


А втор цієї історичної монографії, 
народи вс я І листопада 1922 року 

в с.Дев'ятнихи пов.Бібрка в Га.m:

чині. Ліс ля. закінчення народньо ї 

ПІRОJІИ й гімназії на рідних землях, 
перебуває від 1947 року у Голлян
дії. Продовжував тут свої студії 
на університеті в Амстердамі, на 

німецькому університеті в М1онстер 

і на Українському Вільному Універ· 
ситеті в Мюнхені, .mсий закінчив в 

в !973 р., здобуваючи титул докто 

ра філософії. 

Д-р Михайло Брик є відомим авторо 

численних історичних розвідок й 6 
гатьох праць, написаних не тільки 

українською, але й голляндською, німецькою, польсь

кою, французькою і фрізійською мовами. Його праця 
за останніх 30 років є дуже численна. 

Крім того співпрацює він вже роками в українські 

пресі. Пише різні розвідки, репортажі, історичні ст 

тті, публікує свої оповідання а часами й поезії. 

Попри свою щоденну прац~о в Голляндському 'l'ехнічн 

му Університеті у відділі Історії Східної Европи, а 

тор бере чинну участь у громадському житті у~сраїнсь 

кої колонії на голляндсьхому терені. Як такий, пале 

жить він до членів-основників Об'єднання Українців 
у Голляндії, mсого й є теперішнім головою. Є рівнож 

членом різних українських і чужинецьких товариств і 
членом секретаріяту СКВУ, а від 1973 року дійсним 
членом Наукового Товариства ім.Шевченка. 

В 1974 р. автор взяв участь mc викладач УВУ на 

літньому семестрі УВУ в Мюнхені, викладаючи lсторію 

України. 

Сам автор одружений і є батьком двох доньок. 

Теперішня його праця відбиває настрої молодої ук 

раїнської держави, mca зродилася після повстання ге 
тьмава Богдана Хмельниць1tого в 1648 р. А особливу 
увагу приді.JПОє він для Юрія Немирича. 

п. о. 
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}ОР І и НЕ м и р и ч 
Історична монографія 

Автор Д-р МихайJІо ~рик немало потрудився над 

тим, щоб досJІідити і описати згідно з існуючими 

джереJІами і тmсож із свойого ВJІаспого погJІяду та

ку поважну постать, mсою був власне Юрій Немирич. 

Ло тепер вже появи.лося декілька праць про Юрія Не

мприча • .Л:о важніших і позитивних, може:\Іо зачисли

ти прац10 проф .Стаяіс лава Кота, знаного і еJІавного 

по.11ьського історика гуманізму, який пробує поста

вити 'J()рія Немирича в позитивному нас"Віт.11еяню. 

ЗгадуваJІИ про mрія Немирича і українські історики 

оцінюючи його різно. 

Автор Михайло Г~рик в своїй праці має еві~ ВJJас

ний плян. Вія не тільки обговор1оє генеа.логію Роду 

НеІlИричів, він дnсJІіджує тахож працю Jl)piя Немири-

ча "Лісхурсус де fіе.л.льо Московітіко" з mсої то пра
ці заJІИmпвся тільки один, одинокий примірник у Фрав

цузьхій Національній Г~ібліотеці. Була ця праця ви-

д ан а в І 6 ::J 2 ро ці в ТТ а ршку. 

В своїй :моногра.Фії описує він J(}рія НемІІрича mc 
студента в Ракові, Лейдені, Парижу, Оксфорді, Rазе

л10 і Падуї • .Ла.льmе описує пово.рот Юрія Немирича 

на Україну, його життя і працю на воєнному і релі

гійному по.лі. Його ве.лпкі колонізапійні задуми на 
Лівобережній Україні, які частково вда.лося їх йому 

з ре алі з у вати. 

А.ле при тому всьому інтересує автора переважно 

душевна боротьба Jflpiя Немирича. Він, nе.ликий маr'

н ат з старого mляхотс ького україяс ького роду, зо в

с ім просякнутий західяьо1n культурою, стовп onopy 
для Соціянської чи то Аріянської Неркви. В зага.ль· 

ному відчужений від свого народу і козаків. Вір

ний слуга польського коро.ля. Він бачить ті.11ьки в 

зв'язку з РічпоспоJІитою щастя й благословення 
дJІЯ всіх. І як такий він довго стоїть у таборі 

противників, коли то український гетьман f)огдан 

Хме.льницький підняв сnоє повстання проти по.льсь-

1rих магнаті в. 
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Нін бачить в тому повстанню загрозу не ті.льки д.11я 

маrнатіn, до яких і він на.лежав, а.ле загрозу д.ля ці

.11ої Річnоспо.11итої і д.ля коро.ля. Тому то разом з ін

шими непо1tозачен11ми представника:ии ухраїнс ької ШJfЯХ

ти, що за.шrпа.11ася вірною Річпоспо.литі:й, пробує вся

кими сп.лами це повстання поборювати. Одначе пома.лу 

починає прояснюватись йому в го.лові. Він бачить що 

це повстання це не тільки бунт козацтва і селянства 

а.ле що це є Низвn.льна війна Українського Пароду, до 

якого і він па.лежить. Одначе покищо шукає він все ж 

таки ще інших ш.ляхі в. ТТо смерті коро.ля Н.ла,дислава ІУ 

пробує Немирич спонукати семигородс ького князя fflpiя 

Ракоці взяти на себе кандидатуру на польського коро.ля. 

~ізніmе бачимо його в таборі шведського коро.ля Карла 

Густава Одначе всі надії па поміч тих чужоземців його 

завеJІИ. Нін побачив ,що його місце там над Лніпром, де 

то в Огні і бурі повстання і ві іtни народжу ва.лас я і 

Формувалася нова Українська Козацька Ле ржава. Тому то 

розчарований на чужинецьку допомогу і ображений пове

дінкою по.льського корn.ля і маrнатів до своєї особи, 

повертається на Україну до гетьманської резиденції в 

Чигирині. Ск.ла.дає присягу гетьману ~огдану Хмельниць

кому і ставить себе на с.луж6у .Україні. Як козацький 

по.лковник і дип.ломат с.лу2'fить він вірно своїй Rатьків

щині аж до своєї смерти в 1659 році. 
Луже цікавим є читати деякі писання Jnpiя Немирича 

які тановний Автор пере.ложив на українс ьху мову. Ба

чимо з того, що Немирич був не тільки письменником, 

поетом а.ле й по.лемістом. Крім того цікавим є питання 

повороту Юрія Немирича до правос.11авної віри. Но будь 

що будь, він ях патрон Арі янс ької Церкви раптом поки

дає її і повертається до Правос.ланної Церкви, до якої 

належав його дід і батько, бо сам ~рій від дитини на

.11ежав до Аріянської Церкви. Чи гра.ла ро.лю тут матері

я.11ьна сторінка? Мож.11иво= хоч і важко тут твердити про 

це. Зрештоrо, як дип.ломат він бачив що Аріянська Церк

ва не може сама остоятпся, тому мусить вибирати помі• 

римською або правос.11авною церкво10. Він вибрав Правос

JІавну. А крім того звернувся з окремою відозвою до 

аріян, щоб ЙmJІи його с.лідами./1Ндnовідь Пmиnковського/ 
У своїй відозві називає Немирич Правnс.лавну Церкву 
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бі.льm ч11сто10 у вірі, чим римо-катоJП1цьку. 

Як дип.ломат пробує він вирувати nоміж впрогами. 

Йому це вдасться і він пізніmе занимає високий пост 
к апц.лера Rе.ликого Рус ького Тfняз і вс тва. Його підозрі
ва..11а й ненавиді.ла Москва, бо бачи.11а в ньому завзято

го противника на дип.11омат11чному по.11і. Тому стара..11ася 

за всЯRу ціну tt'oгo знищити, що її вда.лося в Ifi5~ році. 

JnpHt Немитшч є го .ло вним авто ром Гадяцького Дого во ру 

тої, як каже Орест Левицький, най6і.11ьmої пам' ятю1-кон

ституції, до якої не дорос.JІИ сучасники. Як подає автор 

да.льmе, то Jnpiй Пемирич уважав федерацію з По.льщею за 

менше небезпечну, чим федерацію з Москвою. Він бачив 

в цій ~едерації щось подібного, що тепер бачуть полі

тики Західньої Европи в т.з. Господарській Европейсь

кій Спі.11ьноті. Птже ідея ~рія Немирича вппереди.11а тих 

по..11ітиків на ці.11і сто..11іття. Крім того Україна бу..11а 

тоді виснажена десяти.11ітньоrо війною. Треба бу.ло щось 

зробити щоб досягти передиmки і загоїти рани. Це не 

бу.ла жадна з ра.да проти України, як це твердять деякі 

історики, а це 6yJia конечна потреба, 60 Москва і так 

вже нехтува..11а Переяс.лавським договором. 

Тому то він бачив в коа.ліції ві.11ьних держав одино

киІІ вихід з тої ситуації в якій ош1ни.лася Укра~іна по 

смерті гетьмана FІогдана Хме.11ьницького. Не диво що Га

дяцький договір пізніше вивчав гетьман Іва1і Мазепа і 
гетьман Пи.лип Пр.лик. Значить що він був вартим того 

вивчення. Згадує автор і про точку договору де гово

риться про Перковну Унію, тсу тим договором засудже-

но на по ві.11ьну смерть. Чому Немирич був проти тої унії? 

На мою думку він бачив скільки горя і нещастя вона 

принес.ла д..11я українського народу. Він знав про це море 

крови, спалені манастирі, відібрання церков, а все 

"Ad Maiorem Dei Gloriam" Вона ця унія розі рва.11а живе 
ті.ло Української Правос..11авної Церкви і mтовхаJІа духо

венство до Москви. Прекрасна бу.ла ідея Иосифа Ве.11ьями

на Рутського, а.11е вже бу..110 запізно. Гадяцький договір 

не був першим спрямпваним проти унії. Rув та.кож Зборів 

ський )І.ОГО вір' був до говір пис ької ШJІЯХТИ. nc ь і не

давно ще тоиу при святкуванні 350 .11іття Берестейської 

Унії, один з визначних професорів-уніятів о.д-р В.Л. 
в своїй проповіді в церкві сказав тв.кі с.11ова: -"Не 
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святкувати її треба, а с.кужити Панахиди. Вона розір

ваJІа живе TlJJO Неркви Христової на Україні на дві час

тиниJ" 

Пlо торкається ще тої коаJІіц11 віJІьних держав, то я 

згідна з автори. НакоJІи 6 ця коаліція була увійшла в 

життя, то пе стоявби тепер московський соцат не тіль

ки над ~JІь6ою, aJJe навіть над Дніпром. Одначе ці ідеї 

Юрія Немирича не буJІИ зрозуміJІими ДJІЯ його сучасників 

тах само, як і тепер багато з наmих істориків не може 

чи не хоче їх розуміти. Тому вопп буJІИ вже в самих 

початках торпедовані. 

ОсобJІИnо Носква дуже пі11сти.лася на тих ідеях Неки

рича. Нона не тіJІьки знищи.11а його руками ук-раїнської 

черні, а.ле пізніше і нищила взагалі позитивні вістки 

про нього, ставлячи йnго в негативному пасвіт.11енні. 

Навіть тепер кажуть комуністичні історики про нього 

як про авантурника, злодія, єретика, жида і т.п. 

Автор майже ІО років збирав документацію і джереJІа 
про Jf'lpiя Немир11ча. Тому його праця є збагачена різни

ми документами, а головне комплетно10 книжкою Юрія Не-

мир~rча "Discursus deBello Hoscovitiko"· і його писа
ння~ "Periphrasis et Paгaphrasis" і "Panoplia." 

Сам автор уважає свою працю, як таку, яка може ста

нути помічною українс ьки:м історикам ДJІЯ да.льmих дос

JІіді в. L тому не претендує на неї як па остаточну. 

Тому уважаю що працю не ті.льки як здобуток ДJІЯ 

української, aJJe й для загальної 1 сто рі ї. 

,..... /' 

І ,,, .-... І ·' ' t ·~ (_ ( ~ '_ (. <: .!/ ,:__,:z ([(У,' 

ПроФ.Л-р.Ната.лія По.1он~'~а-l 
Василенко / 

~орнmтат 15 JПОтого 1972 р. 
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juнrJ NЕмУнУсz 

Een historische monografie. 

De auteur dr.Nychajlo Bryk heeft zich de moeite 
genomen de belangr~ke personl~kheid van Jur~ Nemy
rycz te onderzoeken en behandelen volgens beschik
baare bronnen en ook vanuit zun eigen gezichtspunt. 
~r zUn tot nu toe al een paar werken over Jur~ Ne
myrycz verschenen. Het belangr~kste een meest po
si tieve werk is van de hand van professor Stanis
law Kot, de meest beroemde poolse historicus van 
het humanisme. Н~ probeerde JurU Nemyrycz zo veel 
mogelUk in een positieve licht naar voren te bren
gen. 

De auteur dr.Mychajlo Bryk ging hier van een 
ander standpunt uit. Н~ behandeld niet alleen de 
genealogie van de familie Nemyrycz, hU onderzocht 
ook zjjn boek "Discursus de Bello Moscovitico"waar
van een exemplaar bewaard is gebleven in de Franse 
Nationale Bibliotheek. Deze boek werd 1632 in FarUs 
uitgegeven. 

In z~n monografie beschr~ft hU Jur~ Nemyrycz 
als student in Rak6w, Leiden, FarUs, Oxford, Basel 
en Padua; z~n terugkeer naar de Oekraine, zUn mili
taire en religieze loopbaan en z~n grote kolonisa
t ieplanen, die h~ t~delUk heeft verwezenlUk. 

Maar naast dat alles, interesseerde de auteur 
vooral de innerltke strUd van Jurt Nemyrycz. Н~, 
een magnaat van oude oekraiense familie, door en 
door doordrongen van de westerse cultuur, een steun
pilaar van het Sociniaanse of Ariaanse eeloof, in 
zUn geheel vervreemd van het gewone volk en de ko
zakken, een trouw dienaar van de poolse koning die 
alleen in het grote verband van Foolse Koninkr~k 
heil en zegen ziet voor allemaal, stond lange t~d 
aan de andere kant van de barricade, toe oekraien
se hetman Bohdan Chmelny6kyj ztn opstand in 1648 
tegen de poolse magnaten ontketende. Н~ en nog een 
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paar anderen zien in deze opstand een groot gevaar 
niet alleen voor de magnaten, maar vooral voor Staat 
en Koning als zodanig.En daarom probeerde hti in het 
begin met al ztin krachten deze opstand te bestrUden. 
Maar langzamerhand kwam hti tot een ander inzicht. 
Н~ ziet dat deze opstand een Bevr~dingsoorlog is. van 
een volk waartoe ook h~ behoort. Maar nog steeds pro
beerde hti hulp te zoeken Ь~ de buitenlandse mogenhe
den. В~ de voorst van Zevenburgen (Transsilvaniё), 
Ь~ de zwedse konin; langzam maar zeker ziet h~ dat 
z~n plaats aan de Dnjeper is, war in het vuur van de 
oorlog de Oekraiense Kozakkenstaat haar gestalt be
gon te kr~gen. Daarom keerde h~ terug en gaf al zUn 
krachten aan de diplomatieke dienst van deze staat. 
Н~ diende haar trouw en met overgave tot z~n dood 
in 1659. 

De auteur behandelt de afzonderl~ke delen van het 
leven van Jurti Nemyrycz. Vooral z~:n werk als lid van 
de Antitrinitaarse kerk. (Socinianisme). Deze kerk 
had maar een kleine aanhang en werd door de andere 
kerken als een secte beschouwd. Omdat deze kerk haar 
aanhang vooral tussen de adel had, had ze geen moei
te 8edaan от aan het gewone volk het Nieuwe Testament 
Ь~ te brengen en als zodanig is ze later verdwenen. 
Ze had blootgestaan aan de aanvallen van de kant der 
jezuiten, maar later ook aan de aanvallen van de ort
hodoxe kozakken. 

Het ів zeer interessant de geschriften van Jur~ 
Nemyrycz te lezen. Н~ was ook een bekend schr~ver en 
dichter. Иааr toen h~ zaag dat de socinianen zich 
niet tussen de vtianden konden handhaven, wendde h~ 
zich tot hun in een schr~ven en verzocht hun tot de 
Orthodoxe Kerk over te gaan. Н~ beweerde dat de Ort
hodoxe Kerk in haar leer zuiverder was, dan de Room
se. Н~ zelf ging over tot deze kerk. 

Als een diplomaat probeerde hU zich te handhaven 
tussen de vtianden. Dat lukte hem en later bekledde 
h~ in de Oekraiense Kozakkenstaat een hoge post als 
kanselier. Н~ waarschuwde vooral tegen groei van het 
Moscovitische Rtik (tegenwoordige Rusland). Н~ zag hier 
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alle gevaren die vroeger of later uit deze groei 
zouden voortvloeiien. Daarom halt h~ zich hat ор het 
hoofd van de kant der Moscoviten. Ze zien wat voor 
een gevaarl~ke tegenstander Jur~ Nemyrycz voor Mos
kou is. Daarom probeerden z~ hem met alle middelen 
uit te schakelen. Dat lukte hun in 1659, toen Jur~ 
Nemyrycz ор bevel van Moskou werd vermoord. 

Н~ is ook de ontwerper van het zogenaamd "Verdrag 
van Hadiacz", waarb~ de Oekraine, Litouwen en Polen 
een Federatieve Staat vormden. Dus was h~ het Idee 
van de E.E.G. een paar honderd jaren vooruit. 
W~ kunnen ons afvragen waarom probeerde Jur~ Nemy
rycz de Oekraine weer met Polen te verbinden, ter
w~l tussen deze b~de staten een jarenlanвe oorlog 
woedde? De auteur probeert hier de gedachten van 
Jur~ Nemyrycz met de eigene woorden van Jur~ Nemy
rycz te verhelderen, waar h~ zei: -"Polen is minder 
gevaarl~k dan Moskou. W~kunnen onze krachten alt~d 
met Polen meten, terwijl dat met Moskou ons niet zo 
goed lukt.'' Als zodanig ziet h~ in de coalitie van 
vr~e staten een oplossing om het r,evaar van Moskou 
af te wenden. Deze coalitie heeft tot doel om hun 
krachten te verenigen en Moskou afteschrikken voor 
een oorlog.Als volgens de auteur dit plan gelukt was, 
dan stond vandaag de daag de russische soldat niet 
aan de Elbe en zelfs niet aan de Dnjeper. De geschie
denis heeft echter een andere loop genomen. 

Deze ideen waren onbegr~pel~k voor de toenmalige 
politici. En door dit onbegrip z~n deze ideen al in 
het beginstadium getorpedeerd. Vooral Moskou heeft 
wraak genomen ор deze ideen van Jur~ Nemyrycz. Ze 
stelde hem in de verkeerde daglicht en heeft z~n 
geschriften vernietigd om elk aandenken aan hen uit
tewissen. Zelfs nu spreken communistische historici 
nog over hem als een dief, een ketter, een jood enz. 

De auteur heeft meer dan 10 jaren nodig gehad om 
de documentatie en bronnen over Jur~ Nemyrycz te vin
den. Daarom ів dit boek met verschillende documenta
ten verrVkt, vooral door het complete boek van JurU 
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Nemyrycz "Discursus de Bello Moscovitico", en de ge
scriften als "Periphrasis en Paraphrasis" en "Panop
lia. 

Als zodanig is dit boek een aanwinst niet alleen 
voor de Oekraiense maar ook voor de Algemene Geschie
denis. 

Prof .Dr.Natalia Polonska
\.iasylenko 

Dornstadt Ьеі Ulm, 15 februari 1972 
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* 
,,,а- -- е.личня постать ~рія Не~ирича окута~а до~~п~р 

(~ сер~~нком забуття н~ т1л~~и в у~сра1н~ь~1и 1с-
тор11, але також в 1стор11 наших сус1д1в. Та 

це останнє не дивниця. Наші вороги оцінили його як 

свого найбі л.ьш завзятого противник а і JПОдину з яс

ним розумом дипломата. 

Щоб вчутися в атмосферу даної епохи, зрозуміти 

ці, здавалось би дрібнички з яких складається mcac ь~ 
подія - це мабудь найважливіше завдання науковця

дослідника. Ми знаємо, чи довідуємось про mсусь по

дію. Ця подія є зазначена й є, або стає загально 

відома, але ще що, найцікавіше, можливо навіть і в 

веJШкій мірі сензаційне, як і сама подія, ці кулі

си факту залишаються здебільша в загальному невідо

мі. Подібне і з Юрієм Немиричем. 

We тільки історики ворожих нам народів, як: по

лтеи, москалі, поставили постать Юрія Немирича в 

неrативному насвітленні, але також і наші історики, 

як: проф.М.Грушевський, Вячеслав JІипинський і тепе

рішні радянські історики не вис ві•гJПОють належно пос 

таті Юрія Немирича, бо видно ця постать не всім по

добається. 

Прихильно поставилися до нього і про нього, іс

торики, ще: Володимир Антонович, Орест Левицький і 

польський історик гуманізму проф. Станіслав Кот. 

В нашій історії України замало присвячено місця 

для реформації на у~сраїнських землях. Маємо тільки 

невеличкі згадки про Франца Скорину і Симона Будно

го. А позатим mсихось докладніших відомостей поза 

книжкою проф.М.Грушевського "Історія релігійної дум" 

ки на Україні", - читач не знайде. Крім того, до о

соби Юрія Немирича, те "соцініянина" або те то в 

нас прийнято, - "аріянина", поставиJШся з застере

женням не тільки православна, але ще більше като -
лицька церква. Тому то я в моїй праці намагатимуся 
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вивести постать Wрія Немирича на історичну арену 

з усіма його ідеалами і задумами. Бо будь що будь, 
він таки заслужив собі на це. Він між іншим належав 
до головних авторів Гадяцької угоди, величезного і 
сміливого те на ті часи задуму. Він був канцлером 
Великого Руського Князівства з гетьманом Іваном Ви
говським на чолі. Він був учасником славного бою· 
під Конотопом в І659 році, де гетьман Іван Виговсь
кий дощенту розгромив московські війська. Він і в
пав жертвою під'юдженої Москвою козацької черні. 

Особливо проти нього вела кампанію Москва, не пе 

рибираючи в своїх засобах.-вона ж бо бачила в ньо
му спритного політика - дипломата і небезпечного 
для себе противника. І наnешті Москва свого досяг

нула, вбиваючи Немирича руками української черні. 
А по його смерті почала винищувати всю здібну ко -
зацьку старшину, юса вміла керувати державними 

справами. Бо хоч повстання проти Польщі піднімало 
старинне козацтво гетьмана Богдана Хмельницького 

разом з черню, але вже Козацьку Державу зуміла бу
дувати тільки покозачена шляхта, mca мала до того 
відповідну освіту, здібності й хист. 

Після смерти Юрія Немирича і представників виз
начної козацької старшини, яку козацька чернь або 

винищила, або віддала москалям у руки, а ті цю ста

ршину або знищили, або заслали в Сибір, новопостала 

:козацька старшина з т.зв. "посполитих козаків" не 

мог.ла та й не мала здібності вгамувати "стихію чер

ні". Від тоді починається сумна сторінка Історії 

України, загально звана "Руїною". Повторилася ця ру 

їна і після І9І8 р. 

Якби перемога під Конотопом в І659 році була на

лежно використана, то не стояв би тепер московсь -
кий солдат над Лабою, але й над Дніпром. На жаль 

це грізне тавро хаосу ще й дотепер триває в нашому 

п.ароді. Не тільки там на рідних землях, але й тут 
на еміграції у великому розсіянні /діяспорі/.Під
ступне вбивство Юрія Немирича це ганебна сторінка 

в нашій історії. Ганебну і неоправдану роJПО віді

грав тоді, славний з своїми походами на татар кошо

вий Запорізької Січі Іван Сірко. Це грізне ":м:емен-
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то морі" для нашої історії і для наших визвольних 

змагань. 

Та щоб це все належно зрозуміти й оцінити, хочу 

тут показати постать Юuія Немирича, таким, яким він 

дійсно був, а читач нехай сам собі зробить з того 

висновки. 

НЕМНРНЧі 

. . 
. 1 нтитр1н1тарський, або аріянський рух, який за-

Г/~ початкував італійський реформатор Фавсто Соці
нус в 1578 році в Кракові, набрав в Польщі ор

ганізованої форми, і оформив свою науку в т.зв. 
"Раковецькому Катехізмі ". І. 

l. Соцінус або Соціні Фавсто. Італійський реформа• 

тор. Народився 5-го грудня 1539 року в м:. Сієні. 

ТТомер 3-го березня 1604 року в Кракові.Студіював 

право, а пізніше перейшов на теологію. Від 1562 
до 1574 року перебував при дворі Франческа де Ме -
діччі в Флоренції. Від 1574 до 1578 року перебу -
ває в Базелі в Швайцарі ї, де підпав під вплив Кас

теліо. З Базелі пеоеїздить до Польщі, де розпочи -
нає рефор:наторську працю. Спочатку в Кракові, а ко
ли тут загрозили йому смертю, то переходить до міс

течка Ракова, де формулює свої тези до Раківського 

ffатехізму. Він і є основником аріянізму в Польщі, 

який від його імені названо "соцініянізмом". Ця ві

ра також відома як: Унітаризм а~о Антитрінітаризм, 

тому, що віруючі визнають єдиного Бога, а не визна

ють Св.Тройці. Залишки тої віри ще можна зустоіти 
в Европі, а також в Англії і Америці. 

OPERA. 2.Т. (Irenopolis d.i.Amsterdam 1656 
Bibliotheca fratrum polonorum. 
OPERA. 2.Т. Amsterdam 1970 
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З Польщі поширився цей реформаторський рух на 
Волинь і Україну, де він знайшов багато прихиль

ників серед тамошньої р у с ь к о - у к р а ї н 
с ь к о ї шляхти. І хоч у порвнанні з іншими сек
тами, аріянізм, чи як його пізніше почали називати 

"соцініянізм" від його основника Соцінія, був неве
личкою сектою, то все ж таки зумів притягнути до' се 

бе багатьох членів визначних родів. Навіть серед 

близького оточення князя Константина Острозького, 

того велетня й оборонця Православної Церкви, зна

ходимо перших аріян. До тоі нової, модерної на ті 

часи ві ри приступають такі визначні роди волинс ь -
кої і поліської шляхти, чк: Войські, Войнаровські, 

Гулевичі-Воютинські, Чапличі-Шпановські, Сенюти, 

Хребтовичі й Немиричі. 

Що торкається Немирич1в, то хочу тут подати ко 

ротеньку Генеалогію їхнього роду. Йосиф Немирич мав 
4-ох синів. Андрія, родоначальника черняхівської лі 

нії, Матвія, родоначальника олевської лінії, Семе
на й Івана. Андрій мав сина Степана. Матвій мав 4-х 
синів: Олександра, Самійла, Миколу і Криштофа.Іван 
мав дочку Феодору заміжню за Олександром Ганським. 

Синами Степана були, Юрій, Степан і Володислав. 

OOSTHOEKS ENCYCLOFEDIE. Т.13, РР• 475 - 476 

Utrecht, 1968. 
WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE. Т.16, pag. 748 
BRIEVEN. Amsterdam, 1666 
A.de Groot."Zur Charakteristiek des Sozinianismus" 

"Nederlandse Theologische Ttjdschrift." 

Jaar 24, рр.373 - 384 1970. 
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З черняхівської лін11 першим перейшов на модне 

аріянство батько Юрія Немирича, Степан Немирич.По 
батькові одідичив Юрій вільнодумні погляди, сміли
вість думки, прив'язаність до европейської культу

ри, а разом з крови свого роду взяв він буйний тем
перамент, який часто когось з "осілих і статечних 
Не~иричів" виривав з рідного села та водив світами 
по тодішніх шляхах шляхетських "блукаючих .mцарі в", 
то на Січ Запорозьку - як наприклад Самійла та Іва

на Немиричів - то знов на здобичництво воєнне, "на 
шарпанину і наїзди домів шляхетських", як приміром 

Криштофа Немирича, що був покараний в Києві на гор

ло в .mстопаді І6І2 року, з наказу представника 

влади Р1чпосполитої Томаша Замой ського. 

Як вище сказано, хочу звернути головну увагу на 

Черняхівську лінію Немиричів, з якої власне вийшов 

Юрій Немирич. 

Андрій Немирич був власником посілостей у Черня

хові, а крім того був київським суддею. В Андрія б 

був син Степан, якого Андрій посилає вчитися за кор 

дон, подібно як це роби.m Гойські й Войнаровські. 

В січні 1604 року іматрику.mоється молодий Степан 
Немирич разом із ~оманом Гойським в Академії міста 

Норимберrи /Ньюрнберrу/ Альтдорфі. Академія ця була 
ліберального напрямку, хоч і спиралася на Гельветсь 

ку конфесію. Та вже рік пізніше тих обох молодців 

знаходимо в університеті в Базелі в Швайцарії, де 

вони починають регулярні студії. 

Після закінчення студій , повертається Степан 
Немирич на Батьківщину, де одружується з Мартою 

Войнаровською, переконаною аріянкою. Згодом і сам 

Степан Немирич прилучується до аріянства. Тим са

мим обоє стають тими міцними стовпами нової віри 

на Волині. Вони закладають у своїх посілостях арі

янський собор і ІПІСолу. На управителя шко.m запро -
шують ТТетра Сто їнс ького. Степан Немирич бере дуже 

активну участь у діяльності аріянської церкви, про 

що свідчать його часті подорожі до містечка Ракова 

в Польщі, і на аріянські синоди. Останньо побував 

він у Ракові разом із Іваном і Степаном Войнаровсь-
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ким, і Юрієм та М артином ЧапJШчами - Шпановськими. 

З того часу заховалася, збереглася дедикація Степа
яа Немирича, вписана до альбому сивого ло вому патрі

ярхові Аріянського Собору, Андрієві з Люблинця-Лю
бінецькому, латинською і польською мовами. /. 

С О R О N А V І С Т О R І 

Fortior est gui ве quam qui fortissima vincit moenia. 
Poboznosc na wszytko pozyteczna, zap~at~ maj~ca і w tym і w 
przyвz~m wieku. 
(David) By~em d~ieci~ciem, ju~em teraz віwу. 
~іе widzialem, аЬу byl sprawiedliwy 
Opuszczony albo zeby potomstwu jeRO potrzeba 
Kiedy zebra6 chleba. 
То па znak uprzejmej ch~ci, milosci і zyczliwosci swej ku 

Jego ~.Panu Andrzejowi z Lublinca Lubienieckiemu ••• zoвtawil 
t' parni~tk~ і signum verae amicitiae Stefan Niemirycz, kt6rej 
і posteritali quam diu superstes erit, cale dotrzyma6 chce Ьу6 
obligatus. Zdarz Boze, abysmy wszyscy obdarzeni byli takiemi 
qualitatibus et dotibus animi і zwyci~zcami zostali swiata, 
сіа~а 'і poz~dliwosci naszych, а za tym ••• chwalebne przyвz!e 
Pana naszego ogl\dali. А m е n • 

Пізніше отримує Степан Немирич від поJІьського 

короJІя номінацію на овруцького старосту,а потік ді

стає найвищу автономічну гідність,60 стає київсь

ким підкоморієм. Свої дві доньки віддає заміж за 

пе-реконаних аріян. Катерину за ТТавJІа-Христофора 

Сенюту,а по його смерті за Андрія Лещинського, дер

птс ького воєводу, а Олену за Миколу Любінецького. 

Найстаршого свого сина Юрія посиJІає до с.11авної на 

ті часи аріянської академії в :містечку Ракові. 

Помер Степан Немирич !630 року. Через два роки 
вмирає і його дружина. За.11иmають вони трьох си

нів~ Юрія, Степана і Но.11од.ис.11ава. 

Юрій Немирич народився в І6І2 році. Свою осві

ту завдячує він не тіJІьки своїм непересічним здіб

ностям, але також і прекрасному виховникові яким 

був Анд.рій Руткович. Не диво ж, що такий славний 

і визначний на ті часи професор математики Рах і в-

1. Album Andrzeja Lubienieckiego. R~kopis Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie. Nr 1403 
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ської Академії, Иоахім mтеrман, друкуючи в 1630 Р• 
свою нещоде11ну,як на ті часи працю п.я. "Institutionum 
Mathemathicarum" в містечху РВ.ІСові, присвятив :мо
.лодоку Юрієві Немиричу ці.лий роздіJІ п.н. "Геометр~, я" 

де заохочує :моJІодого mрія до вивчення геометрії. 

Між іншии пише він ТВ.ІСе: -"Є у тебе поJІя, JІіси і 

6 агна. 3 авжди ти буваєш ~lрисутніu: при їхньому зе:м
.лемі ренню, чи то тоді,ЯR вон11 переходять ЯR маєтко

ві спадки, чи то при визначенні їхніх меж. До того 

всього потрібна геометрія, яку можеш застосувати і 

без якої тепер важко обійтися, як без води і вогню". 

- і да.льше повчає проф.mтеrман моJІодого Юрія Неми

рича: -"Геометрія стає тахож у пригоді в .лицарських 

зайняттях, з якими ти пізніше зустрінешся. Чи то 

при будові фортець і форти~ікацій, чи в накресJІенні 

мап, підкладанні мін, чи при обсJІУзі гармат і тах 

д а.льше ". /І. 
Професор mтеrман хва.лить тут :МОJІОДОГО Нешtрича" 

аJІе пригадує щоб не завів нцдій свого Не.ль:миmанов

ного батька Степана Немирича,і щоб узяв собі за 

прик.лад ДJІЯ ж11ття, свого батька і визначного діяча 

і письменника А.цама Гос.лане ького. Щоб був вдячний 
своїм учителям і щоб був пізніше корисним не тіJІь

ки церкві, aJJe й державі. 

Л.ля здобуття вищої освіти виїздить Уf'Ірій Немирич 

до Го.ллянді ї, під опікою свого учитеJІя і інструкто 

ра Андрія Рутковича. 

3 іматрику.ляп.ій Лейдене ького університету бачи
мо, що Jflpiй Немирич був двічі іматрикудьований./2. 

1. "Institutionum Mathemathicarum liber secundus quo ini
tia Geometriae pro incipientibus dillucide explicantur 

et ad praxin variae accomodantur. Jussu superiorum, id 
usum Scholae Racovianae conscriptur." 

Турів Sternacianis, Racoviae, 1630. 
2. Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae MDLXXV-

MDCCCLXXV.Pag. 220-230, Georgius Niemirycz, Borusso
Polonus, 24 september 1630. Pag.251, 5 juli 1633, Geor
gius Niemirycz, Polonus, 21 j.Subcamerarii Terrae Kijo
viensis filius. Andreas Rutkoтiz Praefectus di Niemirycz 
H.Dr. 30 j. 
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Перший раз Юрій Немирич був іматрикульований 

24 веuесня І630 року. Та на довго побував у Лейде
ні, бо скоро виїхав до Франції, про що свідчить 

лист колишнього ректора Рахівської Академії Марти

на Руаріса, до визначного нідерляндського вченого 

й дипломата Гуга fротіюс а, який перебував під ·ТО
д ішню пору у Франції, де він Пише: "Можливо що ще 

цієї зими відвідають Тебе Юрій Немирич і його опі
кун Андрій Руткович. Обидва талановиті й освічені. 
Юрій Немирич походить з дуже славної родини ... Мо-
же б Ти запросив Немирича до себе на розмову, і при 

тій нагоді пригадав йому, як він повинен далі пово

дитись у свойому житті, на чесному шляху життя й 

науки. Роби це з більшим завзяттям, бо Немирич за

думує присвятити себе державним справам. А таких 

.людей можна підготувати до цього тільки добрими 

вказівками, як вони :мають братися за провідні mунк

ції В· державі. Щоб пізніше вони були корисні і дер

жаві і церкві. І./ 
Лист датований 20 листопада І63І р. 

Невідомо нам, чи Немирич зустрів того визначно

го на ті часи ученого Гуга fротіюся. Мо ж.ливо, що 
зустріч бу.ла короткою, бо Гуго fротіюс тоді саме 
за.лишав Лариж, щоб повернутися до своєї батьківщи

ни Голляндії. Одначе його перебування в Голляндії 

бу.ло дуже важке, так що скоро він мусів його перер

вати і переїхати до Гамбургу. 

За пер~і два роки відвідав Юрій Немирич не тіль
ки ~nанцузьку Сорбону, але й славний університет в 
Оксі'1орді в Анг.лі ї. Ознайом.лювався з стосунками і 
здобував освіту. Це бу~ своєрідний шлях мандрівок 
тодішніх аріянів підчас трп:дцять.літньої війни. 

Не~н"тшч поширює ще свою освіту в Падуансько:му 
уніве~ситеті в !та.лії, де 17 червня І632 р.вписує
ться до "Книги Нації ТТольської". 

