для реконструкції битви під Лоєвом їх пев-

ною мірою використав тільки В. Липинський. Див.: Липинський В. Станіслав Михайло
Кричевський // Твори. – Філадельфія, 1980. – Т. 2. – С. 397.

2 Національна бібліотека України Ін.-197; Ін.-198. Примірник іншої його книги
“Przeważna legacya jaśnie oświęconego książęcia Krzysztopha Zbaraskiego, koniuszego
koronnego krzemienieckiego, sołeckiego, wislickiego, rubieszowskiego, etc. do sołtana,
cesarza tureckiego, Mustafi w roku 1621…” (3-є видання: Wilno, 1706; 249 стор.) збері-
гається там же під шифром: Ін.-485.

(Дана стаття була надрукована: Тарасенко І. Ю. Польський хроніст С. Твардовсь-
кий про події в Речицькому краї // Пятыя міжнародныя Доўнараўскія чытанні. – Го-
мель, 2005. – С. 214–220).

І. Ю. Тарасенко

Лоїв у літописах і хроніках
середини ХVІІ – початку ХVІІІ ст.

Історія міста Лоїв у перші століття з часу його заснування залишається
ще маловідомою та недослідженою, не виявлені ще всі основні джерела, котрі
свідчать про це місто. Дане повідомлення має на меті проаналізувати згадки
про Лоїв, котрі зустрічаються на сторінках українських, частково й білорусь-
ких та польських літописів і хронік.

Отже, в перші два століття свого існування Лоїв був відносно невеликим
населеним пунктом, але завдяки своєму вигідному стратегічному розташу-
ванню при впадінні Сожа у Дніпро, на важливій переправі через Дніпро на
відомих бродах він був у полі зору державних і військових діячів Речі Поспо-
литої та її сусідів. Особливо значимим Лоїв став після вибуху Національно-
визвольної війни українського народу 1648–1658 рр., оскільки від того, хто
володів цим містом та його дніпровською переправою, залежав багато в чому
результат протиборства між українськими повстанцями та Річчю Посполитою.
Так, маса даних про Лоїв знаходиться у табірному щоденнику князя Януша
Радзивила, польного гетьмана литовського, але оскільки ця фундаментальна
пам’ятка тільки почала вивчатися і потребує окремої розвідки, ми до неї звер-
татися не будемо. Є свідчення про Лоїв і в документації українських повстанців,
яка, на жаль, збереглася набагато гірше. Досить вказати на лист гетьмана
Богдана Хмельницького до кримського хана Іслам-Гірея ІV, писаний з Чиги-
рина 26(16).04.1654 р. У ньому гетьман інформує свого союзника про ситуа-
цію на фронтах і відзначає, що згідно з отриманими ним даними “ляхи…іще з
більшою силою готуються до нового бою, а Радзивил наближається з війська-
ми до Любеча і Лоєва”. У зв’язку з цим, у разі коли ці війська будуть просу-
ватися далі, Хмельницький просив хана надати допомогу (1).

Якщо говорити про українські літописи, то на перше місце треба постави-
ти класичну пам’ятку української історіографії відому під умовною назвою
літопису Самовидця. Її автором за думкою переважної більшості дослідників
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був Роман Ракушка-Романовський, учасник Національно-визвольної війни. Він
пізніше став генеральним підскарбієм (в часи гетьманату Івана Брюховець-
кого у 1663–1668 рр.), а на схилі життя – стародубським протопопом. Роман
Ракушка-Романовський написав літописний твір, що охоплював події 1648–
1700 рр. Саме ця пам’ятка вперше в українській історіографії містить згадку
про Лоїв. Літописець подав відомості про битву під Ріпками у липні 1651 р.,
яка почалася під Лоєвом, а закінчилася під Ріпками поразкою українських
військ та загибеллю чернігівського полковника Мартина Небаби. Тут знахо-
димо оригінальну версію поразки повстанців. Самовидець, який взагалі, а особ-
ливо наприкінці життя був досить критично налаштований щодо козацьких
низів, поклав провину за поразку на самих повстанців, які мали контролювати
переправу під Лоєвом (там уже був Радзивил із своїми військами), стоячи на
лівому боці Дніпра. Повстанці нібито злегковажили противника, не дбали про
заходи безпеки, перебільшували свої сили, думаючи, що вони стали вже непе-
реможними (“зоставали безпечне, болшей бавячися пянством, аніжели осто-
рожностию, розуміючи, же юже незвитяжоними зосталі”). Коли ж війська
Радзивила форсували Дніпро і напроти Лоєва вийшли на лівий берег ріки та
потіснили козацьку сторожу у напрямку на Ріпки, тоді ситуацію спробував
врятувати Небаба, але вже було пізно. Сам полковник поліг на полі бою, а
Радзивил взяв курс на Київ (2).

