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ЗНАМ ЕННЕ ПИСЬМО К О ЗА К ІВ  ДО ПАПИ РИМ СЬКОГО

У 1680-их роках турецька загроза для християнського світу, з чис
то теоретичної сталася вже загрозою реальною. Воєнні пляни турець
кого султана Магомета IV, його укріплювання своїх позицій на Бал
канах та в сателітних балканських державах, а в першу чергу його 
заходи створити собі на українських землях вихідну базу під широко- 
закроєні дії в напрямі Польщі та Московщини — те все серіозно за
непокоїло центральні європейські держави. У відповідь на це зорга
нізовано «Святу Ліґу» проти мусулманського світу, в якій брали участь 
Австрія, Венеція, Польща й Московщина. Проектовано одночасний 
наступ на широкому фронті Дунаю і Чорного моря. Україні ця вій
на давала надію здобути степові простори й доступ до Чорного моря.1

В той час на Петровому престолі в Римі засідав блаженний Папа 
Інокент XI (1676-1689) з роду Одескалькі,2 людина не тільки вели
ких часнот, але бистрий дипломат і далекозорий святий реаліст.3 Його 
ватиканська дипломатія знала добре про настрої та змагання укра
їнського народу, а водночас здавала собі справу з мілітарної та стра
тегічної ваги українських земель. Вже в початках 1680 року ватикан
ська дипломатія звернула свою увагу та поставила свої засоби на те, 
щоб козацька Україна заняла належне місце в оборонній системі хри
стиянської Европи проти тодішньої турецької небезпеки. І безпосеред
ньо і через віденський та варшавський уряди були пороблені кроки, 
щоб створити папську армію козаків для оборони загроженої Европи. 
Весною 1683 р. провідним мужам Европи вже було ясно, що турки 
вирушать великим походом проти християнського світу. Одночасно 
напрям походу на Відень ставав майже очевидний.

Крім моральної та грошевої підпомоги Інокент XI хотів і мілітарно 
взяти участь в обороні християнської Европи. Тому дав доручення 
своїм дипломатам приступити до організації корпусу козацького 
війська. Покищо йшлося про три тисячі козаків, що мали виразно 
виступити під прапорами Папи. Паралельно з тим йшла підготова про 
набір козаків рівнож з боку польського короля Собєского та австрій
ського цісаря. Одначе їм обом недоставало грошевих засобів. У вати-

1 І. Х о л м с ь к и й .  Історія України, НТШ, Мюнхен 1949, стор. 244.
2 L. P a s t o r  -P.  C e n c i ,  Storia dei Papi, vol. XIV, 2, Roma 1932.
3 C. M i c c i n e l l i ,  II grande pontefice Innocenzo XI, Cittä. Vaticana 1956, p. 7.
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канському секретному архіві (відділ польської Нунціятури) точно по
дано скільки, як і нащо Папа призначив грошей.4 Для трьох тисяч 
козаків, що були зорганізовані «щедрістю Його Святости Папи Іно- 
кента XI», предвиджувано на один рік около 270 тисяч флоринів, не 
враховуючи туди різних видатків на прапори, пірначі, літаври, вози 
і т. п. Дня 7 липня 1683 р. варшавський Нунцій мав уже в своїх ру
ках потрібні гроші,5 з яких частину передав Собеському для козаків. 
Продовж липня прийшли з Риму ще інших 100 тисяч флоринів, з 
яких половину призначено для запорожців, щоб організувати наскок 
на Крим і таким чином відтягнути сили й увагу татар від властивого 
поля боїв, що ним стала вже тоді Угорщина й Австрія.6 Одночасно з 
тією акцією інші групи козаків заявили свою готовість виступити в 
бій з турками й татарами на Україні та освободити її від турець
кої окупації. Для цієї акції призначено нових 60 тисяч флоринів, щоб 
зорганізувати наскок на білгородських татар і так відтягнути їх від 
провінцій австрійських. Отже практично влітку 1683 р. козацькі сили 
були заняті на чотирьох фронтах протитурецької кампанії, що мала 
характер офензивний: найперше йшлося про інвазію запорожцями 
Криму, далі офензива проти турецьких окупаційних військ на пра
вому березі Дніпра, відтак наступ на білгородських татар, а вкінці 
козацький папський корпус на оборону Відня. Ще 8 травня писав 
нунцій з Кракова до Риму: «Напливають щораз то нові козаки, яких 
скоро висилається до королівського обозу, вважаючи, що це найкраща 
піхота, яку можна виставити проти турків».7