1. Martini Ruari nec non Huвonis Grotii ••• ad ip
sum Epistolarum selectarum Centuria. 

Amsterdam, 1677. Pag. 162 
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В листопаді 1632 року іматщпсуJПОється в Універси:· 

теті в місті Базелі в Швайцарії, а 5 .mпня 1633 іма

трикуJПОється разом з А.Рутковичем знова в Лейденсь

кому Університеті в Голляндії. Немирич мав тоді 21 
рік, а Руткович, що вже в міжчасі став доктором ме

дицини, мав ЗО років. Всі ці подорожі Немирича під

час "Тридцятилітньо Ї· війни", да.m йому змогу не ті

льки поглибити своє знання, але пізнати також то -
дішню економіку, політику, воєнне діло і міжнарод

ні зв'язки дипломатії. Про все це можна довідатися 

з книжки Андрія Рутковича, що появилася через двад

цять років пізніше в Ельзевіра в Амстердамі 1650 р. 

Це видання присвячує Андрій Руткович "своєму колиш

ньому меценатові Юрієві Немиричу", тепер вже загаль· 

но відомому і поважаному політикові в своїй батьків· 

щипі. В цій своїй праці пригадує Руткович Немириче

ві таке: "Все тепер в Европі слирається на грошах. 

Чи то війна, чи то змагання за мир. Колись ти мені 

пора.див збирати матеріяJПІ до тої книжечки. А тепер 

ти пішов слідами своїх славних предків, mc і в во

єнній, так і в громадській діяльності. Набравшись 

досвіду поміж народами, між mсими ти перебував під

час студій, тепер використовуєш цей досвід для 

добра Вітчизни. І./ Коли ти перебував у Парижі,то
ді якраз вибухла війна з Москвою. Ти не залишився 

байдужим ДО цього і ОГОЛОСИВ свою відому книжку п.п. 

"РОЗМОВА ПРО МОСКОВСЬКУ ВІЙНУ." 2./ 
Залишився з тої книжечки тільки один, одинокии 

примірник у Французькій Національній Бібліотеці і 
копія з тої книжечки в мене, яку всеціло долучую 
до тої праці в оригіналі. Нажаль цю книжечку з на-

1. Andreas Rutcovii. "СТЕТІСАЕ id est De Modis acqui
rendi Libri duo." 

Elsevier, Amsterdam, 1650 

2. Georgii Niemirycz. "Discursus de Bello Hoscovitico." 
Ех Typographia Petri Des - Hayes. Parisiis. 

(Bibiotheque Nationale). 
Parisiis, Anno 1632. 
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ших істориків за вийнятком тільки польсько-го істо

рика проф.Станіслава Кота, не досліджував. Подаю 

тут деякі уривки з тої книжки в перекладі з латин-

е ької на українську мо ву. То праця 20 літнього юна
к а Юрія Немирича присвячена його дядькові Романові 
Гойському відомому аріянинові, відзначається бист-

рістю розуму, і тому й не диво, що він пізніше був 

дуже здібним політиком і співавтором Гадяцького До

го во ру. 

Книжечка ця бу.ла реакцією на вибух війни поміж 

Річпоспо.лито10 і Московським князівством /Немирич 
ніде не т1т:ває назви Москnвське Царство. прим.М.Б./ 
зразу ж після обрання королем Володислава ІУ. 

Вже від самого початку автор признається, що йо

го особливо інтересує підготовка до війни. Далі го

ворить: -"З тієї причини, що я не живу в своїй Ба

тьківщині, не можу я для неї дати від себе стільки 

того, скільки бажав би дати! - Згодом роздумує Не

мирич у сво їй книжці, те ту війну виграти відважно -
му народові: -Щоб ту війну виграти, то замало матп 

тільки відвагу й міцний дух, тут ще потрібно гро

шей, достави харчів і озброєння вояцтва." - Розду

мує над тим, які прибутки має державна скарбниця 

на воєнні ці.лі, і які оплати треба застосувати,щоб 

ці податки підвищити, і да.лі говорить про постача

ння збі'}~(ЖЯ і про те, скільки його задармо чи за пі в 

дармо зможе доставити Поділля й сусідні землі в ці* 

війні, яка велася на пограниччі Литви. Говорить що 

треба звозити збіжжя до Київ··щни, але також і до 

Брацлавщини. Нагромаджувати по містах також крім 

збіжжя, порох і гармати. Що торкається вояцтва, то 

зазначає Юрій Немирич таке: "Сармати - Русини до

бре воюють верхи на конях, а не пішо". Тут є бага

то й критичних заува:І'їень. Критика затяжної чужої 

піхоти слушна. Бо ті всі чужоземці те, мадяри так 

і німці не дотримують даного слова і грабують не 

ті.лькИ шляхетське майно, але й майно безборонних 
.людей. А наш крає вий воїн мужний, сильний і витри
валий. Тому повинні ми дбати про це, щоб організу
вати власну піхоту. Адже поміж ріками Богом і Дні
пром бурлачить маса людей, шукаючи поживи. Треба 
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їх ті .льки прихилити до себе, дати їм одежу, зброю 

і п.латню і будемо мати прекрасну піхоту./Немирич 
думає тут про козаків, які опинилися поза реєстром. 

прим.М.Брик/. Можна буде ще їх доповнити козаками 
/реєстровими.прим.М.Брик/ і обсадити ними твердині 
на татарському пограниччі. Це заспокоїть татар, а 

нам дасть охорону. Тр"еба одначе тим воякам вчасно 
виплачувати платню грішми / жо .лд/. 

У нас не популярна така військова організація 

як в Голляндії, Німеччині чи в Франції. Бо в ~ас 

немає змоги запровадити таку сувору дисцип.ліну,як 

у вище згаданих країнах. Нам бракує також відповід

ного апарату фахівців як: геометрів, мистців в стрі 

.лянню та інших, як також є великий брак воєнних 

спеці я.ліс ті в". 

Оцінюючи сили Московського князівства, Немирич 

пише: - "Москвинам вдалося завести в себе рабську 

залежність. Їхня країна з фортецями і численною си
лою вояцтва - це все раби. Вони дуже схильні до ті

.лесно ї розпусти й грабежу. Вони хитрі і віроломні. 

Їхній уряд подібний де в чому до турецького і від
значається абсолютизмом і деспотизмом. Одначе проти 

цієї в.лади не бунтуються московські можновладці -
бояри, бо ця повна азійського блиску в.лада, викли

кає забобонний подив у москалів. Так що, всі вони 

раби, ніколи ще справmіьої свободи не зазнали,тепер 

не знають і знати не бажають. А нево.лі не відчува

ють і від неї не втікають, бо вважають свою до.JПО 

призначеною від Бога і царя. 

Що торкається московської молоді то вона не вчи 

ться розумно, бо навчена підхлібства і похвали до 

князів. А також віками вже звикли до тої нево.лі. 

/Чи тепер в т.з.СССР інакше? ТТрим.М.R./ А це Єди
нодержство підпирає незлічимі маси попів і ченців, 

яких добре оплачує Великий Московський князь, бо 

вони утримують народ в рабе ькому послуху". 

Да.лі автор зупиняється над московськими перемо

гами і пише: - "Ве .лик ою до по мо гою мо ск винам у веде -
нні війни є їх суворий клімат і велетенські прос

тори. Що торкається московської скарбниці, то бере 

князь данину не тільки від міщан, а.ле також з різ-
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ного мита на ріках і дорогах. Скарби ці ховаFІть по 

різних містах, а передусім в Білозерському сховищі. 

Слабою стороною одначе вважає Немирич, часту знена 

висть, скеровану проти московського самодержавства, 

що кінчається конфіскацісю майна невдоволених, за

проторених, запроторенням до тюрем і до карання сме 

ртю. Крім того він відзначає часту боротьбу поміж 

аристократією за різні чини й посади, суворість уря 

ду, перетворення вільних людей на невільників і не

хіть до війни. Дикунство, яке вияви.ли москалі при 

замордуванні власного царе_вича Дмитра, може послу

жити прикладом того, як будуть зведені з цього сві

ту і його наступники". 

Немирич називає темну сторону затяжних військ: 

- "Німці не видержують холоду ні спеки • .Ламають 

своє слово, коJПІ вчасно не отримають жол,ду. Англій 

ці не витримують браку харчів. І одні й другі схи

льні до грабежу". 

Далі пише: - "Московський Великий Князь забезпе

чив себе перемирям із Швецією і Голляндією. Нам 

треба перетягти Голляндію на нашу сторону, як рів

нож і Швецію і тим самим розбити їхній союз із Мо

сковією./Тут дипломатія інтересує Немирича. Бо він 
був очевидцем декількох перев~ротів і союзів в Ні

меччині, яким то уневажнювалося старі договори й 

союзи/. Но дуже важко народові без союзників і при 
ятелів, коли він мусить покладатися тільки на влас 

ні сили. І хоч такий народ буде навіть дуже героїч 

ний і громитиме своїх ворогів, то все ж таки він 

повинен собі шукати приятелів і союзників а також 

і допомоги". 

Такі його думки підтримує також дотеперішній дос 

від і теперішня ситуація. Говорить автор: -"Шукай

мо підтримки в Го.ллянді ї. Мовляв, ми можемо достави 

ти Голляндії пшеницю, яку заборонила вивозити Фран

ція. Нашої пшениці потребують також Швеція, Данія 

і Англія. Тому що пруські порти були закриті для 

торгівлі з Голляндією, звернулися тоді голляндці 

до Московщини за збіжжям. Одначе такого доброго 

збіжжя там, як у нас немає. А крім того сама подо

рож до Московщини не .лег'ка, бо їздять туди тільки 
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два рази в рік /тобто плавають кораблями. прим.М.Б. 
коли до нас можуть приїхати чотири рази, або й біль 

ше р~зів. Наш ~~юз з Гол.ляндією стримав би достану 
збро~ для Швец11, а через Швецію до Московщини. 
Московщина надіється на Швецію, яка в минулому не· 
допускала зброї через Фінляндію, але теперішній 
союз зблизив їх. Коли б Швеція не заJПІшила свого 

союзу з М~сковщиною,8тоді треба всіми силами під
тримати в1йну, яка палає тепер у Німеччині.Головно 
щоб ми шукали доб . 

рих взаємин з державами, як1 воро-

же наставлені до Москви. 

Можливо і вда.лось би нам добитися того, щоб Пер

с і я і Туреччина пеuестали допомагати Московщині за

собами для життя, і щоб Туреччина перестала загро

жувати нам війною. Потрібно нам також зорганізува

ти добру розвідку в цій ворожій країні,щоб дізнати

ся про пляни й заміри ворога, а також ознайомитися 

з територією і т.д. До розвідки найкраще надаються 

таки мешканці даної країни. Не треба нам чекати,по

ки ворог увійде на нашу територію. Нам треба увій

ти на московські землі і там про вадити війну. Моск

вині в можна пеnемогти тільки на їхній території, 

одначе треба взяти до уваги, який спосіб війни там 

найвигідніший. Чи то буде у відкритому полі ,чи при 

облозі міст і твердинь. І до одного і другого треба 

нам належно приготуватися. Насамперід треба зайня

ти ворожі міста, які корисні ворогові при веденні 

війни. Ro ми навчилися й побачили, що з об.логи міс

та Гданська теттіла вся Польща. Нам потрібно займа
ти ключеві позиції в московських містах де громади

ться зброя, харчі й військо. Під теперішню пору пі

ротехніка вже так розвинена, що :має велике значен

ня при здобуванні міст. 

Та при всьому тому не треба нам забувати про 

власну f)атьківщину, і не за.лишати її безборонною, 

що мог.ла б дуже .легко використати Москва. Наші міс

т а, що лежать поблизу московського кордону мусять 

бути забезпечені не тільки зброєю але також міцниNИ 

залогами і харчами. Передусім у притоках Десни і 

!ніпра мусять кру~ляти озброєні баркаси, які могли 

б переппсодити московським військам перейти ці ріки. 

А кпім того, поміж розкиданими містами, треба побу-
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дувати: невеJШчкі зашси і укnіплення, де стояли б 
військові резерви, які б допомогли тим військам,що 
плавають в б арк ас ах по рік ах". 

І нарешті закінчує Юрій Немирич свою працю таки-

ми словами: -"І так то маєш Достойний Гойський,мій 
скромний, а.ле відповідний до цієї хвиJШни і мого 
та.ланту, вияв моєї .mобови до Вітчизни. Маєш тут мою 
працю як вияв мого вільного хоч і молодого віку. 

Вияв моєї вільної душси". 
Автор "Роз мо ви про московську війну" широко ко

ристується різною лектурою. Передусім працями: та
ких історпків, як: JJівій, Ксенофонт, Тиціт,Туцідес, 
По.лібіюс. Але таки найбільше з Таціта. З сучасників 
ті .льки з Rотера і Re оклея. І./ 

А.ле шукає в них тільки практичних вказівок, опер 

тих на досвіді. Що торкається взаємин з Москвою,то 
там мo:iii:нa знайти сліди свіжо виданого збірника Rокс-

гоона в якому М.Боксгорн помістив уступи з праці 

різних авторів, як наприклад про Білоозерський 

скарб. 2./ 
Але передусім Юрій Немирич користується тут таки 

своїм власним досвідом, як близький сусід Московщи
ни. А досвід цей був тоді відомим серед цілої погра

ничної шляхти. В кожному своєму розділі ця "Розмова" 

показує нам одначе великого спостерігача з практич

ним змислом і всесторонністю, чи то політичною, чи 

воєнною з т.зв. "Тридцятилітньої війни" в Німеччині. 

З того приготування до війни скористає і сам автор, 

коли становище Rатьківщини скерує його до воєнної 

оборони і до участи в нарадах Сойму, до господарсь

ких справ і нових розв'язань підчас різних перегово

рів і шукання нових союзів, ко.JШ ситуація зміняти

:метьс я і буде повна різних небезпек. 

1.Boter and Barclay."I со n А n і m о r u m". 
2 .Н. Boxhorn. "Respublica Hoscoviae et Urbes'~ 

26 
Leiden, 1630 



/~}1; 'J' ru/-t? Р І Й 
~ І .,)J 6 POBIJIHHJ{ І 

@f!{!'~ м и р и ч 
::___/ , 

@} воРонЕць r / РІЯН 
/ __..;.)оветшувшись на Батьківщину, Jnpi1~ Немирич збирає 
-J;( хоругву кінноти і їде з не10 під Смоленськ.Одначе 

1 І (f, ко ро лі вс ький нак аз , под ани й йо :му листом уже в до 
розі, велить йому змінити маршрут і й ти на волоський 
кордон проти турків. А пізніше перейти до Прусії і 
розпочати оборонну війну проти mвеції. Про це все зга· 

дує Андрій Руткович у своїй книжці: -"Завжди і всю-

ди Ти був вождем на фронтах слави. Потім ти став із 

залогою на Поділлі і над Дніпром. Міцно тримав ти 

зброю в своїх руках. Ніколи не забракло тебе на на

радах Річпосполитої, де велися мови про мир, про во

лю, про скарб і т.п. За твою вірність надано тобі 

владу в прикордонних місцевостях. А крім того король 

надав тобі найвищу гідність за підтримкою перших се

наторі в". /1. 
І так то на війнах і нарадах досягає Немирич 25 

років свого життя. За цей час вибивається на поверх

ню завдяки своїм незвичайним природним здібностям і 

добрій підготовці. Він одружується з Єлисаветою Іза

белою СлуРецькою, люблинською каштелянкою, що похо

дила з родини кальвіністів, яка тоді була відомою 

своєю високою культурою. Мати Єлисавети походила з 

родини Лещинських і з вали її Варварою. Таким то чи -
ном Юрій Немирич споріднюється з найславнішим родом 

тодішньої Польщі, mсий займав найвищі пости в держа

ві. Через це він став впливовою людиною. 

1. A.Rutcovii: СТЕТІСАЕ id est de Modis Acqui
rendi Libri Duo. 
Бlzevier, Amsterdam, 1650. 
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Тоді в;ке були мину.ли ті часи в ?іuпссполптій, ко.JШ 

Соціиіяни /Аріяни/ не бра.JІ:и участи в обо-роні краю і 
с таm':".ІJИСЯ з погордою ДQ 3бро ї і до великого найнг .• 
JІ'иттєвий досвід довів їх ДfJ :комnрочісу :з реальністю. 

В час панування то.леnа.нтного до нr·х 1~ороля, не в~-1па

да.ло ух!'.лнтпся від обов'язку оборонятп деР''~аву ~ід 

ворогів. А 1сnім того, і самі аУJіяни були часто вг~сте.в

лені на небезпеку нападу з боку Фанатичних католиків, 

і том:у досвід ї:н підказував, що без збройної й Іlате

ріяльної пnотпдії, не зуніють вон~-:: захистити себе від 

ворогів, і будуть змушені за.лпmитп:ся на ї.хню ~1аску 

чп неласку. Тому то незабаром вою' стаJш гуртуватися 

довко.ла Юрія Немирича, який не щадив ні гро1~1ей, ні 

свого здоро'я н обороні своїх спіnвірушчах братів. 

В чьому знайш.ли "Братп Аnіянн" чужа nели:-:~ої віри і 

чи:с тої і нтенг,11, а не яко гос ь дн:кт ато ра. Бо все, що 

він робив, випливало в нього з ГЛІ'бини ~ерця, як сві
доч<'го му;~а і релігійного ді,;::ча своєї Вір~~ і Цещ~uи. 

Він Ре -::·о6ив собі на тону тталі жадної кар'єри. І./ 
Він відбивав вотюжі наступн: на Аріянс ькі Соботш і 

нn їхні пколи. Ко.ли ВаршаЕська кон~едеnація вик.m'Ічrи1а 

їх від правної охорони, тоді Нем:vрп:ч сам перебирає 

на себе охорону всіх тих, яким загро1,~ува.ло впгнання

"бапіція". Всіх тих :маrістnів і аріянських тео.лагів 

як: Стоїнських, ТТmипковськи:х, Ви 1·юватих, Арцішевсь

ких та інших, він зю"ро1•тує до себе в свої володіння, 

і дає ї:н nnацю в сво їх :маєтностях, а також допомагає 

·в ро зк віт і Це рк вп. 

Будучи заптш:язненп~J і пос воячени:н з та1спмл шляхет

с ьки!rп: родюш на Во.лині і Київщп~і як: Чапли:ча.l\ш -
tnл f'.Hf) вс ькто.ш, Го 'Ї'с ькн:ми, Гу.ле впч ами-Воитинс ькини ,Се -
нтта:ю'Г, Войп::tnо вс ькими, Баб пне ькпшr, І вютпць1сиl\ш і 

Рого~инськими, він злобуває в них довір'я і підтрим
ку мляхетсь1спх со!!штків для Аріянсь1~ої Цеuкви. 

І.Подібним до Юрія Немирича своєю поведінкою був 
єпископ Українських ЄвангеJІИків Василь Кузів. 
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Нас.лід:ком цих добµих взаємин бу.ло обрання на :ма.р
JПа.лка m.ляхтп Кпївськог() соймику, Сануї.ла Пшппков~ь
кого, що по"х:одив з-під Кракова і був віл::-~ми:м тод1 
а n і ян с ьк и :м те о .ло го м • 

в I63fl році вибJ'ра~оть аріяни Юрія Не:мприча депу
татом до Люб.линс ького Трибуналу, де він боµонить 
сво їх одновірці в, а при то му доводить до nідк nп:тих 
л,Рсrrутів поиіж аріяна.ми і єзуїтами. Про._,це зг~ує 

3 
по виоr~ похвалою для Немирича визначни:н: на тои 

час єзуїт Каспер Дружбіп;ький. 1.) 

В I63ft році пеТ)ежи:ваить аµіянн ве.ли:ку катастро

r'f~у. Їх проганяють з містечка Ракова, заборонюоть 
їхню ві-пу й F.огос.лу1'І:іння, закрпваn1rь .Академію. 
Юрій Не:шп1ич, як noco.11 до Сойму, вносить (!)отша.льний 
протест проти такої соймової ух'Валп, m~a знівечува
ла ко.лншюо Варшавську кон!fІедеnацію. Та на жаль, Не
м:пnчч 1~ю сттnану п-рогnає, а це то:ну, що інші протес
тантс ь11.і лос.ли й сенаторІ! /кальвіністи й: ш~терани/ 
не да.ли ~ому на.JJ:е?"'НОЇ підтщппсп. 

ТТіс.ля Г-:1р'і":ну їде він на З'їзд аріянсь1сої ш.11яхти 

~о містечка Киселина на Во.лині. Там: то аріяни вису

вають нові думки і впзнач:~.ють те Tf'ena Т)ятувати:ся 
під повнnго знищення. Там то пишуть також . .лпста до 
Ве.лпкого Гетьмана ЛитС\вського Крпшто..r~г.. Радзівіл.ла, 

на mсо:ну пеnшиП підпп:сався Юрій Немнрпч. 

В тому листі скар,·-аться ванн :..'Іеред пnові.7~нпком 

протестантів, /до '"'ечі КрРптоff> Ра,дзівіл.л бvв сач 
R R.львініс·1·0!.•/ такп:нп словачп: -"Знова отщ~;~аJш ни 
сві;·rу ра.ну, пезвпчайну для напого нг.nоду в ~шнуло

му СойJІ{і ! - да.лі вони: остеріга.ить Радзівіл.ла - ще 

це ті.ТJ:r:.кп початок обне~ень прав усіх єванге~т:пrів і 

nелігі fТпп ]~ тплеnанці 1, 60: -"Бачп~rо чп що ~-reneз nc~ 

.н-:тус чпстnу:м іНJ!ІПТ'f. Й. ч.тт .)Тіссіл.ентес rrета.~-ІТУР і І<:f:

.лч то RJ-ттемуралє нічиє n нас підупадає, те пnоти тпх 

п1rіл..лгrвпх і непr)га~.юваних :м:а.лев•.:1.l!tіnуч тин сn:робаи :в 

1. H.Barycz: Dokumenty і fakty z dziejow Reformacji 
w Reformacji w Polsce. 

Т.ХІІ, pag. 241-5 Krakow, 1956 
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інші :мури самих інших Й.М.П.П.Діссід прийде 
опертися". /І. 

Що попу.лярність Немирича була веJПпсою, 
свідчить те, що шляхта висуває його в канди
дати на київського підкоморія, хоч като"шки 

уважаrоть це за велику провокацію. Пише про це 

в своїх споминах найбільше запеклий катоJшк 
Альбрехт Станіслав Радзівілл таке:-"Немирич 
хоч і аріяпин, але знаний воєнний муж,був ви
браний на київсь1се підкоморство разом з Акса
ко:u, за промоцією кракіnського каштеляна Не
мирич утримався на тому уряді перед Аксаком, 

якого хотіла втримати /на тому уряді/ короле
ва." 2.) 

/Королева Цецпліл австрійська, підтриму
вала з двох пропонованих кандпдатів на київ

ське підкоморство, - Аксака, але головним 

протеже Великого Коронного Гетьмана І(онєц -
по .11ьс ького, був власне аріянин Юрій Немирич, 

що здобував під командою Конєцпольського во

єнні трофеї. Не обій~.лося тут без протестів 

і погтюз з боку 1сато.шків в J{иївсь1сому воє -
водстві. Зрештою королева Цецилія, перша жін

ка короля Во.лод11с.лава ІУ, була все життя неп

рихильна до Немирича./ 
А арілнпн Андрій .11юбінецький /молодший/ в 

своїх заппсках ппше таке:-"Це не так дnnно 

бачили мп, mc то ш.ляхотш1й і велнки:t'[ коrо.ль 

Во .лодпс лав ІУ, з а с лу~нош по радою с ен ато рі в, 

дyrte ра.до повірив /ві.л.л.ан/ перше місце серед 
шляхти д"'Ія Юрія ІІемирпча, знаному обиnате.11еnі 

впзнаrочого віру чисту і стародавню, за його 

незвичайні зас.луги д.11я Річпоспо .. 1птої. Одначе 

І • -Вячес JІав Липинський: А рі янс ький Со ймик в Кис е -
.липі. 

::Jаписки Наукового T.m. XCVI ст.48 .Льві в 

2. Albrecht Stanislaw Radziwill: Pamietniki. 
Т.ІІ, pag.42 Poznan, 1839. 
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знайшJІИся серед політиків як і серед духовеньства 

т&.Rі, юсі ту гідність, визначному обивателеві си
.11уваJПІся віді613ати, стягнувши до того кілька ти
сяч збройного JПОда, одначе безуспішно." /І. 

Та трапилося таке, що найбільш завзятим ворогом 

Юрія Немирича став київський воєвода Януш Тишкевич. 

Нін обвинувачував Немирича в тому, що ніби то під
час присяги в Житомирі, Немирич сказав, що може 

присягати не тільки на Св.'l'ройцю, а.ле й на Св.Чвір

ку. І що тим самим допустився Немирич найбільшого 

с вятотацтва. Крім того, Юрій Немирич нібито запо

діяв яхусь кривду д.ля римо-като.лицьхого духовень

ства в Київщині. Збирано докази на Немирича і по

дано на нього скаргу до Коронног.о Трибуналу, що 

6ув найвищим судом РічпоспоJІИто ї. 'Грибунал цей, не 

відзначався безсторонністю, бо стояв під вп.ливаии 

релігійної нето.леранції. Крім того найвищи1fИ суддя

ми бу.ли в Трибуна.лі духовні особи катоJІПцького єп" -
скопату. І коJІИ б бу.ло доказано Не:миричеві свято

тацтво, то загрожувала йому кара конфіскати майна 

і баніція. Одначе до того на процесі не дійшло, бо 

по стороні Немирича став київський .латинський єпи

св:оп Олександер Соколовський, ко.лишній єзуїт, і за

явив перед трибуна.лом і писемно і усно: -" Пан ки
ївський підкоморій не винний, бо я досліджував цю 

справу "diligenti inquisitione"' що з чистим сум
лінням прпзпаю." 

Ui с.лова викJІИкаJІИ у воєводи Януша Типпсевича 
ве.лике обурення, ков.ляв єпископ Олександер Сов:о
.ловс ький дався перекупити через багатих родичів 

1 • А .Lubi eni ecki: Sil va l~erum. r~ r. 527, Paf~ .448 • 
Remonstrantse Dibliotheek. Rotterdam. 
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Немирича, а головне через Лещинських. Та єпископ 

Соколовський в своєму листі до Немирича з червня 

1645 р. спростував ці напади Тишкевича. Цього JШста 

оскаржений Немирич приклав до судових актів. Подаю 
тут повний текст JШста, київського латинського єпис 

ко.па Олекс андр а Соколовського в оригіналі : 

••• Wielmo~ny Mosci Panie Podkomorzy Kijowski а m6j 
wielce mi}osciwy Panie і przyjacielu! 

Wzi,wszy wiadomosc od kaplanбw moich, ~е mi si~ 
dosyc sta1o od ~Мсі mego МР we wszystkich pretens
jach moich; jakom przed tym dal byl kwit r~czny, 
tak і teraz daj~ kwit, stan~wszy do akt Warszaws
kich. А to w~c racz wiedzic, ze mnie do ter,o ani 
intercesje ludzi wielkich ani dobre s~siedztwo і 
te zwiazki kt6re mam z domem IMFanбw Leszczy6skich, 
nie przywiodlo, ale sama satisfactia і demissia, 
ktбr' ja za znak pewny bior~, ~е za natchnieniem 
Ducha sw., ktбrego to jest samego dzielo, b~dziesz 
w owczarni Chrystusowej і w tej tez, nad kt6r~ mie 
B6g wszechmog~cy nie~odnym postawi} pasterzem. 

Со si~ tycze tych rnбw przeciwko wierze naszej, 
jakom temu nie wierzy~, tak і teraz po8otowiu nie 
wierz~, wzi~wszy testimonia jurata tych, od kt6-
rych to wynisc mia}o, ze tego nie mбwili і nie 
udawali, і s~ to raczej mere zmyslone rzeczy і 
rozumiem, ze ta inkwizycja, przez ich Mosci Pan6w 
Trybunalist6w nakazana, szkodzic 1;Jci ni е moze • 

.Skryptem tez jakims Pan Чoje\voda f:;rozi, ktбry 
\it-:c mia:t napisac in conteptum fidei nostгae. 
Alem ja tak zawsze rozumia1', zes to \іНс pisal non 
in conteptum, ale raczej chc~c doceri, czym tako
we b~~dy zbijaj~ katolicy. Во kiedy bym ja widzial 
zes to \tjt16 pisal mala intentione et in opprobrium 
fedei nostrae, і sam Ьуа si~ о to ujtl, Ьо і sami 
poganie za krzywd! і kontempt Ьо~бw swoich umie
rali~· 

Zle mi to zada.ie Jf·~Pan \·.'-da Kijowski, abyrn ja 
mial na perswazj~ ludzi zacnych Boga і Twбrc~ mego 
odst~pic, bom і ja got6w podstarza~~ krew moj~ 
zawzdy wylac do ostatniej kropelki dla 8ov,a і 
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Twбrce moje~o, і сі Ichmosci, ktбrzy to mitdzy 
nami moderowali, katolickie dusze maj~ а podobno 
m~drsze і ( niech mi odpusci JHF. \Joj.) ochotnie.i
sze na o§wiadzenie mi1osci cialem і krwi~ wlasn~ 
przeciwko Bogu swojemu. ~lec ja nie chc~ takich 
furyj wywierac na INP Wojewod!, jakie JM.wywiera~ 
przeciwko mnie і ро Trybunale і do Ich M.X.Rpбw 
braci moich, lz~c і szczypi~c slaw~ і reputacje 
moje, raczej to oddawam P.Bof,U mojemu, On judicet 
et retribuat. 

А inszej nie chc~ retribucji, tylko іеЬу natch
nal Duchem Swoim sw. \~·aszmo§c і poda:! mnie, nie-

' godnemu siudze swemu, do owczarni swojej, аЬу w 
~Jojewбdstwie Kijowskim za czasбw moich Ьу}а unum 
ovile et unus pastor. О со sercem pokornym J.3os
kier,o r-~ajestatu prosz~c, lasce siEt 1,.".-y.~r-:go oddawam 
z sluzbami memi jako napilniej. І 1. 

Та воєвода Тишкевич де тільки міг, перешкоджав 

Немиричеві у виконанні його обов'язків, те київсь

кого підкоморія. Він організує збройні напади на 

Немирича, а в 1648 році домагається в Сонмі щоб Не

мирич не підлягав законам релігійної толеранції. 

Так само намагалися впшшути на Немирича єзуїти в 

своїх диспутах, Які вони вели в посілостях Немири

чів, в Горошках та Черняхові. Одначе без успіху. 

Релігійних фанатиків боліло найбільше те, що 

Немирич дав у своїх маєтках на Україні притулок 

аріянам з Польщі, засудженим на баніцію. Маючи своє 

в.ласне військо, Немирич зумів їх оборонити від пе

реслідування.А крім того й інші можновладці те: Ю-

Р і й і О ле кс анде р Ч аплич і-І'Іпано вс ьк і ,С енюти з Ляхо -
вець, а також православний, але толерантний до ві

ри Адам Кисіль з Гощі, дають в себе притулок розг-

ромленим і засудженим аріянам. Найбільше загрожених 

приміщує Юрій Немирич у себе. Знаходять у нього при~ 

тулок три баніти з Кракова, славні теологи брати 

Стоїнські: Ян, Криштоф і Петро. 

І.Архив Югозападной России.Уl,3,ст.782. Акть1 о цер
ковно-религиознь1х отношениях в Югозападной Руси. 

1322-1648, Киев, 1883 г. 
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Крім того, м:ав ще Немирич і деякі маєткові 

справи, зв'язані з його тіткою Олександрою. 
О.11ександра Немирич була дружиною Романа Гойсь

кого, згаданого вже попередньо ях студентсько

го товариша батька Юрія Немирича. Сам Роман 

Гойський був київським каште~'Іfяном і православ

ним. Його дружина була завзятою аріянкою.Роман 
Гойсью1й ставився прихильно і толерантно до а 

аріян і дав дозвіл на відкриття в Гощі Аріянсь 

кого собору і шкоJПІ. По його смерті православ

ні перебраJІП церкву в Гощі і домоглися в Трибу 
палі, щоб усунути аріян з Гощі. Вдова по Рома

ні Гойськім уповажнила тоді Юрія Немирича і 

його братів, щоб вони перебрали на себе її май 

но. І так в 1640 році Юрій Немирич з а допомо

гою вигнанців-аріян, займає все майно. Тепер 

із с.каргою проти Немиричів виступила Зофія Тиш 

ке вич, дружина киї вс ького чес ник а Станис лава 

ТиDІRевича - православного, домага10чись одержа

ти майно своєї тітки. Одначе ця скарга не при
несла успіху, бо Немиричі мали достаточну пра-

вну підставу. Скаргу цю оголоси.ла Академія На

ук Укр.~.С.Р. /І. 
Для поширення аріянської віри над Дніпром 

і за Лніпром спровадmує Немирич д.ля міс11,вну

ка Соцінія, Андрія llишоватого. Коли вони одно

го разу переправлялися через Дніпро в дорозі 

до Орелі, то Немирич заохочував Андрія llпшова

того такюш с.ловамп:: -"J{оJІИсь Св.Апостол Андрій 

Jіерnозваниtі, якого ти носиш ім'я, проповідував 
Св.Євангеліє помі:Р.І: Скитами та сусідніми народа

ми. Іди: ж зо мною в ті самі країни і роби те 

саме." /2. 

І.Академія Наук У.Р.С.Р. У1СРАЇНА llt;PEД lШЗНОЛЬ
ПО/іі ВІЙПОJО I64R-IG54. Збірка документів 1639-
164.f.; рр. Киї в. 

2. EFISTOLA de VITA A.Wissovatii, Sandius Bibl. 
Antitrinit. pag. 236. Amsterdam, 1684. 



За nпіку над а".)іmrсь1r.пмп 6nатюш наf)аз; 1.в себе IO
ni.tt Не:штuп:ч на uізні непрІ"єнності. За переховування 
у се1е 6анітів-аріян,суд ухвалив закрит~-~ аріянсь~~~

цер:кнт-; і н~лав на Ненпnпча каnу в 10.00() золотих, 
ттnо що с1~ар:"иться 1-Jемитшч в Сой~~і 1647 тюку. 

Тоді теж ~п~)n вя.ц')І:ує Jr)nii1 Ненпrшч до себе антп

тгінітаnін і анабабти:ста, докт'Jnа ~'е.r::пцпнп Дан:пї-

.тт F! Ц в і 1r е т1 а з Г д ют с ьк а , ,г, е Ц в і ке ра то д і п е n ес лі л: у в а

.л п. Не:·r:нnпч Jт.от:уч~.с йону вттконRтп напп JТo.iriccя. 

Дап 1 rї ~ Пnікеn сноє зав;тання б.~~tc:i:ryчe впконан і ці 

на;~!І бу.ли пізні!·!е нмnуковані в Гданську, але :~ойнn 
в lR50 році. К.11і'!Іе до тих карт JШ1ин1ав слнвнпй гол

ляндс~кюї f'Т)авер-тштівнпк Ві.J:І:.лєм Гон,71,іт'1с. Як а.вт-1р 

та.Е і I'nQвe-p пnпсвятпли ту пnацто своїм п~:tттюнам. і о

пікуна:н брата'{ Ненпnпча:ч: Юр:і.є:зі, В().лnдиславові /пв
ру1~n1со~"'У стаrпсті/ і Cтer"1 a"Ro ві, які ІJ;а . .JТТ'! Г")оnі д.ля 
цього видання. h. 

Для пnго!і'~\ення братів аnіян, впгнанців-баиітів, 

JГІрі;'і- Ненп:rт:ч закуповує uе.л!-tчезні лятп6ундії за Лні

пшJ~f. Бо J()p_Lя Не~1"!"П)Т~--:.~н, подібно, юс біль1·1ість тоді.·1-

ньnї :-:атншоі: ш.лнхтп з північно-західнr:х лісових УЕ

раїнсь1:!1х зе){ель, захопила була колонізаційна гаряч-

1с а. 3 ахоrш:ло б ажа.ння придбати со б і земJПо в "п.;швучі й 

~~о.;ю1сом і :медо:'.1 11 пі вденніІЇ с·геповій козацькім У1сраї

ні. 

Ще в 1647 році купує він у київсь:кого підчашого 

і Еагар.mпь:кого с':':'арости Станіслава fypc ЬІ~ого веJП;;:
чезний І1шат зе~"лі на річці Ворсклі, почавшп від Сан

джарі вс ьь:ого перевозу вниз, з річками Полузорою і Ку

с то воч, і зенлі на nічці ()релі, нє. mшх у ц1·1 добу бу-

1. E.Rastawiecki: Mappografia dziej6w Гolski. 
pag.155, Warszawa, 1846. 

(Nova et nunc primum edita Paludum Polesiae Tabu
la, qua eas(secus ас Geographorum vulgus sentit) 
satis habitatas, cultas et pervias esse ostenditur.) 
autore Daniele Zwickero Med.Dr. Curatore Guilielmo 
Hondio S.R.M-tis Pol. etc. Chalcographo. 