Твір Самовидця був активно використаний іншим українським літопис-
цем – гадяцьким полковником у 1730–1738 рр. Григорієм Грабянкою (загинув
у 1738 р.). У 1710 р. він написав власний історичний твір, присвячений козаць-
кому минулому України, у котрому відстоював право українського народу на
власну державу. Тут він згадав і про Лоїв у зв’язку з Лоївською (1649) та
Ріпкинською (1651) битвами. (3). Слід відзначити, що твір Грабянки був дуже
популярним (відомо понад 50 списків різних його редакцій), його читали виз-
начні представники Української держави-Гетьманщини ХVІІІ ст., його пере-
писували та клали в основу інших історичних творів. З останніх найвідомішим
є літопис “Короткий опис Малоросії” (1734), який зберігся ще в більшій кількості
списків (4).

Не так щасливо склалася доля літопису військового канцеляриста Самій-
ла Величка (1670–1728), але ця пам’ятка є найважливішим твором українсь-
кої історіографії ХVІІІ ст. і вигідно вирізняється своєю фундаментальністю.
Величко створив найгрунтовніший твір з історії України – Гетьманщини 1648–
1700 рр. Саме він подав особливо детальне оповідання про Лоївську битву
1649 р. Літописець поставив цю битву в один ряд з Білоцерківською та Київсь-
кою 1651 р. і підкреслює її кровопролитний характер, бо там пролилася ріка
“дорогої людської крові”, більша “за Дунай” (5). У детальному описі битви
Величка знаходимо цілий ряд оригінальних деталей і саме битва змальована
реалістичніше, без відвертих перебільшень втрат українського війська, що є
типовим для польської історіографії ХVІІ ст.

У творі Величка є ще одна звістка про Лоїв. Автор сповіщає, що у 1700 р.
за наказом гетьмана Івана Мазепи на підставі розповідей стародубських та
чернігівських купців у Генеральній канцелярії Гетьманщини було складено опис
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торгівельних шляхів. Цей опис мав дуже велике значення. Справа в тому, що
традиційні шляхи українських купців до Західної Європи через Польщу були
тоді або зовсім закриті, або ж були дуже небезпечними. Тому доводилось йти
обхідним шляхом через Білорусь на Ригу й Кенігсберг (Крулевець). Якщо
шлях починався у Чернігові, то купцям рекомендувалось насамперед діста-
тися до Лоєва через дніпрову переправу, а далі до Речиці, Парич і т.д. (“З
Чернігова Кролевецький тракт земною дорогою до Лоєва, тут перевіз через
Дніпро до Річиці…”) (6).