Про оборону Відня так писав наш історик Дмитро Дорошенко: «В 
знаменитому поході Яна Собєського під Відень 1683 року брало участь 
около 5 000 українських козаків, а в самій обороні Відня дуже при
служився український шляхтич з-під Самбора Юрій Кульчицький».8 
Відень оборонено, а турецьку армію розбито в завзятих боях. В усіх 
тих боях козаки брали першорядну участь, головно ж  в знаних боях 
під Парканами та в здобутті Стригому. Але факт, що під Віднем на 
чолі сил, які прибули на відсіч, найшовся відомий з протитурецької 
кампанії Собєський, відвернуло увагу тодішньої Европи від фактич
них творців турецького розгрому, тобто від далекозорого Папи Інокен- 
та XI та вивінованої ним хороброї армії козаків, зложеної з сімох 
полків.

Але цьому не кінець акції Інокента XI.
Відкинувши турецьку небезпеку з-під мурів Відня та від порогів 

західньої Европи, як рівнож прогнавши турецьку розбиту армію в 
побідних боях з території Угорщини, козацька військова сила не 
перестала бути актуальною в протитурецьких плянах. Знаючи дійс

4 Archiv. Secretum Vaticanum (A.S.V.), Nunz. di Polonia, vol. 95, fol. 23.
5 A. S. V., там же, vol. 101, fol. 307-308.
6 A.S.V.y там же, vol. 101, fol. 347-348.
7 AS.V.y  там же, vol. 101, fol. 421.
8 Д. Д о р о ш е н к о ,  Нарис історії України, Варшава 1933, т. II., стор.

102.
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ний стан сил і заслуги козаків для освободження Відня, віденський 
цісарський двір робив старання, щоб зорганізувати козаччину як по
стійне забороло та небезпеку для турецької сили від сторони Криму 
та Чорного моря. Пляни віденського двора йшли в якійсь мірі в розріз 
з плянами Варшави. Апостольський Нунцій старався однак погодити 
інтереси обох потуг, головно коли і в одному і в другому випадку 
йшлося таки про панські фонди на удержування козаків. На весну 
1684 року серед козацьких полків прийшло до вибуху незадоволень 
з дотеперішнього трактування, із якого пострадав наказний гетьман 
Куницький. На його місце козацтво вибрало гетьманом Андрія Мо
гилу.9 Дальшим джерелом незадоволення було підозріння, що Польща 
обманює козаків та не виплачує їм грошей належних з папської скарб
ниці.10 Щоб успокоїти уми, Апостольська варшавська нунціятура ува
жала за відповідне увійти в стосунки просто з козаками, а не через 
урядові польські кола. Для такого посередництва було намічено львів
ського префекта папської семінарії, отця Францішка Бонесану, теа- 
тинського ченця, що мав завезти особисто для козаків багаті дари 
та плату за дотеперішні та прийдешні заслуги на полях боїв. Йшлося 
передовсім про зброю, коло 6 тисяч мушкетів та припаси пороху й 
стріл єн.11 Наміром нунція було передовсім усунути надужиття, дер
жати готовою козацьку армію, та запевнити козацькі круги про ви
соке цінення їх дій не так «від бідної і винужденілої (польської) рес
публіки, але зо сторони «папської щедрости та доброзичливости», як 
писав нунцій дня 29 березня 1684 р.12 У перших днях місяця квітня 
о- Бонесана був вже в дорозі. Отець Бонесана подорожував в асисті 
польської окремої сотні, аж  до Полонного, звідкіля мала вийти йому 
на стрічу окрема сотня козаків для супроводу. По дорозі мав при
лучитися до о. Бонесани любачівський каштелян, що мав окрему мі
сію до запорожців. Розділ папських дарунків мав відбутися за посе
редництвом окремих представників від поодиноких козацьких пол
ків, що мали їх розділити між козацтво. Папський представник Бо
несана мав однак, передаючи ці дарунки, постаратися, щоб було на
лежно підкреслено, що це все походить з щедрости, ревности та 
доброти папи Інокента XI, щоб так прихилити цих людей більше до 
католицької Церкви, та так усунути якусь майже природну нехіть