Gedani, Anno 1650. 
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ли ~ас но вані Кременчук, Потіх, Максимі нк а, Омельнrпс, 

Пе-револо't..:на над Дніпром, Уласівка., Пиви, Броваµи,Бо
пьча, БудеЙІїова і т.п. Тан.:им чином майно Юрія Неми

рича збільшується на 4.907 дворищ, і ніп після князя 
Яре:ни Вишневецького стає наі"ібіль1!ІИМ лятиrr:~ундистом-

магпатсм. Тому то й не дивно, що деmсі наші іс•1•орюси 
добачають в Пемиричеві веJDІЕого пзна захі,rr,ньої :куль

тури, mсий цурався простого козака, не 1сажучи вже про 

селян. Одначе того l'~e дотепер не усталено. 

Але право власности на ці зеилі було, те звичайно 

тоді в південній Україні, спірне. Бо хоч rурський і 
мав на свої маєтн:и "королівський прпnілей", але фа:к

тично не зреклися прав на ці землі їх нопередні nлас -
ю.~псн зе:нляпе Івановичі, mri одержа.Jш бу.Jш ці землі ще 
D 1571 році "правом ленним" за заслуги для Річпоспо

лито ї їх предка Омеляна Івановича і j_нших його "Това

риmів козаків низових". 

І ко.Jш на ці землі дістав":королі вс ь:кий привілей"
(у1'с ькпй, ·го внуки О:м:елsша І І}ано впча: Омелян і Рад
ЕО Івановичі, щоб рятувати своє добро, прода.;ш його 

в IOЗfl році СтаніслRву ТТотоцько:м:у, братові тоді~ньо-

г о по .льно го гет ЬJv~ан а Ми:ко ли:. 

OTJl\e' купуичп від Ст аніс лава rypc ького !to го право 
на ц1 землі, Юnій Немирич мусів ще це право зреалі

зуватп, тобто іншини с.тrова\Пt в той чи інший спосіб 

усунути претенсії до цих Зf'Нс.ль Станісла~а Іlотоць

:кого. 

Такі спори в ті часи в пі nденній Україні виріша"1.а 

ся зuи:чаі"':но силою. І ПNСИ ду:І'І:чпм буn Jr\pi:if Не~.пrрпч, 
він спокііТно володів куп~1енпнп зенлюгr. Та ЕОЛl! Ста

ніслав ТТотоцью~й одерпав в I64t' році пост ко:нісара 

но.~ реєстровп~.'п козаками - відпосинп спл nеr>еміпп:

JІися, і r.тапіс.лав ТТотоцьтсиіf за л;опомого1~ чпгирип-

с ь:кого по.ту nеєстро1ш:х козаків, під коJ.rандоr" по ... т-
к о впrm а r• то.ніс .лаnа '"Гnн"'те юс ького, пт-осто википув 

дер'І'rаБn:ів Нещrрича з його :маєтхів, а ні:м: інm1впt і 

n~11ь'>r-ахта Аnпімевс ьтrого відомого а11іянтпта. 

Паї::1д цеіt стався n серпні UH7 поку, а суд в ці~ 
справі 1.шв відбутися на почат1с:у НИР роху. І. 
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ТЕКСТИ СУЛОВИХ АКТІВ в СПРАВІ НАЇЗДУ НА МАЄТКИ 
Юрія Немирича, взяті з книжки Вячеслава Липинсь

кого "З ДЗЄЮФ УКРАfНИ". 

Кор/а tego li.stu w rkp. Arch. akt dawnych т. J<rakowa : Acta РиЬІіса Pinoc
ci' tgo t. /. Ze zbloru tego korzystal А. Qrabowski dla swej publikayi alttow р. t. 
п Ojczyste Spominki"'; list powyiszy jednak zostal prztz nlego dla nieznanyda пат 
powod6w opuszczony (obok па marglnesle dopisek o/Owkiem rckq zapewne Grabow
skiego : піе). Nalomiost wspomlnaлy w tym /iScie, а zaraz оІюk do kopjalu Pinoc
c1' ego wpisany, uniwersal komlsarskl K1siela datt. z Perejestawia 17 Febr. (Коріа 
tegoi uniwers. w Arch. Czartor. cdx 144 nr. 18 nosi datc 12 Febr.) zostat w Ojcz. 
Spom., t. 11 nr. 3, wydrukowany. Pisownle tej і poniiszych kopii XV/1-go wіеІш mo
dernizujemy, zachowujqc jednak jormy gramatyczne і pisownic іт1оп wtasnych. 

ІІІ. 

А с t u m L u Ь І і r. і і 11 J u d і сі j s О r d і n а r і j s G е п е r а І і Ь u s Т r і Ь u n а-
1 і s R е g n і. F е r і а Q u а r t а р о s t D о m і n і с а m С о n d u с t u s Р а s с h в е 
proxima Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrage
s і m о О с t а v о. Р r о ра r t е А r с і s z е w s k j ро s і t ае С і t а t о n і в r e-

a t i o. 
Przed S11dem niniejszym Glбwnym Koronnym Trybunalskim Lubelsk1m 

stan~wszy oczywisto Wo:tny General Wojewodztwa Кijowskiego, \Volynskiego, 
Braclawskiego і Czierniechowskiego Opatrzny Lesko Waskowicz, ku zapisaniu 
do Xsi~g niniejszych jawпie і jasпie і dobrowolnie zeznal, Isz оп w roku te· 
razпiejszym Tysi~c Szes~seth Czterdziestym Osmern, dwudziestego czwartego 
dnia marca роІоіуІ w Grodzie Кijowskiem w Zarnku przy s~dzeniu spraw 
oczywiscie przed Pany S.!idowemi pozew od Urodzonego Pana Olbrychta Arci
szewskiego w sprawie nitej opi!lanej. Tegosz dпіа taki ze pozew po1o:tyl Mi
chaylowi Balice w izbie przy mal:toпce jego, znowu takii pozew dnia dwudzie 
stego osmego rnarca w Czechrynie na Ра па S ta п і s І а w а К r z ес z ew
s k і е g о і pulk jego we dworze jego па stole przy Czeladzi jego роІоіуІ. 
Znowu dпja trzydzieste~o marca pozwow dwa takich іе w rnjescie Krzemien
czuku jedeп w Zarnku па Рапа Wroпskiego, Peskiego, Mikuskiego, Koczorow
sk1ego w izbie polozyl, drugi, w brarnie miasta tamecznego ро mieszczan we-

І. 1 ван Крипmr.евич: Богдан Х:меJІьницью1:і:t. ст. !8. 
Академія ТТ аук УТЧ~Р. Кпї в, ІП 54 'Р• 

л. ' 1пп1шськиіt: Україна па Пе11е~11омі. ст.21?.-2І3 

Відень, !!:120 Р• 

Waclaw Li~inski: Z dziejбw Ukrainy. pag.493-497 
Kijбw, 1912. 
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tkn,wszy, wojtowi і niektбrym mieszczanom opowiedzial; znowu tegosz!d~ia _mie
si,ca і roku w mie§cie Potoku dwa pozwy poloiyt, jed~n w Zamku w 1~Ь1е ?а 
stole па Pana Waleryana Bonieckiego, drugi za§ па m1eszczan w bram1e m1a
steczka tamecznego wetkn11І і mieszczanom niektбrym opowi~dzial. Znowu 
dnia trz~· dziestego pierwszego pozew odniosl jeden do miasta Oшelnik~ ро 
miesczan tamecznych Omelnickich і ten pozew w b1·amie tamecznego m1asta 
wetkn") і wojtowi opowiedzial. Znowu tegosz dnia takisz pozew w Maximowie 
ро miesczan tamecznych w bramie wetkn,І і wojtowi publikowal. Pisane te ~szyst
kie pozwy о przerzeczonych оsбЬ w zalobie Urodzonego Ра па Olbrvchta Arc1szew
skiego, ktбrych wszystk.ich pozwow w liczbie dziewi~6 tenor slowo w slowo 
jest taki: Wladyslaw Czwarty z laski Воіу krбl pols~i wielki_e Xi,te Lit~ws~ie 
Ruskie Pruskie Mazowieckie Zmudzkie, А Szwedzk1 Gotsk1 Wandalsk1 dzre
dziczny krбl. Urodzonemu Alexaildrowi I"enkiewiczowi Pohorskiemu Podwoje 
wodzemu Theodorowi Humienieckiemu S~dziemu, Woyciecbowi ltylskiemu 
Woyskie~u Zytomierskiemu Pisarzowi, t.Jrz~dnikom Siadowym Grodzkim Кijow
вkl'11 z tegosz Urz~du W. W. Takte Urodzonym Panom Woyciechowi Wron
вkiemu jako pryncypalowi, Stanislawowi Krzeczewskiemu Pulkownikowi Czech
rynвkiemu jako rozkazuj.cemu і Pulkowi swemu, kt6ry na uczynku niiej шia-

nowanym ЬуІі, о kt6rych imionach і przezwiskach powod wiadomo6ei wzi8'6 nie 
rr.6rl і nie n1ote, •Іе W. J.(?) Panie Pulkowniku Iepiej в, znaiome; Waleryanowi 
Bonieckiemu Osadcy Potockiemu, Michaylowi ВаІісе, Mu1ze Kozakowi Setni
kowi, Mikuckiemu, P-:ekiemu, Koczorowвkiemu, Wilkowвkiemu, Thorzewskiemu, 
Mikolajowi Pinczukowi, Marcinowi Krzytanowskiemu, Puвtowoytowi, Kozlow-
1klemu, Pawlowi Puвtowoytowi, Mi.kolajowi Pinczukowi, Hermanowi, Iwanowi, 
Dziaczyokowi, i•ko Compryncypalom, Burmistrom, Woytom, Sotnikom, Asawu
lom mi•lt Krzemienczuku, Potoka, Maximowki, Omelnika ze wszystkiemi mie1-
czanami miast pomienionycb, ktбrzy wszyscy potnocnikami nltej mianowan~go 
uczynku byliscie, jako Stronie s,du pomienionego przynalet"cy ze wszystklct1 
dobr W. W. ruchoшycb і nieruchomych, sum pieni-:tnych, przykazujemy, аЬу
§сіе W. W. przed S11dem aaszym Gl6wnym Trybunalskiem Koronnym Lubel
skiem od polotenia pozwu tego za пiedziel dwie аІЬо па ten czas, gdy ta 
sprawa z regestru spraw :tolnirsklcb porz•dkiem innych spraw zawolana bt:
dzie, oblicznie і zawicie stali na :talob-: і prawne poparcie Urodzonego Pana 
01brychta Arciszewskiego, ktory W. W. Szlacht-: Samych przez Siebie, а was 
miesczan poddanych і innych wszystkich, z bytno§ci" Panow waszych wam we
dle prawa nalet1'cych, па tente termin wespol pozywa, а mianowlcie: W. W. 
t:rz«:dnicy Siadowi Groccy Кijowscy о to, te w. w. w sprawie przez terazniej
szego powoda przerzeczonym pozwanym do przysluchania si~ wywodzenia 
skrutyniey - а to о gwaltowny najazd z chor"gwiami, b~bnami, dzialami, ha
kownicami і inszym or~:tem do wojнy nale:tl\cym w roku przeszlym tysiJ\C 
szescseth czterdziestem siбdmem miesil\ca Augusta dwudziestego trzecieg•' 
dniз, zkupiwszy czlowieka do kupy pod dwa tysil\ca па Horodek, Przewloczn11 
nazwany. mnj~tr1osc dziedzicznl\ W. Р. Jerzego Niemier7yca Podkomorzep;o 
Кijowskie~o, а dliertawy natenczas powodowy, powoda przez dni рі~с wi~zie
nic, w miasteczku Przewloczny domow pnlupienie, komur, skrzyn poodbijanie, 
pieni11dzy, bydet. owiec in vim praedae et spolij pob"anie, czeladzi pozabijanie, 
pustrzelanie, m~czenie, swiecami palenie, "' kurki роІсбw wkr~canie insze vio
lentie, w protestacif-y і pozwie szerzej op~sane, do Sl\du albo uгz~du W. W. 
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Grodzkiego intentowane - od decretu W. W. pozwolenia dilaciey, Exemptus 
Panu Krzeczewskiemu, а z inszemi do tegosz terrninu zawieszenia sprawy ap
pellaciey Panu Wronskiemu і inszym w iJOzwie mianowanym (luboscie z Panem 
Krzeczewskim mi~dzy sprawy tolnirskie dopu§cili) nie mit:dzy sprawy zolnirskie. 
ale mi~dzy sprawy <..:onservat Wojewodztwa Кijowskiego, Wolynskiego, Braclaw
ikiego і Czerniechowskiego, gdzie ta sprawa nienalety, przeciwko sluszno§ci 
і prawu pospolitemu dopu§ciliscie, przez coscie powoda barzo uci~tyli і prawu 
pospolitemu sprzeciwili si~; а przetosz was przerzeczony powod z wami, stron«: 
przynale:f:itc•, pozywa do przysluchPnia si~ wskazania przed S11d nas Шбwnу 
Trybuoalski Lubelski, isz Appellacia od Dekretu W. W. przez powoda шi~dzy 
sprawy tolnirskie zalotona ze wszystkim tam miala Ьус, jako па on czas do
puszczono, tak і teraz ma Ьус poparta і conservatia, аІЬо praefixia wasza 
ska11owana, а вprawy samej z regestru zolnirskiego, а nie inszego decidowana. 
Przeto, abyscie W. W. вtаІі і tego wszystkiego na przyszlym terminie przyslu· 
chali ві~ і prawnie odpowiadali. Pisan w Lublinie dnia osmnastego Marca 
l<oku Paliskiego Tysi,cznego Szescвethnego Czterdziestego Osmego. 

Zapi3y Trybunalskie Lu6elskie І. 41 jol. 522 і 523. W Archiwum Gtownem 
Krolestwa Polskitgo w Warszawie. 

IV. 

Actum Lublini in Judicijs Ordinarijs Generalibus Tribunaliв 
R е g n і. F е r і а Q u а r t а р о в t D о m і п і с а m Со n d u с t u в Р а 11 с Ь а е р r o
x i m a Anno Domini Millesimo Sexcentesimo Quadrageвimo 
Octavo. Eiusdem Altera Relatio (Pro parte Arciszewskj ро-

в і t а е сі t а t і о п і s). 

Przed S1&dem пiniejszym GI. Kor. t) Tryb. Lubelskim staп~wszy oczywisto 
Wozny Geпeral W. Кіj. Wol. Bracl і Czern. Opatrzoy Lesko Waskowicz." ze
znal: lsz оп w roku terazпiejszym 1648 mie&ЇfiC& Stycznia 13 dпіа odni6sl pozew 
GІбwпу Koronny Trybuпalu Lubelskiego do Czehryna па Ра n а S t а n і s І а w а 
К r z ес z о w s k і е g о і jego pulk wszystek Czehryбski, ktбr)' to pozew we 
dworku і izbie na stole pototyl і о pnloteniu jego czeladzi publi.kowal. Tente 
Wozny zezпal, isz on w roku tymte 16 dпіа miesi,ca Stycznia odniбsl pozwбw 
dwa takte gl6wnych Trybunalskich autentycznych slowo w slowo pisanych 
jako і pierwszy do miasta Krze1nienczuku і jeden w Zamku па Pana Wron
вkiego, P~skiego, Mikuckiego, Koczorowвkiee-o w izbie па stole, zastawszy 
wszystkich oczywi§cie, polotyl і onym samym publikowal. Drugi pozew w bra
m~e miasta tamecznego ро mieszczan wetkп~wszy, Wojtowi і пiektбrym miesz
czanom publikowal і opowiedzial. Тепzе Wozny tegoєz roku miesiJica і dnia 
odniбsl pozwow dwa slowo w slowo jak pirwszy pisaпych autentyczпych Try
bunalskich do miasta Potoka і jedeп w Zamku w iztie па stole na Pana Wa
leriana Bonieckiego polotyl, drugi za§ па mieszczaпy w bramie miasteczka ta
mecznego wetknf\I і mieszczanom і obywatelom tamecznym о poloteniu jego 
opowiedzial. Tente Wо7.ПУ roku tegosz dпіа 17 Stycznia taJ.cisz pozew jedE'n 
odniбsl do miasta Omelnika ро mieszczaп tameczпych і tenze pozew w bramie 
tameczпego miasta wetkп~wszy wojtowi і inszym obywatelom opowiedzial 
і publikowal. Тепtе Wozпy tegosz roku dnia 18 Stycznia polozyl pozew w mia· 
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steczku Maximowce па mieszczaпy tameczпe і оп w bramie przerzeczonego 
miasta wetkпt\wszy, obywatelom tamecznym о polo:ieniu jego opowied;zial. Теп
zе Wozny tegosz roku osmE'go (sic !) dnia miesi~ca Stycznia taki:i pozew оdпібsІ 
do miasta Кijowa і w domu Slawetnego Pana Michala Balyki przy obecnosci 
mal:iunki jego і czeladzi роІо:іуІ і о polo:ieniu publikowal. Ktбrych to wszyst
kich pozwow w liczbie osmiu teпor stowo w stowo ktory idzie jest taki : \Vla
dyslaw Czwarty (etc.] Urodzoпym Panom Wojciechowi Wronskiemu, Stanista
wowi Krzeczewskiemu Pulkowпikowi Kwarcianemu Wojska пaszego Kozac
kiego Czehrynskiego jako Pryncypalom і roskazujttcym Pulkowi Czehrynskiemu 
na uczynkн пizej miaпowanym Ь-:d14cym, takte Waleryanowi Bonieckiemu 
Osadcy Potockiemu, Michato,_vi ВаІусе, Iwanowi Кizanicy, Mikuckiemu, Pt:
skiemu, І< oczorowskiemu, Wilkowskiemu, Thorzewskiemu, Piotrowskiemu, Mar
cinowi Krzyzanowskiemt., Piotrowi Kozlowskiemu, Pawlowi Pastowoyto·,·:i, Mi
kolajowi Pinczukowi, Hermanowi lwannwi Dziaczenkowi, jako pryncypalom, 
Burmistrzom, Wojtom. Setпikom, Assawulom miast пaszych Krzemienczuka, 
Potoka, Maximowki, Omelnik1 ze wszystkiemi mieszczзпy mia•t pomienioпych, 
ktбrzy wszyscy pomocnikami uczyпku tego ni:iej mianowanego ЬуІі, jako po
mo~пikom, ktбrych wam, pryncypalowit', imiona і przezwiska s14 wiadome, z osoby 

1) Ze wzg1~du na jednakie brzmienie z Rktem pop1·zt>dnim sk1·acam~· t~·tнly. 1•1111..:z
czamy zdania formalne і daty piszemy cyfra111i. 

dobr waszych ruchomych і aieruchomych, som pieni-:tnych prz~kazujemy, aby
seie wier. waszt: przed naszym Glбwnym Trybuпalskim Koronпym Lubelskim 
Si&dem оЬІісzпіе і zawicie, gdy sprawa z regestru przez Woznego mi~dzy spra
wami tolпierskiemi przywolana b~dzie, staп~li na talob~ і prawne poparcie ln
stigatora 82'du Naszego Trybuпalskiego Lubelskiego і jego Delatora Urodzo
пego Jego Мсі Pana Olbrychta Arciszewsktego, ktбry was, przychilajt\C si4: do 

8 
prawa pospolitego па takie sprawy uchwaloпego і protestacyi przeciwko wam 
przez powoda w Gro·dzie Kijowskiem uczyпionej, jako gwaltownikom pokoju 
pospolitego і najezпikom domн szlacheckiego, pozywa о to, te wy, zapomпia\v
szy Boja:tпi Boze.i, milosci bli:tпiego, ostrosci i;rawa і wіп w піm па takich opi
s:anego, niemaj~c tadпego па staп szlachecki reвpectu, wa:iyliscie si~ z chor!\g
wiami, Ь-:Ьпаmі, armat,, dzialmi, hakowoicami і iпszym or~zem wojennym, za
brawszy wolochow rezuпow і ludzi liczпych zgromadziwszy n:i dwa tysi14ca 
wojska, mi~dzy chor~gwie і kwarciane, і iпsze, па to przysposobioпe, podzieliw
szy si~, па dom і mieszkaпi't> wlasne powoda. па uroczysku Przewloczпym пa
;zwane і miasteczko tamte pobudowane l!\dem і wodt\ Dпieprem пajechac, tam:ie 
do szturmu do miasteczka паgІе przypusciwszy, ono opanowac і gwaltem wzi!\sc, 
а potym powoda w zameczku jego wojskiem otoczyc і оЬІес паkоІо і szturmem, 
pocz14wszy od dпіа 23 At gusti do dпіа 28-ego w roku przeszlym 1647-ym te
gosz miesi,ca, przez dni рі~с dobywac і glodem morzyc, nikogo do zamku ni 
z _zamku піе puszczac і powoda z jego domowпiki wszelakiej plci wi~zic і roz
maicie trapic, niewinпych ognist14 strzelb~ zabijac; k~dy miasteczka dobywszy, 
in praedam опо obruciliscie, komory, skrzynie podbijaliscie і cokolwiek w пісh 
ubodzy ludzie mieli pobraliscie; srebra, zlota, pieni!\dze gotowe, sprz~ty do. 
mowe. bydla, owce, swiпie, kопіе, strzelb~, sukпie, wszystko to іп vim praedae 
et spolij poszarpawszy, Jtli-:dzy si~ podzieliliscie, na swoj pozytek obruciliscie, 
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przy ktбrym szturmowartiu, z ogпisty strzelby czeladпika powodowego lwana 
Zakaluzпego pod samem zameczkieш zabiwszy, сіаІо zabite porwawszy, z suk
nie і Ьіdпу koszule obпatywszy, w Dnieprze ciaJo utopili§cie. А па ostatek, 
gdy powod przyjaciбl swoich szlachty zacпej pro:tbami uzyl і do was postat, 
аЬу was od p:-zedsi~wzi~cia waszego odwiedli, Jego Мсі Pana Sieczynskiego 
і Jana Strzalk~ і Marcina Chacia~ (sic !), czego і poganie ві~ strzegli, obraw
szy і obnaiywszy z koni, rz~dzikбw, sukien, czapek, pasow і koszul do wi-:zie
nia pobraliscie, w ktбrym przez dlugi сzав onych trzymaliscie, potym і inszych 
ludzi zacnych і domow slacheckich rodowitych, ktбrych na tosz powod uzyl 
і wezwal Jego М-сі Pana Samuela Jagienta і Pana Jana Paszynskiego і ich 
przewodnika Iwana mieszczanina Кiszynskiego okrutnie і tyransko ognist:\ 
strzelb~ pozabijawszy і konie, [і] со mieli przy sobie і na sobie pobrawszy, 
ciaJa ich w rzece Worskle potopiliscie, insz~ czelad:t ich ustrzelaliscie, por:\
baliscie jako w protestaciey macie wyrat.ono, ktбrym powod wolne prawo zo
stawuje і ich malionkom osieroconym і przyjaciolom. Takze do drugiego Ho
rodka па Bilowodzie dla bezpieczenstwa przez powoda zbudowanego, kilka sct 
czlowieka wys~awszy, szturmem wzi-:liscie, rybakow powodowych pojmawszy, 
rozmaitemi m~kami: to zabijaniem za paznokcie trzask, to wkr~caniem раІсбw 
w kurki rusniczпe, to 6wicaml pal.c, trapillscie, .аЬу wam pochrenki (віс !) ро· 
kazywali, potym komory z zamkam1 dobrze obwarowane odbijaliscie і cokol
wiek ЬуІо pobraliscie : пiewod, вісі rбtne, wielkie і male lipy (? 'sic !), czolny 
wla1ne powodowe lupami naladowawszy ryba1ni zwi-:dlemi, pobraliscie in vim 
praede et spolij, rybakow czy6cie potopiJi czy pozabijali, czego powod dowie-

dzie6 ві-: піе mote, gdytescie ich powi,zanych pobral.i, pasieki і pc;>woda 
·wlasne і mieвzczan kiszynskicb polupilitcie, wielkie gwatty, despekty, krzywdy 
poczyпiliscie, о czem івz szerzej w protestaciey tedy si~ we wszystkiem powod 
dowi86 odzywa і па terminie tez s:r:erzej wywiedzie, kt6rym swoim post~p)(iem 
tak nieprzystojnym pod wіпу w prawie opisane Wier: W. podpadHscie. Do 
ktбrych Wier: W. wвkazaпia па termin wytej oznaczony tym pozwem powod 
pozywa, па kt6rym, jato 11а zawitem, abyscie W. W. stan~li winny Infamiey 
і publicaciey па W. W. skazaпej przysluchali віQ і we wszytkiem вkuteczпie 
powodowi usprawiedliwili ві~. Ріsап w Lubliпie Roku Panвkiego Туві•с Sze86-
set Czterdzieвtego Osmego dnia wtorego Styczпia. 

Zapisy Trybunalskit Lubelskle І. 41 fol. 524 -- 526 v. W Archiwum Glow
rrem Kr6ltstwa Polskitgo w Wanzawie . 

. о о о 

41 



(~О 3 А Ц Ь К Е _,jf, О ВС Т АН Н Я 
П І Д П Р О В О Д О М Г Е Т Ь М А Н А 

р}}; 'О Г .11 А Н А f/f ІІІ Е .11 Ь Н И Ц Ь К О Г О 

. ,()/// а ва тuі еправи бу.10 в•е запізно. Зоrви.1а бу
(ё?_//{! ..-ова РічпоспоJІИтої заваJІR.1ася, і ва украївсь

ких степах в крові й куках ста.10 зарод.уватв

ся нове еоція.1ьве І Аержавие •иття. 

Немирич, як і ів•а иепокозачеиа шляхта, став по 

стороні Річпоспо.пrтоі і кусів р•тувати своє "ття, 
втікати з Украіни. І з тієї хви.ІRВR ві..- уреІ"у.ІІОва

ивя по.1ітичинх ві..-восив України з По.1ь•ею і ві..
ветаво в.1еввя дер•авиоrо .1~у в Україні, ста.1а за
.1е•атн його до.1я, яи: і до.1я всієї української 
8.ІЯХТВ. 

От•е не диво, •о вик.почио по.1ітичній дія.1ьиості 
й боротьбі за новий .1~ д.1я своrо кра•, ві~ав з 
тоrо часу веа свою енергію цей вчений аріявив, зів
терна.1ізоваввй европейською освітою кавдрівивк, 

пнськеивІІЕ і украївськиІ пав, в.1асвих 12 містечок 
і 6і.1ь•е чих 50 сі.1. 

Вехирнч за.пr•ається разом з київсьхик воєво..-ою 

.Л.,.амок кнсі.1ем прнхи.1ьииком розмов з коз&1rакв. 

Ко.пr деякі каrяати нахва.1яJІRся хавчука:ии розігнати 

з6уитоване хлопство, то Немирич казав васакперед 

розг.1яиути схарrи козаків, що звичайно через бун

дючність по.1ьсьхих каr'Rатів нікоJІИ не бу.10 зроб

.1еве. 

А крім того, довелося також Немиричеві зазнати 
ч~мало наклепів від поляків, що шукали тепер козла 
в1дпущення, шукали винуватців воєнних невдач, 

такими винуватцями в їхніх очах були "АРІЯНИ" а 

Юрій Немирич, як патрон аріян, зокрема. 
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Крім того, козаки і чернь не перебира.JШ поміж 
шляхтою, і таким чином та.Еож більшість аріян б~ла 

винищена. Згинув тоді також і стриєчний брат Юрія 

Немирича - Олександер Немирич з Олевська. 

В своєму листі до примаса Польщі Юрій Немирич 

жаліється що тут його на скитальщині не прийня.JШ: 
••• "Як недавно, ко.JШ мене доля з над Дніпра аж 

до Висли загнала, дав знати я про себе JШстом,так 

і тепер, ко ли доводиться чути чимраз страшніші но -
вини про розпорошення поспо.JШтого рушення Воєвод

ства Во.mнського і наступ свавільних ватаг до Вис

ли, зно ва до ВЩШ ана про це, що вважаю найкращим 

для Річпоспо.JШтої, мою думку посилаю." 

Лист Ю.Немирича з 7 вересня 1648 року. 
І дальше пише він: -"Ми такі безпечні, немов ді -

ло до гоєння довгої і хронічної подагри /недуги/ 
йде. А між тим хто не бачить, що цей веред вже до 

горла підступає і що цей пожар так зайнявся, що 

скрізь горить і вже половину Річпосполитої вогонь 

захопив. Лля нас, що вже свої маєтності всі загу

би.JШ, тільки про життя і спасения наше річ іде. 

Рачте знати, що т юкко жити в б ід і і п оне ві рці. 

Не дайте ж ВМПанове по шматках урізувати Отчизну, 

киньмосц зараз всі до рішучих засобів, бо, пробі, 

настали найстрашніші часи. Перше, ск~mчмо посполи

те рушення ••. Вдруге бачу, що без сусідської допо

•оги не обійдемось. Не бачу сусіда, mсий би був 

менше небезпечний для Рі чпосполито ї, mc Ракоці. Щоб 

привести Ракоція до того, щоб він нам допоміг скар 

бом і людьми, ()ДИН тільки бачу спосіб: над і ю 
к о р о н и ••• 

А що діло йде про вільну елекцію, то думаю, що 

це не буде проти закона, ко~ш вмпан з товаришами 

своїми, свої голоси йому обіцяєте і будете старати

ся дістати на це згоду всієї шляхти, поставити йо

му умову, щоб він прийняв като.mцтво. Сам збираюсь 

у Варшаву, щоб тим, чим можу і зумію, служити Річ
посполитій. І./ 

1. Archivum Czartoryskich: cdx 143, Nr. 9. 



/Як бачимо з того, то тут ще Немирич остається 
вірним своїй ідеї про єдність Річпосполитої, бо він 

ще не бачить, чи може не зумів бачити того, що Ко

зацька Україна може існувати, mc самостійна держава 
Та правду кажучи, не носився тоді ще з душсами про 

самостійність і козацький гетьман Богдан Хмельнцць

кий. Властиво тут і не має дивниці. Для Немирича 

як магната, були б.mщі маr'нати чим козацтво. Подіб

ного наставлення був і пізніший київський воєвода 

Адам Кисіль, mсий на ціле життя залишився льояль

ним до Річпосполитої. Немирич в перших роках війни 

с~оїть по другій стороні барикади, тобто знаходить

ся в польському таборі. Dачимо його під Зборовом, 

бачимо і в пізніших кампаніях. Пізніше знаходиться 

в шведському таборі. Але невдачі відкривають йому 

очі. Він помалу починає розуміти, що його місце не 

в Варшаві чи у шведському таборі, а там в козацькій 

резиденції Чигирині. І так то Немирич пізніше міняє 

свої погляди і орієнтацію, знаходить своє призначе

ння і віддає всі свої сили на службу своїй Батьків

щині Україні./ 
Одночасно на конвокаційному Соймі він зо вс і:м:а 

послами української шляхти гаряче промовляє за ам

нестію для козаків: -"Бо ко.JП1 В:МПанове на ам:нестію 

не дозволите, то знайте, що і нас погубите і краї 

наші, і самим ВW!анам достанеться!" - казав тоді 

Юрій Немирич. І./ 
І{оли обирано депутатів ДJІЯ усталення пуmстів 

для конфедерації і пригадали традиційний пункт про 

забезпечення миру і свободи для різновірців, то 

більшість присутніх відмовилася від вибору Немири

ча до депутації, мотивуючи це таким аргументом: 

-"Він не визнає Св.Тройці, і він не має права за

сідати разом з нами, ані з нами розмовляти. М!І по

винні тих різновірців уникати мов зарази." 

Немирич відпові в їм: -"Тут не консилію:м, а кон

вокапія ! " 2 ./ 

1. Archivum Czartoryskich: cdx 378, folio 583 
2. Ja.kub Micha~owski: Ksitga Pamietnicza. 

pag. 353, ~ Krak6w, 1864. 
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На еле1Сц1 :иному Сой11і Немирич виступає проти кан 

дидатури Яна Казі:міріІ. і підготовляє Грунт для об
рання королем се:мигородського князя Юрія Ракоці І. 
Тому, що підчас тих переговорів князь Юрій помер, 

то ця справа втратила актуальність. 

Зі смертю князя Ракопі, на якого стіль:ки надій 

поклада.JПІ реформатори, перемогу здобула маrнацько 

-шляхетська олігархія і вибрала коро.лем Яна Казі
міра. Сталося це за згодою Козаччини, 11to особливо 

розчарувало і вразило дисиденте ьку шляхту, як а на 

козаччину стільки надій покладала. Юрій Немирич

усувається після того на деmсий час від ширіІІоЇ по

літики. 

Крім того, київський воєвода Януш Тишкевич подав 

на нараді Со йму внесок, щоб відібрати у Немирича 

київське підкоморство, покJПІкашчис ь на те, що пру

с ький соймик не допустив аріянів до жодних постів, 

сконфіскував їхнє майно, а аріян засудив на бані

цію. 

Та за Юрія Немирича заступиJПІся в Соймі: Януш і 

Богуслав Радзівілли, Герард Денгоф - воєвода помор
е ький, Андрій Лещинський - воєвода де-рптськии 1 

Збігнєв Горай - Горай ський - каштелян хол:мський. 
/Всі до речі кальвіністи, які ще бу.JПІ толеровані в 
Річпосполитій./ Вони тепер на С.оймі говори.JПІ про 
кривди, які заподіяно Нем:иричеві, про те що, його 

до київського підкомп~ства не допускають, і що його 

осуджено декретами Коронного Трибуналу. 

Та головний обвинувач київський воєвода ТиПІJСевич 

пuчав тепер закидати дисидентам: таке: 

•• ''~а ссН: J.. tei st6w, Eani st6w, l\ \otakrбw і Лrianбw 
do siebie przyjmuj~, ktбrych na Synodzie Toru~skirn 
onst~pili і odl~czyli, albowiem nierodni сі Ьуе w 
spo~eczno§ci і ~єdno§ci, ktбrzy rбznice czyni~ w 
B6stwie, jako JMFan Niemirycz podkomorzy kijowski 
zacne~o urodzenia, ale z~ej wiary і z!e~o rozumie
nia, і przeciwko Hzplitej wyra~nemu prawu rrzeszy, 
wiedz~c dobrze, ~е wojewбdztwo kijowskie nikoєo nie 
przyjmuje do urz~dбw, tylo Katolikбw і П!ahoczesty
wych, Arian6w za§ ani wspomnie6 ka~e, onych od for-
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tun, honor6w і spolecznosci mieszkania ruguj~c -
niech rewokuje, wyznanie sw.Atanazego wiary uczyni, 
zaraz z nami za brat bedzie." 

На що відповів йому Юрій Немирич: 

-"Nie na dysput~ tum przyby~, ale na obierania . 
Kr6la!" 

ВідповіJШ йому: 

-"Niemasz \-JИPan wolneF;a p:3:osu obierac Krбla ani 
z nami spбlkowac, і Fanowie dyssydenci niech raz 
na zawsze nam dadz~ deklaracj~, je~eli Arianбw do 
siebie przyjmuj~··· 

ВідповіJШ їм вище названі дисиденти: 

-"Иу nie tych, со о wiar~ czyni~ rбznice, ale 
tych kto w wierze jednej maj~ r6zne opinie do sie
bie przyjmujemy, za swych ••• 1 

Їдучи на КО'J>ОНацію короля Яна Казіміра до Кра
кова, Юрій Немирич затримався деЯІСиЙ час в Торуні 

і тут в присутності своїх одновірців: Самуїла Пmи

пко вс ького і станіслава Ві лько вс ького поді лив свої 

маєтки з братами. Бо mc найстарший в родині він о

пікувався ними дотепер. 2 / 
А було того майна: 12 містечок і 75 сіл. Потреба 

поділити цей маєток виявилася конечною. Через воєн

ні знищення і спустошення, кожний із братів нама

гався тепер на власну руку затягнути собі нових 

осадників, щоб наново розпочати відбудову знищеного 

життя. Юрій затримав для себе ГороШІСи, mci укріпив 
і вони тепер були його резиденцією. Володислав от

римав Норинськ з сусідніми маєтками, а Степан -
Черняхів з сусідніми маєтF~"··-

1. Pamietniki do panowania Zygmunta ІІІ, ·1.:З:adys~awa 
IV і Ja~a Kazimierza. 'Z, rekopisu wydat к.·~:.;,Jojcicki. 

~ Q4 
Т.ІІ, раЕ.22-23 1.,arszю'1a, 1u О. 
2. \/.Hudka: i<eformacja w 1-olsce. 1'.IV, pag.F:б. 
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2. 