Варто відзначити, що звістки про Лоїв час від часу трапляються в геть-
манських універсалах та дипломатичному листуванні. Так, 30(20). 06. 1660 р.
гетьман Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького, видав універсал-
привілей вибельському сотникові Чернігівського полку Стефану Шубі на млин
на р. Вир, що під Лоєвом (7). С. Шуба був сотником у 1659–1661 рр., мав значні
заслуги у Війську Запорізькому, за що і отримав цей дар. Пізніше він став
священиком у Чернігові і у такій якості його права на млин були стверджені
гетьманом Іваном Самойловичем 24.07.(3.08.) 1672 р. (8). Тут уточнюється,
що річка під Лоєвом називається Сухий Вир і що на ній Шуба дістав право на
будування своїм коштом греблі та млина з двома колесами. Очевидно саме
ці нерухомості (греблю на р. Вир “під Лоєвом” та млин) мав на увазі гетьман
Іван Мазепа, коли підтверджував своїм універсалом від 11(1).06.1699 р. пра-
ва на них Єлецькому монастиреві у Чернігові. Універсал свідчить також,
що це володіння було передане монастиреві чернігівським жителем, Ники-
фором Калеником (9). Слід вказати і на дипломатичну інструкцію від
25(15).06.1662 р., котру наказний гетьман Яким Сомко дав для передачі царю
Олексію своєму послу, ічнянському сотнику Матвію Романовичу. Згідно з
нею посол мав поінформувати царя про військо-політичну ситуацію в Україні,
зокрема і про те, що Чернігівський полк несе прикордонну службу біля Лоє-
ва (10). Це було дуже важливо з огляду на підготовку королем Речі Посполи-
тої Яном Казимиром походу на лівобічну Гетьманщину у 1663–1664 рр. і те,
що у поході мало взяти участь і військо Великого князівства Литовського
(ВКЛ). 1.06. (22.05.) 1669 р. брагинський староста Миколай Омельський пи-
сав з Брагина до чернігівського полковника І. Лисенка, даючи знати про дії
бунтівничого полковника Мурашка, котрий засів у Мозирі, а хліб бере “в Лоеві,
в Речиці, в Любезчині”. Забравши там хліб, він хотів йти на Тиров, бо там
було завдано образи його “поборщикам” (11). З свого боку Лисенко написав
25.05.1669 р. листа до гетьмана Дем’яна Многогрішного (4.06.(25.5.)1669 р.)
про те, що в цей день до Чернігова приїхав сотник Сибирецький з Лоївської
пристані і приніс відомість, що прихильники Мурашка беруть “стацію” у Лоєві,
але на цей бік Дніпра не переходили. Мурашко ж пішов у Случчину, а інші
хоругви, що стояли поблизу берегів Дніпра, теж туди пішли. Він додав, що у
Чорнобилі стоять польські воєначальники Себастіян Маховський і Ян Пиво з
тисячею жовнірів (12).

У зв’язку з походом короля Речі Посполитої Яна Казимира на Лівобічну
Гетьманщину шляхтич Вітебського воєводства і мемуарист Ян Антоній
Храповицький відзначив у своєму щоденнику під 8.12.1663 р., що ним були
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отримані вісті про пересування військ ВКЛ на допомогу королеві. Тоді король
стояв уже біля Чернігова та Лоєва. Піхота з артилерією ВКЛ залишалися на
місці, а кіннота з литовським польним гетьманом Міхалом Казимиром Па-
цем пішла під Стародуб (13). Інший білоруський мемуарист теж залишив
нотатки про Лоїв. Це – шляхтич з Новгородської землі Богуслав Маскевич
(Мацкевич) (бл. 1625–1683), син відомого хроніста, який служив спочатку
при дворі князя Богуслава Радзивила, а потім – князя Яреми Вишневецько-
го. З вибухом Національно-визвольної війни він разом з князем у складі його
надвірного війська мусив тікати на Захід. Оскільки всі шляхи туди були вже
перекриті повстанцями, то Вишневецький 11 травня рушив на північ і доб-
рався до Брагина через Чернігів та Любеч. Весь його шлях старанно ноту-
вав Маскевич у своєму щоденнику. У Брагині князь із дружиною та військом
пробув тиждень, 8 червня з огляду на наближення козаків пішов до Бабич
під Мозир, а потім повернув на Овруч. Провоювавши з Вишневецьким май-
же все літо 1648 р., Маскевич повернувся на Білорусь і став під прапори
князя Януша Радзивила. В лавах цього війська він брав участь у приду-
шенні повстання в південній Білорусі на початку 1649 р. Мемуарист особли-
ву увагу приділив у щоденнику також подіям липня 1649 р. у Речиці та Лоєві,
а насамперед Лоївській битві.