• AS.V., Nunziatura di Polonia, vol. 103, fol. 50. Вже ЗО січня 1684 Нунцій 
писав дослівно так: „Intanto Pinfanteria (cosac.) ha eletto un altro generale, chia- 
mato Mohila, il che peró non varieri le cose in ordine alla Polonia“.

10 Ширше про це писав Нунцій десь около 20 березня 1684.
11 A.S.V., Nunz. di Pol., vol. 103, fol. 125-25v. в оригіналі кажеться: »Si

conferment per hora il Mohila, e si manderanno regali considerabili all’esercito, che
essendo fatti col danaro Pontificio per togliere a Cosacchi l’opinione che hanno, che і
Ministri Polacchi li defraudino. . .  porter  ̂ detti regali d’ordine del Nuntio il P. Bone- 
sana Teatino Prefetto del Collegio. . .  Fra regali doveriano annoverarsi sei milla moscher- 
ti, et una gran quantity di polle e salnitro. . . “

12 A.S.V., Nunz. di Pol., там же.
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їх до неї, а так можна буде розположити їх і до святого з ’єдинення.13 
Крім того було доручено о. Бонесані, щоб на майбутнє найшов якийсь 
спосіб для виплати грошей і інших речей, щоб у тому не поставали 
вже більше ні припізнення ні трагічні непорозуміння. Було запро
поновано, щоб козацькі депутати по ці речі приїздили безпосеред
ньо до Львова. О. Бонесана мав запевнити, що такі дарунки в грошах 
і матеріялах прийдуть завжди, коли тільки козаки визначаться герой
ськими вчинками в обороні християнства, та не підуть через інші 
руки, але будуть просто і безпосередньо доручені їм. О. Бонесана мав 
збудити в козаків більше довір’я до папи, ніж до польської рес
публіки.14

Крім цього мав о. Бонесана ще одне важливе доручення: довести 
до кінця переговори з запоріжцями в справі шахування Криму та бе
регів Чорного моря, щоб так зв’язати турецькі, а головно татарські 
сили. О. Бонесана був авторизований прийняти разом з висланником 
короля умовини запоріжців та виплатити їм у завдаток 12 тисяч фло
ринів, із загальної обіцяної суми 40 тисяч флоринів. Подібне мав він 
переговорити і з калмуками, щоб непокоїли кримських татар. Вкінці 
дав нунцій о. Бонесані ще інше доручення: «дослідити особисто прав
дивий стан справ та настроїв цього народу, та доложити про все по- 
дрібно, щоб не бути в майбутньому залежним виключно від звідом- 
лень сторонніх людей. Бо, як писав нунцій, дуже рідко, або радше 
не було до цього такої нагоди, що вказує на повне королівське до
вір’я, бо попередні королі перешкоджували завжди чужинцям пере
говорювати безпосередньо з козаками». «Бо король, продовжує нун
цій, признає в особі Його святости характер батьківський і тому має 
повне довір’я, що може бути не без користи, коли треба би посеред
ництва інших, щоб переговорювати з цим народом». Бо поляки є 
дещо застрогі супроти козаків, уважаючи їх майже за своїх підда
них, та й не стараються злагіднити їх озлоблення, але ще більше 
його роз’ятрюють, і тому ледви чи вони схочуть нести це ярмо. Ко
роль уживає з ними іншої поведінки, і тим собі їх прихиляє та зо
бов’язує, і йому вдається з великою своєю славою та публічним доб
ром надолужити шкоди, що їх у тому огляді спричиняють інші .. .»15 
Ще одну справу порушив нунцій при кінці свого довгого листа з 5 
квітня 1684 року, тими словами. «Тому, що гроші, що їх обіцяно в