3. 

Треба ще тут також згадати, що Володислав Неми

рич також вчився в Голляндії в університеті міста 

Лейден, де був іматрикульований в 1639 році. А в 
1640 році вчився в Орлеані, у Франції. Потім був 

овруцьким старостою і помер в 1653 році. 

Наймолодший брат Юрія, Степан Немирич, виїхав .в 

1646 році вчитися до Орлеану, а потім до Парижу в 

супроводі Станіслава·любінецького, відомого тоді 

вже ученого теолога, астронома, історика і поета. 

Повернувся до дому вже в часі козацького повстання. 

Він стає нерозлучним другом брата Юрія і командує 

міліцією в Черняхові. 1./ 
По коронації Яна Казі мі µа на польського короля, 

Немирич повертається на Волинь і тут разом із свої-

ми одновірцями відбуває соймик в м.Луцьку. На тому 

соймику була також київська шляхта, яка вирішила 

організувати військо. Юрія Немирича обирають Гене

ральним по.лковником. 3 тим вій ськом Немирич бере 
участь по стороні короля Яна Казіміра в бою під Збо

ровом в 1649 році. Та ворожа постава короля до ньо
го, змушує його шукати собі інших доріг, бо на лас

ку короля не було жодних виглядів ні надії. Тому то 

він звертається листом через післанця від Януша Ра

дзівілла до князя Ракоці, - Володислава Любінецько

го,- де просить Ракоці, щоб князь призначив йому 

якісь маєтки в Семигороді, з mсих він міг би вижити 
з своєю родиною, а також щоб дозволив вис.11ати синів 

до Семигороду. 2./ 
Як бачимо, Немирич все ще залишається на стороні 

ворогів козацького повстання. Він організує тепер 

оборону Полісся від козаків і черні. А в 1654 році 
на оборону Литви від :моско в,..с ької інвазії посилає 
полк найомного війська. з.; 

S.Kot; Polacy na studiach 
A.Szilagyj: Transeylvania 

w Crleanie w XVI і XVII w. 
et Bellum Boreo-Orientale. 

Budapest, 1Е90 Т.І, pag.45. 
VOLUHINA L:r;GШ.i, IV, 2, pag. 677 
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"Echo tego spotykamy na ~ejmie: -Asekuracja 
zaslug Jerzemu Niemiryczowi sie to z rachun
kбw skarbowych pokazalo, ze ••• na rer,iment 
1000 piechoty cudzoziemskiej 1654 r. dawniej
szych, а potem nowych od 9 sierpnia 1655 zas
iug ••• winno jeszcze zostalo z~otych 76.800." 

~л У ж Б А р А Ї н І 

r~-' U//. ереяс.лавська угода гетьмана f)огдана Хмельниць-
J ~~j кого з Мос~вою спонукує Юрія Немирича до тісні

-. ших з в' язк 1 в з мо лод им се миг о роде ЬІСИМ князем 

'Юрієм ІІ Ракоці, бо Немирич і далі носиться з дум

кою посадити князя на престолі Річпосполитої. 

Тимчасом починається війна з Швецією. Шведські 

війс·ька входять до Польщі, і Jnpiй Немирич їде до 

шведе ь:кого табору де 7 .mстопа.ца 1654 року складає 
присягу шведе ькому королеві Карлові Х Густавові. 

Зразу ж здобуває довір'я в короля, тсий іменує його 

генералом і віддає йому команду над значним відділом 

війська. Непопуляnний в народі король Ян Казімір у

тік із краю на mлес ьк. Майже вся Польща піддалася 

шведам. В тому де те і протестанти, а між іншим і єпи

скол Моравських Вратів, Ян Амос Коменський, бачили 

"палець Божої кари." А шведський король заімпонував 

усім своєю енерrією. Немирич і .mцарство з Волині і 

~о~ісся, хотіли тепер завести твердою рукою порядки 

на своїх землях і спровокувати шведів до війни з Мо

сквою. Одначе король Карло Х Густав не хотів того. 
Таким чином надії на шведську по:м:іч скоро розвіяли

ся. 

3 р о з у м і в тепер Юрій Немирич, щ о а н і 

ш в е д с ь к и й к о р о л ь, а н і с е м и г о

р о д с ь к и й к н я з ь не дадуть надії на зре
алізування його плянів. Тому то прощається з ними і 
повертає свої очі на схід, де гетьмана 

повертає свої очі на схід, де гетьман Богдан Хмель

ницький розбудовує Козацьку державу, і де вже бага-
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то з с т а р о р у с ь к о ї m л я х т и включає 

свої сили до тої державної будови. Бере отже реко

мендацію до гетьмана Богдана Хмельницького і їде до 

Чигирину. 

Гетьман Богдан Хмельницький, розчарований Москвою, 

дуже радо приймає тепер королівського посланця каш

теляна Бєнєвського. Тут хочу нанести слова з пам'ят

ника Миколи Ємйоловського, де він пише: -"По битві 

під r'олемб'єм, Немирич абшит /попращався/ від ко
роля взяв і під Варшавою дружньо з ним розійшовся. 

Тоді то якраз Виговський закликав козаків, щоб по

кинули Ракоці, по.лякам кrшвди не -роби.ли, а з Укра

їною проти Москви як най скорше виступали і на Ук

раїну поверталися. Тоді то козаки разом із своїм 

по.mсовником Антоном Ждановичем ріку Вислу під Зави

хостом перейшли, і тут до них прилучився Юрій Не

мирич із своєю хоругвою. - І далі пише Ємйоловський 

таке: - Немирич з гетьманом взяв коньюкцію і розпо

чав часті зносини з Виговським, говорячи, щоб коза

ки домагалися від Річпосполитої виконання Зборівсь

кого договору. Король Ян Казімір що правда в тому 

не відмовлявся, але відкладав це до наступнього 

Сойму, обіцяючи при тому ласку для Немирича в Річ

поспо.литій. І./ 

/Як бачимо з того, то й поляхи обав.ляються, щоб 
їм Юріtі Немирич не наробив якого JІИха з козаками. 

'І.' ому йдуть сттроби, щоб його знова перетягнути до 
Річпоспо.литої. Навіть стараються, щоб коро.ль Ян 
Тf азі:мір дарував йому .ласку, тобто дав йому повну 
амнестію і пробачив прогріхи Немирича, що він був 

зв'язався з шведським коро.лем і навіть був з.ломив 
йому присягу на вірність. Одначе Немирич вже біJІь
mе тому не вірить і розра6.ляє п.ляпи з гетьманом 

Г>огданпм Хме.льницьким та Іваном Ниговським./ 

1.Pami~tnik Mikolaja Jemiolowskiego 
РР• 130, 141. Lw6w, 1850 



Гетьман Козацької України Богдан Хмельницький 
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ТТрибувши до Чигирина, Юрій Немирич застає геть

мана Богдана Хмельницького ще живим. За три тижні 

перед смертю гетьмана,він отримав від нього потвер

дження про прийняття Немирича до Війська Запорізь

кого в ранзі поJІІСовника, і обіцянки про повернення 

йому його маєтностей, що лежали на Лівобережній 

Україні. 

По смерті гетьмана Богдана Хмельницького, геть

маном стає його малолітній син Юрій, а до того часу 

є реrентом, тобто виконує владу гетьмана Іван Вигов 

ський , який походив з дрібної шляхти в Овруцькому 

повіті на ВоJІИні. В очах Виговського Немирич був па 

ном з високого роду, високої освіти, багатим магна

том, імпонуючою постаттю і щасливим здобутком для 

ведення дипломатичної політики Козацької Держави. 

І гетьман Іван Виговський і Юрій Немирич, розу

міли, mcy то підлу політику веде супроти Козацької 

Держави московський цар, який уважав Переяславсь

ку угоду з а ці JПСо вите підпорядкування України, Мое -
кві. Обидва вони буJІИ виховані в РічпоспоJІИтій, і 

не зважаючи на останні криваві війни з нею - шука

ли доріг, щоб дійти до порозуміння з РічпоспоJІИтою. 

Ro дотеперішні надії на поміч Туреччини, кримсько
го хана, шведського короля, московського царя і се

мигородського князя - не виправдаJІИся. Але тепер і 
сама Річпосполита була роздерта внутрішнім хаосом 

і шведською окупацією. Та помимо того Немирич з Ви

говським уже від самого початку почали кресJІИти 

пляни на майбутнє. Насамперед треба було сконсоліду 
вати Козацьку Державу і зміцнити позицію гетьмана 
І вана Виговського, якого, правду кажучи,, деякі з 
козаків не хотіли признавати. А крім того, проти 
нього московські висланці розпочали шалену агіта
цію. 

Тому то 6 жовтня І657 року Немирич в гетьмансь-

1с ій резиденції Корсуні, укладає союз із шведським 
королем Карлом Х [~ставом. Цей союз ЯІС такий, був 
спочатку зв~рнений проти Річпосполитої, а в майбут

ньому мав бути використаний проти Москви. Та погром 
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шведських військ у Польщі зробив цей договір нереа

льним. І./ 
Гетьман Іван Виговський з Юрієм Немиричем,тепер 

с:керовують свою увагу на Річпоспо.литу і щораз час-· 

тіше і прихильніше приймають польських послів, яких 

посилає король. Це викликає велике підозріння в·Мо

скви, що бачить тут руку Немирича і відтепер почи

нає пильно слідити за кожним його кроком. Ко.ли Ю

рія Немирича призначено козацьким полковником і ко

ли він як номінований поJЩовник увійшов в ряди 

козацької старшини і та:ким чином знову отримав ман

дат на свої маєтності, то це довело москвинів до 

ша.лу. Москвини вимагають тепер від гетьмана Івана 

Виговського усунути того єретика і JПОтра з поміж 

почоту козацької старшини. Бо для того німця і єв

рея тут немає місця. 2./ 

Ко.ли одного разу Jnpiй Немирич вислав обіжного 

листа до підданих своїх міст українських, до ота

манів, сотників і війтів, написаних в людяному і 

прихильному тоні, де він їх закликає, щоб гамува

ли всякі бунти і приготовляли хліб для війська, -
то це письмо вже в:коротці через ворогів Немирича 

опинилося в царсь:кій канцелярії. Вороги Немирича 

скаржаться цареві, що Виговсь:кий керує самостійно 

навіть на територіях які підпорядковані царському 

протекторатові. Наступає тепер слідство царських 

висланців, яке триває цілими місяцями. Але й тепер 

не вгаває в сво їх донос ах до царя, полтавс ь:кий пол

ковник Мартин Пушк ар, який з а тихою царе ькою з го -
дою готується до збройного виступу проти гетьмана 

І вана Виговського. 

1. A.Szilagyj: Transsylvania et Bellum Boreo
Orientale. І. pag. 45. 

2. 
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Послів, mci з наказу гетьмана Івана Виговського, 
прибули до Москви, запитували москвини: -"Хто ж то 
є такий у Запорозькому Війську 11 .JПОтер Немирич"? 
Чому гетьман віддав йому такі міста, те: Кременчуг, 
Переволочну, Кишеньку, Кобельськ, Білики і Санджа
рів? Коли саме гетьман ці міста йому передав? Чому 

гетьман ".лютрів" в своєму війську тримає? І щоб пос

ли сказали гетьманові, щоб він всіх тих .лютрів з 

війська повиганяв." /Москвини мають тут на думці т. 
з. "Гетьмане ьку Гвардію" що скла,л;алас я пере важно з 

наємних вояків. Були це в більшості німці, одначе не 

бракувало там англійці, голляндців, фрізійців, мадяр 

і багато ще інших народностей. Тому, що вони здебіль

ша були протестантами, тому москвини да.JПІ їм загаль

ну назву "лютри". Гляди про цю Гвардію мою статтю 

поміщену в органі Фрізійської Академії "Ут де Смідте" 

за місяць вересень 1973 р. прим.автора./ 

В королівських кругах у Варшаві було вже відомо, 

що Юрій Немирич радиться з королівськими посланцями, 

щоб розв'язати козацькі справи на нових і широких 
підставах, і що автором тих концепцій є саме Немирич, 

який уважав всі дотеперішні договори і постанови "за 

н е в и с т а ч а л ь н і • " Мав він на думці Зборі в
с ький і Білоцерківський договори, теі не були ніколи 

зреалізовані, а між іншим ану.лювання Берестейської 

Унії. На місце тих угод, Немирич висунув дуже смі.JПІ

ву як на ті часи концепцію про створення автономно

го Великого Руського Князівства, яке увійшло б те 

третій член до федерації з Польщею і Литвою. Це був 

дуже сміJПІвий плян як на ті часи. tlідгомін про цей 

плян докотився аж до Голляндії, про що зареєстрував 

це на своїх сторінках "Голляндський Меркурій" за 
місяць лютий 1658 року. Гляди додаток на слідуючій 
сторінці в голляндській мові. 
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/Подаю тут переклад; з голляндсЬІСоЇ мови./ 

І. Польський король повинен нобілітувати ІО.000 

козаків. 

2. Воєвідства: Київське, Брацлавське і Чернігівсь

ке, повинні на вічні часи заJШmатися в козаць

кій посесії /власності/. 

з.Ані польський король, ані РічпоспоJШта не мають 

мати права номінувати воєвод, чи інших урядни

ків, таких як: підкоморія, підскарбія та інших 

яких тільки вони /козаки/ мають право собі виби
рати. 

4. Їхні /козацькі/ воєводи та інші урядники мають 
бути Руської ві~и. 

5. Їхні /козацькі/ вибрані воєводи мусять мати пра
во засідати в Сенаті і Сеймі. 

6. Як що козаки забажають бити свою власну монету, 
тоді в їхньому краю жадна інша монета не сміє 

бути в обігу. 

7. Унія і уніяти повинні бути в цілій Польщі і Лит

ві зліквідовані, як такі що ширять ворожнечу се
ред Грецької Релігії. 

8. Їхні й Коро лі вс ький Маєстат може вставити до сво -
го титулу, Пан Великого Князівства України. 

9. Отсі представлені пункти /козаками/ доводять до 
того, що вони /козаки/ готові служити Його Коро
лівському Маєстату і РічпоспоJШтій, як рівнож 
стояти під його командою. 
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Дехто уважав його фантазією, а найбільші політики 

того часу не могли його ціJПСовито зрозуміти. Вв,цно 

це з листа Яна Лещинського, писаного до короля Яна 

Казіміра 5 вересня 1658 року. 

\·Jarszawa, 5 wrzesnia. -''Та wiacJomosc nie bard~o mi 
si~ :podoba, ~е \.yhowski znowu seorsivum sta

tum potrzebuje jako w Litwie ••• І drugi punkt jest: 
wolne w Folsce zaciCl~i niemieckie, czeV,o J,i twa nie 
ma - аЬу per se chcieli Ьус indepenr1entes racze j soc~ 
niz cives corporis unius Reipublicae. Skqd te koncep~ 
ty? Snadnie si~ domyslic, ~е to tam ktos chce Ьу6 
het~anem nad lud~mi te~o nowero zaci~~u.(Niemirycz.) 

Zycz~ tedy і suplikuj~ unizenie, Rby ' .. 'asza Kr6lew~ 
ka J•iosckazal panu wolynskiemu ( 13ienie\'1skiemu) ofiaro-. 
ka Mosc ~aza~ panu wo1ynskiemu (Bieniewskiemu) ofia
rowac < 1; iemiryczowi) nietylko pardon, ale і :raskEZ. par· 
ticularem 'if'K~! •.. iem ja, ze pan wolynski nie jest dob
rze afect (Niemiryczowi), ale in publicis neRotiis 

• 
passiones animi trzeba supersedere ••• Zycz' pana Nie-
mirycza ukontentowac ofiaro\vaniem ти ~aski \;КІ·1 d.ygni
taie ~ielkie~o Xiestwa ••• kiedy Ьу jui, ut praefert, 
zostal Rusinem, aJ.ias boj! si~, Ьу ta rzecz causam 
nie da:l:a ad novas turbas.'' 

В іншому листі той самий Ян Лещинський підозрі
ває Юрія Немирича, що він плянує створити подібну 
федерацію Річпоспо.mrтої, mcy він бачив в Нідерлян
дах та Швайцарії, і що хоче також притягнути до со
юзу Кримських татар. Він виводить свої думки з то
го, що Немирич набрався тих поглядів підчас своїх 
студій у в11ще названих країнах. І. 

Ю~ій Немирич дуже добре здавав собі справу з внут
рішнього поділу і анархії серед козаків по смерті 
гетьмана Богдана Хмельницького. Він передбачав зброй
ні бунти і повстання з підтримкою Москви проти геть-

1.L.Kubala: Wojny dunskie і pok6j Oliwski. 
рр.242-44, 481, 532, 543. 

Lw6w, 1932. 
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мана Івана Ниговського. Щоб забезпечити гетьмана віл: 
тієї анархії, Немирич дбає про організацію військових 
з'єднань у ІО.000 вояків, які ма.ли б становити геть
манську гвардію і були б безпосередньо під командою 
Немирича. І цей незвичайний як на ті часи постулят 

таки перевів в життя. 

Військо це складалося переважно з німців, угор

ців, фрізійців і голляндців. Воно не втручалося у 

внутрішню політику~ а служило в11кJDОчно за платню і 

совісно виконувало накази свого працедавця. 

Це військо виявило себе вже тоді, ко.ли підчас 

переговорів гетьмана Івана Виговського з відпоруч

нив:ом польського короля ка~'Ітеляном Б'єнєвським, ви

бухло повстання полтавського полковника Мартина Пу

шкаря, гетьман Іван Виговський тоді за допомогою 

своїх вірних козацьких полків, а між ними і своєї 

гетьмане ької rварді ї, зложеної з тих наємних вої

ні в, і з татарською поміччю, погромив на голову 

полковника Пушкаря, де останній наложив голово10. 

ІО липня польський Сойм дав повне право каште

лянові Б'єнєвському для ведення дальших перегово

рів з гетьманом Виговським. А вже 16 вересня 1658 
року підписано в таборі під Га,л,ячем договір,. що 

ув1ишов в історію як: "Га,л,яцький договір",Гмяць
ка угода'', чи "Гмяцькі пакти." 

Вс лик а печатка гст ьман а І uщ1 а Нпг о вс ького, 

мана Пе.лин:ого Руського Князіnства. 
як геть-
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•.. ·/}..: Д Я Ц Ь К А (!/У'г О Д А 
~- .}- оєвідство київське, брацлавське і чернігів,)_·11 ське ма.Jш б творити одну цілість, mca входи ... 

-:_/..} ла б на федеративних умовинах у склад Польсь
ко - Литовської Держави, але з широкою автономією. 

Начальна в.лада на Україні на.лежала б гетьманові. 
Йому належаu11а б mc і ра~ьmе в.лада над козака~m і 
командування всіма збройними силами. Йому на.лежить 
уря,л; київського воєвади і першого сенато-ра на Укра

їні. До гетьмане ької булави належить чигиринське 

староство. Крім того буде створено для Ук-раїни нові 

пости: Канцлера, МаршаJПСа і Підскарбія, mci ма.ли б 

керувати ве:r?ХО впою адміністрацією. Канцлер має пра

во видавати чере.з свою канцеля-рію всі світські 
керувати верховнои адміністрацією. Канцлер має пра

во видавати через свою канцелярію всі світські й ду

ховні надання і пщ1ві.леї та приймати відк.JПІки в цих 

сп-равах. Маршалок має вести судівництво і для того 

буде створений Вищий Трибуна.л на Україні. Підскарбій 

відає українською скарбницею. У Киї, чи 

відає українською скарбницею. У Києві, чи іншому :міс

ці мають створити окрему карбівню /минницю/ для гро
шей. Будуть відновлені пости воєводів,каште.лянів і 

ще деmсі. Всі сенаторе ькі пости в київському воєвід
стві мають одержати шляхта грецького обряду. В двох 

інших воєвідствах на переміну православні й като.JПІ
ки. 

Українське військо буде складатися з ЗО.ООО коза

ків і ІО.000 затяжних./Наємного війська./на ут-ри:мання 
війська будуть призначені прибутки з королівських 
маєтків і маєтків духовенства, та податки з Украї-
ни. 

По льс ьк і й mляхе те ьк і військ а не мають права 

входити на Україну; а коли вони приходять mc допо
міжні війська, то повинні ставати під команду геть
мана І вана Виговського. 
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Що торкається найвищої законодатної влади, то не 

визначається точніше її організації; правдоподібно 

має залишитися давня козацька рада, але зреорганізо 

вана і скріплена представниками інших станів. Вибір 

кандидата на гетьмана, мають переводити спільно вс і 

стани: козаки, шляхта і духовенство. 

Козакам будуть забезпечені всі права, а саме: 

свобода від всяких податків, тягарів і мита. Свобо

да варення напоїв, вільне мисливство і рибальство. 

Суд відбуватиметься за козацьким законом. Дозволя

ється нобілітувати визначніших козаків на пропози

цію гетьмана. 3 кожного поJПСу ІОО козаків мають от

римати нобілітацію /шляхетство/. Проголошується 
загальна амнестія для учасників війни з Польщею. 

ffасуються всі засуди і конфіскати. Шляхта і духо-

венство, mci покинули Україну, дістануть тепер доз
віл гетьманським універсалом, що можуть безпечно 

повертатися на свої старі місця. 

Повеnтаються всі права віри, не тільки в При

дніпрянщині, але всюди: "те далеко мова руського 

/українського/ народу сягає", - а саме: публічне ви 
конування церковних обрядів, закладання нових церков, 

повернення конфіскованих церков. Духовенство повин

но під.лягати тільки церковним судам, а не урядовцям 

чи панам. Грецька віра не повинна становити пеµешко

ди для отримання різних посад по містах. Уніятська 

Церква за.лишається а.JІе забороняється поширювати її 

на нові місця./Тобто вона була засуд?'(ена на повільне 
вимирання. ТТ рим. М. Г:рик/. Риме ька ві ра на Україні має 
рівнопnавність з грецькою вірою. 

Київська Академія одержить ті самі права, mci ма-

ла Краківська Академія, одначе застерігається, щоб 

у Київській Академії не працr')ва.ли професори аріяни, 

.лютерани чи кальвіністи, і щоб там не було місця 

для протестантських студентів. В іншому місці на 

Україні мають ще також заснувати подібну Академію. 

В місці осідку Академій могли ще існувати інші 

/польські/ школи. fімназії,колегії й інші школи чи 
навіть друкарні можна всюди без жадних перешкод за

с но ву вати. 
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На жаль, не всі домагання укnаїнців прийнято в 

Гадяцькій угоді. Укnаїнські делегати домагаJПІся Ве

ликого Руського Князівства, і щоб до його складу 

входили також попуч із Надніrтрянщиною і Західні Укра 
їнські Землі, як: Воєводство Волинське,ПодільсьІСе, 

Руське, ~елзське, та пинський і мстиславський по:віти 

де урядовцями ма.JШ бути тільки православні і щоб 

Запоnозького Війська було 60.000. Тобто зразком того 

Великого Руського Князівства, мало бути Велике .JТи

товське Князівство. 

Одначе цих домагань не довелося в цілості реалізу 

вати. Україна отримала тіл~ки автономію, а не держав 

ну рівноправність з Польщею, і ця автономія мала по

ширитися тільки на Надніпрянщину, а не на всі україн 

с ькі землі. Головні ідеї, за які ведено змагання, -
з'єднання всієї української території і державна не
з а.лежність, з а.лиши.лис я нездійсненими. Гадяцьку уго

ду в самих початках викриви.ли польські можновладці. 

А без прийняття цих основних точок ,за які змагався 

•nій Немирич, вона, тобто Гадяцька угода, залишалася 

тільки тимчасовою комбінацією і не могла в.важатися 

сталою і довгочасною. 

Можна тут поставити запитання: -Що спонукало Ю

рія Немирича до союзу з JТо.льщею, задовольняючись ті

льки автономією, а не ціJПСовитою самостійністю? 

На це запитання можна дати різні відповіді, одна 

че одна відповідь певна. Головною метою тої угоди, 

м а л а 6 у т и п е р е д и ш к а після десяти

.літньої війни. Крім того, Юрій Немирич ясно бачив, 

що в будуччині мо~на буде собі дати легше раду з 

fТо.льщею, ніж з ~{осковщиною. Тому то за всяку ціну 

він старався намовити гетьмана Івана Виговського до 

розриву з Московщиною і ануJПОвання Переяславської 

угоди. Одним словом: - Немирич був готовий принести 

тимчасову жертву, переміни державности України на 

автономію, і таким чином забезпечити Укnаїні захід
ні й південні кордони. За той час ма.ла Україна на

году загоїти свої рани і зрости на силі. А ~оді щой 

но можна бу.ло вимагати для себе більших прав. Неми

рич був блискучим політиком. Він бачив, що війна на 
всі сторони принесе неминучу загибель для України, 

бо 



яка і так була роздерта хаосом і внутрішньою боро

тьбою. nтже угода з Польщею була ще найвигідніша 

для виходу з того важкого становища. Звичайно, це 

вимагало жертв і деmсих поступок. Одначе коротко

зорі політики як з козацького, так і польського 

табору цього не розуміли. Ворожнеча й ненависть до 

поляків ще не ущухла, а крім того і Москва всякими 

способами намагалася цю ненависть підсичувати, і 

таким способом зводила на нівець всі пляни Немири

ч а й Виговського. 

Так само бі.льmість магнатів в Польщі, прийняла 

цю угоду з застереженням, а то й з обуренням. Ко

ли б Польща була на п'ятьдесять років раніше вису
нула подібний плян для розв'язання супеnечностей 

поміж нею і Україною, то успіх цього пляну був би 

повний і не було б кривавих міжусобиць поміж обома 

народами. А так тепер магнати, які причинилися най 

більше до тих міжусобиць, були обурені, бо навіть 

через таку автономію України вони втрачаJШ там 

свої посілості і свою владу. Ко.;ш б Польща пішла 

повністю на зустріч Українській Козацькій Державі, 

то теперішня історія інакше виглядала б. 

Та проти Гадяцької угоди виступив також і Рим, 

роблячи натиск на латинських польських єпископів. 

nсобливо з гарячим проханням до папського нунція у 

Варшаві звертався тодішній уніятський митрополит 

Гавриїл Коленда, побоючись цілковитої ліквідації 

Rерестейської Унії з І596 р. /І. 
У ватиканських архівах збереглося багато листів 

осdб дуже неприхильних і неприхильно наставлених до 

Юрія Немирича. Папський нунцій у Варшаві дуже пиль 

но стежив за кожним кроком J()рія Немирича і всіма 

етапами Гадяцької угоди. Він також повідомляв Вати 

кап про смертельну небезпеку, в якій опинилася 

Уніятська Цеnква, про що доносив йому вже вище зга 

дуваний митрополит Гавриїл Коленда. /2. 

1.Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ukrai
nae Illustrantia. Vol.I. 1075-1700, M.P.Athana
sius G.Welykyj. р.р.506-574. Roma, 1953. 

2.Epistolae Metropolitarum Kioviae Sive Catholi
corum. 1637-1673. coll.P.A.G.Welykyj. 

Roma, 1956. 
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Та не зважаючи на всі протести, Сойм Річпосполи 
тої схвалив Гадяцьку угоду, хоч дуже скореговану і 
заприсяг її король Ян Казімір і польський примас 
Вацлав з Леmна. Польський єпископат зложив протест, 
що торкався fіерестейської Унії. Одначе той протест 

був дуже не виразний. - "Ми по боюємс я з а Унією і бо·Ї 
мося її втnати. Одначе ми не можемо протеставитись 
цьому". 

Заприсяження Гадяцької угоди відбулося 12 травня 
1659 р. А вже передтим Юрій Немирич виголосив в Сой 
мі свою знамениту промову, mca набрала міжнародного 
розголосу, бо король, а властиво королева, намага
лися за допомогою козаків дістати собі підтримку в 
сво їх плянах спадкоємства трону./ І. 

Українську-Козацьку делегацію очо.mовали такі 

визначні особи як: майбутній канцлер Великого Русь

кого князі вс тва тnрій Немирич, Прокіп Верещака,Феді р 

і Константин Виговські, Григорій Лесницький,Тиміm 

Носач, Остап Федкевич, Степан Сулима та Іван Груша. 

Саме число послів виносило парусот осіб. 

ТТравославне духовенство репрезентували: Київський 

Митрополит Діонісій Балабан, львівський владика єпис 

коп Арсеній Желіборський, перемиський владика єпис

коп Антоній Винницький і чернігівський архімандрит 

1. Orationes oder Reden derer eine von dem Herrn Nie
miryczen Kijowisbhen Podkomorzy als Abgesandten 
der Zaporowischen Kosaken und Grossfurstenthumbs 
Russland der 23 April, Die andere von dessen Н. 
Bruder Steffen Niemiryczen Obr.(ist.) uber die 
Reitern, Commendanten des Schlosses Krakau und 
Abgesandten von den nach auslandischer Art dinen
den polnischen Kriegheer auf diesem Itzo wehrenden 
Reichstage von Ihre Kgl.Maj. und gantzen Senat ge
halten worden. Anno 1659. 4.е. 

1.а. Puncta des Vertrags zwischen Seiner Kgl.Mayt. 
etc. und der Cron Polen, wfe auch denen Saporowi
schen Kossagken ••• 1659, 4. 
Puncta des Vergleichs zwischen Ihrer Kgl.Majes
tat und der Kossagkischen Feldherren Johann Wy
howsky in senem und der Reussischen Nation. 

(NAMEN) 1659, 4.е. 
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Мещерин. 

Крім того, Юрій Немирич вже був прийняв правос
лавну віру. Це все збуджувало недовіря серед польсь

ких пануючих верстов, що мовляв вся ця Угода є лише 

хитрим підступом Немирича. Тому проти Немирича розпо

чато таку сильну аrітацію, зокрема серед послів з 
Великого .Литовського Князівства, що вони загрожували 

йому що уб'ють його. Одначе не зважаючи на це все 
Юрій Немирич виголосив у Соймі свою промову. Текст 
її подаємо польською мовою, так як вона бу.ла виголо

шена з домішкою латинських слів, 23 квітня 1659 Р• 

MOWA JERZEGO NI БМІНУСZА NA S~J}ПE 1659 ROKU. 

Najja&niejszy Milosciwy Kr61u Panie і Fanie 
nasz Milosciwy! 
Czego Monarchбw najpot~zniejszych mnogie wojska, 

czego Bohatyr6w najwaleczniejszych silna r~ka, czego 
~~drc6w najslawniejszych subtelny dowcipy dokazac 
r.ie mog~y, z tego glos ludzki za wieku starego і te
raz w oczach wszystkiego swiata tryurnfuje. Na glos 
ludzki dwakroc stanie w bief,U sloneczne kolo, rozu
mem а nie moc~ zadne~o stworzenia niepohamowane. 
Na g~os і stowa W.K.Mosci niezmazanego Kr6lcwskiego 
kredytu, rzadkiej і niezwyci~zonej klemencji, na 
s~owo cnej Korony lolskiej і jej staro~ytnej cnoty, 
instar miraculi wielka czesc do W.K.M.Fahstwa і toi 
obcemu holduj,ca Hetmanowi, dzisiaj cursus extraordi
nario et supernaturali do ~askawe~o powraca nieba і w 
nim 3erenissimum Solem і przeswietne astra w.K.M.F.~. 
М. і Rzplitej veneratur. 

Ju~e§my byli nie tak culpa nostra jako fato Rei
publicae alieni, lat kilka zimnemu sluzylismy Monar
sze і bylo to cos fatale, zesmy wszyscy szukali lep
szego bytu і lepszych Panow. Л kiedy potopu tego 
opadly wody, w ten czas si~ z tym popisujem, kto nap
rzбd na g6ry wysiadl, а kto p6zniej z ~atk~ si~ sw~ 
wita, z jednego wypad~szy Korabia. Boskie s' to spra-
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wy, tym uczynione celem, zeby si~ jeden nad drugiego 
nie wynosi~, ale dziwne К6~ Niebieskich obroty uwa
zywszy, to со Ьу~о і со si~ dzieje nie ludzkiemu ale 
Boskiemu przyczytac rozrzїdzeniu, kt6rego sila Wszech, 
mocna jako swiat wszytek stworzy~a, tak niepoj~ta 
wola і nieo~raniczona wladza wszytkim kieruje, rz~dzi 
і dysponuje wedle upodobania і wyroku Wszechmocnego 
Jego. 

Stawia nas tu dnia dzisiejszego przed ~ajestat W.K 
Mosci P.N.M. і Zjazd tej Rzeczpospolitej, Poslбw J.W. 
Hetmana z Wojskiem Zaporowskim, і z nim oraz wszyst
kiego Narodu Ruskiego, abysmy W.K.Mosci, Volnych Naro~ 
d6w Fana, za Pana swego, Rzeczpospolit~ za Ojczyzn~ 
і Matk~ sw, deklarowali wszystkiemu swiatu і potomnym 
wiekom. Jedyny to jest we wszystkim swiecie specjal -
Panstwo W.K.Mosci s}awne, Boskiemu podobne Kr61owaniu, 
kt6re jakby p~omienistym Duchem per divinas et humanas 
Leges libero arbitrio bez nagany przez wszytkie wieki 
moderuje. 

Niechaj sii inne I'ahstwa cieplejszym niebem, wynio
s}oscia dostatk6w, z r6znych delicyj wynosz~ bogactwy. 
Niechaj si~ jako w pierscieniu z~otym z drogiego kamie·: 
nia chlubi~ zacnosci~ bez wolnosci prawdziwej. Przyz
nac im to mozemy, ze w z~otej siedz~c klatce, zyj~, lu
bo darowani wolnosci~, alieni arbitrii niewolnicy. 
Krбlewstwa 1:·olskiego jako zadna niepor6wnana сева, tak 
і nas samych ad eandem Societatem tylko ta nieoszano
wana przyciagnela wolnosc, in Libertate nati 
sumus, in Libertate educati, do tejze і teraz liberi 
przyst~pujemy. Za со przy dostoje6stwie Majestatu \;.к. 
Mosci P.N.M. і calasci Ojczy~ny sp6lnej umierac gotowi 
jestesmy. То Ьу~о motivum nasze, ten grunt nierozerwa
ny rбznosci1t j~zykбw, Religia sama, kt6rej nietyll{o my, 
ale і posteritas nasze wiecznie strzedz b~dzie, gdy 
przy Volnosci aequalitas w cale zostanie zachowania 

• 
J"ako miedzy Bracia. }oniewaz Regna quibus mediis fun-

c. с. 

dantur, eisdem et retinentur. Мо~е to Wszechmocna 
r~ka Boska uczyni6, ze і inne narody exemplo Nostro 
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przyjd~ і pok~oni~ si~ Majestatowi W.K.Mosci et excre
scet ta Korona in Imperium magnum et ingens za Boskim 
btagos~owienstwem, szczesciem і rzadem dobrym wszech , ~ ~ ~ 

Stanow. 

Przynosim tu do rajestatu W.K.Mci Г.N.М. pewne de
sideria nasze, w kt6rych nie moglismy Ьус~ Ichmos
ciбw P.F.Komisarz6w W.K.Mci ukontentowani. Sam w to 
vJ.K.Mc potrafic mozesz z Rzeczpospolita, abys materie 
nam6wione і postanowione skonfirmowal і hojn~ rek~ Pa
nsk~ przyciagn\l wiernych swoich jeszcze suspensos 
animos. Nie tusz~, аЬу kto mia~ Ьус tak malevolus w 
Rzeczypospolitej, аЬу si~ mial dac posilkowac w proz
nej zazdrosci, tej prбzni s~ generosi, albo dla wsty
du kryc si~ z ni~ zwykli. 

Wraca si~ Syn zgubiony do Ojca swego, со za dziw, 
ze go osculo pacis uszanuje, ze drogi pierscien wlozy 
na palec je~o, ze go szat~ oblecze ozdobn~, ze t~us
tych nie pozaluje bydl~t і weselic si~ b~dzie usque 
ad invidiam? Wraca si~ barziej nizeli grosz stracony 
frasobliwej Matce Ojczyznie sp6lnej, со za dziw, ~е 
si~ z niego raduje niezmyslon~ radosci~? Wraca si~ 
op~akana owieczka czu1emu Pasterzowi, kt6r~ nalaz~szy 
na sumieniu swoim nіевіе і weseli si~ weselern wielkim. 