Він описав прибуття князя Радзивила до Речиці 7 липня і його виступ
через два тижні на Лоїв. Сам мемуарист був у складі хоругви полку смо-
ленського воєводи, яка виступила з Речиці на Лоєв на день пізніше князя.
Маскевич ділиться деякими подробицями маршу війська, згадує про зали-
шення гарнізону в Речиці, спалення речицьких передмість у зв’язку з появою
повстанської армії Михайла Кричевського; про з’єднання всіх сил 21.07.1649 р.
під Ізбимою (Зембіном), що у 3-х милях під Лоєвом. Після денного перепо-
чинку і військової ради князь вирішив послати піхоту і 1000 аркебузирів на
чолі з В. К. Гонсевським водою на байдаках (там вони вже зробили гуляйго-
роди для висадки десанту), а решту війська послав на Лоїв суходолом. Там
вони повинні були формувати Дніпро. 23 липня в полудень Радзивил з військом
підступив до Лоєва і став під містом у лісі. Тут він став чекати на байдаки,
але ця частина війська несподівано спізнилася і прибула тільки надвечір. Після
цього за словами Маскевича були здійснені спроби формувати Дніпро, оволо-
діти укріпленнями повстанців, котрі стояли на лівих берегах Сожа й Дніпра і
на півострові під Лоєвом. Повстанці міцно трималися і півторагодинний бій
29 липня не приніс успіху Радзивилу. Тоді князь вирішив обійти укріплення
повстанців під Лоєвом і формувати Дніпро нижче за течією, а Сож вище за
течією Лоєва (14). На цьому щоденник Б. Маскевича уривається і деякі дос-
лідники помилково думали, що їхній автор загинув у генеральній битві під
Лоєвом 31 липня 1649 р. Але насправді він щасливо вийшов з цієї битви і ра-
зом з князем повернувся після її завершення до Речиці. Потім він вирушив у
складі загону проти війська чернігівського полковника С. Подобайла на Чи-
черськ і взагалі прожив ще досить довго.

В центрі уваги польських хроністів ХVІІ ст., котрі згадували про Лоїв,
була виключно історія Лоївської битви 1649 р. Якщо говорити про хроністів,
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то початок даній традиції було покладено латиномовним твором придворного
історика короля Яна Казимира, етнічного німця Йоахима Пасторія “Війна ски-
фо-козацька” (Гданьськ, 1652). Майже одночасно були видані також 6-й том
німецької хроніки “Театр Європи” та твір литовського хроніста Альберта Віюка
Кояловича. Особливо популярним був твір Пасторія, розповідь якого про
Лоївську битву 1649 р. лягла в основу свідчень таких польських хроністів як
Самуїл Твардовський (15), Самуїл Грондський, Веспасіян Коховський та ін.,
також французького автора П’єра Шевальє (16). У подібний спосіб описує
Лоївську битву і литовський канцлер Альбрехт Станіслав Радзивил (17).

Пошук даних з історії Лоєва ХVІ–ХVІІІ ст. нами тільки розпочатий і ми
сподіваємося на нові знахідки. Але думається, що й ці дані стануть у пригоді
при написанні узагальнюючої історії міста Лоєва, будуть корисними і краєз-
навцям.
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Олександр Кислюк

Польський хроніст Самуель Грондський
і його опис Лоївської битви 1649 р.

Самуель Грондський (20-і рр. ХVІІ ст. – після 1672) походив із знаного
польського шляхетського роду. Він здобув добру освіту, брав участь у військо-
вих походах, виконував дипломатичні доручення, ведучи переговори з
Б. Хмельницьким. Під час “потопу” 1655–1657 рр. перейшов на бік шведсь-
кого короля Карла Х Густава, а трохи пізніше – трансільванського князя Д’єрдя
ІІ Ракоці, брав участь у поході свого нового володаря на Краків. Після пораз-
ки Ракоці Грондський емігрував до Трансильванії, де був секретарем Д’єрдя
ІІ й його спадкоємця Михая І (1661–1690) (1). Останньому Грондський і при-
святив свою фундаментальну латиномовну хроніку “Історія козацько-польської
війни”, створену близько 1672 р., хоча матеріал для неї він готував ще з 50-х
років ХVІІ ст. У ній знайшли відбиття події 1648–1672 рр., які переважно відбу-
валися на території Речі Посполитої та України, особливо ж Національно-виз-
вольної війни українського народу 1648–1658 рр. Головним її джерелом був
латиномовний твір польсько-німецького хроніста Йоахіма Пасторія, видруку-
ваний у Гданську у 1652 р. “Війна скифо-козацька”. Він же ліг в основу по-
відомлень Грондського про Лоївську битву і події 1648–1649 рр. у Білорусі
та на Сіверщині. Тому його звістки нерідко є вторинними, а опис Лоївської
битви – досить поверховим. Водночас тут є деякі цікаві оригінальні звістки.
Це стосується, наприклад, згадки про те, що полковник Ілля Голота брав
участь у морських походах запорожців проти Туреччини (2), про те, що
Хмельницький планував послати на допомогу М. Кричевському 60-тисячне
військо на чолі з майбутнім ніжинським полковником та наказним гетьма-
ном Іваном Золотаренком. Є звичайно й помилки, зокрема полковник Матвій
Гладкий не загинув у Білорусі чи на Сіверщині у 1648–1649 рр., а був стра-
чений з наказу Б. Хмельницького 8 січня 1652 р. за участь у заворушеннях
проти гетьмана, викликаних Білоцерківськими миром; під терміном “Лит-
ва”, “литовці” слід розуміти не стільки власне Литву та етнічних литовців,
скільки Білорусь та білорусів (литвинів). Хоча Грондський походив з панів-
ного класу Речі Посполитої, однак досить об’єктивно змалював Національ-
но-визвольну війну українського народу 1648–1658 рр. На це вплинула й та
обставина, що він перейшов у табір противників Речі Посполитої, куди в той
час входили Україна, Швеція й Трансільванія.