18 A .S.V ., там же, fol. 134v. кажеться прю те так: „ha ordine il Padre di 
procurare. . .  vedendo cosi d’affettionarla alla Chiesa Latina, con che togliendosi un 
certo odio naturale, che ha contro questa, sii anderanno insensibilmente disponendo gli 
animi all’unione ..

14 A .S.V ., там же, fol. 135, пр оце дослівно: „animandosi assai più la fiducia 
ehe haverânno molto maggiore nel Papa, ehe nella Republica. . . “

15 A.S.V.y там же, fol. 135v. Нунцій пише про це: „Ho incaricato al Padre il 
seuoprire il vero stato di quelli affari, і sentimenti di quella gente, per riferire tutto 
ampiamente. . .  II Re riconosce sopra tutti in Nostro Signore la qualità di. Padre, onde 
usa intiera confidenza e potrà essere, ehe non fosse senza frutto, per quel caso, ehe 
bisognasse interpositione d’altri con quella gente, e chi mediasse nel occorrenze. I Po- 
lacchi sono un poco aspri verso Cosacchi, trattandoli quasi come loro villani. . .
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цих переговорах, є всі Його Святости, король залишив мені свободу 
переговорювати в імені папи; однак я уважав за краще, щоб це робити 
іменем короля, тому, що так буде певнішим додержування умов дого
вору, а й тому, що і давніше в подібних випадках вистарчало, щоб 
було знаним, що дані та обіцяні гроші є папські».16 Продовж місяця 
квітня та в перших днях травня о. Бонесана виконав свою місію до 
козаків. Дня 3 травня повідомляв нунцій Рим, що на стрічу о. Боне- 
сані вийшло 10 тисяч козаків, що заняли лінію Дністра, щоб унемож
ливити якийсь наскок татар чи турків, що більше навіть у тій цілі 
потурбували Камінець Подільський, що був у турецьких руках.17 Дня 
17 травня повідомляв нунцій, що о. Бонесана вже повернувся щасливо 
зо своєї місії, везучи з собою рівнож листа від козаків до папи Іно- 
кента ХІ-го, писаного в Немирові дня 8 травня, та підписаного Анд
реем Могилою, наказним гетьманом, та полковниками і іншими чи
новниками козацької армії.18 Листа було переложено зараз таки в 
Яворові, де тоді перебував нунцій та вислано в латинській мові до 
Риму, де він зберігається досьогодні. Лист носить наголовок «Свя
тіший Отче Папа Римський! Отче, Пане і Добродію наш». В листі 
дякує козацьке військо за щедрі дари та за батьківське благословення 
на ворогів християнства, та пересилає поздоровлення і запевнення 
служби. «Підемо на ворогів хреста святого радісно, бажаючи від Все- 
могучого Бога Вашій Святості многих літ та володіння щасливого як 
Голові християнства, щоб могла бачити у стіп християнських всіх во
лодарів та своїх власних ворогів упокорених». Могила та інші під
писались під листом як «Вашої Святости смиренні слуги».