Zast~py Niebieskie pelne s~ doskona~ej szcz~sliwo
sci dla nawrбcenia jednego cz~owieka, nowego nabywa
j~~ wesela. Oto tu wi~cej nizeli jeden, со m6wi~ je
den, nie tysi~ce ale miliony dusz garn~ si~ do poddan
stwa W.K.~osci F.N.M.Najjasniejszy Kr6lu, P.N.M. Ja zas 
tym si~ szczyco od przodk6w moich, ze Panu і Ojczyznie, 
nie fortunie sluzyli, kiedy sukcesorom swoim z tak 
wielkich urz~d6w nie~edne praeclare gestorum memoriam 
zostawili. 
Kiedy juz tedy tak fatis destinatum, zebym sii tym Or-
1 im bawi~ polem, wprz6d starac si~ о to btd~ zeby ten 
Ptak moj dziczyzny swojej pozby~ przez pracowite nies
panych nocy na usludze W.K.Mci trudy. 

Nie ciP-zkie mi beda, nie ciezkie zadne prace і faty-& ~ ~ 

gi podj~te dla Dostojenstwa w.к.~сі, dla ca!osci Rzpli· 
tej, z ostatnim targaniem zdrowia і si~ moich. А kiedy 
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sobie Ptaka swego unosz~, bawic sit bed~ obtowem, nie 
praedas agendo z malych ptaвz~t ро powietrzu: maly Ьу 
to byl obl6w, mala obrada, ale zalo~~ Monarsze My~liw
вtwo, Iustitiam et Iudicium Sectabor; Swi~t~ Sprawied
liwosc gonic b~d~, uganiac b~d~ ukrzywdzonym і utrapio 
nym ~askawe ucho W.K.Mci, abys krwawe і Nieba przeni
kaj~ce supliki poddanych swoich milosciwie sluchal, 
laskawie przyjmowac raczyl. 

Uganiac b~d~ szczodrobliwEi, rttk~ vJ .к .Мсі tym wszyt
kim, ktorzy расе et bello merentur, kt6rzy w pokoju 
na dworze і w komorze Panskjej dni swoje pracowite 
sp~dzili, ale mianowicie tym ten Ptak gonic b~dzie, 
kt6rzy zdrowia swoje, sam~ch siebie consecrarunt Oj
czyznie in Campo Martio. Zolnierzom ten Ptak najprzed
niej ~owic b~dzie, lubo zrazu slabo b~dzie uganiac, 
jako to schorzaly і zbolaly, ktoremu w tym wieku pie
rzyc si~ fata destynowaly і pior uronic. Ufam jednak 
mi~osierdziu Boskiemu, nie zasypie piasek oczu moich, 
ze ten zbola}y Orze~ na r~kach moich porosnie, а poz
bierawszy rozp~dzone do kupy pi6ra, nie tylko w swym 
Ojczystym gniazdzie bezpiecznie ві~ rozci~gac b~dzie, 
ale і skrzyd}ami swemi і nowe nabyte ukryje ~onarchit 
- tak wrбzymy, tak zyczymy. 

Ciesz ві~ W.K.M. z tylu powr6conych prowincyj zyzne
go Egiptu Ruвkiego, tej Ukrainy, ziemi obfitujacej 
mlekiem і miodem, bogatych doвtatk6w, z~otego jablka, 
walecznego, na morzu і l~dzie od dawnych wiekбw slaw
nego Narodu Ruskiego, tak jako my si~ weselimy і wyk
rzykujemy z obfitego serca win6ujac: -Vivat feliciter 
Sereniвsimus Joannes Casimirus Rex, Vivat Kr6lewstwo 
Polskie az na wieki! 

Згідно з польським істориком Лукашевичем, Юрій Не
мирич своєю промовою видав сам на себе вирок смерти. 

А ц~ тому, щ~ баг~то послів в Соймі відчу.ли в цій про
мов~ закиди 1хньо1 зради. Інші знова не мог.ли того 

зрозуміти, як то Немирич, як знаний магнат став на 
службу "хлопства і козаків". Багатьох було дуже обу
рених що тепер в Соймі і Сенаті ма.JШ б засідати не-
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давні вороги Річпоспо.mтої. Ті в їхніх очах "нікчем

ні хлопи", що тепер ма.m 6 скоштувати "mляхетс ької 

вольности". Для багатьох виглядало, що той золотий 

перстень вложений на палець "марнотравно ї Рус і" був 

за дорогий. Вільшість польської шляхти взагалі не 

могла і не бажала того розуміти, що йшлося тут про 

будучність обох народів. Тому вже в початках стара

лася не допустити до здійснення тої Угоди. 

Та все ж таки по довгих торгах, mc то я згадав ви

ще, король Ян Казімір заприсягнув Гадяцьку Угоду. За

присягнув і польський примас Архієпископ з Гнєзна 
Вацлав з Лешна-.JУещинський. Присягали і козацькі пос.JШ 
під проводом київського митропо.mта Діонісія Балабана. 

Присяга.m на свій православний хрест уклmснувши при 

вівтарі і вимовля.m за митрополитом слова присяги. 

Та Юрій Немирич не присягав разом з ними. Згадує 

про це секретар королевої такими словами: "Одначе 

Немирич не присягав разом з ними, бо крім того,що 

прийняв православну віру, він захворів тоді mсраз. 
А може не хотів визнавати Святої Тройці? Бо від 

імени тої Св.Тройці складали присягу. На мою думку 

/пише секретар/,його душа залишилася соцініянською. 
Козаки хочуть його післати з посольством до Риму з 

метою об 'єднання з католицькою вірою. Він дуже до-

тепна людина, знавець багатьох европейських мов. 

Одначе сумніваюся, що навіть в Римі його навернули 
б на католицьку віру, хіба що обдарували б його кар
динальським капелюхом. Немирич був вдівцем і мав 

200.000 ліврів річного прибутку". /І. 
Противники Немирича серед поляків підсува.m ко

закам душсу, "що Немирич соромиться разом з ними при

сягати ... що він нещирий русин, коли не хоче присягати 
Св.Тройці, якої не визнають аріяни." Не диво ж, що й 
козаки самі тепер наполягали на тому, щоб він прися
гав "ін публіко". І так Юрій Немирич присягав 24 трав
ня в каплиці, поклавши пальці на Євангел~ю, так mc і 

перед тим усі козаки присягали. Тільки ще йому додано 

1. Lettres de Pierre Des Noyers. pag. 519 
Berlin, 1859 
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до присяги, що він відрікається всяких інших протек

цій, як з боку москалів, так і шведів. По присязі він 

поцілував трираменний хрест і хрестився по руськи./І. 

Нехіть серед деяких впливових кіл РічпоспоJШтої до 

Гадяцької угоди, спричинило те, що Немирич з нес.поко -
єм почав -розглядатися за якоюсь іншою поміччю, на ВИ· 

падок невдачі своє~ ~ніціятиви. Ще перед заJШшенням 

Варшави він склав візиту цісарському послові Францові 

де Лісолі, який пізніше переслав цісареві шифрований 

звіт з тої розмови з Немиричем, з датою 8 червня 1659 
року. Подаю тут уривки того звіту в польській мові: 

"M~z to multarum artium et partium, znany mi dobrze • 
••• Tresci~ jego rozrnowy Ьу~о, 'е ca1kowicie pragnie 
wraz z Kozakami trwac w stalej wiernosci wobec Гolak6w. 
Ale patrz~c na obecny stan rzeczy і sposбb post~powania 
Polak6w, obawia sie, аЬу po~ozenie Polвki sit nie za~a
malo і Kr61ewstwo ~іе uleglo podzia~owi, і ostroznosc 
nakazuje, azeby Kozacy na taki wypadek zabezpieczyli 
sobie na przysz~osc jak~s solidnв,.. opieke. 

W poprzednich latach zwracali swe ос;у ku Tatarom, 
nast~pnie do Porty Ottomanskiej, ale stamtad doswiad
czywszy wielu szk6d, obr6cili si~ do Moskwicina і w 
ten spos6b popadli w twardsze jarzmo anizeli to,kt6re 
chcieli zzucic і juz ·istotnie przewaznie zzucili. 
Frzeto obecnie nie pozostaje im inna nadzieja jak w 
protekcji Cesarza." (2. 

Не диво,що Немирич як добµий політик дивився в бу

дуччину. ~о Річnосполита тоді боnолася ще з шведським 

наїздом, і не могла дати відповідної до-помоги Україн
ській Козацькій Лер~аві. Одначе Лісоля боячись прово

кації, дав Немиричеві невиразну відповідь, побоючися 

що то поляки намови.ли Немирич~ до тої пропозиції. 

-
1. Lettres de Pierre Des Noyers. pag. 519. 

вe'rlin, 1859. 
2. F.A.Pribram: Die Berichte Franz тоn Lisola. 

\oJien, 1887. 
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Після того всього, поспішав Немиnич на Україну ра

зом з козацькими послами. Тут вже дійшло до розриву 

з Носквою. Великі московські зброй ні си.JШ посунулись 

на Україну й розпочали війну з Військом ~апоnозьким. 

Вони обложи.ли фортецю Конотоп, яку завзято боронив 

по.JПСовник Григорій Гу.ляницький. Йому на поміч наспів 
гетьман Іван Виговський. ТТрийшло до ріmальної битви 

над річкою Соснівкою біля Конотопу 28 червня 1659 р. 

де взяв участь і Немирич із своїми "затяжними війсь

ками". Тут гетьман Іван Виговський з Військом Запоро

зьким і т~омічними польськими і татарськими військами 

розгnомив на голову ~О.ООО москалів, а їхніх головно 
командуючих забrуав у полон. Здавалося тепер, що Укра 

їна зможе спокійно за~ити собі, бо небезпека з пів

ночі вже минула. Та цієї світ.лої перемоги не викоnис 

тано. 

Заттоnозький кошовий Іван Сіоко разом із своїми ко 

з акамr ... напав на татарські землі. Помічні татарські 
відд і .ли з а.лиши.ли гетьмана І вана Виговського і пішли 

боронити своїх рідних перед запорозьця:ми. Противники 

Га..цяцької угоди підняли тепер голову. Під'юджувала їх 
до того Москва, що використала зручно цей хаос. Кошо

вий Іван Сірко і по.JПС.Цюцюра із своїми військами ско

ро опанува.ли Лівобережну Україну і поча.ли вбивати 

прихильників гетьмана Івана Виговського в Переяславі, 

Ніжені й Чернігові, а також в, інших містах України. 

Частина козацької старшини за підтримкою Москви ріши 

ла усунути з гетьманства Івана Виговського і вибрати 

на його місце ff\piя Хмельницького. І як знаємо, ця :мое 

ковська партія перемогла. Почалася тоді горезвісна 

Р у ї н а • 
Трагічний кінець зустрінув і Юрія Немирича. Наве

ду тут слова з пам'ятника Миколи Є:мйоловського: 

-"Немирич, який на свій власний кошт, найняв кілька 
тисяч затяжного війська, разом з по.JПСовником Григо

рієм Гуляницьким і гетьманом Іваном НиговськИм, де 
тільки :могли виганяли ворогів. Та козаки Юрася Хмель 
ницького запроси.ли собі :москалів до помочі і спіль

ними си.лами вдари.ли на Немирича і Гуляницького. На 

відділ Немирича напали вони підступно й несподівано 
в ночі. Увесь відділ майже до ноги винищи.m, а Неми 

рич а нелюде ьки з амордуваJШ." 
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А Орест JТевицький пише таке: -"З Ніжена й Черніго 
ва писа.JШ ПОJПСОВНИКИ до своїх .mодей /тут ХОДИТЬ про 
ніженського поJПСовника Баси.ля Золотаренка. прим.М.Б./ 
що вони виби.JШ всіх ляхів і німців /тут ходить про 
затяжні війська Немирича. прим.М.Б./, і всі війська 
зрадника Іваппса Виговського, і що найбільшого злодія 

і єретика /Немирича/,хлопи /козацька чернь.прим.М.Б./ 
під Биковом замордували. "/І. 

Так звучав рапорт Шереметьєва, mсий послано до 

царя Олексія Михайловича ІО серпня І659 року. Під 

тими хлопами, розуміє Шереметьєв "козацьку чернь" 

по.JПСовників Золотаренка і Цюцюри, mci замордува.JШ 
3 .ООО прихильників гетьмана Івана Виговського. Части
ну з них в бою, а решту коли вони рятуваJШся втечею. 

До останніх належав і Немирич, mсий рятувався з неве

личкою горсткою "затяжних військ", і попав в руки 

козацької черні між Кобижчевом і Світельневим. 

Бачимо з того, .яісий бистрий ум був у Немирича, 

коли він застерігав собі в Гадяцькій угоді право на 

організацію затяжних військ, mci не мішалися до вну

трішньої політики, але солідно виконували своє війсь 

кове діло. Одначе через короткий час, він не зумів 

їх зорганізувати. Ко.JШ б це й ому було вдалося, то 

гетьман Іван tlиговський мав би добру опору перед 

анархічною черню. 

За це вбивство, цар наказав виплатити Золотаренко 

ві й Цюцюрі по 500 соболів і по 500 золотих. 
'11 ак загинув Юрій Немирич. З його смертю і де міс ією 

гетьмана Івана Виговського, Гадяцька угода втратила 

значення, бо жадна сторона не хотіла, чи не вміла її 

виконувати. Не стало .mодини, mca свої'м розумом уміла 
посередничати між обома сторонами. 

Тому що Гадяцька угода не увійшла в жи~тя, то зус-

тріла в пізніших істориків неrат~вне насв~т~ення. 
Нерадо оцінюва.JШ цей договір тмо польс faКl ~сто рики 

І. Орест Левицький: Реформація в Польщі. 
т.ІІ, стор. 232 
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як:Людвіr Кубаля і Юзеф Лукашевіч, а з українських 
істориків: Михайло Костомаров і Михайло Грушевський • 
зате прихильно до угоди поставилися Орест Левицький, 
який сказав: "Це була національна програма для укра

їнців на цілі століття!", Михайло Драгоманов, Ноло
ди:мир Антонович, Василь Гарасимчук, Вячеслав Лиnинсь
кий і Симон Наріжний. А з польських істориків: Алек
сандер Яблоно вс ький, Владислав Конопчинс ький і Ста

ніслав Кот. /І. 
Професор Ю.Лукашевіч осуджує Юрія Немирича, бо мов 

ляв він: відступник, JПОдина непевна, що заприсягнула

ся з ворогами на згубу Польської Отчизни і що хоче 

за допомогою ворогів здобути керівне становище. 

На :мою думку, Лукашевіч не розуміє, або як і біль 

ше полюсів не хоче розуміти того, що Немирич не був 

поляком, але "русько-українськи:м шляхтичем". А це що 

він підписувався "польонус", означало тільки те, що 

він був громадянином Річпосполитої Польської. Тобто 

"Генте рутенус, наці оне по льонус ". Не зважаючи на те-
що Немирич був JПОдиною тодішньої по.льс ької культури, 

він, ані його предки не належали до Римської Церкви. 

Але переходячи з православія до аріянської віри,вони 

тим са:ми:м зв'язували себе з західною культУ,рою через 

Польщу. Т~ких поглядів тоді було більше серед русько

української шляхти. 

Підчас повстання гетьмана Богдана Хмельницького 

проти Польщі, частина русько-української шляхти при

лучилася до повстання. Ії пізніше названо покозаче

ною шляхтою. Але залишилася ще шляхта, яка хоч і бу

ла своїм серцем із повстанцями,але розум підказував 

її покищо зайняти вичікуюче становище і залишитися 

покищо вірним Річпосполитій. До тої останньої шляхти 

належав київський воєвода Адам Кисіль. До неї нале

жав і Юрій Немирич. Та коли ця шляхта, прогнана пов

с танця:ми з України,побачила, що ані король, ані Сойм 

не в силі їх оборонити,ані дати їм віАповідного за-

І.Дмитро Дорошенко: Нарис Історії України. 
Рік ІІ. стор.67-68 
Варшава, 1933. 
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безпечення, тоді вони поча.m шукати інших шляхів. 

Поча.m самостійними шляхами повертатися до табору 

гетьмана Rогдана Хмельницького і допомагати будувати 

Українську Козацьку Державу. tlласне, ця шляхта і ста 

ла мозком новоствореної державної будови на сході 

Европи. 

Чи це можна назвати зрадою супроти Річпоспо.mтої7 

Ні! Це був реальний крок їхнього самозбереження. У 

них відізвалася й заговорила кров їхніх руських пред 

ків і збудилася JПО15'ов до України. Для них JПОбов до 
Києва була більшою, чим JІЮбов до далекої і чужої для 

них tlаршави. Зрештою на цю шляхту і оперся гетьман 

Богдан Хмельницький, приписавши її до Війська Запо

розького. Шляхта ця була в більшості консервативною. 

Вона бачила, яка небезпека загрожує її з боку Москви 

і пізніше була готова співробітничати з Польщею,коJПІ 

стосунки зміняJПІся. Наслідком цього була 1 1 а.цяцька 

угода. Так, ця шляхта була готова співробітничати з 

з Польщею, але те "рівні з рівними." 

ПомиJПСо вим є також осуджувати Немирича в його 

егоїзмі і кривдженню його підданих. Це абсоJПОтно не 

відповідає правді.До тепер на цю тему не знайдено 

жадних архівних даних. Немирич був JПОдиною шляхетною 

і релігійною. В його переході до козаків матеріяль

ний бік не відігравав першої ролі. 

Деякі підсовєтські історики кажуть що ,-"тільки 

буржуазні українські націоналісти хвалять Гадяцьку 

угоду, що знову віддала Україну у ярмо польської 

шляхти і під утиски Риму. І що на вістку про цю уго

ду український народ відповів повстанням за допомо -
гою царського воєводи Ромодановського."/І. 

На мою душсу, Гадяцька угода була дуже сміливою 

спробою Немирича вийти з тої прикрої ситуації, в я

кій опинилася Козацька Держава після викривлення Пе

реяславського договору москвИнами. Трагедія україн

ського народу була й є в тому, що одна його частина 

І. Історія Української Р.С.Р. Том І. стор. 307. 
Видання Академії Наук У.Р.С.Р. за редакцією 
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дуже легко піддавалася на московську вудку. Розумів 

це Немирич і був запеклим ворогом Москви. Волів кра

ще федерацію з Польщею і Литвою, щоб за той час на

род міг загоїти свої рани завдані десятилітньою вій

ною. А крім того Польща і Литва не становили собою 

після всіх цих воєн, такої великої загрози для Укра

їни. 

І тепер, коли тут в Західній Европі ідея Об'єдна
ної Европи набирає щораз то більшого й більшого зна

чення, то лину думкою в той час, коли Юрій Немирич 

своїм бистрим розумом дипломата, на цілі століття 

випередив цю ідею. 

Нехай же ця коротенька розвідка буде увіковічнен

ням пам'яти цього Великого Сина України. 
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L ПІЗНІША ДОЛЯ РОДУ ~ 
Н Е М И Р й~~ І В 

Х%%%%%%%%ХХХХХХХХХХХХХХХ%%%%%%~%Х'J'ХХХІІІІІІІІ' 

Щоб Гарантувати лояльність козаків до гетьман~ 

Івана Виговського, Юрій Немирич добився того, що 

гетьман призначив його брата Степана Немирича, гене

ралом артилерії Великого Руського Князівства. 

Стефан Немирич був молодшим братом Юрія. Був та
кож аріянином. Учився у Франції. Був одружений з 
Гризельдою Вилямівною, яка походила з заможньої каль
віністкої родини з Сандомирщини. В часі звільнення 

Кр ак о ва від шведе ької окупації він перейшов на бік 
короля Яна Казіміра, і стає командантом залоги у ва

вельському зашсу. За воєнні заслуги, шляхетський сой

мик в Прошовицях 1658 року, представив його королеві 
до нагородження. 

Степан Немирич уважав себе вже більше за цоляка, 

чим за русина, і не мав того сантименту до рідної 

землі, як це було в Юрія. Одначе не завів надій сво

го брата Юрія і брав діяльну участь у війні з Москов

щиною на боці козаків гетьмана Івана Виговського. 

А також пізніше і пі~ Чудновом, де він на прохання 

польського коронного гетьмана пише листа до козаків, 

що знаходиJШся по московській стороні. В свойому JШс

ті до Бійська Запорозького пише він такі слов·а: -"Як 

поляк, але з любов'ю до Українського народ'у, бо одної 

я є з ним крови ••• " 
По смерті Jrlpiя, стає Степан головою Роду п·емиричів. 

Залишився вірним Аріянським Соборам і по вигнанню арі· 

янів з краю. Після деякого вагання, вже по смерті Юрі· 

я став київським підкоморієм. В 1663 році йде на доб-

рові.льне вигнання, разо~'м з ці.лрю родиною. З його 
.листі в до свого колишнього ментора Станіслава Лю-
б інецького знаємо, що вдалося ййому врятувати дещо 
з родинних (У)ондів. Він шукав мож.ливости щоб осісти 
в Щеціні, Гамбурзі, Берліні і в Франкіfіурті над Од
рою. Нарешті бранденбурзький курфюрст дозволив йому 
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купити маєток Неєндорф, віддалений на три милі від 

Кюстриня і чотири милі від польського кордону. В цьо

му маєтку вдалося йому-~оновно зорганізувати вигнан

ці братів-аріян. 

Крім того,опікувався він дітьми своїх загиблих 

братів. Виховував сина Юрія, Теодора, і доньку брата 

Володислава, Маріянну. Шляхта в Польщі вносила ста

рання до короля, щоб дозволив Степанові Немиричеві 

ппвернутися до краю. Степан Немирич був номінально 

п а служб і в курєУ:11орс та, як Генерал артилерії, а пі з -
ніmе був дипломатичним агентом Польщі. 

По смерті своєї дружини він повертається до Поль

щі в Iti8::J році, на прохання короля Яна ІІІ Собєс ько

го. Тут в.ін одружився з Терезою Uпалінською, дочкою 

дерптс ького воєводи КриштоrУ1а, в ідо мого автора "Сатир" 

Отримує від короля каштелянію, а потім і воєводство 

київське. Умирає вже на Україні. 

З Степаном повернувся до Польщі його син Володис

лав. Старший син Юрій, згинув в морській битві у Го 

.лляндії, а найстарший знімчився на службі в курфюрс

т а. 

Теодор Немирич був молодшим сином Юрія. Старший 

спи Тома поме-р молодо. Будучи ще в аріянській школі 

в Кпсе.лині в часі бігання зломив собі карк і помер. 

Теодор Немпrшч повернувся з впгнання в І665 році. 

Одідичив все те, що за.лишилося· по батькові, і слідом 
за своїм батьком перейшов на православну віру. Тішив 

ся великою при:хп.льністю короля Яна Казіміра і його 

наступників. Був великим київським .ловчим і тарноград 

ським старостою. Був дуже популярним і впливовим в 

кпї вс пк ому воєводстві. 

Була ще у JІ)рія Немирича і донька Варвара, одначе 

про неї б.лище невідомо. Знаємо тільки, що вона вийш

ла заміж за Єроніма Моско-ржевського, а по його смер

тп за Мартина Чаттлича-Шпановського, київського підко

морія. Як і перший, так і другий її чоловік на.лежа.JШ 

л:о визначних аnіянських родин. 

Сестра Юnін Не:миргла., Олена, відда.лася за Лrобі-

нецького. Підчас вигнання арі ян - єзуїтами, щоб не 
йти на скитання, прийняла від єзуїтів римо-католиць
ку віру в Люблині 2~ травня 1660 року. 
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Стриєчний брат Некиричів з ОJІевсьв:ої JІінії, Йо
сиф - КарJІо, покинув правосJІавну віру і став като
JІикок. Н свойому тестаменті він записав єзуїтам 

своє :майно в Новім Дворі в пинсько:му повіті, заз

начуtочи при тому, щоб одначе також утримуваJІи і 

правосJІавні церкви в ОJІевську, чого єзуїти як то 

звичайно буває, не виконаJІи. Ця JІінія вигасJІа вже 

в ІЯ стоJІіттю. 

Черняхівська JІінія Не:миричів перетрива.11а знач

но довше, завдяки чис.ленно:му потомству ВоJІодис.ла

ва Немирича. 'І'а зчасом і ця_ родина ціJІКовито спо

JІьщи.11ася. Син ВоJІодис.11ава МихайJІо, вже був єзуї

том. Кар.ло був обозним НеJІикого Литовського Князів

ства. Його дружина Антоніна з ЄJІовицьких буJІа поет
кою і насJІідува.ла Руссо. 

З черняхівської .11інії здобув собі ве.ликий роз

гоJІос Геврик Немирич, що був а,дьtотантом поJІьс ько

го коро.11я Станіс.11ава Авrуста Понятовського. За пе

реконанням був він .лібертпном. Через свої насміш

ки над Св.Тройцею, був змушений перед карою втіка

ти до Го.лJІяндії, де сJІужпв в морській фJІоті. Вже 

стариком повернувся на Но.линь і замеІПJСав у поJІьсь

кого вченого Тадеуша Чацького, де проживав аж до 

смерти • 

.Як з то го бачимо , то родин а Не ми рич і в вже не ві

д і г раJІ а жадної більшої роJІі на поJІітичному поJІі. 

Не:миричі належа.ли до руської поліської шляхти 

і печати.лися гербом ''If .Л Я М Р И". 

)ЩМРН 

76 



д А Т к и 

Дещо з писань Юрія Немирича 

PERIPHRASIS і PARAPHRASIS ZBROJE TEJ і RYCERZA PANA 
CHRYSTUSOWEGO NAPISANA і w MODLITWIE ZAWARTA od Je
rzego Zmiceryna. 

МОЛИТВА РАНІШНЯ 

Юрій Немирич (XVII століття) 

Боже й Отче наш, що в непри
ст~·пно~1у світ.1і, Ти най~ш.1осерд
ніший у нзшому Господі Ісусі 
Хrисті. Тобі одНО;\f~-. вічному, все
си.1ьно\1~·. мy.з.ro;viy. добро;\tу над 
.1обrи:vш і суворому над грішни
ками, а при тому .з.оскона.10 ша

с.~иво!\1у Господеві, на:t усі\І па
нуючому, Тобі приносимо хвалу 
та. віддаєvю пок.1ін наши:\І ті.1ом 
і cerцe\f. І. наче батька нашого 
рідного, обіймаємо Тебе за ноги 
і дякуею Тобі за ту ніч, яку Ти 
.з.озво.1ив нам на Твоєму Отців
ському .1ожі переспати. 
Захишені муром Твого Про

видіння й оточені анrо ... 1ьською 
сторожею, сторожею тих анго~1ів, 
яких наше смеrтне око не бачить, 
одначе наша .дvша, вишко"1ена 

Тноїм Святим С.1овом, вірить у 
те, що Ти охороняєш нас перед 

ненавистю здих і прок.1ятих ду
хів, які є си.1ьними ворогами на-

111ими, які кожночасно чигають на 

нашу погибе.1ь. Без Твоєї помочі 
й охорони ми бу~и б безси~ьни
ми супроти них. 

І якшо комусь із нас нечисте 
сум~іння на спочинок не дозво

.1ю10, то нехай же та особа на 
Тебе, Господа нашого, не нарікає, 
а.1е ті.1ьки на себе самого, і не
хай буде вдячною, що його вну
трішній стоrож не дав йому за
снути, а спонукував повернутися 

зі з~юї дороги, перепросити Тебе 
і каятись у зrоблених гріхах. 

І якщо якась дрібниця, чи жур
ба дпчасного життя поrvшили 

нам той нідпочинок, якщо боязнь 
якась буди.тrа нас зі сну, то щш
знаємось ,. нашій вині Тобі, о Го
споди, що віри нам бу.10 забрак
ло. А тепеr віддаємося під Твою 
Отцівську опіку, і є знову без
печними, Тобою зновv тішимося, 
а Ти щедро І<ожному з нас уді
.1яєш ласки Твоєї. 

І якщо ми тепеr встаємо з на
шого відпочинку, то Твоя Боже
ська rука простягнута до нас, під
тримує нас, щоб ми кожночасно 

були стійкі у змаганні, і не роби
ли жодної різниці між чоловічою 
і жіночою статтю. 
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Благаємо Тебе, всемогутній Бо
же, дай нам з небесної зброярні 
повної Твоєї зброї, полірованої 
небесною світлістю, якої блиск 
.1якатиме темних духів. Допасуй 
цю зброю до нашого росту, до 
сили наших рамен, якими Ти об
дарував нас, милостивий Боже. 
Зодягни у цю броню нас, щоб ми 
самі не мучилися з нею. І так, 
скріплені Святим Духом, дивимо
ся ми тепер, як то безперервно 
довкола нас кружляє ричущий 

лев і шукає жертви з-поміж нас. 
Той лев, той злий дух хоче своєю 
смертельною стрілою влучити в 
нас, вибравши з-поміж нас свою 
мертву. 

Отож, стоїмо ми перед Твоїм 
1бличчям, Господи наш, і блага
:мо Тебе, щоб Ти підперезав на
ні стегна правдою Твоєю, щоб 
.tи безустанно вправ.1я.шся в волі 
Гвоїй, щоб ми ходили Твоїми 
нляхами, rадо слухали Твого 

~.1ова Святого, читали й захову-

1а.щ його в наших сернях, обсрі
·з.1ися тодських поми.1пк, ви

чншлсш1я і вигадок, Cl тільки 1а 
Гвоє Святе С.10во змага.~ися, за 
.=лово пrавдивс і тверде. І захо
~ува.1и все це, що є пrаведнс, чи

~тс, святе, пrиємне. Все це, що 

1алсжить до доброї слави, все це, 
цо є чесне, похвальне і гарне. Все 
1е ми мусимо добре обдумати і 
юзважити. 

Б.1агаємо Тебе, одягни нас у 
>роню праведности, щоб ми вся
.:і повинності Тобі, Господу на
uому, і ближнім нашим віддава
rи, а самі пильними були в об
rиччі світа Твого. І якщо поба-
1ит у нас, ми.1остивий Боже, 

якісь недомагання через с.1абості 
нашого тіла, і побачиш це через 
невеличкий отвір, то благаємо Те
бе: зас.1они цей отвір долонею 
милосеrдя Твого і прикрий на
гість нашу. 
Взуй ноги наші в готовість 

Євангелії миру, щоб ми могли для 
Тебе і хвали Твоєї, для Ісуса Хри
ста Господа нашого, для спасіння 
душ наших, для вічного миру бу
ти готові на всяку працю, на ути
ски і труднощі, на негоди, на по
ганьблення і переслідування, на 
втрату слави і наших маєтків, на 
втрату друзів наших і людської 
приязні, на ув'язнення і вигнання, 
на страшні муки і смерть. Щоб 
ми завжди до того всього готові 

були. Все це терпеливо переноси
ли і нічим не тривожились, але 
в тому всьому відчували волю 
Твою. І якщо накажеш нам пере
ходити Від ОДНОГО утиску ДО дру
ГОГО, то будемо виконувати щ• 
все, бо Ти на це поставив нас. 
Благаємо Тебе, дай нам щит 

яіrи. тп це є Твііі д<:;-1. щоG ми 
мог:1и НJf:\t усі вrннснні стрі.1и no
~·<J СИТИ, бо В ЇрИ:\10 :ЗJ fіА\.1И ТВеrдп 
1 :jавждн тr)му, шп Ти все знзєr.:.1, 

все r:іачиш, усі\1 во.1r:>дієш, Боже 
наш. Ніrимо у все те. що Ти на\1 
обіцяв Ті) обіцяєш. і що н~м Gсз
пеrечно пош.1еш. І в нашій с'1ер
те.11,1юсті даєш нам поміч Свято
го Духа. За втr:пу Зе:\fНИХ речей 
даєш на:\f нагороду сторицею, .за 

смуток пош.1еш нам rадість доб

рого сум.~іння, а по о~срті вічне 
життя з Тобою, щас.1ивю1 Госп~
дом нашим, \' Твоt::~\1\' Домі. 

Б.1:-~гаємо Тебе, да~й нам забо
rо:ю захисту, щоб ми всі ці важкі 



.:щі :\юr.1и зносити з волі Твоєї, 
щоб пізніше Тебе, Доброчинця 
нашого, ми оглядали і Царство 
Твоєї хва.ш досяrн\•.1и. 

Б.1агаємо Тебе, Дай нам Твого 
духовного меча, яки~ є Твоє С.10-
во Святе, щоб ми ним не нада
rемно фехтува.1и і би.ш повітря. 
тобто непотрібні справи, не rоз
води.1и суперечок ні сп.1етнів, й. 
ті.1ьки хва.1у Тобі, Твої накази та 
обітниці з .1юбов'ю в серці нашо
му трима.1и, а всякі ПО\tи.1ю1 і ди
явольські вигадки ТИ:\І мече!\І роз

тина.1и. Б.1агавю Тебе. щоб те
пер нас, озброєних Тобою. якийсь 
сон не зморив. Дай нам. Господи. 
щоб ми завжди чу.ш і відчув~:~.111 
в кожній ;~.10.штві, в кожному про
ханні Слово Твоє Святе. 

Помаж очі наші о.швою Твоєю . 
щоб ми побачи.1и кожн\1 небез
пеку д.1я душі нашої, щоб ми ба
чи.1и речі такими, якими вони є, 
а не ог.1яда.1и їх чеrез обман.шві 
оку.1яри, які фа.1ьшують наш зір. 
lЦоб ми мог.ш доступити до тв~J
єї вічної .1аски. А всього того, чo-

1·rJ \fИ д.1я себе бажаею, так само 
Г,;:ж;1ємо і рідним нашим, і бра
т11\І, і їхні nажання та потреби до 
11J 11111 х до.1учаємо. R11с:1ухай нас, 

Г• >С ''' щи, (І Тного ангола хоро11и
тс.1я пошли нам нині, щоб він пе
ребував з нами аж до кінця на
шого і до входу до життя вічного. 
Амінь. 

Переклав д-р М. Брин 

МОЛИТВА ВЕЧfНЯ 
Юрій Немирич (XVII століття) 

Поклін і похвалу віддаю Тобі, Величний Боже. Дякую Тобі, 
Отче Небесний, що дозволив Ти нам прожити день у ласці Твоїй. 
Сьогодні ми змагалися з дияволом, як Ти нам звелів. І якщо мужньо 
і відважно ми змагалися з тим ворогом і протиставились йому, то 
не нам про це судити, але Тобі, бо Ти є найсправедливіший суддя. 
І якщо ми спіткнулись у цій битві, то прости нам слабість нашу. 

А якщо ми отримали якусь рану, то звертаємося до Тебе, як до 
найкращого і найпевнішого лікаря душ наших. Звертаємося до най
дорожчої крови нашого Спасителя Христа, Господа нашого. 

Вилікуй, Господи, наші рани, бо ніхто інший, крім Тебе, їх не 
зможе вилікувати. Перев'яжи наші рани, щоб ми в наступній битві 
не були слабими. І якщо наші рани і шрами є для нас таємними і 
прихованими і нам незрозумілими, то тим більшою і шкідливішою 
буде для нас таємна отрута. Приклади, Господи, цілющої масти до 
нашого сумління, щоб ми знали наші недоліки і недомагання і їх 
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оберігались, і за них Тебе, Господа нашого, уміли просити. Дай нам, 
щоб були ми гідні зброю змагання нашого зі всіх сторін оглянути 
і добре перевірити. Якщо знайдемо в ній те, що потрібує виправ
лення, то допоможи нам це зробити. 

А якщо минулого дня ми протиставилися дияволу так, як то 
належиться лицарю Небесного Отця, то Тобі, Богу нашому, за це 
похвалу віддаємо, бо наша перемога є Твоєю похвалою. А з поги
белі нашої не матимеш користи, Всемогутній Боже. 

Ідучи на спочинок, не здіймемо з себе нашої броні. І якщо ми 
самі не відчуватимемо небезпеку, то Тобі і Твоїй Небесній Сторожі 
віддаємося в опіку. Захисти нас від диявола і злих людей, охороняй 
нас від небезпечних пригод і випадків, через Господа нашого Ісуса 
Христа. Амінь. 

Переклав д-р М. Брин 

ТТ А Н О П Л І Я 

або повна зброя християнсьхого чоJІовіха. 

Завжди диявол нужденному чоJІовікові, 

Головним ворогом був, є й буде до віху. 

Немов ричущий JІев, що mухає поживи, 

Так диявол в людсьхім згоні шукає наживи. 

~оче JІЮдину пожерти ~о гріха притягнути 

А потік всіх утіх небесних позбавити. 

А току, що християнський муж не з 'І!'іАок воює 
Ані з хров'ю, JІИШ з дияволпм і гріхом ся справує. 
'І' ому то, християнине, твоя зброя не мусить бути 

тілесною, 

АJІе Ножою, току вдягни цю броню чу..цесную, 

Божу броню натягни на себе мужню-стрііtну 

І вступи з диявоJІом у духову війну. 

І щоб ти як побідних мужній і лицар хоробрий, 

ТТозбувся дня лихого, і лишивс&..цобрим. 

Щоб міг же ти засісти у столиці в небі, 

Отримавши побіду, по мужній потре~і. 
То ж чесний JІИЦарю, бери зброю Справедливости, 

Воюй правим і JІівик в мужній статечности. 