Рукопис твору Грондського тільки одного разу було видано латинською
мовою угорським професором Каролем Коппі (Пешт, 1789) (3), але він ніколи
не перекладався жодною з інших мов. Хоча його окремі звістки інколи вико-
ристовувалися дослідниками, але й досі не існує спеціального дослідження,
присвяченого йому, дане цінне джерело з історії України надто тривалий час
перебуває поза увагою істориків. Нині нами провадиться робота по перекла-
ду українською та коментуванню хроніки Грондського і до уваги читачів про-
понується її фрагмент, котрий має особливу цінність для істориків Лоєва.
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Р. 1374. (Grondski S. Historia belli cosacico-polonici. Pestini, 1789).

*  *  *
“… повстання, мов пошесть, прокралося через Полісся, у Київське та

Чернігівське воєводства, і, зрештою, по довгому лісовому тракту, що межує з
Литвою, дійшло й до Литви, де діяв найславніший серед козаків полковник
Гладкий. Він з таким успіхом здійснив свої спроби, що гетьман Ян (по народ-
ному Януш) Радзівіл, віце-командувач литовського війська, в той час, як інші
литовські магнати були зайняті спочатку на виборах короля, а трохи згодом і
на коронації, розглядаючи ті місця, в яких нічого такого не очікувалося, не
змогли нічого вдіяти зі свого боку, і, поклалися на допомогу з боку командува-
ча Литви Кишки. Останній же залишився удома, оскільки був вражений тяж-
кою недугою, знесилений, тому не був здатен до прийняття рішень. Тим часом
завдяки зусиллям Гладкого в тих краях скупчилося дуже багато простолюду
грецького віровизнання і сталося так, що деякі міста, як от: Стародуб, Гомель
та інші через зрадницькі дії потрапили під владу Гладкого. З цієї причини було
ухвалено, щоб усі обивателі були готові до посполитого рушення, якщо з цьо-
го приводу буде наказ короля. // (с. 98–99) (Далі мова йде про мобілізацію
коронних військ, опис облоги Збаража та Зборівської битви, укладення
Зборівського миру 18 (8)серпня 1649 р. – О. К.)