Цей лист такий цікавий, що подаємо його цілого в латинському пе
рекладі, в якому нунцій пересилає його папі Іннокентові XI і в якому 
він зберігається посьогодні у ватиканському архіві:

„Sanctissime Pater Papa Romane, Pater Domine et Benefactor noster!
Recepimus a Sanctitate Sua Nos Exercitus Zaporoviensis Serenissimi Regis Polonia- 

rum, notabilem gratiam per Venerabilem P. Bonesana — Missum Sanctitatis Suae, 
dum praeter Benedictionem Patemam Nobis et Generali nostro collatam contra ini- 
micum totius Christianitatis notabilia Sanctitas Sua dignata est Nobis mittere dona; 
pro quibus donis cum Generali nostro submisse et humiliter gratiis peractis Sancti- 
tati Suae osculamur ut Patris et Benefactoris humiliter pedes, manus et vestes. Imus

16 A.S.V., там же, fol. 136v.
17 A.S.V., Nunz. di Pol., vol. 103, fol. 187-88 a parte: „II Generale de Cosacchi 

assicurato, che il convoio, ehe porta alia soldatesca Cosacca le liberaliti di N. Signore 
ora gia vicino, si e subito mosso con milla 10 soldati, et accostatosi al fiume Niester 
si e impadronito delle barche, ehe vi erano, e ha tolto a Turchi il modo di valersene, 
e far ponti, e poi si e posto due leghe lontano da Caminietz.

18 AS.V.y  там же, fol. 200-oov про це пишеться: „Se ne ritornato dall’Ukraina 
il Padre Prefetto delle missioni Armene in Leopoli inviato da me, come gia avvisai 
per portare il donativo fatto a Cosacchi, e quel Generale Mohilja 10 ha dato la con- 
giunta per N. Signore, che sendo operta et in lingua Polacca ho fatto interpretare per 
toglieme cosi il fastidio. Il tutto e passato ottimamente, e questa gente opereni in appres- 
so, come spero, molto meglio . . .
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contra inimicum S. Crucis hilariter optantes ab Omnipotente Deo Sanctitati Suae longos 
annos dominium uti Capiti Christianitatis felicissimum, ut possit videre inimicos pro- 
stratos sub pedibus omnium Principum Christianorum et etiam Sanctitatis Suae. Quibus 
omnibus dum Nos Exercitus Zaporoviensis Serenissimi Regis Poloniarum succurrere vo- 
lumus, humiliter petimus, ut Sanctitas Sua etiam in ulteriora tempora Nos ex patro- 
cinio et gratia non dimittere dignetur. Insimul iterate Sanctitatis Suae osculamur hu
militer manus et pedes.

Niemirovia 8 Maii 1684.
Sanctitatis Suae humillimi Servi et Subditi:
Andreas Mohyla — Generalis Exercitus S. R. M. Zaporoviensis, Colonelli, Rotma- 

gistri, Locumtenentes, Vescilliferi et totus exercitus“.
Сердечним і повним пошани листом гетьмана Андрея Могили в 

імені всього козацтва, місією о. Бонесани до козаків і його обширним 
та прихильним звітом досягнено кульмінаційної точки в стосунках 
козацької України до Блаженного Папи Інокента XI. Козацька армія 
зорганізована щедрістю цього Папи стояла на сторожі християнської 
Европи проти турецької небезпеки. І мабуть ніколи передтим, ні ні
коли потім у Римі не були так докладно поінформовані та заінтере
совані справами України, як у часах папи Інокента XI.

У цих стосунках козацької України до Папи Інокента XI завва
жуємо один момент гідний нашої уваги. Маємо на думці з одного 
боку не тільки толерантне, але батьківське відношення цього святого 
Папи до козаків православного віровизнання, з другого ж  боку синів
ську пошану супроти Папи, а навіть признання його головою христи
янства (uti capiti christianitatis).

Події описані в цій статті — це тільки один з маловідомих момен
тів нашої історії збережених у ватиканських архівах. Аналогічних 
моментів є багато.

19 A.S.V., там же, vol. 103, fol. 202-02v.
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