Зміцнюйся в ТТ ана свого, в міцній силі його, 

А він з неба в порятунох додасть Духа свого. 

Во 



R.ложи на свою го.лову При.лбицю ~бавління, 

І кафтан r.праведливости вдягни д.ля піткнення. 

Педра твої хай будуть Правдою підперезані, 

А всі частини ті.ла, міцно укріп.лені. 

Взуй свої ноги в f.ванге.ліє Готовости й споко10, 

Щоби тебе дияво.л не переміг у бою. 

Візьми в .11іву руку Щит Віри, а в праву Меч Духа, 
Яким є С.лово Rоже, і ти з.лого духа 

Вогнисті стріJІИ, Щитом Ві ри погасити зможеж, 

І всі затінки з.лос.mві в потребі переможеш. 

Мечем ~ожого Слова на обі сторони, 

Розітнеш його хитрість в своїй обороні. 

В ту зброю, чесний .лицарю, ЯR будеш одітий, 

То терпи все з.ло. Бо це бій добрий, 

будь боєм прикутий. 

І не займайся бі.льmе земними ді.лами, 

Ті.льки r1;вого Пана Ісуса, діJІами Христовими. 

Но кожний, хто воює, не думає того, 

~об бавитись в житті, а.ле Панові своєму, 

який прийняв тих воїнів, йому старатись приподобатись, 

ТТристійно ноювати і мужністю знадобитись. 

І якби хтось з вас воював, але непристойно, 

r11 ой теж жадної Корони не візьме на війну. 

Чуйними і тверезими все нам бути треба, 

Fo не заєш години, як Пан зійде з неба. 

А то:uу що JПОдина собі нічого взяти не може, 

н:оли з неба не матиме допо:иогу Ножу. 

І даремно ми хотіJІи б щось добре зробити, 

Самі з себе, або чимось кращим звеселитись. 

Та що й думати, самі з себе, нема в нас спосібности, 

Якби і в нас самих, досить нікчемности. 
А.ле наша епос ібність від Rога нам дана, 
Rід Нього мов із моря Ласка випрохана. 
1

t'ому то і повинен кожний християнський чоловік, 
~таратись й працювати через увесь свій віх. 
Про речі, що належать вічному збавлінню, 
r106и приподобатись Rожо:му Провидінню. 
Витривало в иоJІИтвах й проханнях взиваючи, 
Иого помочі, кожночасно у душі благаючи. 
А це nласне й є П А Н О П Л І Я лицаря мужнього, 
Якою він ворога переможе свого. 
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Нільнпй переклад з польської мови тої 6ароккової 
поем11 Єжеrо Зміцерина, або Юрія НеІІИрича, що то за-: 

ховався за цей псевдонім. 
М.Rрик/. 

ІНЛТТОВІЛЬ САМУЇЛА ттmитпrnнСhТfОГО НА СКРИПТ 
ЮРІЯ НЕМИРИЧА. 

Відповідь СамуїJІа Пmипковського на "Скрипт" Юрія 

Немирича заховалася дотепер тільки в латинському пе

рекJІаді і була видана в Амстердамі 1692 року./! 
Лілиться вона на дві частини: 

І. Про авторитет Церкви. 

2. Чи ті, ЯRі різняться від Римської і Грецької 

Перкви, можуть без образи сумління прийняти доrми і 

обряди Східної Церкви? 

Я перші й частині висунув Пmипко вс ький проти Не мири 

ча оборону цілої Реформації. Некирич убоJІіває над тик, 

що християнство переживає кризу й розбиття. Шукаючи 

розв'язки тому, Немирич запитується: -".Ле є правдива 
ТТ,ерква? При чому осуджує в негативному висвітJІенні 

н ауху цілої Церкви, тільки через оціmсу суб'єктивну і 

раціона.11істичну. ( "proprio ас privato iudicio.") 
супроти поваги ЗагаJІьної Церкви. 

-"Свобода керуватися своїм ВJІасник одиноким розу

мом" є небезпечною в релігійному житті, бо вона "роз

віває і нівечить 6ратерс ьку JПОбо в", ко.ли кожний з нас 

стається суддею і провідником, тоді ніхто не хоче під

порядкуватися другому і таким чином постає хаос. КоJІИ 

хтось привласнює собі таку свобпду, той висуває себе 

понад І[еркву, немов якийсь божок, і .не визнає за ніщо 

науку докторів і мучеників, так наче 6 то ціJІі стоJІіт~ 

1. Cogitationes Sacrae ••• nec non Tractatus varii 
argumenti, Eleutheropoli. рр.533-587 

Amsterdam, 1692. 
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тя перед Лютером, Ка.11ьвіном і Соцінієм, були ті.льки 

неправдою і обманством. Це все неправда! Бо не ті.11ьки 

від І50 років тому назад почала відроджуватися Rожа 

Перква. Ry.m вже й перед тим на Сході і Заході иужі, 
що своїм прик.ла,до:м: побуджували до богобоязні, боро ли

ся за свободу сум.11іння і переконання. nсуджуваJІИ інди

відуальність, яка впроваджува.11а в.ласну науку, яка че

рез непотвердження 11 через чудо, не мала жадної вар

тости. А визнавці тої віри самі допускаються супереч

ностей, бо на Синодах роблять ухваJІИ, яких не можуть 

по ва.11ити одиниці сво їм спротивом." 

Такі короткі й довші уступи цитує Пmипковський зі 

скрипту Немирича. Вони такі численні, що можна з них 

нідтворйти істотні думки Немирича. Нони стосуються 

переважно справ теології. 

Що торкається суспі.11ьно-моральної сторони, подає

мо тут найцікавіші вис.лови. Промощуючи шлях тезі, що 

віра і 11 наука на.11ежить до духовних осіб, а тим са

мим до цілої ІІеркви, Немирич закидає різним сектам по

миJІКи, що кожний з них вірить згідно з своїм розумом: 

-"Суд і розсудок в.ласного розуму у них заборонений і 

уживати його не дозво.11яють. Uзявmи тільки нечисленних 

осіб із знаними прізвищами, прості JІІоди не вміtоть 

власним розумом і в.11асними силами боронити своїх пе

реконань. l mсщо запитати невченого чо.'Іовіка, що він 

думає про спірні релігійні пункти, то відповість він 

вам не власним розумом, але тим, чого навчився з Ка

техизису, чи від своєї мами. 1 зразу ж такий чо.11овік 
оправдує себе тим, що мовляв він не теолог і скеровує 

вас до більшого вченого. Коли запитати та.кого чолові

к а, чи Катехизис ук.11адено згідно з його переконанням? 

- то на це відповість вам негативно. Катехизис уложе

но без його яідома, а.ле за згодо10 старпшх." 

Про суперечності в Протестантських Соборах говорить 

він таке: -"Немає жадної такої секти, в якій процвіта 
.ла 6 JІЮ6ов, як правдивий вияв Христових учеників. А 

принаймні я такої секти не знаю. 1Со.ди такі секти іс
нують, так тоді нехай оголосять свою назву і візьмуть 

на себе оборону Христової Неркви. Не гратиме тут ролі, 
якщо знайдуться такі одиниці в По.11ьщі. Одначе вони са
мі між собою не можуть знайти згоди щодо тези, яка 



торкається віі'tни. І що вони не можуть створити власно 

го державного твору від розділеної Річпоспо.литої.Тому 
тут невидно що в їхнНt пуб.лічнітт от~ганізації існує дое 
кона.11а .mобов до ближнього. А крім того, ко.ли вони ува. 

жатоть за ч.ленів їхньої Церкви своїх сусідів на Угор
щині і в Семигороді, які вже давно заюшуJІИ душсу про 

те, що християнам не ві.льно про ва..цити воєн, то чому ж 

членів тої Перкви не екскомунікують? Зреmтою їхні Збо 
ри бі.JІьmе заслуговують на назву товариства чи черне

чої спіль11ости, чим на ім'я Перкви." 

Приз адумавmис ь на..ц запонами Грецької Церкви, почи
нає Некирич виводити суспі~ьно-мора.льну критику: 

-" Яожа Церква є по впою з.11ости і розпусного життя. 
Ми одеnжаJПІ від Христа хрест, науку Євангелії, Святі 

І" і Дари, докторів і учених в Святому Письмі, а також 
священиків. А тим часом, чим ми відрізняємося від я-

1 

зичників у наших обичаях? Власне ці погани є вищі в 
6 агатьох чеснотах від нас, і з тими чеснотами станутв · 
проти нас на Страшному Суді. А чи не боJПОче воно? 

3 досконалої JПОбови в нас і сліду не залиши.лося. Кож

ин~ бажає ті.11есних потіх, які практикуються тепер що

дня. Прогнана справедливість. Немає нікого, хто бояв

ся б ще гніву Ножого. Си.льніший гнобить с.лабmого. Ус 

та в усіх повні брехні. А що найгірше, це все панує в 

церкві з давніх віків ••• Хто ще виконує приписи апос
толів, щоб від.лучитися від кожного брата, що поводить 

себе непристійно? 'J'ак ! 'Rагато є тепер християн зіпсу

тих і пережертих всякими гріхами, так що майже всі 

заслугову1оть на анатему і екскомунікацію. Це все тво
рить підстави, що чернечі закони і святі пустинники, 

які бачать таке зіпсуття християнського загалу, від

.лучи.mся від того суспільства. Одні піш.m до пустель

ні-скиті в, а інші до ман ас тирі~, щоб з тими зіпсутими 

християнами не споживати спі.льноS страви." 

Щоб відбити закиди Пmипковського супроти так звано 

го ідолопоклонства, тобто по читання ікон і образ і в в 

Східні:t\ Неркві, Немирич пише таке: -"І без почитання 
образів допуска1оться ідо.лопок.лонства .люди жа..цні. І тоt1 

рід ідо.11опок.11онства панує в церквах, що від.лучилися 

від Римської і Грецької Церкви. І тепер ко.ли б хтось 

із них закликав Східну Церкву викинути образи з церк-
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ви, як каміння, щоб не давати причини до ідоJІопоклонс 

тва, то таким :можна б відповісти: -"Викиньте з ваших 

сердець безперервний поштовх до ідоJІопокJІонства в честь 

мамоні. Підпирайте добро віJІьно убожество, бо і Христос 

називає багацтво най6і.льmою перешкодою до визвоJІення". 

Про брак християнської JПО6ови серед взаємно себе 

по6орю1очих І(ерков, з-поміж яких не викJПочає Немирич 

і різних сект, пише таке: 

-" В боротьбі за різні доr'ми во1оють християни по

між собою так завзято і ганебно, горять один до одно

го такою ненавистю, о6:кидаrоть себе взаємно проRJІьона 

ми і прагнуть щоб їхніх ворогів земJІя пожерJІа. І то 

тіJІьки за те, що їхні противники християни тіJІьки 

міні:маJІьно від них різняться. Звідси стільки того 

взаємноу6ивства, ядовитої боротьби пером, образ, виг 

нання, засудження до тюрем, і мучеництва. Звідки по

ходить те поJІум'я ненависти? ЛJІя своїх вJІаспих чи то 

~ атькі вс ьких думок, топчать Христові накази і його 

приписи і взивання до братерської .любови і тоJІеран

пі ї до сJІа6ших. А чи всі ми не є християнами?". 

Rже тих кіJІька арrументів, вибраних з Відповіді 

Пшипковського, дають пам пізнати, що неповодження 

Аріян і де.які доктринні суперечності, а також немож

JІивість впJІиву на життя, викJІика.ли відхід від них 

Немирича і перехід до ПравосJІавної Церкви. Крім того 

Немирич, який походив від батька, що був чJІеном Арі

япських Соборів, і яхого родина ніко.ли не наJІежаJІа до 

Римської Uеркви, відкрито звернувся до Аріян /ТТольсь 
ких Нратів/, щоб переходиJІИ до Грецької Церкви. 
Чотивував це тим, що реформаторські заходи відносять 

ся переважно до Риму, аJІе нікоJШ не мають жадних від 

поспи до Грецької Церкви, mсій ніхто не може закину

ти тиранії, що можна закинути Римській Церкві і папі. 

Східна Церква нікоJІИ не пиJІа мученичої крови./Зате 
Риме ька Перква, впроваджуючи свої святі інквізиції, 

масово нищиJІа єретиків/. Говорить Немирич що Східна 
Петжва вс іх ра.до до себе приймає, бо в ній не появи в 
ся Антихрист. 

ПідкресJІЮючи тоJІеранцію в Грецькій Церкві, обго

вор1оє Немирич гоJІовні пункти, що могJІИ 6 відштовху

вати аріян: тобто сповідь на вухо, Евхаристія, Свята 
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Тройця, погляд на посмертне життя, Літургія, Rогослуж 
ба, почитання ікон та образів, покликання святих, ма 

настирі і чернечі з 'єднання. Додає При тому тахож і 

менші різниці mci він називає обоятни:ми /"а..ціяпора"/, 
пости, свята, вивішу.вання хреста, обряди при хрище

нню, духовна одежа, кроплення водою і показування 
миром, цілування Євангелії, переміна хJІіба, вживання 

свічок, різні церковні титу.11п і т.п. З тим усім мож

на буде погодитися, коJІИ дійде до згоди про важливі 

доrми. Ло всіх тих пунктів додає Немирич свої арrу

менти, mci черпає з Святого Письма. 

Пшипко вс ьхпй відповідає по черзі на кожний аргу

мент Немирича, а переважно в справах, що заторкують 

ман ас тирі і чернечі згро ма.дження. 

Характерною рисою відповіді Пшипкоnського є те, 

що помимо того, що арrументи Немирича підрізували в 

основному існування аріян, то Пmипковський трактує 

тут свого противника з ве.JІИкою особисто10 куртуазією, 

не виявляє тут жадного свого невдоволення ані жодної 

іронії. Не все дає нам змогу додуматись, що Немирич 

не був жадним по.11ітпчним авантурником, бо не дав до 

цього приводу Пmипковсьхому, щоб останній міг це йо

му закинути. Звертає увагу тут особливо відповідь 

на аJЛозії Немирича про упадок християнської mобови в 

Аріянських Соборах і занедбування убогих і слабших. 

~ того бачимо, що життєве поступовання Немирича і 

тоді, ко.11и він був великим паном-магнатом, і тоді, 

ко.11и був убогим вигнанцем, не дозвоJІИ.ло Пшипковсько

му на жадну зачіпку чи іроні10. :по мусів бути Юрій Не 

мирич направду мужем високої моральности й чеснот . ' що нав1ть ПmипковсЬІtи~t не м.:і.г йому відмовити критики 
поступовання деяких членів Аріянсьхих Соборів в їх
ній суспільній моральності. 
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Портрет відтворив мистець м-rр Мирослав Ко-тис на підставі нечит

кої малоі відбитки зі старовинноі rравюри Дальберr'а з одинокого досІ 

знаного образа. 

Рисунок род'и·нного герба Немиричів подано з «Польської Енuикло 
педіі Шляхетської» том УІІ ст. 87, Варшава, 1937 р. 8? 
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GEORGII N IEMIR YCZ 
DISCVRSVS DE БELLO 

tv[ О S С О V І Т 1 С О. 

АО 

ILLV~fTR.м ROA1ЛNVM HOTJK/ 
V'lodimi1·ienfem Capittmeum J 

afftmm. 

-~ · TREPEBAT iam Iongo tempore Mof
~ 1 ..(,~f~ cЬus, пес adeo lib! co~fifus,auxilia f~de-
~t~~~- ~:11 _· ratorum imp1orare iuЛum ve1 fecurum 
1,"::·~ '~·. ~~ porius iLJdicans terra: lvf ariГque fpacio 

ircr traЬebar, vr taпdem pзrcret,quoL1 dju animus eius 
parru1·iebJt; dum PatriJ во{1~·а ciгcumfpet1are vires, 
ас pof1: illt1d ValacЬictJm cum orшannoJ Boru!Sicum 
cum G11ll:auo l1ofie bellum,p"жrer annuas przdonum 
iпcurfioпes расс ipsa сос civium fuprfmis necefsitati
bus inf~Iix, ad nouos mocus, arma v irofq; nova ЬеІІо 
f emina accumula~e incipit. Nimirum przceritorum 
11e1noria quaлqua aНjs cuncrationem, plurimjs ramen 
VЇrturem & a)зcritatem fatU:1l forrunx r~ro f~mpitrr" 
f1~ animo v0Ivent1bus, addiditfe vidctur.Quippe non 
fo1um nobis firmarus confiantia Senatus" vfu miles, 
fcd & diuturna hofiibus рах propenfos ad omnc fcr-

A ij 
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4 
v itium frangere facШs & ех Гucceff u nofiro mens 

т .и. bifl. MofcЬorum non fcmel perculfa , fpcm vittuti ofien. 
l.J. tat vbcriorem. Impзr enim efi femper numeп1s pulfa

rum virium : ~ qu~шquam atrocicer loqu~ntur ,.mi" 
nor с~ш1е11 cfi: ar ud vietos a11imus. Ferueпtibus ЬсІІі 
~ufpicijs , аНо~ co11fifij , plercfq; armorum , multos 
шіlісшп ct1ra ditlr·aЬit , опшеs vc:l fзІссш іл PJtriam 
pios <jLIJ11ticш1q; auxi!ij follicitudo. ~1іІ1і ші11оr 
3,1Jшс r at1·jx сш-з per a?t,нem & з!>fenriaш , 11011 vo. 
Іша.1:.). Q·1~ оtі.ні апішum поп pJfГ:1, vcl .ia cxen1-
p!ti:11 il!iL1s, gt1i Atl1enieлG Rtrub. іп Пluпі~пао ос" 
cr1p.tr1 , 11с Jol•.ls f peйJtnr in1mtш!s cffrt du1ittn1 
ft1ш11 ГшЕ1m ~~eoїfum 11011 (і11е а110пш1 р1.шГu volv~
U:1t .-cvolvt:bargut; quod іп fo!ao 110Нго co11Гt:fft1 
p1·xfc1~s eloqui "kbui, id abf~tнem а~ Т с G~ne1·ofifii
nic А ffi11i~ , реrГсгіЬеt·~ i 1Jl1it fiudij ін Rсшр. v·efii· 
giшn, officij іп tc a1·~ш11entL1П1. 

N о v А м bello facem p1·xfei·t futшa ~fЬs, cuius 
i11itio рах 11obis '101·arum fcre fp.:itijs numer and'a. 
St1pci-bio1· іп dies Ьoitis, no-n i~navior, & pr·o irnperio 
vc1 cшfis, quзs 11unc procul h:1beo, iшp1gre cerca" 
rшus. Nec арнd noft:ros зпimorum part1m, fatis au
G1:01·it~tis іп Rege , fati~ confilij іп Senatu , pruden· 
t!x і11 Duce repurantes. Sed prжter l1as miiirзres 
l:шdes vr beIIum prudeпter fuГcipiarur, ех voro ge
rзt111· , airius repercndus viL1erur oportuпus сшn nuщ" 
morttm , commeatuum & armo1·um, tum militum ap-

Aprarз- paratus. 
~t~s _сопfі- N Е R v v s bellorum foiiro more in tЬefaurum 
11tt111 ре-. 

cun~. Reipub. influens non fatis e!fe cxifl:imatur. Hune 
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pro'.'i(1:r n ~воnе5 1·~dclidc1 с locu~letio1·cm ех fpolijs 
{}t)HiLІm ) ех aш~t1js fociorum гс11{JО11іЬш, ех Ьcrredi ... 
r.нibus ccнum, qui \•el d~шшаtі , vcl illtgitimc 11ati, 
\rll схп~шсі оН~1 dш11 R{·111p. 3direпt , viпfiшam 
р:-t н сш pt п J е1·с coпfi.1cti. R~ddilkrзп t іпfіпн~1 io
rcrn rш11 prudeпri ~rarij tHГpofнionc сrі~ш noft1·is ro
li~.l, зcccproгum expcnCннrnqt1c :icctaara ratione, 
rtш1 lt1d~oн~m Ziguroн1mg; c:ipitatioвe , deшque 
r , it ю l і s г 3 r і о t 1 е r о І і , & ,, с Єt і g а t і t~ l1S 1· :i t і о 11 е ро 1 · tL1 ~, 
\'tl \'c11airioї1is, \'cl сігсшпvесl:іошs 11ошіnе cx~Di~. 
І пfL1pe1· :tl'Ul~ .Att1c11ic11fcs шіІІс r.1Ісша ~cl ГlJblc\'Зt:
d.1), q1·;x ~1cciJtb~шt CXt! З с: dit1C111; cal~1mit:ttCS f~Ш· 
С1с (c1·vзt.1, V[ ПUІ1С trit;itHJ аш·і roпr~~ ~pl1l1 B.~r;i
''OS. G~lіїнп1ш Rrx no11 t.1ш 11.нura foli oudm iлru-

.1 

рс1· l1Jbiro IJbore fodiпis CJrcr' recI ш:1gna yj nt1m-
ш · ;1·ш11 & рtні ~" geпti ~нr~ f!.1a l~i v cs,qt1 ірге not а: me" 
lі(пі' ехtсrопш1 ресuпіа 11сс пі{Ї t·xr1·c,·11t~X offici11a= 
:l р r і ffi ш а R t' ~ 110 і 11 f с r [lJ г , 1l е с с х р 01· t J r і п с с fi 111 d ї 
pc1·шirrirur. Rex B1·ira1111iJгum ij{J~111 rnec1Їjs ndl1~-
ret, Q:!п & ~1orciшs 1шlІtш1 ~1'L1is prot1i11ciJs ~н-gсп-
tшn·, prxrerqпam in reliemprio11cш CJ~'·tivorum" 
cfferri permittit· Freqt1enriз apt1d nos tribura р1а: ~аІІиfі .. 

'd І ь . Е /1 U( ll!p. tcrquam quc 111u r:ts tur as со1к1tспt queнrem DіїІіп. 

ordiпem p1us confi1eto ех liauferunr , 3i-tificiora 
& infoiirз omnes afflixeruпt; vnde plerif q; major 
privata: domus, quam Reip. cura. Iuuabit tamen 
:iliquanturn in Patri:нn propenГ.1 nobiiium vo1unra~ 
aliorur:r1 pietati cedere nefciз, & confuetз au.xilia pro 
morc. 

Рrохіша А N !{о N ;є neceГsicas , cuius r.atio. & Annona. 
А iij 93 
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1i.1t~ ,. copi1 legibus fa11cieL1da. ~! frumenrum necclfarittm 
~·~~-;.r. quc cotnmcalttп1 non pra:parat, fv1e fcrro viпc:ru~. 
;"~. 

1
. Pcccзvit І1іс Lt1pcrctJS, Rufus, Pztus dашво Rcirub: 

1 .tr·;:{/I. Rошз11х; vt ех ~tlve1-fo , profeetш·o cxercirui con1• 
4"11ш.1r. d. h . 
хт. р.(1/. rn:Jcш11р1·01ш111еrо 1crt1m & omшum ра1 tkb:arur 
(~i·.G. CyrLJS. Е~ pttblicc 11acre11us 11cglecta, 11ifi C]Uod rс-

ссш і ь~\lо j Ш1 :td111i пill:rзri czpta ; qtJX pofi omit[1) 

f'.ш1is & гeltis Їl1 CXCfCЇtt1 erat саuГа. Ncc ео fеО'ПЇLІ~ 
г ь· f .,., ' • r . ь t~OffiГ)S lLJ lCct,нp llCL)l.Ш_US oo:ia ШVJ1С1·:н mt~~s' ~-= 

Ь.шtf IL.tti~icшiЬ~1s Ecckfi,1Hicorum ~с Rcipub. Ьа" 
11 і j ' l 1 а с () ; ,~ г с r () 1 що s ь І а t1Li а V і с () 6 сь] t ' ~ х? с & 
apcгtJ Jd1.liro пcccfiir~нis r1·жt(.'Xtt1 p!·emcb1r. Scll \'t 

т.~с. liifi. А uП:cL· шніа Пlikcr, it.1 vi:> & rJptLJS facile ad іщсШ-
1. ла Ье ll;t ~111 ішо~; і il1:·І\.'!1 і r. А l)(l шlс J ,1 f"ЖCU ra; rem ~"·О r:t 

і . І І 

со111ш~Jtlш1схlтсіш1 µ,r~tis fi1t·pcJicavic Podoli:t & 
Р1'0\'Ї11с1х vicii1~,;'c1 i1iLlc ас fi iшllІJs 1j:3 еіТе[ l10!l:iш11 
n1CCLIS· l1ninL111c~ iлrc1·ini i·cmrнiores лап l10His, поп 
n1 і litis іпсопи10 J1, 11о:1 ,1: ~1101· а: j а С1: шJ~n 11оісеlч11 r. 
Nunc i·нxtc1· Lirt1~шi~1111 propior ~d feclem beJJi Ki
jo VЇCll {Їs 3С В i· :lC l.i V ЇСП US tга ctl1S, tl і n~ш tia Ш~jог & 
inde mulr(~ ~1·.н1 і(н 3f ijs cft Prouinc1js. Proinae pecu. 
nіз commcatus с rcшorioribtts,c vicinis ve1·0 аnпnпа 
& ірrз pctitз, pcr !1orrea vпdiquзcp іп opr· idis ad Вс· 
1·yfH1e11is & flL1vio1·uni rip~s, vcl iufiз exercirus іrіпеrз 
ЬуЬеrn~нр difl:ribtнa , grande rebus momenrum ad" 
diderit. 

Arniis. А R мо R v м publicorum aut dultiНнm Gve por" 
tatilium, aut vсС111іш11 copiam fo1iro n1aioren1 partis 
adverfa: robur pofiular. Et vtvt Ьжс ratioнe exigen· 
te in vfum vniufcuiuf q; а fingulis procurctur ' pu-
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І1 Н'"·.ш1 r.ш1~11 cur~t11 f.лu1·ort:m iпcertt~s cafus fort~ . 

• ,.;:"1·" ,,. iпop!~11гivJtort1mr1mo1·. Iu!It1 VefipafI:int Tttc 1 bifJ. 
rL~ .• " "' "" 1 
"і ,.t1ti 11 .н~ v .1 lidz cit1irarcs exerccпdis aп11orttm offici- · 
І;;:.. р 1 ~~с~1·со, quo1.i ~ поvшn arшorumge11uster- i.Liu.10. 

!~·?.t11 of~:m. Er 11ovзiпHrt1me11ra bellica ,fcalж,pon" 
te~ ::,,t[i[н1s iпufir~ra 01Jg11um 3ffc1·:шt rei-rorcm. Хт. t"'· 
н':!НЇСt1S V І І. Aпg!oruш Rex Jd ВоІопіаш ligneis 
rt,:·111 ~!ніс; po:·reпrofx mag11irudi11is , metu civibus in-
(l1ir; ,,iLI cПZ:rir (1~10d vi vix potL1it. Prxteг cuпt1t1m & 'Ро!у'1. 

f'. • • fl d' 1·· ·1 l1ijf.1. 
іt~:11::1:инtш1 vннn 11.шt1сх 1·е1 нu .шш vc а 11s vr1 е, · 
ir.t 110~)і:; qt1:шqu~11n ші1шs ad[LJeris vel ~нmo1·u111 vcl 
e;-,ш:нcJtLiS vct militшп deoortarioиi adinodum пе-

1 

l"t·fl'.a 1· iu111. 
А о ~А 1L1 т Е s vеліо guorum ducem & prxfe- мilitibus. 

ctoj cL1m рг~tс1· ~шіші & corpo1·is dores rum rеш mili-
r;нcш };юdarirfimos, & aLi cJpr~шЬs шіІіtшn rnences 
:1i~t1fljmos optiL11t: {сіо. Pri111a belli Vefl..,~fiaпo cL1ra, .. . 
~t~e1·c (iiteCtus, reuocare vereranos. І pfe V ~rpзliaпus :~с. hift. 

~dii-e , l101·tari , Ьопоs lзude, fegпes exemplo iпcitare •· 
[i:pit1s quзm coerccre , \'Їtіа magis amicorum quam 
virtures diffiшulans. 1\1ilirum пumerus prжrcr rerarij Threc+ 

Ьcultates major , 11oxius erat Atl1enienfibus. Sit ct1i 
alcndo & confervando rcrra commeatum & p~rfu-
~ium prжberc poffit, vt Artabant1s Xerxi confuluic; HtroJ. 7· 

fit iuf1:us , ne quod pai·fimonia fervare ftuder, hofiis 
· · R Ь /1 dd · · r І . а P1lyh. f· crip1at .· о uнum re ес, 1mperator1s 10 ert1a; нrе- 'Ро/у/,. 1• 

nщ1m, ordo & ob~dientia , forrem, vbi vir virum Іе" Тhис. 6. 

git , quod Cyrus ofiend1t dum ірГе ducentos e1egif-Xm 1• 

fet. Equitum vis multo numerofior l1ol1:i,probatior 
ас g~nerofior nobis~ асіп CataphraGtis quidem tota, BD'"· 
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т~. bifl. jп vclitibt1s no11 leuis. Roxolзni Sarmarж equefirl 
1

'" tJl1tUП1, ПОП ctiam pedefiri valentes certami11e , mul" 
rз рзtfз i11co~moda. Pediratus quoqj а nobis anti
qttl conrvctudine parum probatt1S , аь Hungaris 3l1t 

T.ir. l'l./1. Gerшзnis petitur, quo1·uшilli inanes ас fidei Гжре. Іа-
1· . 11 boi-aпtes,nec ordines norttnc,пec artes milirares. Eqtli-
н IJ • 4-· d • • d. Г d • f. Г 

сш cxtcrш шз1оrе ех 1ver10 merce с шs tlil]; exti-
ш1r, :lшapcq; non regi , non it1beri, fed cu11aa ~х 

- lit1idiш: a~ere, поп fidc, non affcClu tenel"i, domelli" T.tc .... -fg,1·." , , 

с1 t~шq t1Jill exrerп3, v~flлe, rnpe1·e. І-І і =iutcm gt· з vcs 
& 1·~1 р.кс~ Hreпue 110Ь1lium Ьm!Iias exugunt 3С іпсr
шс vulgш acerbedeг1·zJanrur. Exrranei tamen miii
t cs, (і J 1ab~11di , v с І {і.ше Шіs fua fid~Iitcr pe1-f ol ve11da 

'РоІ]Ь. •· f1ipc11tli.i, nc іп 1юs ірГоs jпfurg~nt, vt oiim іп Car
t!1,1~i11c1iks; vcl di\'erfa in loca dr(iuccndi. Nоп mi-
1101" іа bclli::; vti1ir,1s cifct domel1icorum, non fortitu-Cи}'t. 10. 

di11i ша~іs qtjaш \·іаші ll:udc1нitш1. А піmо, 1·obore, 
qві5 prx(l:Jшior ill1s? calo~is, frigo1·is,t~mpeflatLimac 
i11ed1x,ql1is parientioi-? ~od fi іп morteш exterorunl 
('XCГCCL111tl1l", Шirum fane qtt.:Шta VЇS ЇП ijs Con{ifierer, 
qu,шra Kcg110 vrilir~.s. I-Iorum сорі~ш fuppedica
buпr tot ін~шеs І1оші1шm turrn(t сі1·са Boryfihenem 
В oЬumg; !Jtrociпiis & rapiпis vitam toler:intes ., tan" 
quam іпшіlеs lprerz.St1ppeditabit & Coraccortш1 ma
лus , gux ordinarias coI1ortes сопсrа Tartarorum 
inruf rus iutJзr, пес ad ordinem aut '~i(ciplinam milita
rem cum poffic ) reducitur J civilium motuu1n caufЗ. 
Qo_~ {і prr Prouincias , per arces tanquam pr~fidia 
dill:ribueretur, & qualibet occafione in Ьofiem du· 

96 c.erctur , exercitus forctnon vltimznotz fublidiun 
EQuitatun 
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Equitatum augeret іпрrішіs Vetcranus ordi11arius, 
fiue immorcalis excrcitus, Ше fecш·iratis pt1blicJr cu-
fl:os ille probзtus & pc1·pctt10 vfu l10Hem tugзi-e edo. 
d:ш, fi modo Т зrtai-o~uш iпcui·(io :ше hoпe!l:is еоп" 
dirionibus prol1ibeu:rur ,aur in ЬоНеm fiipc11di_o ali-
quo Tartaris сопсе!Го ave1·rcrett1r· Ех quit1ш victori-
bus 11011 lcvc incю1e11tttm; vit1i.s, tol.~1·at-ile tiiГpt:п-
dium, шinor 11imii·шn 11ш11c1·us lзtro1шL11. N 011 сош" 
m em о r а v е r о \'о І u п t а1·і~ tn а u ~~і 1 і а~- і о гшn ша п шn, 
qu.:шquarn h~c i11Ьabilis ~J р,неп\.!uш, fe<.~ peпfat ~ас. liifi. 
acul~os :ipum, Ьопіс~:;. dili gcпtia. & fruCtus dulce-
do. Елс1·сіr:шn шilit~re ) qu.1Ic 11ш1с іп Belgio.-i 
G ~ша, au с Gеrшапіа v і gcc , шtilcis efl: conrempшi, 
paucis probarum videшr. Difcipliпa [cvcrior more 
nнjorum vbiq; geпtiurn rigide obferuatпr. Іп Gal-
Jia commHii !t1u11t pa=n~s 11011 шilitcs foltш1 Гсd prx-
fecri) itno & М.неГсЬаlІі, qt101·umnt1perrimc ~1ariI-
lac е~шt1сш {L1biir fortem. Nequc і11 Germ:шia vel 
НіГрапіа bis peccare, aut fеrзш pofi fcclus veniL1m 
qu;erere licer. А pud nos parum іп сfБ·хпсs feve1·i .. 
taris, mulcomiпus pL'xn1ii prxter [ortcni, і11 bcne mcri-
tos, quibu[dan1 fortuna cfi pro virtutibus. А d ofE-
ciorum gradus affurgunt .nofi1·atium mulri ) pauci rpe 
ас voto pociuпtur; quippe rariffimus qu!fq; virtutis 
fua: gloriaП1 poil:eritati confecrarumiri fperat, proin-
de miпus audet, quod alius аЬ ordinзriis Rerumpub. 
hifioriogrJphis certus cxp:a~t. Leo11idcr & L:lce- Hcrod. ї; 
dzmo11iis epigrammata аЬ Arnpl1iCl:yonibus pone-
batur: Romanis fiatu~ pro perenni fama co1locaban-
tur. Gallia " НіГраnіа, ltalia) Angli~, Germania va" 97 

в 



10 

rijc; l1onorun1 ordinibus non caret. Qo,orum tamen 
caufз ficubi iufia, in ео fane loco iufiiJl1ma quoridia
no p~пecruorefcatente, vbi tam frequens, ram fz. 
сш1'-іа virrutum bellicorum in retundendis pertina
citin1 fidci Clirifi1anz Ьofiium i11fultibus , po1·rigitur 
occ~fio, ne vidcarur amitri рrжс laroruпi fub foie fасі-
1нишn adшi1·ario & жll:imJtio. А d puicerrimum 
dect1s iпcendunt omnes gloria,pleriq; ducunrur vti!i, 
:tc j11гriшis quoп1m facu!rares five abfi1mprz five 
шзjоrі ех parce artrirx patri~ ~more & amplioris for
rш1 х fi1e ad publicam пeceffirateш erog~rz. А rud 

i.liu.7. RomJпos Decius & ~ius шilires, per quos viC1oria 

L · • рнtз , fiп~ularibus alfecH pr~miis. ~1anliu~ "iClis J, lfl. с. ...., 

Latinis cuic.p fi:renuo l1onefia р1 zrer forrcni tribuir: 
Jlmtl.:J. pr:rmia. Fecere idem ante Grз:ci cum pcfi: а Ііа Ьеl

)з) tum i11primis pofl: Saiamnicam, fecere pof\: Pla
rxeпfem pugnam. Inde Ша dona Romзnis fre
qucntiffiш~;iпde No1ocomia in vfi1m vereraпoru aut 
vuinci-ibus confedorum pub1ice eretl:a ; іпdе proce
rum dornus fзuciis ratentcs) Vt pofi c]adem f jdcnis 

~~а Ітр. :icccptam. Huc facit, vr pofi res benegefi~s ad ept1las 
~· 1-+."c.iG. ех iis, qu~ bello capta, infiiшendas tum prrfcClos 

tшn milires voces. De fepeliendis autem mortuis ad· 
modum labares, ncc rempus, 11ес occafionem , nec 

І/,іJ. Jocum nec timorem prжrendens. ~eшadmodum 
enim in fepulcis fieri videt vnuf quifq;) ita re~um furu

~r his in- rum arbirrabiшr, {і іл ЬеlІо occuшbat. Claudet Ар· 
fc.:rv1cnti· paratum commemoratio Geometrarum , Pyrorech. 
bu$. ~iorum & aliorum artificum ad milirarcm vfum infer-

98 vicntiu,inprimis vero morbos propulrantiu.нuc perti· 
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net, impcdimei1ta vel nuHa vel pauca rathere vt qua; 
iudicc Annibale, fa:pe fint fugz vel claJis caura. 
А pparatum ipf um excipiet Вв LL v м cuius geredi 

vnicus fcopu~, vnica inera victoria. А d І1~шс v r con
ve11ie11tia fcrutemur media, non minus hoHium quam 
nofit·~ vires q LJatii fіеп potefi: SUC cognofc ed~, Vt de to- Vi~es мо" 

ь ІІ І . d ~·ь Е І 11 .1. .d . . fch1 con" to е о me шs е r ererur ~ с 1он1 1s q ш em vis ЛІ- fillunt. 
titur regio•1is natшa, rnu11icionibus, mi!1cibus, retiiti
bus,f~deriЬt1s. Regio illis vt brumz tempeЛ:atc пі- i.N_atu~1 
mii5 fri gorilx1s lюrrida, ita a:fiatc mirum іл modum rcgionis. 

advcnзrum corpora calore dilfolvic & robur оmпс 
:1diinit, no11 caret frumentorum gcnrre vlio, avium, 
piГcium' ferarum racis abLtnda11s. Ferrum in со ріа Ьа" 
Ьсс; аш·і & ;нgепtі fodin~ншn рІзnе expe1·s, pecunia 
ramcn аЬ Holla11dis per S. N icolai portLJm;ab Arme-
niis & Pcrfis per ш~н·е CaГpium prot1t & ali:нum re" 
rum со ріа bene infl:гuC1a. 