Про цю справу (між повстанцями, які облягали Збараж і обложени-
ми – О. К) йшла суперечка між ними майже вісім днів безперервно, коли
дійшла чутка про страшну поразку своїх від Радзивила // (с. 111) й загибель
Гладкого. Взявши це до відома, Хмельницький одразу ж відступив від Збара-
жа, з усім своїм і татарським військом… (далі йде розповідь про призна-
чення королем урядовців, наводиться уривок з анонімного латиномовного
публіцистичного твору, скерованого проти Зборівського миру, коронно-
го канцлера Єжі Оссолінського та Адама Киселя – О. К.) // (с. 114) Коли
ж ті, хто перебував в облозі, дізналися, на яких умовах був укладений мир, то
стали аж скреготати зубами на канцлера; бо він таким ганебним учинком він
без будь-якої необхідності насолив королеві і це ще дужче їм боліло, коли
надійшла звістка про неабиякі успіхи в Литві Радзивила. Останній, подав-
шись з коронації у Литву, оскільки командувач був тяжко хворий, взяв на себе
завдання оберігати дану провінцію у цьому несподіваному випадку. Не маю-
чи досить сил для того, щоб учинити опір на рівнині ворожим силам, тим не
менш, він збирав кожного дня все більші сили, а основні фортеці укріпив гар-
нізонами: головним чином місто Бихов, охороняти яке він доручив Яну Потію,
Владиславу Воловицькому та М. Сапізі, придавши їм шляхту з Оршанської
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провінції: вони й вчинили там надзвичайно впертий і вдалий опір. А в місті
Слуцьку, яке належало Богуславу Радзивилу, поставив комендантом Яна Со-
сновського, віленського економа (?), котрий захищав його з відвагою, прита-
манною справжнім воїнам. Тим часом Пінськ, дуже людне і густонаселене
місто, через зраду міщан перейшло у ворожі руки. Однак завдяки мужності //
(с. 115) Мирського – литовського стражника, Олександра Коморовського,
також Самуеля Корвіна Гонсевського, Павла Невяровського, Луки Фельція
та багатьох інших, котрі збіглися для гасіння тієї пожежі і, затіявши бій, вбили
Гладкого та всіх козаків, котрі були з ним всередині міста й повернули собі
місто. Оскільки це було головне пристановище для повстанців, то для того,
аби нагнати страху іншим, котрі вчинили віроломство, їх знищили вогнем і
залізом; здобич же потрапила у руки воїнів. Козаки і в Черокові були також
добряче побиті Горським. Після того як новобранці з різних областей ново-
бранці та численні війська магнатів перейшли на бік Радзивила, щоб утво-
рити справжню армію, Радзивил почав рухатися табором до Дніпра. Почувши
про його прихід, деякі міста, які були на боці козаків, тепер знову, з власної
волі, перейшли на бік Радзивила, наприклад, Туров і Городок, за що дістали
помилування. Потім рушили табором до міста Мозир, яке знехтувало всіма
мирними пропозиціями Пароловського (Павловича -? – О.К.) й Мирського,
котрі тоді з якимсь загоном рухалися попереду. Це місто під час облоги
дуже вперто захищали повстанці на чолі з Міхненком. Радзивил, дійшовши
туди, всіма силами вчинив напад на місто, і внаслідок надзвичайно запеклого
штурму протягом кількох днів, завдяки неабияким зусиллям вирвав місто //
(с. 116) з ворожих рук, порубавши захисників: голову ватажка повстанців
було відтято рукою ката і цю голову для постраху інших Радзивил наказав
повісили на фортечній вежі. З Мозиря він вирушив до Бобруйська, розташо-
ваного біля річки Березини, яке оточили Волович, Тождзєрський і Матіяс
Фрондкервський (Фронцкевич -? – О. К). Ці майже нічого не домоглися,
але коли з’явився сам гетьман Радзивил, то з його приходом міщани спов-
нилися страхом й одразу ж стали просити у нього помилування. А той, зая-
вивши, що він уміє щадити підлеглих і у відповідь на їхні благання виявив
милість з умовою, щоб усі мешканці повиходили з міста й кожен окремо
поклав зброю до їхніх ніг, а ватажків повстання віддали б у їхні руки. Але
побачивши, що міщани з власного та свідомого зловмисництва збираються,
підпаливши дерев’яні балки на вежі, заподіяти собі смерть, немовби відкида-
ючи її від переможця, воїни Радзивила воїни поспішили до охоплених полу-
м’ям підданих. І добряче обгорілий вождь повстанців Поддубницький
(Поддубський – О.К.), шукаючи іншого засобу, щоб охолодитися й врятува-
тися, кинувся у течію річки, але був звідти витягнутий і переданий в руки
переможців, після чого був спалений на палі. Зрештою й Радзивил, схоплений
тяжкою недугою, змушений був задля лікування відійти до себе; і тому вирі-
шив не рушати далі табором; він тільки зажадав від своїх службовців, щоб
вони виявили велику пильність // (с. 117) і не допускали виникнення нових
заворушень знову в якихось місцях.
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Хмельницький дізнавшись про це, відрядив одразу ж Іллю Голоту, котрий
на чолі інших козаків хоробро воював проти турків у всіляких справах і був
добре знаним. Голота, подався в Литву з боєздатним військом, чиї ряди щод-
ня зростали безліччю простолюду. Знаючи, що литовське військо розмістило-
ся біля річки Прип’ять, він вирішив вчинити на нього раптовий напад і мало не
домігся свого, коли би зміг підкрастися до тих, хто вже не так сильно пиль-
нувався, однак з волі якогось випадку про його засідку донесли до якихось
литовських полків, а саме: до Фаленцького й Гонсєвського і командира піхо-
тинців Донарського. Ці ж, не зволікаючи і швидше, ніж про це подумав ворог,
рушили йому назустріч і змусили Голоту ганебно тікати. Цей же загнаний у
трясовину, звідки не мав ніякої змоги вибратися й оточений з усіх боків, був
приречений на знищення, і зрештою і сам загинув. Ось так мистецтво глузує
з мистецтва.

Після загибелі Голоти на його місце за наказом Хмельницького став Сте-
пан Подобайло, котрий осів на берегах, де Сож (Zula) впадає в Дніпро, й укр-
іпився всіма можливими способами; він спалив Лоїв, місто розташоване біля
Борисфену, а потім і фортецю, щоб литовці не скористалися нею. Гонсевсь-
кий, // (с. 118) вийшов супроти нього з вишколеною піхотою й вирішив майже
на тій зупинці потривожити його. Тим часом з’явився з понад 30-ма тисячами
козаків інший козацький командир, на ім’я Кричевський. Це був поляк за по-
ходженням, він потрапив у полон у битві під Корсунем. Завдяки Хмельниць-
кому, з поваги до старої дружби, котра між ними колись зав’язалася, він був
визволений з татарських рук і зрештою затягнений на козацький бік і ласкави-
ми вмовляннями Хмельницького, і щедрими подачками. Невдовзі він став
начальником сильного війська. Дізнавшись про прихід Кричевського, Гонсевсь-
кий зі своєю піхотою подався до безпечніших місць. Тим часом Радзивил,
одужавши, повернувся до свого війська, і зупинився табором біля міста Боб-
руйська.

Кричевський, побачивши, що Гонсевський вислизнув з його рук, став
розпускати чутки про себе, нібито він має намір попрямувати до міста Ре-
чиці, розташованому у дуже зручному місці біля річки Прип’ять. Насправді
ж він вирішив дістатися табору Радзивила, і цю справу так вів обережно, що
Радзивил, хоч і послав у розвідку Самуеля Коморовського, а потім і Адама
Павловича, бувальців у проведенні таких справ, однак Кричевський, коли
розвідка попрямувала іншою дорогою, їх так обдурив, що з’явився до Радзи-
вилового табору швидше, ніж перше встиг помітити це князь Радзивил. Але
з огляду на те, що дуже уважний князь тримав військо готовим до будь-
яких несподіванок, // (с. 119) то ця поспішність ворога не дала бажаного
успіху. Отже першим Лукаш Ходкевич з загонами кінноти і чотирма сотня-
ми піхоти, став стримувати той раптовий напад ворогів з великим зусиллям,
аж поки решта війська Радзивила відправилася на поміч в прекрасному по-
рядку на битву з ворогом і невдовзі Гонсевський і Невяровський з загонами
списоносців з такою силою увірвався в найщільніші лави ворогів, що ліве його
крило, майже повністю розбите, було змушене тікати в ліс. Однак домчавши
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до лісу немов до якоїсь схованки, вони спішились і зуміли покласти трупом
багатьох переслідувачів - литовців, часто і вміло стріляючи з рушниць. Коли
ж з’явилися нові сили Радзивила, вони побігли у глибину лісу й потроху розсія-
лися. Козаки зауважили, що переслідувачів було всього кілька хоругов, які
далеко відійшли від табору, тому почали їх потроху звідусіль оточувати. Та
ось Коморовський, який повертався у дуже слушний момент з тієї розвідки,
зрозумів з брязкоту зброї, що насправді діється, з’явився несподівано в тилу
ворога і цим урятував своїх товаришів. Він нагнав неабиякого страху на
ворога, котрий запідозрив, що йому готують засідку, вирішив, що найліпше
поквапитися з відходом у найближчі ліси і там похапцем укріпитися. Ворог
оточив себе валом із зрубаного дерева й трупів посічених людей. І коли ли-
товське військо з неабияким напруженням сил посунуло з великим по-
спіхом, // (с. 120) щоб штурмом здобути це укріплення, козаки з різних боків
вчинили стрілянину внаслідок чого литовці зазнали сильної шкоди, особливо ж
кіннота. Поміж ними був і смоленський воєвода Гонсевський, який втратив
там пораненого коня, а сам був поранений кулею в груди. Коли б його не
винесли з поля бою ті, хто стояв поруч, то навряд чи він врятувався б. З цієї
причини решта змушена була тікати до табору; вони повернулися разом з
тими, хто бився на правому фланзі. Тоді вони з такою силою вчинили напад на
козаків, що почали перемагати.