N ес levius а пarura І осі ml1nirnentL1m, denfx- f}1 І vж 1.Mttni

~c I1orreшia пemora , vdofis patudibl1s p1fiim rioniЬus,... 
dif1:incta; vnde vix ruper:iЬШs icin~rt1m molefiiз, Al-
piпas eriзm А пnibalis аї ffict1 lr~нes mulris numeris ex-
cedens. Et eam quidem au~et moleHiaш ipfa Regio 
tam vafia tam iпculta, аЬ Ьum:шо confortio aliena 
& rзro vrbium fitu со11Грісuа, difficultare comme~" 
rus vel acquirendi vel aГportandi gravis. Porro opida 
& c:tfl:ella (і cerпuпtur' rara runt quz fitu & arte fi-
mul поп defendantur. 

Miiirнm зgmел formidзbilem reddit MofcI1i ро- 3. Militi, 

tenti:im, inprimis equitum ; quorum ducenta miliia bus. 

producere poteft regic vaftiffima J vt confians efi 
в .. 99 

11 
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r~fiit:rn орі11іо. Horum dileat1s fir ех Б ojarort1m fi. 
liis, quorнm q Ltindecim miIIia ad Pri11cipis cufl:odiam 
d:Hi11arз ех agris fiipendit1m pro meritis & dignitatc 
Ь:tЬепt vзrium, ех fiico c~piunt circiter 5000. rt1" 

ЬІJпш1. Тшn c~пrum & dccer.:l 11obiles nшпеrзщш· 
fcx а ~i11ra <it1i11qш~ millittm milirum duttores , ad 
quo~ опшt~s р1·0 Hipendio Ьогum 111il1rum Їшnm:i 
4 о спа. rн!J!~at1m fi11gtiHs ~r:111s rcciit; PcciittJ!\1 
1 !оо~. p1·.~tr1·c\1 ~Iш1ru~·, quo:-:нn fingulisГeptcm tU

bJ~ &, tft10l~CCЇmn1odij ~vеЇ"~ ,1=:-inuo fpatio {clVtШtur. 
г.-~rf'rl'1os tпi1iru:n \'~:rios [1:btr i:npcrator J q:Jil·-uc; 
v•шs г1 хеП пobi]itate iлfignis ille ' Vt Vt prudcпtil 
і11 fci-ior. Т шс~rпm oгdiпrm ш bellis fe1·e f е1 var, лес 
coшmc:ttш vll~ [нtte11us ~,1 оrсЬп сtна. А rcl1S & gl:i
dij ·cqt1ittl!її о1іш e1·~11t ~1·m1 , Ьаl1х р~чсопш1 ; піfі 
І~tшс ~1і~1 гссс11s аЬ extel'is ccпfur-tuc~o ех l'C il!cп1m 
соmшс11<.І;.шсrіс i11Гtrщ11eпtJ.Peditt!r:1 Гtшt gladiL1s [е" 
сшіs & klo?::tuш. 

І с. ··~,·1. 'г r,.l .. (l' t"'; ·~""І·~·~-; ,. ··--.··· • " ., ] І''""' :..,.-в.irc: JCt \ l1l: .і.У!(),..., 11 lllbe •• U:.., '-ji1 .... i...;_.: ! ,_,.__JL1! .~ll ...... l1.І.н 

I~on . .Ап: & co1тoris lafci~/i:.ш, сп1ас1~, "\~frLШl. CcI.::-irJtc 
1 .1с . .Ап: Ь І 1 r • л .С. J3 Ь · 
6• с it.m1co1шc1ш1t,n1ora н:шgшнш·: ~н :i11s cun-

Gt~tio 1Pxvis fcrvi1is , fізtіш g uid vis cxcq ui, rc
gi '.1 ю ) 1 Jl)Ctllr• І n рr.т Но ро n g~ :lm tr Сі' і(.~ Zll"C іп сі ... 
piunt ' al,icetis (i=pe а1·ші5 r~f;ienc1o fpetn \"Їсtо: is 
[ч·~~'/СІЛШr)шсrшшt іїі~~іs qtJ~m r~~Cl'.1l1t. COC!liC rc1·J-r u 1 • 1 

g с ·- ~ ... (1 :l 1 , ( •• І\ •• " 
L J 1 .L L •. І :..; ~ І ' t • 

І . . г. ,. • . ''і т 
-~·~<с;;- т~слшш енншс"ч a1·gшt rcg1111~11 ~.1опш1 L:г-

ії: ш-:-• сі со fi 111і1 \: , а Ь Го І ur u 01 ас d с ~~ 1..) r і с t1111 , і п q u о t ~п~ с 11 

vir v1lus rrbellionis metus. Adeo fi11nat Impc1·iL1m 
1 оо contumax Rc~ionis fupcrfiitio , vt ncc libe1·tatem 



IJ 
:irpetant ne~ r~rui~utem au~ re~ti~?t a.ut fugiant timi
di,nimirum а Numшe & Рrшс1ре шd1ram. V nde Re· 
Iigiofort1m apud Princip~m honor maximus & соріа 
е• х aliis mai?r .. F ir~at idem 1шmeru?1. оmвіuш ~с 
0fficiorum d1flлbut10, C)Uoruш & ш1шmum five 11~ 
~НІ І,1 {і v е in Ecclefia confertur cum Principis confen
{u;cui rarum аЬ ob!l:riuis pericLiluш. Ес tor, qtios fu-
p1·a 1·ccc11fuiшus decem & сепrш11 nobiles, шi!it'Jm 
p1·xfeC1:os adverfus Їf>fum [editionis tiшurcm coпfii-
tL1tos еfГе, coшpe1·tLJm efi. Ні рrошіІіrшnЛ:ірспdіо 
prcLшiam non ad fiшm libirum ща rernporis апісu" 
lш11, fed ad Pi-incipis pra:fc1·ipcuш & cogёtem песеfі'і~ 
tJtem, е fіГсо petunt; vb1 \•ero іп fuf picioпeni iпcide
riпt,dignitate pr~Ctantiores facilc ар rіпсіре ех auto
raпtш·, confilij Tarquinij capita ра ра verшn ешіпеn- L. ~ 

J, щ.т 

tiora decutienris apprime gnaro. Iuvc11t~111 qt1od ac-
tintt, сз liberalibus Hudiis поп :iddicta , f olas 1audcs 
& ~cll1latioпes Priпcipum edocca fcrvituri per crrare 
afГve[cir. Vt qнorшn ha-reditзtes folпs coпfirmer, 
:iur inregras fam11i~s VetLJfiare hrП1:ttЗS fxpe шur:iris 
ft:clibt!s nova Іоса petere jubeзt Priпceps mittarq; іп 
pr:rfiJiJ Ionge а dошо patria prop; іл exilium 'ra11- T1tr.1111, 1': 
qL1;iш Tiberius fL1b prxtcxtu legarioшs Germa11icum, ;пJa,.lJf •. 
Nero OtЬone1n. · 

Reditus MoГcI1orum Ducis aпnuus confiat exdo- 1.Rcdici: 

m:шіо trigiпta fex civitatibus comprel1enf o prope bus. 

2;0000. rublarum Principi pcnd~nre. Confi,1t ех 
tri~tao G1ч~ulis menruris iшpoGto pra:tio 40000 о. 
rub1a1·um ~flimato. Confiat ех maiorum civiratum 
vectigalibus, quz circiter 34000 o.rublarum thefau-101 
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ro Regio infcrunt. ConЛ:at ех thermis & cauponis 
quiad ж. 5000. rublarum afcendit.Confl:at & ех dam
natoruш bo11is quorum pars іп Principem confertur 
di111idia. lnf uper ех fuшma ad confcribendos milit• 
collata шultuш in fifcum redundat"Taceo quod mer· 
cc:narijs cxreris & duodecim fclopetariorum millibus 
fubditi Нір~пdіз numerent, & pulveris ругіі causa ех 
fuo compзrancH cerram pecunix fumm~m confera11r, 
а qu~ refiliuLJm theCauro Priпc~pis i11fera11c. Sileo re· 
ditus ех pcllibas" fc1·is, piГcibus, trugibu5, melle, cera, 
feuo,bobus,li110, fale,pice,ferro,oleo,pl1ocнtlm arui
na; qt1as & Gшil~s mt:rces n~mini in fo1·0 vendere li
cet Lіопсс са gox Principisrunc dif1:raЬanrнr. P1:rter" 
со niutlt:(~ cxrcL"oi-um Priпcipum Legatis MofCI10-
1·uш ul)l~нa, & ех conГuecudiлe ас imperio Principis 
6f'co i11fc1·ri folitJ. 

<;.Fзdcri- FxderJ quod attinet, еа ct1m Sueco & Hollaпdis 
bus. inpriшis colir , cttm Perfa vicino commerci1 craC1:at1 

Galli mille & otHngentorum, Аrч~Іі totidem, Da11i 
amicitiJm duorum millium fi umenti( vt vocant) lafio-
11uш iufio р1·хсіо 1nercatur. 

Р. 0 d Hifu11t cзrJшcs, Ь~с fulcra vіш l1oll:ilem fufien4 
1"r

1111 
а tзntia, qtJibus occurretur inprimis Confilio & vi 

aperta hofl:il1m validio1·i. F1·igidзm temperieш fupe
rare а viciпis ро!Гс: pra;ter alios ipre A11nibal tefiis efi. 

F/01·. 1. (, Homincs а folc venientes' no!l:ra 1105 Ьуеmе vicerttпr, 

'· inquir Romanus fcriptor. Sed terrz fruelus inprimis 
confi1me11elus erit, parre tamen in proprium vf um re
licra. A11niuerfJria Ьoftilium agrorum ас meffis v~f1:a" 

1 о2 tio depopulatioq; ctiam abfq; eorundem obfidione, 
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tantum іШs affert incommodum Vt tandcm de '"iedi" HtrtJtf. 

tionc nifi mari potientur cogat cogitare, ait Herodo. /Jlfl.r. 
rus. Cyrus tamen fiatuit etiam in шediis bellis1 ne agri- XrtJ. с:;1~ 
colis noceatur. Cum vero al1unde opes accumulet 1· 

Mofchovia,loca commerciorum occupanda. 
D ifficiles locorum adicщ,qui imprimis ipram tue11- Ad 1: 

rur regionem nec поп vrbes nacu1·a liinul & ai te niu" 
пitz fingularem impe-ratoris nofiri pofiuiat folertiam. 
І n loca paludola temere ducedus exercicus 11umquam. 
Vix enim eft, vt il:ic шdigenis par fir C]Uantumvis ro-
buЛ:us & m:igпus. Ніс peccavit Ge1·manicus Carcos Ttt(.411 ) 1• 

aggre!Гus. Eadem ret]t1Їru11r mediз, qt1ж p1·~rerira i:an 
iecula ас receпs hoc zvшn contiпuo \1{u cornproba" 
\'ir. А qua1·um сорі~ ingeпti fcapliж veeliles е Jignea 
vel coriac~a mareria confettz,tum poпtes diverfi in-
fcruire folent. Гa1udes molis artificiofis & aggeri-
btJS exficcat Batavia ; Syluz igne excinduntur ас 
fe~·ro. 

Pra:cipua vi1·ium Ьofiiliuin potenria Ьominum Ad.3. 

potius qu~m m1liшm , numcro чuam robori nititur. 
S ed nun q uзm fatis fidзm potenti,1in ita пішіаm docuit Cиrr. 4• 
p1·xrer Xerxen Darius.Famedebiliratur robt1r omne, 
cuL11 turb~ tantz alenda= quis f ufficiat commearu~ ~ 
Pctte coficitur perirq; omne decus inter tot l1omines, 
tot qu adrupedcs coпceptu facili: minuirur excitl in· 
ter vulgus feditione , atterirur v rili 11ofiris partibus 
mora ' hofiibus periculofiffima. т efiatur id ~l зrius 
Ct1m Ciшbris) Fabius cum Pznis cuпcrзndo rem Ro- f/Qy,J.,(. 

m~111~m refiiruens. Namque falubris mora novas по- 6
• 

bis affert vires,przfcntibus non adclis. At plenis са" 5~'"·/Jifl • . " 103 
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Hris 1niles ас redundante со ріа пес vigi1ias ferv at, nec 
1~1borc firmatur. vcrum corpus orio J :шіmшn li bidini-

~~t.f.ift. Ьus attcrit. ~antum autem l1ebes efl: ad fl.1Н:iпe11dL1m 
IJbor~m miles, t~пtum ad di[cordias proшptior. lpfe 
"le11ique circum iaceпtes terras v~fiac & f:1cLІlr~rcs аЬ
іuш!с, adeo vc plus dJmni соріа fl1orum :!ffei-ar,<1ua111 
Ію Ні~ Jetrзl1:it violentia, сuш Ш is i~1rer шt1lros {осіе-· 

1·11r.1G. tзs сu,рж rutior fit. Alide l1is ~< magi~ ty1-Q1~ibus Іи" 
fies 1н111qL1;н11 \ri~eпrib:.is шeticuloE!~n ~~с ~~·~·~"ilc inefГ~ 
іпстен1~.:Ln, foonre 11іІ1іІ, п!Ьіl рн;с::і~ virtut~, о:~ш!а 
~ ! L 

iпvit~, ех L1eccliitate 0111ni1 rukept:.i~·uш. Ес 11ш11era-
fмt і· fшІ1 D~нij exercitum Alexandri ~.Р1~: C\.!r vicic?in~

l)~[Jeш [eпerofa,fobria luxuriofuш. Іасш rаr-епішп 
~ . u 

сu:н t()ШL11 аЬ іьпаvіа occupcrur cerпporis opoi-runi-
tatc ~ь eadem luxu COП(lira fa:pc rup~rJ!ur. А пішіs 
fе~ІlЇ lttXU obrutis guJ:t irritai1lc11tJ rcJi:1qt1c11d ·1, а 110· 
firis re111pe1·a11tiз mахіше colenda. Е r Cyi·u111 l-,cllo ir1-
viC1:um ео modo vicir TЬomvris. Plus e11iin 1Ь11·оЬо· 
ris vbi libidinum шinus. ~!n & crudelis еоrш11 3ПЇ· 
шL1s Ьепі gnitate ас cleшenria deliniendш. Ессе А n-

r!~!i .:,,A 11ilx1Icm, l]Ui qu:tnquзm 11Jr1J1·a ferox, шulros tз111е11 
~~." ,лл- Ko111111orum fine precio dimjfir, mulros ad Т 11Гапrу. 

mc:1im lacl1m proAigatos l1onoribu5 muneribuf ql1e 
pr~t~r Гхvі ingeпii co11Гvetudinem ~tfecir. 

дd. 4. Arma Equefiris ordo t~ner cui plurimз iuveпcus 
;rtatibt1s alijs ad diГco~~ias fercnd.ls procliv ior. Huic 
dux :t1iquis fi adfit perpropere fequetur quod piguit 
incol1are. Ducem avaritia & arrogantia prжcipua 
Jocupletttm porentiorum vitia;vuigus libertas, fi mo • 
do !"t:rviii animo aliquid ingenui infir, accendc:rer. 

104 Scdjrionem 
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Sedicionem movet,Principis in proccres populo caros HtroJ. 1. 

crudeJicas, agrorum , Ьonorumq; ademptio. Sic а С· 
Licinio Srolone & L. Sexrio Trib. РІ. commota per 
qui11quen11ium Romз. N іІ1і1 zquc Provi11ciзm ех- т ~,. hift. 

еІ"сісшnq; Syriзcum асёевdіс) qu Jnl quod affever~ "· 
ret М uсі~шш HatL1ifГe Vit<:lliuш,v t Geпnaпicas Iegic-
ncs in SyriJm ad militiJtn opt11e11tam qu1eramq; tranf-
ferrer: Corнra Sy1·iacis, Gt:rnнпica l1y be1·na caJo aG 
!Jboribus dшJ 111u~J1·e11шr. R е{}е equн.iem fecuritati 
11 и{сЬоru111 DL1cis p1·oviftш1 videшr, vt d1fficile fit 
rebellio11em aut ЬеІ1а іш:еllіп: iпrer eos concitare, fa. 
cieпdum peI!culum tашс~1: шLilta if1 c~e1·citt1 difcor-
d1arum Rabella , multa і11 .:шlа f ovfndз. Et certe do
miпandj ~-1:.;ш·, incol.нum fcrvitus, ЬеШ rжdium nc-
v~rcaie Principi odit1m accerrunt_ OtЬonem illum Tt1t. IJiJJ., 
~ duobus ma11ipt1Iaribus ettccturn' :pfa militum rurpi- L 

rio tribuno privavit ren~aшnq) іп prxГens cШcrimen 
adduxit. Vitellio Romx imperante duo milites acer- Tjft. hifl~ 
rimJm feditionem e::cira[eпr, ці met11 hoЛ:is diffipa- 2,. 

ta effet. Demetrius, nt1per аЬ ijs iгfis Mofchis crudei ... 
Jiffime interfeClus , hac ratio11e fllccelforcs f uos ре~ 
ti po!fe схешрІо fuo docer. Nec Religiuforum ani-
nиs prжtermittendt1s quorum vis plus iufio fortior, 
fola ruperf1:irio11e fi1biliшr ' :шrео hamo capirur. 
~are ned:e moras, niuta locos· & miffis corruptori · Т4с.411) 
bus exueпdam ad fit1tcn I1ofies mercare. Extrrjs autcm 11

• 

Ьofiium militibus, qua11riiin impetu roboris efi, tan-
tum langvoris in mura. GermJnorum obnoxia mor- TAr. /;ifl. 
bis corpora, жf1:u,frigore,& rempefiacum impatientia а" 
lt1hefactancw:. ~bus etiзm fluxam cffe fidem con...-

C 105 
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~r3 morem maiorum, ni crebris & certis fiipendiit 
fufiincantur , і11 Danorum Regis cum Fcrdinando 
fecu11do l111pcrзtorc, & Іоа1шіs Na!Гovij cum НоІ. 
]andis certaminc expertum nuperrime. Angli fi qui 
іЬі f uпt, іпоріаm non tolcrant, inedia pereunt~ Ad 
Ьжс рrопі fuнr зd fedittonem & r~pinam externi exer. 
citus omr1cs, f.1Ci!eq; per turbas & raptш, iinpellu11tur 
:id civ ilc bcl!um апіmі. 
~ озd R~diшs, civitates Dcmaлium confiituen· 

t~s , q V3ІНШ11 Qci·i potefi, prjшum attentcntL1r, pra:· 
ferti[H dессш religt~is p1·a:Пi.1ntiores mаjоп1ш pro. 
V~11tt1t1m fontes. Tributum' quod а menfuris р1·ж
сірuс in ~f of cu1, Ko!l:o'v·e , N ovogardia dcнal1~" 
tu~, "v"el J!;rorшn circa has dition~s v~fiзtioпc, vcl 
iпcurfi~mibus, vcl fi poris efi) occupзrione imrni-
11ue11tш· I1of1i· Nec cJuponз: tJm vtiles fшur~, fi fru· 
ges ci1·cutncirca in pi-xL1Jm ~t1t ignem co11verr.1ntш·, 
aut po:it1s ft1[·ripiancш·. Vetligaliз ех flt1viis , пebris 
inctнGonibtJS imoediri, зvt fireпuo :шfu iam colietra 
rapi fo1enr. S11ffi:iet iпfuper menti gener()f~ nо!Ге 
tЬcrJuros М ofct1z, Tarofiavix, V ologdx locis mнnicif
fimis recoп(iiros, ас imprimis Bialojezio•·ж vЬі p.·z" 
cipuum diviri:нum & falutis lmperarori~ in maximis 
р с r і с u 1 і s J r у 1u111. 

Tora vcro vis І·юЛ:іum ЛО!l ех rc valida ; fed dum 
exrerorпm :шxiliis ас f~deribus fi.1fie11raror rnerico 
timeri digna. Verum cum nil1il шorta1ium tam in
ftabite, ram fluxttm lic , qttam potenria non f,Ja vi 
nixa, пес cзtn diviпis aufpicijs iпfrin~ere diffici!~. 
Pra-cit"ua igicur F~"ierum, quz illis сuщ exteris na-
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rioninus intcrccdunt inrerrt1mpendorum erit cura. Mofcl1i .. 

r- Л:' . l . d -ь·1· d . , cum аІчs л ll 110 ium v1res p.:tu аtш1 t 1 1tan as inax1me pro- iпtcrruш· 
J~J1 {ocios зЬ iis abducere, vcl cos сшn Госііs commit- pe11da. 

rcrc , vel aHos aliis tuf pcC1:os rcddcrc, v еІ dcnique Тhж. і .. 
п1clio1·em em·om fuLdiris aut :нnicis ~Чl1Їol·emq; con
Jirioвcш offerre. М ~1~L1шn ad l1ofics pertcrrendos 
з!fe1·t mome11rшn, (і qt1i ех f~der:ttis vel f ponte & 
vlrro vel Collicirari & rctracH ad nos 1·edieri11r. Ira 'Fol:;i~. r. 
TI1~rnifl:ocics Jbd1.1xir Іопеs, abdLІxit & Caros аЬ ех-
сrсіШ Pe1-Ca~um. ~od G r,1m peгti:1:tci mo1·Гu івіtзш 
~·cti11c~шt ami·:irit1ш , ШLtш.:rHщs vel ЬсШs {Ї\·с dо-
ші coпfl-нis ) iiv~e cxrc1 is rcrra!1entщ·. Non 111і- Nofira 

r d' гг r 1 · ("'\. (1 ь· {і i11canda. 
1і о~- 1ccu11 1 pt·o grciшs ~рб r~ 1CLa сп 110 15, 1 сuщ · 

exr~1-is f~Jel'a iпc:im:зs. ArdшJr:1 qttidem & perdif. 
ficile vederur natioпi fіпс fxdere , fine vllis f ocio-
rш:n auxj)iil),Ьt1cL1fc.1oe f upr.i omn1um :нbitrium for ... 
tiili~r.is СІніfі:іапі crbis Ьofiib.us fire:Jue proprijs 
vi1·ibus i·efifteпri, tot vicrorias, tl'Їumphos tor , сшn 
zrerna nominis fania reporranti,q.uzrere fxd~ra & 
fl1bfidia; verum huc jam temporis ratio requirit J fic 
R.oma11orшn fortiffimorum excшplum rvadet , fic 
confen{uc; orbis & confvetudo Ьotiierna pofiular. н od 
Pr~r~r Arifiagoram qui Sparta11os pe1·traxit; lega- er • І• 
tionibus) donis,faci1irate rerl1m J f ре lucri in rocieta-
tem i11dud:i а Boijs Traпralpini ; ~quis conditioni- Po{J~. i. 

bus, Aratus Anti~onum adfcivit focit1m. Felice re-
rum inicio Cares lk Cyprij Io11iЬL1s accetfere.Securi-
tatis, m:1gnitt1di11is ішр~1·іj ad eos venturi perrpicua 
demoпfl:ratioпe Se11atum Rotnanum inducebant 
Cami>a11i co11tra Samnites , & induxerunt, fcd dedi- 107 
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1.Li11. 7· tione Provinci~.Libertate relict3., vc fuo arbitrio ЬеІ. 
1um & pacem cum non co11fa=deratis populis gerer1 

liu.8. poffint Romзni San1nices per traxe1·unc. Belgarum 
Cum с=~- i'ubfidia а MofcЬis tentantur; fed Batзvi аІіо bello di-
rum a1n1-

1 
а.. . г . І , , f d. . · 

cjs. t rЇСLІ 1n 1oc1etзrem ente & жgre е 1ш1rcu11t. Cum 

108 

l~is amicitia расс bel!oq; nofir~ genti orportuna.No
bis enim illi merces & argenti vim , по~ illis frшnenti 
соріаш prz ceteris majorem ruppedita11ces faciliorem 
&, fi1·miore ех neceffitate pacifce1·cmur fJmilia1itatem. 
Galliarшn namq; Rex f:·t1menra ех regno exporta1·i 
fuperiori anno.vetuit, bellorum com111~attti & carita
ti doшefiica= occurГurus. Britania fibi tantuш arar, 
іпсо!іs magis pifcatш-x, qt1~m зgricu1cшx зddicris" 
D anii infulis difir·acra pluribus in locis ~re11ofa, vena
tiaпi 1111gis iпtet1ta, f1·uges vix libi prodt1cir. Svetia іл" 
cultJ, arenoГa,pзlufl:ris r~pe egcr. N ес diffirebor оЬ~ 
firt1tl:os 1шре1· іп Borufi]J portus Baravis irer і11 МоС: 
coviam mo11Hr~ffe.~x quanqca plt1s зIJjs pl"oviпcijs 
fi·ugibus abundct,nofiris t:ime oris nec frum~nti boni
tзtc 11ес СС\ріа & itineris Ьrevitare coparanda. А nnuo 
enim fрзсіо Hollзпdos vix bis in ~1 ofcovi~m , cum 
ad nos quater ve11iffe & redijife coпfiar. Omirro mer
cimo11ia fylvefЬ·ia & terrefi:І"ia quoп1m І осо illi abun
dc rubminifirant зlіа.А с inprimis traпfeo fubfidiaria, 
qt1ж prohiberentur vincu1o пofir·i f~Je1is,arma , pe
cunias & vires: quas cum nuper S veco przfiiterinr, 
eafdem pertinaciter fine fronre vrgenti МоГсhо de
negare vix poterunt. Dзпі amicitia cum portuum, 
tum vici11itatisrationc apprime effc:t expetenda. Non 
eadem cum Sveco commerciorum vtilitas , vicinior 
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tamen cum fir, М oГcorum аІі qua fpes in ео co11GA:e· 
rer. Antea namq; саЛ:еІІа munita & bellicas naves il
lis oppofuerat,ne armз per Finnicum finum in Mof
coviam veherentur, nunc proprer fcrdus l1uic conni
vec, imo Mo(cho favec. Ergo aut zquis condirioni
bus Svecus tentJbicur, aut bcllum lioc quo nunc to
ta fl.agrat Germania, quaпtum ficri ех re nofira ро-. 
cefl:, fovebitur. N с l1ofiis vni:it vires, ternpefiive ос- L1u. 9: 

currendum r2tio dictзtJ Saщniшm exerr1plum mone:, 
mon~t & Romanortlm conrra Afd1·ubalem An:iib:i-
lis frat1·cm certantium. V ci!is Ьхс cum exteris Cum е~ 
Principibus, at muito vciiior nobis cum vicinis М of- 1um ofu~ 
corun1 Ьo!Hbus an1icitiJ , huic f oli bello f ubferviens. bus. 

Nam Batavi pra:terquatn quod longiori difl:ent а 
~1ofchis intervallo, aLilJuo cum Hift1anis bello tепа 
mariqu~ difiricri pecu11iarum indigentes & debitores 
ipG) Ge1·manicum etiam beilum жrе & mШte, quoad 
ipforum pc1·mittit Гecuritas, nutriunt. Et Svecus ехре. 
rientJa edotius remгori & f umptibus in Бoruffia ex
pofitis' cum ne decimam quidem partem cius' quod 
annuo fpJtio in Germania) vlc1·a triennij decurfum 
іЬі coшшoracus occupaverit) 11on fine caurз indoluif-
fe dicitur, ас 11е nш1с quidem auxiliarj Mofcl1is poteR: 
hoc bello implicitus. А t vero (і ~1ofcbis аЬ Vlla partc 
nobiГcum occup~tis, l1ofl:es illorum perpetui ( Tarta-
ros PerecopenГesintelligo) in Mofcoviam irruerent. 
Е quidem піЬіl Т зrraros зd eam impellere poteft ro
cietarem,quam res illorum, pra:da opima, pr~da fa· 
cilis & oportuna,ab l1ofie non impedita. Et Т artaro· 
rum ha ud difpar cft а Turcis<=onfuc:tudo, duabus par~ 
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tibt1s diГcordia ardentibus commodo ruo inhiare. 
Prztcrea facile in focic:tatem adducitur is, cui 11obiГ
cum co111mune elfe periculum perfvadcrш·. Et q\Ja 
1·atione аІіа totam A!1am adverfus ltvf edos coпcitavit 

~т. p~J. A!fyriorum Rex ? quare impuili Reges ClнifHa
ni cum Turcis fzdusrefl:auranr, 1·ef1·icJ11t & cum bar
bai-o M.1rochi Rege~Sed & BatJ\'Ї quo pJC1o ctJm 
Abyйi11orum & Feffz Regibus fa:der:1 іоіегс? fic Су_. 

Хт. p.rJ. rus ca~~L1fios, fic r~cas excit~iїit іп А ff yr!os; о mпinc" 
J· qu!: i11 l10!1:eш,cпniquo bt·evi~cr cc1·rJr~ a~t111L;~, i_1l!l:i

ga11di & і11 nof\:r~Пl rocietate!"П COiitra CLIOl at)ic~!ccn
di om11cs, qui eum a!iqt1a ех р1пе iпfcPse odere.Nec 
abs i-e пoflra effet, fi РеrГа tl1m nu!I2s \1 ofcl10 feпet 
fuppetiз~, rum immincntem Regпo РоІолі~ Tttrcam 
fuis incurfionibus а r~rgo re\"oc:irer. Cuius ~ratia, 
Co(1ccorumno{1:t·orum i11curlio11ibus Turcicis еоп'"' 
uiv~re поn iniquum ceпfercrш·, cum & Turc~ fe non 
c!fc rrtшendo Tartaros, videгi veliпr. 

Sccundo. Ad vim apertam dum vocat поs neceffitas , tan" 
quзin зd iзcruram mercium n~шtж deГcendemш cun· 

~romc: ltanr~s. М agna enim in ЬеШs rim f ortuna ЬаЬеr, par· 
';~ole~? vi[q; iпterdum momentis perinagna fit rerum ас со11-
пv(Jи 0

• fi1iorнm mutatio. Tum ошnіа per fpeculatores :iu t 
cxplo1·зtores. fidos зс prudeпtcs pervidenda ordo,aпi ... 
mus, vis & confilia hofНum, item fiшs locorum p1·z
ciruc lufl:randa ,.пес Colum quid apertt1s l10П:is mcdi" 
tetur ,.fed quz exterorum mens, quis animus, fcdulo 

1.z;11• i.i. inguirenda. М eretur hic imprimis laudcm Annibзl)vt 
cui omnia Ьoflium Ьaud fccus quam {ua erant nota. 
h vcro ех plorator aFud hofiem impcttat fidem, qui 

110 



2.J 
ех iufia c:iusa fugifse cenfctur J Vt Ararpus а Cyro ad Xt", р~і. 
Affyrium,filius Tarqt1inij ad Gabinios, Zopyrus ad 1і •. 1• 

Babylonios. Optimi vero іІІі, qt1i extranei nobifque 
pJlam no11 addiC1:i fuorum P1·i11cipum nomine зd ho-
Hes eunt , vt Indi ad А ffyriшn cxplorandum miffi. 