Поки все те діялося, Подобайло, про якого було сказано вище, з п’ятнад-
цятьма тисячами піхоти, сівши у човни, попрямував туди, де сподівався знай-
ти Кричевського, не відаючи, однак, що власне за цей час сталося. Одначе,
оскільки він рушив до нього з допомогою вже після завершення битви, то не
знайшов спільників, а сам прямував на погибель. Однак намагаючись уник-
нути цього, він став на березі річки поспіхом зводити укріплення. Проти нього
Радзивил послав основні сили кінноти і піхоти. Коли вони пройшли зовсім не-
багато, він сам кинувся на ворога. Зрештою Радзивил мав надію на те, що
Кричевський або зник у лісах, або ж подався до глибоких лісових пасовищ,
звідки не знайде виходу в інший бік. Залишивши для захисту табору частину
піхоти, Радзивил разом із слугами, а піхота із зручнішого боку, вдарив на во-
рога так, // (с. 121) що його воїни зазнали значних втрат, але й козаки були в
лютій січі так побиті, що мусили тікати. Для порятунку їм залишалося лише
одне: переправитися на інший берег. Тому вони поодинці побігли до човнів, а
багато з них було скинуто в річку. Вони посилено гребли, висунувши голову, а
переслідувачі безперервно стріляли по них, ніби по качках на болоті, внаслі-
док чого козаки зазнавали таких втрат, що зовсім мало хто з них вийшов з цієї
скрути.

Після цього залишилося тільки укріплення з возів Кричевського, проти
якого Радзивил, з метою досягти цілковитої перемоги (він сам був тут з
кіннотою, оскільки вже приступив до своїх обов’язків і очікував підсумку на
відстані) відрядив інших піхотинців, котрих залишив для охорони табору, на
чолі з литовським стражником Мирським, Рейнгольдом де Тізенгаузеном,
Нольдом і Вехманом, котрі обливалися потом під час штурму цього укріп-
лення, обнесеного потрійним рядом скріплених ланцюгами возів, побоюю-
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чись, що Кричевський вирветься з лісів і прийде на допомогу своїм. Дізнав-
шись про те, що він вискочив на широке поле, Радзивил, не гаючись, виши-
кував вояків, найперше послав наперед стрільців, а невдовзі й інших і тих,
хто підходив, і вчинив напад на Кричевського. А той, не можучи стримати
литовців, намагався повернутися назад, у глибину лісів, а свій відхід перед
цим прикрив усілякими перешкодами. Тут він натрапив на Павловича // с. 122)
який до цього часу був посланий в роз’їзд із Коморовським. Прийшовши, він
за межами табору затримався від страшного брязкоту зброї, однак, насам-
кінець, полишив зволікання і, бажаючи помститися, з такою стрімкістю на-
кинувся на ворога, котрий тікав, що Кричевський був змушений зупинитися.
Коли ж попереду йшов Павлович, а з тилу вперто насідав Радзивил, отже не
було ніякої надії на допомогу, то вороги кинулися врозсип, хто куди. Кри-
чевський, зручно скористався тим, що Радзивил припинив бій через настан-
ня ночі, відвів свій військовий корпус у табір, залишивши варту. Він мав
намір зранку відновити бій із страшним сум’яттям у душі. Він сподівався,
покинувши усі обози, які могли стати на перешкоді при втечі, поспішно по-
датися у найвіддаленіші хащі. Але оскільки він зазнав кількох поранень, тому
йому було дуже незручно втікати. Його люди побачили, що своїм зволікан-
ням він принесе їм явну небезпеку, то Кричевський був покинутий напівжи-
вим на дорозі, а наступного дня він потрапив до рук литовців, і врешті помер.
Відтак увесь табір Кричевського був розсіяний, з якого литовці за неабиякі
труди й пролиту кров винесли, окрім провіанту, здобич. Однак, попри цю
яскраву й незабутню перемогу Радзивила, звістка про це не змогла швидко
дійти до короля, бо всі дороги були перекриті козаками. Хмельницький же,
взнавши про все від своїх людей, був змушений виконувати умови переми-
р’я й втихомирення, більше не одважувався їх порушувати й сам з татара-
ми відійшов від Збаражу. А те військо ж із 60 тисяч вояків під командуванням
Золотаренка, яке він спорядив на підмогу Кричевському, Хмельницький
відкликав назад, коли воно вже почало переходити через Прип’ять....”
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рыі. – Гомель, 2006. – С. 43–48).
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