J. І d. ' І . . г. · 11 fi х т І p~J. lvf о l1І ехр oran 1 cum р ur1m1 1111t, tum 1 е requeпs G. 

fub rpecie mittendorum muncrum а Cambyfe in 
.!Etliyopia vfurpatus. Exploratores vero hofiiles de
p1·rzl1e11f os i1on [emper nect1it, fcd {і rcel:e infirtн:lus 
fL!it exet·citus ad terrorem I1oflibus per eos auge11dum 
in ,caftra dedttxit & dimifit Х erxcs. Р er exp1oratores HtroJ. 7. 

confilio l1ofiili percepto ad cel:шd6·adue11tum aditus 
ntшtiorum occupabзt &. nuntios quorqпot occurre" 
reпt , retinebat СЬrуfзпt!шs & АnпіЬаІ capttнus хт, p~J. 
Tar~ntum. Minime vcro expecta11dt1m cltlm Ьо- 1. 

fiis іп limires aut finl1m Р ,нrjx veniat" fed ille inva-
dcnL1us , ас vifcera ір[1 ЬofHiis iшperij Iaccraпda. 
Belium іп І10Л:і!е folum tranfeпe quantum polfu:. 
mus, debenшs, vt зuClor cfl: Polybitts. Mo[cЬus 'Pof)b.r. 

non11Hi in ~ЛоГсоvі.І fuperari potcfl:, vt Aпnibal in 
Africa. QL1a igirur ~ditus paret facilior & vbi 110" 

fiis fecurior, Proviпcia toris viribus invadenda, cum 
& miпus аЬ l10!1:e i111pendeat difcrimen , & validius 
conuit1is fit robur per incerta fylvarum : ~n
quam divifo exercitu vndiquaq; Ьofiis difiraC1us, 
facШorem commeatum cxercitui ех fuo pr~beat, 
nec noftris ех mt11tirudine mora tumt1lcufque· Et in 
adverfo vnius legionis eventu, quem auertat diui-
na clrmentia,non parvam vltionis fpem pars fuper-
ftcs faciat. M:iximum Impcratoris peccatum eft, Lti r.1• 
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т.п. с. vno р~·ж1іо om11es copias fuperandas tradere. Ех
" 0 • ioG. c1·citt1s fecuritзtem locus & ordo co11fe1·v at ; Іосо & 

tcinpori congrua acies commodeque inЛ:шClt~m ag
incп, parum periculi аЬ l1ofie l1abet. Nec tniпus feye-
1 ior t~ikiplina, fedirioncs toШr, iпfulrus arcer. ~od 

T.1c.IJiji. ів Vitel}jj-agmiпe ех difciplina laxiori pi-zfl:a1 і поn 
рошіr. Sratio aurcm exercitus, cafirorш11 а1їа po
fitioпc & dime11fio11e сопrіпсшr, Pra::fcttis C.iftro

rt1111 & Geomttrts re1inquendJ. Sed Іосш ;td fz_·dem 
Ь~ІІі аЬ optiшis olim iшper.1to!·iЬt1s przmiГ.a vali
dio1 і ш.шu pro Гuis prxreprus , trrrore111 ЬoHi,illis 

т"с. 141. пom~n & prorperшn rerum ftJccefГL1m peperir. №m 
•· vr i11it1.1 t .... ~ш proveniunt,ica fama fit in cxtera. La

ccLJxшcпij а м acedo11ibus in L:tconica vicli docue
",1yь. 1 · ншt пuпq :Jam fuperioris !осі oportunitatem hоЛ:і

Ьш cffe concedend\1m, vt finantur fine vi, fine Iaffi" 
Т.1с. 141. rш.tіпе сзш оссuр:н·е. VeronJm coloniam copiis vali-
1. dзш :ш fcrre vitellio in rem famamque VeГpafiani ех" 

ercirt1s vidcbatur .. 
Visapc:rta NoЛ:ris copiis in Ьоfіі1е folcm ingreffis incum
~011fiНit buпt iпcшfiones, рrж1іа , oЬGdiones. I11cur!Io11ibus 
шI11cur-. . . fi . ·ь r Ь ll'd . r.r.·. 
fioпibus. шорп~шs & v.1 arroш as 1~ре е І ux ш iшp1c10-

ncm :ll1dt1ctl1S, dt1m eit&S зger effet Їntatius; ra:p~ VЇ
Peg. 3. c. Ctoria Gne ca=de & fang\'Їпe freliciter obrenta. Et 
і~() r. 11. сспс ЬсШс~ incurfinnes vcnationiЬш non аЬ fimi· 
137· lc~. \' с спіш іЬі fer:t: ita l1ic excubijs iпfidijs cii-cuitio-

r:Hн1s arcp lшit1fmodi firacagem:нibL1s porius CJUam 
Lron, r. 'liribus сарішr hofiis, vbi vero ЬіГсе a1·ribus nihi1 р1·0· 
10. ~;б. ficirur, шm labore corporis ас dimicacione rentan" 

І dшr~. 1:k ct:m hofiibus decertandum. Cyrus Бnes Ба" Xr.1,p.c . • 
byloniorum, 
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by1oniorum, Reg~1us in 1?-fric~m, PI1i_1ippus ~n Л:to-
liзm i11gretTus fiat1m czd1bus 1mplev1t оmша & ra" PoZ,'1. 1

• 

ріпіs' Vt ~agnum h~!H ае fe inijc~ret t~rro1·e1n. ' f'o/. ~· 
р ra:1iJs carnpefir1bu~ & apert1s ac1ebus quжGta а Pi-a:lнs 

mu1tts viЄtor іа, pauci v·oti compores evafere , etiam campcft. 

profliga[is f ummo піхu ЬоНіЬus . ./Egcr mo1·a & fpfi 
impatif ns Oclio I inperator ,fine pr~lio Vitellii1m vicif. 
fer,niЬic deliqui!fet. Mauricius Auriacus converfoin 
fнo-arn А rcl1idLІcis exerciш,i:1m vitlor піЬіl vitra пес 
ь 

auftts 11ес poruit. А d hжс tameп fl"cqueпcet decurritt1r. 
Sed Pra:Iia i11primis pe11de11t ех occa.fione quж іл Ье1- Yeg+:·" 

lo foi er a111ptiu5 iu v are, C]t1arn vi1·rus"I rзq; зrmatus in-
16

' 

tenrнf g; fis, vt пес tuж occafio11i defis, пес tuam Ьо- Liu. 11• 

fii aes. Eadem pendent ех farnl,qu~ іп novis czptis va· 
lidiffirna. Pendet vero magis ех Ducis {olcrtiз, pendet YtlJtf. н. 
ех arrenta diligentia. Siquidem celerius opprimitur 
nemo, quam quiГecuruse!t. Iraqu~ vc піЬіl timendi, Lіи.6. 
ita niЬil coпremnendi auto1· Gm. Pendent ех modo 
pugnz. Bonїenim duces11011 femper apci-to marte, in 
quo commune eft periculum,fed & cxocculco Ьofiem 
arrentant. Et vrile quando ЬolHs imprudentia ruar, . 
( quod loco fapie11riж efi) a1ien~m fiultiti:im operi- T1tc.hifl" 

ri. Pendent ех Іосо, qui ampliusГ&rpe prodefi, quam а. 
virtus, fi namque equitatu gaudemus, campos debe- reg.J. (. 
mus optare: {і p~dite Іоса augufi:a, foffis, paludibus, 2.б. 
arboribus impeditJ.Sжpe iuvat, Сі militibus fit necef- T11(.t1n~ 1. 

firas in 1осо, f pes in virtute, falus іп viC1:oria. Sanepro-
pin qua munimenra,quanto plus f pei ad effugium,tan-
to minorem ad refiЛ:endum animum dare folent. Pen-
dent in primis ех асіе , cujus infiruendz ratio duci т ;i,,ь;J1"3 
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~bfidio- Verum enimvero qui populi in асіе tant um va. 
nibus. lc:nt & przlio, in excquendis autem obfidionibus 8' 
T.tt .• tv, vrbium oppugnationibus nihil norunt aut po[unr, 
11. vc Parrl1i,exigua111 miliciж partem didicerunr. Igitur 

obfidione fatiganda aliqua oppida &. ео medio l1ofHs 
prcn1endus. Creccrum in obf1dio11c locus ipfc qt1i lir, 
quLr rcmporis ratio, quis aggrediendi modus conli
dttrзru:-. N ~celfaria hofiibus Іоса еа qua= pccuniam, 
commeatum, arma, nec non virorum przfidia hofii 
fiJbmiпifirant obfidione vrgenda, vt eripianrur, di
uзr rзrio. Et fane ob!l:ructos bellico in Boruffia tu
n11.i1ш poнus , non fola vrbs Dant1fcana zgre tulit" 
fcd &. Po1onia confveto reditu defiituta, regio зlia
rum 1·cru abLшdaпtia & domefl:icis mera1Iorum fodi11is 
i11Л:rt1t1J. Caftellз aut oppida municiffima occupata 
fpem receptus Ьоfіі adimuпt. N ес rantum tcmporis 
~mircic exercitus circa hxc majoris momenti occupa
tus , quж {і vim tюn ferant , multo minus infirmiora 
ро!Гuпс, in ipf о [c.'l: .... ~i: tranficu , exigua mзnu occu
pa11da. Еа vero inprimis Joca,quж fuperfl:icione culra. 
attentata aut capta,mali ominis metum credtJfz genti 

Tt1c. _hzjl. i11cuter~ poffu11r, non negligenda. lvf ultum enim no-
1· minis Vefpafiani partibus atшlit Vicenria C~cinz du ... 

cis Patria erepta,& quanquam parv·i nomine ас viri. 
Ьus haberctur,magnitamen momentilocum obrinuir. 
lnfuper vbicunq; mHes confcribitur,con=itus ~orum 
turbandus, vires diltrahendcr. Id aurem prжcipuum 
oblidionis fecurz robur J vt pofi ingrefТum in hofiile 
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viribus,quatum temporis ratio finit, cum obCcffiS .agз-
cur. Contra firmam eorum fiшs &. operis fecuritatem 
artis ас virium robora oppofita, aut obfeffis majorem 
gloriz рз1mзm, aut a-dпiretibus certum victoriz decus 
pollicentur· N il1il enim tam alte pofuit natura, quo Cиrt.7. 
virrus e11jci пов pollic:nil1il efi ta fia·micer manufaC1:um 
vt 11on аЬ eadt·m everti quear. Fluminis abduйionC', 
commeзtus i11terceptione , foffarum completione, 
rnш1imentorum & pг~fidiorum ercptione , tanrum 
metl1siпc11fsit Ba.byloпijs CyL"us, quantum Греі cun- xrn, p~J. 
ltaшio F~bit1s pep~rit Rош~шіs. Sed expugnanda- 7· 

rum vrbittm coшmuпis vercribus ratio vt multitudi-
nem (щіс operi addicrort1m regr1ircbat, fic plurimis 
amifsis & obfidione in longa-s inorзs temporumq; rz· 
dia protratta plus damпi quam coшmodi, plus iпfa-
miz & dedecoris, 'luam g1orix f 01·tiebatur. Vacua 
horum impedimeпtorum ars miliraris recenti vfl1 per 
omnia Cl1rifiia11i nошіпіs rеgпз pr obata : vпde & 
potior exHHmacur • miпori militum , m:tjori nummo-
rum diГpendio. Nаш vallo cingecc caft:rз, cafiella & 
reducrus erigere, зppropinquare , fo[am tranfire, 
rumpere munitionem & alia permulca fumptus requ}-
runt iпgentes: пес minores, infirumenta quж aut ca-
firis cingendis, aut agi:is exiccandis, ma:nibus diruen-
dis inferviunt antiquis vficзta, & alia receпti hoc Ге-
сuІо addica, vt ingeniofa Pyrote·:liniж f cientia. His 
vero operibus vtimur fecundum vim hofiilem , quam 
forma & materia munitionum requirunr. Verum in 
omni vrbis obfidion: curandum, nc obfidentibus 
necc1faria deficiant. Remifsio cnim aut ілоріа Lін. ~s. 
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G~llorum oblidio11em с~ріtоЩ ta11dem reddidit 
ішаіlсш. 

Patria ''t С~rеннn occupato per аlіепа ішреrіа exercittt no-
dcfc:nd,11· 11. Г- d · · · fi с · 
da. н1·0 & co11vcп1s а extcrпa оmшuш aшm1s, ше iort1 

prxfiliio Раtrізш reH11qucrc,perict1lo[um. Nam ?vloC: 
сІшs l1aud 111catta111 pra:ceriret l1a11c noccndi occafio· 
nс:ш five impctuш invadentis exerciшs t:irdJre :шt 
rctr~klн:l'c , five belJi fedem і11 Patria лcfir:i quжrere 
volнcrir.HoHem а nobisabducere ad rL~:: CUt~пda con-

Thur. 1
• fі1Іr1f1ішшп oficnd~t Pericles iпumpens Їі1 Pelopoпc

fu111,Scipio in А fricзn1, А garЬocles in зgruш CarrЬa" 
ьі fl(.'J1{cш. s ed irruiruro in regior~cш J .• o!1i ра:с.: lufic 

T;er.A1a, iti11c1·:i, :~1шо11а111 derraxit & зquaш,pa:ltdi:t in aditu 
JJ. oppoftнr forrif1jma, & vrbes qt1~ p1·imz obijcieba11-

tur, come.1ttJ & valida П1ЗПU mLшivit adve1-ft1s Volo-
gcfcш CorDLJlo, Н uius & alioruin ad exempium op
pida tvlofclю finirimз fortire1· пншientur шilirum 
pl"з:fiJio, ccшшe:iru & arшis eorum fecu1·irari prorpi" 
cictur. Р~ні modo civiratibus, qu~ а D е[nз & Bory· 
fihenc аlluшнш fнccurrett1r: fіпшl i11re1· Ьзs ne f:1cilis 
accetТu aliguis pareat Iocus, rc~pl1~ шіІіr~неs апnаrж, 
quas fluvij ferre poffent,interijcientur.H~ vero пaves, 
vt qux CofJccis vГui, vel аЬ ijfdem civiratibus com" 
mercia exe1·ce11ribus armari jubr bunшr, ve] publico 
fumptu conducenшr, rnilitum ас tormenrorum ЬеШ" 
corum pra:fidijs munienda:. Pofiremo cail:ella rcdu" 
auГq; inter difianres vrbes erigentпr, quo faciiius Ja" 
borantibus, [1orum fluviorum auxilio fubveлiatur ad 
votum om11ium nofirum. 

Habcs,GcnerofitUцie Hofci,protempore &: inge· 
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2.9 

11ij modulo leve, fareor, affeaus in Patriam vberioris 
indicium, libera: vocis, vtvt tenerж ~taris,liberz men
tis opus, incer tot prud~nti!limorum fortiffimorumq; 
virort1m virturis ас liberratis fufie11tacula, tot :шіmо
rнш viriшnq; cerrarniпa, qt10s пиrш іо1· xras ad еоп" 
!ilium inflruxir, a11imi prxfcnri2 ~d \rіш roburq; fir
mavit. НзЬеs & аnіші in Те пo[Jis p1·ope11li~imu111 
gi·ari pig11us in alijs evidentius cзprato commodirзris 
:trciculo erupturi. Sed vt oliin [acr3 potius fiJcr.tio 1 

quam acclзmзrione t1·actaba11turiniшi1·um l1um]n:iщ 
facundiзm cxcedentia : Ьaut [ecus & e~o,rum :lflidua 
~mpiiГsim~ Domus vе{Ь·~ і11 пoitram mcrira аЬ ara\'Їs 
in hunc \'f q; diem produtta cogirarioпe rcvol\'o,tLJm 
mea pro р arria VOt3 ас fuccc!fu Ь{·ІІ1, \'ti11am Vtinam 

felici, fufpirlis potius exequor, quaш verbis :ifrequor. 
''.' 

. . F І N І S . 
. 

. , 
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СЕ о R G І І /VI Е М І R У С Z 

DI s с u R s u s DE ВЕ L L о 

~О S С О V І Т І С О • 

а d 

Il lustrum Romanum Hoyski 

Vlodimiriensem Capitaneum 

afjinem 

S trepebat iam longo tempore f·ioschus, nec adeo 
sibi confisus, auxilia faederatorum implorare 
iustum vel securum potius iudicans terrae Mari

squespa tio iter trahebat, ut tandem pareret, quod 
diu animus eius parturiebat; dum Гatria nostra 
circumspectare vires, ас post illud Valachicum cum 
Osrnanno, Borussicum cum Gustauo hoste bellum,prae
ter annuas praedonum incursiones расе ipsa tot ci
vium supremis necessitatibus infaelix, ad nouos 
motus, arma virosq; nova bello semina accumulatore 
incipit. Nimirum praeteritorum memoria quanqua al~s 
cunctationem, plurirnus tarnen virtutem & alacrita
tern fatum fortunae rarb sempiternae animo volventi~ 
bus, addisse videtur. Quippe non solum nobis firma
tus constantia Senatus, usu miles, sed & diuturna 
hostibus рах propensos ad omne servitium frangere 
facilis & ех successu nostro mens.(Tac.Hist.1.3.) 
Moschorum non semel perculsa, spem virtuti osten-

119 



tat uberiorem. Impar enim est semper numerus pul
sarum virium: & чuanquam atrociter loquantur, mi
nor tamen est apud victos animus. Feruentibus 
belli auspicUs, alios consilU, plerosq; armorum, 
multos militum сuга distrahit, omnes vel saltem 
in Patгiam pios quanticunq; auxil~ sollicitudo •. 
Mihi minor adhuc Fatгiae сuга per aetatem & ab
sentiam, non voluntas. ~ue otiari animum non pas
sa, vel ad exempluminus 
sa, vel ad exeplumillius, qui Atheniensi Repub. 
і muniendo occupata, ne solus spectator imunis 
esset dolium suum sursum deorsum non sine alio
rum plausu volvebat revolvebatque; quod in solito 
nostro consessu praesens eloqui debui, id absen-
temad Те Generosissime Affinis, perscribere ius
sit studU in Remp. vestigium, officU in te aгgu
mentum. 

NOVAM bello facem praefert futura aestas,cujus 
initio рах nobis horaгum fere spat~s numeranda. 
Superbior in dies hostis, non ignavior, & pro im
perio vel causis, quas nunc procul habeo, impigre 
certaturus. Nec apud nostros animorum parum, sa-
tis auctoritatis in Re~e, satis consil~ in Senatu, 
prud~ntiae in Duce reputantes. Sed praeter has mili
tares laudes ut bellum prudenter suscipiatur, ех vo
to geratur, altiuє repetendus videtur oportunus cum 
nummorum, commeatuum & armorum, tum militum appara
tus. (Apparatus consistit in pecunia.) 

NEREUUS bellorum solito mоге in thesaurum Reipub. 
influens non satis esse existimatur. Hunc providae 
nationes reddidere locupletiorem ех spolUs hostium, 
ех annuis sociorum pensionibus, ех haereditatibus 
eorum, qui vel damnati, vel ille~itime nati, vel 
extranei olim dum Hemp. adirent, vicesimam partem 
pendere consueti. Reddiderant instructiorem tum 
prudenti aeraru dispositione etiam nostris solita, 
acceptorum expansarumque accurata ratione, tum Iu
daeorum Zigurorumq; capitatione, deni~ue tributis 
ratione soli, i vectigalibus ratione portus, vel 
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venditionis, vel circumvectionis nornine exactis. 

Insuper apud Athenienses mille talenta ad suble
vandas, quae accidebant extra ordinern, calarnitates 
sancte servata, ut nunc triRinta auri tonnae apud 
Batavos. Galliarum Rex non tarn natura soli quam in
super habito labore sodinis caret, sed ma~na vi nu
mmorum & puriar~enti arte sua dives, quippe netae 
melioris exterorum pecunia nec nisi exercendae offi
c inae aptissirna Hegno infertur, nec exportari nec 
fundi permittitur. Rex Britanniarum ~sdem med~ ad
haeret. Quin & f:oschus nullum isuis prouinc~sargen
tum, praeterquam in redemptionem captivorum, efferi 
permittid. Frequentia apud nos tributa praeterquam 
quodmultas turbas concitent Equestrem ordinem plus 
consueto exhauserunt, artificiosa & insolita omnes 
afflixerunt; unde plerisq; major privatae domus, 
quam Reip. cura. 
(S а 1 1 u s t de Rep.ordin.) 

Iuuabit tamen aliquantum in Fatriam propensa 
nobilium voluntas aliorum pietati cedere nescia, & 
consueta auxilia promore. 

Proxima ANNUNAE necessitas, cuius ratio & соріа 
legibus fancienda. (Annona) Qui frumentum necessa
rium que commeatum non praeparat, suie ferro vinci
tun Feccavit hic Lupercus, Hufus, Paetus damno Rei
pub: (Plato 9. leg. Veg. 3.с.36. Tacitus Hist. 4, а 
fin 15.) Homanae; ut ех adverso, profecturo exerci
tui commeatum pro numero dierum & hominum partieba
tur Cyrus. (Xen. paed.Gr.6.) 

Еа publici hactenus neglecta, nisi quod recenti 
bello jam administrari caepta; quae po~t omitsa, 

famis & pestis in exercitu erat causa. Nec ео se~
nius domos subiectaq; nobilibus bona invaserat miles 
& h~ud tufficientibus Ecclesiasticorurn ас Reipub. 
bon1s, ~ос ~nere soluros blandA vi cogebat,saepe 
& apertaaddito necessitatis praetextu prernebat. 
Sed.ut Au~ter ~aria miscet, ita vis & raptus facile 
ad 1ntest1na bella anirnos impellit.(Tac.hist.2.) 
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Abunde ad haecusq; tempora commeatum exercitui 
gratis suppeditavit Podolia & Provinciae vicine, 
perinde ас ві nullus ~s esset hostium metus. Immu
nes interim remotiores non hostis, non militis in
kommoda non anorae jacturam noscebant. Nunc praeter 
Lituaniam proprior ad sedem belli K~joviensis ас. 
Braclaviensis tractus, distantia major & indemulto 
grauior al~s est Prouinc~s. Proinde pecunia comme-
atus ~ remotioribus, е vicinis vero annona & ipsa 
petita, per horrea undiquaq; in oppidis ad Borysthe
nis & fluviorum ripas, vel iusta exercitus itinera 
hybernaq; distributa, grande rebus momentum addirit. 

(Armis.) ARHORUM publicorum aut ductilium sive 
portatilium, aut vectilium copiam solito maiorem par
tis adversae robur postulat. Et utut haec ratione 
exigente in usum uniuscuiusq; а singulis procuretur, 
publicam tamen curam futurorum incertus casus forte 
requirit, ас inopiae privatorumtimor.(Tac:Hist.2.) 

Iussu Vespasiani destinate validae ciuitates 
exercendis armorum officinis. (1.Liu. 10.) 

f raetereo, quod & novum armorum genus terreat 
hostem. Et nova inetrumenta bellica, scalae, pontes 
hostibus inusitata maьnum afferant terrore~. 
(Xen.paed.) 

Henricus VII An~lorum Rex ad Зoloniam li~neis 
tormentis portentosae mar,nitudinis, rnetu civibus 
icusso, id efficit ouod vi vix uotuit. Fra~ter cur
ruum & iumentorum usum nauticae· rei studium ut ali
i s utile, ita nobis quanquam minus adsuetis vel com
meatus vel militum d~portationi admodum necessarium. 
( Folyb. Hist. 1.) 

AD ~IILITES venio quorum ducem & praefectos cum 
praetcr animi & corporis dotes tum rem militarem 
laudatissimos, & ad captandas ~ilitum mentes aptis
sirnos optim~ scio.(~ilitibus.) 
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Prima belli Vespasiaпo cura a~ere dilectus, reu
ocare veteranos. (Tacitus Hist. ?.) Ipse Vespasia
nus adire, hortari, bonos laude, Se[.nes exemplo in
citare saepius quam coercere, vitia magis amicorum 
quam virtutes dissimulans. (Thuc. 3.) 
riJitum numerus prвeter aerart facultates major, no
xius erat Atheniensibus. Sic cui alendo & conservan
do terra commeatum & perfurium praebere possit, ut 
Artabanus Xerxi consuluit. (Herod. 7.) fit iustus, 
ne quod гarsimonia servare studet, hostis eripiat: 
Robustum reddet, imperatoris solertia; (Polyb. 5. 
Polyb. 1. Thuc. б. Xen. 1.) strenuum, ordo & obedcn
tia, fcrtem, ubi vir virum lerit, quod Cyrus osten
dit dum ipse ducentos ele~isset. Equitum vis rnulto 
numerosior hosti, probatior ас ~enerosior nobis, ас 

in Cataphractis insultus iuuat, пес ad ordiпern aut 
disciplinaщ militarem сйm possit, reducitur, civi
lium motuum causa. ~ue si per FrouinciAs, per arces 
tanquam praesidia distribueretur, & qualibet occasio 
ne in hostem ducerctur, exercitus foret поп ultimae 
поtае subsidium Equaitatum. Equaitatum augeret in
primis Veteranus ordinarius, siue immortalis exerci
tus, ille securitas publicae custos ille probatus & 
perpetuo usu hostem fuFare edoctus, si modo Tartaro
rum incursio aut hoпestis conditionibus prohiberetur, 
aut in hostPm stipendio aliquo Tartaris concesso 
averteretur. ~х ouibus victoribus non leve momentum; 
victis, tolerabile dispendium, minor nimirum numerus 
lntronum. ~on commemoravero voluпtariam auxiliнrio
rum manum, quanquam haec inhabilis ad parendum, sed 
pensat aculeos apum, bonitas, diliRentia ~ fructus 
dulcedo. (Tacitus gist. 2.) 

Exercitiu111 militare, quale пunc in BelF;io, Gallia, 
aut Germania vihet, multis est conteptui, paucis rro
batum videtur. Disciplina severior more majorum ubiq; 
~entium rigid~ obseruatur. In Gallia commissi luunt 
paenas поп rnilites solum sed praefecti, imo & Mare
schalli, quorum nurerrim~ ~arill~c eandem subiit sor
tem. Neque in Germяnia vel Hispania bis peccare, aut 
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seram post scelus veniam quaerere licet. ~pud nos pa
rum in effraenes severitatis, multominus praemii 
praeter sortem, in bene quidem tota, (Boter.) in veli 
tibus non leuis. 

Roxolani Sarmatae eouestri tantum, non etiam pedes 
tri valentes certamine~ multa passa incommoda. . 
(Tacitus Hist.1.) Гeditatus quod; а nobis antiqua 
consuetudine parum probatus, аЬ Hun~aris aut Germanis 

petitur, ouorum illi inanes ас fidei saepe laboran
tes, nec ordines norunt, пес artes militares.(Tac. 
Hist. 2. llist.4.) 
Equidem externi maiore ех diverso mercede ius fasq; 
exuunt, amant~; non rеє,і, non iuberi, seo cuncta ех 
libidine agere, (Tac.Agr.) non fide, non affectu te
neri domestica tanquam externa, vastare, rapere. Ніс 
autem graves & rapaces strenue nobilium familias exu
~unt ас inerme vulgus acerbedepraednntur~ ~xtranei 
tamen milites, si habendi, vel sunt illis sua fideli
ter persolvenda stipendia, (}olyb. 1.) ne in nos ip
sos insur~ant, ut olim in Carthar,inenses; vel diversa 
in loca deducendi. ~on minor in bellis utilitas esset 
domesticorum, nоп fortitudini mag,is quam virtuti stu
dentium. (Curt.10.) Animo, robore, quis praestantior 
illis? caloris, friroris, tempestatum ас inediae, quis 
patientior'i c::uod si in mortem exterorum exerceantur, 
mirumsane quanta Regno utilitas. Horum copiam suppe
ditabunt tot inanes hominum turrnae circa Зorysthenem 
Bohumq; latrociniis & rapinis vitam tolerantes, tan
quam inutiles spretae. Guppeditabit & Cosaccorum ma
nus, quare ordinarias cohortes contra Tartarorum me
ritos, quibusdam fortuna est pro virtitibus. Ad offi
ciorum gradus assurgunt nostratium multi, pauci speac 
voto potiuntur; quippe rarissimus quisq; virtutis 
suae rloriam posteritati consecratum iri sperat, pro
inde minus audet, quod alius аЬ ordinariis Rerumpub. 
historio~raphis certus expectat. leonidae & Lacedae
moniis (Ilerodotus 7.) epie;rammata аЬ Amphictyonibus 
ponebatur: Romanis statuae pro perenni fama colloca
bantur. Gallia, Hispania, Italia, J..np;lia, Germania 
varjjs honorum ordinibus non caret. \,·uorum tamen causa 
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sicubi iusta, in ео sane loco iustissima quoridiano 
paene cruore scatente, ubi tam frequens, tam faecun
da virtutum bellicorum in retundensis pertinatium 
fidei Christianae hostium ins~ltibus, porriкitur 
occasio, ne vidaeatur amitti praeclarorum sub sole 
facinorum admiratio & aestimatio. Ad pulcerrimum de
cus incendunt omnes gloria pleriq; ducuntur utili, ас 
imprimis quorum facultates sive majori ех parte attri
tae patriae amore u amplioris fortunae вре ad publicam 
necessitatem ero~atae. 

Apud Homanos Decius & eius milites, (1.Liu. 7.) per 
quos victoria parta, sinf!laribus affecti praer.iiis. I-;an 
lius victis Latinis cuiq; strenuo honesta pгaeter sor
tem tribuit praemia. (1.Liu. 8.) 

Fec~re idem ante Graeci cum post alia bella, tum irn 
pгimis post ~alamnicam, fec&re post Flaetaeensem pug
nam. ( ~:e1·odotes 9.) 

Inde illa dona Romanis frequentissima; inde Nofoco
mia іп usum veteraпoru aut vulneribus coпfectorum pub-
1 ice erecta; inde procerum domus fauciis pateпtes, ut 
post cladem Fideпis acccptam. (Leo Imp. Tacitus 0.16. 
t.14.) 

Huc facit, ut postres beпer,estas ad epulas.ex iis, 
quae bello capta, iпstituendas tum praefectos tum mi
lites voces. De sepeliandis autem ~ortuis admorum la
beres, nec occasione~, пес locurn, пес timorem praeten
deпs. (Ibid.) 

~uemadmodum епіm іп sepultis fieri videt unusquifq; 
ita secum futurum arbitrabitur, si in bello occumbat. 
Claudet Apparatum commemoratio Geometrarum, }yrotech
пiorum & aliorum artificum ad militarem usum inservien 
tiu, imprimis vero morbos propulsantiu, (Er his inser
vientibus.) huc регtіпеt, impedimeпta vel пulla vel 
pauca rathere ut quae, iudice Annibale. saepe sint fu
gae vel cladis causa. 

Apparatum ipsum excipiet В Е L L U М cuius gere
di uпicus scopus, uпіса meta victoria. Ad hапс ut con
venieпtia scrutemur media, поп miпus hostium quam пos
tre vires quaatu sieri potestsut coкnoscede ut de toto 
bello melius deliberetur. (Vires moschi consistunt.) 
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~t hostilis quidem vis nititur regionis naturi,munitio: 
nibus, militibus, reditibus, faederbus. Regio illis ut 
brumae tempestate nimiis frigoribus horrida, ita aesta 
te mirum in modum advenarum corpora calore dissolvit & 
robur omne adimit, non caret frumentorum genere ullo, 
avi11m, piscium, ferarum sяtis abundans. Ferrum in сарі• 

' 

habet; auri & ar~enti fodinarum plan~ expers, pecuni& ·· 
tamen аЬ Hollandis per s.r~icolai porum; аЬ Armeniss & 
Persis per marc Caspium prout & aliarum rerum соріа 
bene instructa. 

Nec levius А naturA loci munimentum, densae sylvae 
ас horrenda nemora, udosis paludibus passim distincta; 
unde vix superabilis itinerum molestia, Alpinas etiam 
Annibalis difficultates multis numeris excedens.(2.~~u
nitionibus.) Et eam quidem auget molestiam ipsa Regio 
ta~ vasta inculta, аЬ humano consortio aliena & raro 
urbium situ conspictua, difficultate commeatus vel as
portandi gravis. I='ort~ opida & castella si cernuntur, 
rara sunt quae situ & arte simul non defendantur. 

t:ilitum agnem formidabilem reddit ~oschi potentiam 
imprimis equitum; quorum ducenta millia producere 
potest regio vastissima, (~1ilitibus 3.) ut constans 
est testium opinio. Horum dilectus fit ех Bojarorum 
filiis, quorum auindecim millia аа Principis custo
diam destinata ех agris stipendium pro meritis & di 
f,nitate habent varium, ех fisco capiunt corciter 
5.000 rublarum. 

Tum centum & decem nobiles numerantur sexaf,inta quinque 

millium militum ductores, ad quos omnes pro stipendio 

horum militum summa 40.000 rublarum sin~ulis annis redit; 

Feditum 12.000 praeteraa aluntur, quorum singulis septem 

ruble & duodecim mod~ avene annuo spatio solvuntur. 

Praefectos militum varios habet imperator, quibus 

unus praeest nobilitate insignis .ille, ut ut prudentiA 

inferior. Turcarum ordinem in bellis fere servat, nee 
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commeatus ulla hactenus Moscho cura. Arcus & gladU equi

tum olim erant arma, hastae paucorum; nisi nunc alia 

recens аЬ externis consuetudo ех re illorum commendau

erit instrumenta. Peditum sunt ~ladius securis & sclo

petum. 

Servile Moschi ingenium nacti, pronum ad luxum & cor-

poris lasciviam, crudele, uafrum.(Barclay: Icon Animorurn 

Тас. Аn:б.) Celeritate bellum conficiunt, mora frangun

tur: Barbaris .cunctatio quaevis servilis, statirn quid 

vis exequi, regium habetur. In praelio postquam trepi

dare incipiunt, abiectis saepe armis fugiendo spem 

victoris praevertunt, metuunt magis quam sperant, eo

que strariern adaugent. 

Ingenium eiusmodi ar~uit regimen illorum Turcico 

simile, absolutum ас despoticum, in quo tamen vix ullus 

rebellionis metus.(4.Hegimine.) Adeb firmat Imperium 

contumax Hegionis superstitio, ut nec libertatem appe

tnnt nec seruitutem aut sentiant aut furiant timidi, 

nimirum і Numine & Frincipe inditam Lnde Reli~iosorum 

apud [rincipem honor maximus t соріа prae aliis maior. 

firmat inem numerum omnium ас officiorum distributio, 

quorum & minimum sive in aula sive in ~cclesia confer

tur cum Гrincipis consensu, cui rarum аЬ obstrictis 

periculum. Et tot, quos supra recensuimus decem & cen

tum nobiles, militum praefectos adversus ipsum sedi

tioni s tirnorem constitutos esse, compertum est. ni pro 

militum stipendio pecuniam non adsuum libitum aut tem-

12? 



poris articulum, sed ad Frincipis praescriptum &coge 1 
tem necessitatem, е fisco petunt; ubi vero in suspi- 1 

cionem inciderint, ctif,nitate praestantiores facile а 
Princi:Pe ех autorantur, consil~~ Tarquin~.· capita pa
paverum eminentiora decutientis apprime rnaro.(Liu. 
1.) Iuventam quod attinet, еа liberalibus studiis non ~ 
addicta, solas laudes & adulationes Гrincipum edocta ~ 

servituti per aetate assuescit. Ut quorum haereditate~ 
solus confirmet, aut inter,ras farnilias vetustate sae- 1 

ре 

firrnatas saepe mutatis sed"ibus nova loca petere ,iube
at }rinceps mittatq; in praesidia long~ а domo patria 
prope in exilium, tanquam Tiberius sub praetextu le
pationis Germanicum, Nero Othonem.(Tac.an.2, an. 13. 
Irist.1.) 

Reditus Moschorum Ducis annuus constat ех domanio 
trir,inta sex civitatibus comprehenso prope 230.000 
rublarum Principi pendente.(~editibus.) Constat ех 
tributo sin~ulis mensuris imposito praetio 400.000 
rublarum aestimato. Constat ех maiorum civitatum vec
tir,alibus, quae circiter 340.000 rublarurn thesauro 
Re~io inferunt. Constat ех thermis & cauponis qui ad 
25.oro rublarum ascendit. Constat ~ ех damnatorum bo
nis quorum pars in Frincipem confertur dimidaa. Insu 
per ех sumrna ad conscribendos militos collata multum 
in fiscum redundat. Тасео quod mercenarHs & duodecim 
sclopetariorum millibus subditi вtipendia numerent, 
&: pulveris pyrii causa ех suo comparandi certam pe
cuniae summпm conferant, а qua residuum thesauro 
Гrincipis inferant. Sileo reditus ех pellibus, feris 
piscibus, frugibus, melle, сега, feuo, bobus, lino, 
sa1e, рі се, ferro, о) ео, phocarum Arнina; quas F,· si
miles merces ne~ini in foro vendere licet donec еа 
quae Frincipis sunt distrahantur. lraetereo munera 
exterorum rrincipum Leгatis Voschorum oblR.tA, ~ ех 
consuetudine ас imperio f rincipis fisco inferisoli
ta. 

(б.l•'aderibus.) Iї'aedera auod attinet, еа сит .Sue
co & Hollandis irnprimis coiit, сит }еrва vicino com-
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mercia tractat, Galli mille К octingentorum, Jtnp;li 
totidem, Jani amicitiam duorum millium frumentit(ut 
vocant) lastonum iusto praecio mercatur. 

(Irim~ ad 1.) Hisunt cardines, hec fulcгa vim 
hostilem sustentantia, quibus occuгetuг impгimis 
Consilio & viaperta hostium validiori. 7rigidam tem
peгiem superaгe а vicinis posse praeteг alios ipse 
Лnnibal testis est. 

( Iї'lor.2 .с .6.) Homines а solc venientes, nostгa 
nos hycme viceгunt, inquit Romanus scriptor. 5ed ter 
гае fructus imprimis consumendus erit, parte tatem 
in proprium usum relictA. Anniuersaгia hostilium 
a~rorum ас mcssis vastatio depopulatioq; etiam absq; 
eorundem obsidione,tantum illis affeгt incommodum ut 
tandem де deditione nisi mari ~otientur cop,at cogita 
ге , а і t Н его(~ о t u s • ( Не го d • Н і s t • 1 • ) 

(Хеn.Суг.5.) Cyгus tarnen statuit etiam in mediis 
bellis, nearгicolis noceatuг. Сит vегЬ aliunde opes 
accumulet ~oschovia, loca commeгcioгum occupanda. 

(Ad 2.) Difficiles locoгum вditus, qui impгimis 
ipsa~ tuentuг rcfionem nec non uгbes natura simul & 
агtе munitae sin~ularem impe~atoгis nostri postulat 
soleгtiam. In loca paJ.udosa temeгe ducedus exeгcitus 
numquam. Vix enim est, ut illic indigenis раг sit 
quantumuis гobustus & ma~nus. 

( 
1l1ac .an, 2.) Ніс ресса vi t Сі eг111anicus :-:а t tos agгe

ssus. ~adem гequiгunt media, quae pгaetorita iam 
secula ас гecens hocaevum continuo usu compгobavit. 
li.quaгum соріае inr,enti scaphae V~Ctiles е lif"Пea 
vel согіасеа materia confectae, tum pontes diverнi 
inferuirє solent. Paludes molis artificiolis & ag
peribus exsiccat Batavia; ~yluae irne excinduntuг 
ас fегго. 

(Ad.3.) ~гаесірuа viгium hostilium potentia 
hominum poti~s quim militum, numeгo quRm гоЬогі 
nitituг. (Cuгt.4.) ~ed nun quam satis fidam poten
tiam ita nir1iam docuit pгaeter :.:егхеn l>aгi11s. ft,a-
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me debilitatur robur omne, cum turbae tantae alen
dae quis sufficiat cornmeatus? reste coficitur pe
ritq; omne decus inter tot homines, tot quadrupe
des conceutu facili: minuitur excita inter vulgus 
seditione: atteritur utili nostris partibus mora, 
hostibus periculosissima. (Flor.2.c.б.) Testatur 
id ~arius cum Cimbris, ?abius cum Faenis cunctan
do rem Romanam restituens.(Tac.hist.3.)~amque sa-
lubris mora novas nobis affert vires non adesis. 

(Tac.Hist.3.) At plenis castris miles ас redundan 
te соріа пес vigilias servat, nec labore firmatur, 
verurn corpus otio, animum libidinibus atterit. 
(Tac.nist.2.) Quantum autem hebes est ad sustinen
dum laborem miles, tantum ad discordias promptior. 
Ipse denique circum iacentes terras vastat ~ facul
tates absumit, adeo ut plus damni соріа suorum affe
rat, quam hostis detrahat violentia, cum illis inter 
multos societas culpae tutior sit. (Тас.16.) Adde his 
& magis tyronibus hostes nun quam viaentibus meticu
losum ас servile inesse ingenium, sponte nihil, nihil 
propria virtute, omnia invite, ех necessitate omnia 
suscepturum. 

( Curt .4.) Et numerosum :Jar~·; exerc і t um :-\lexanc1ri 
manus cur vicit? imbellern generosa, sobria luxurio
sum. Idem iщ.enium cum totum аЬ ip;navia occupetur 
temporis oportunitate аЬ eade~ luxu condita saepe 
superatur. ~minis segni luxu obrutis rulяe irrita
menta relinquenda, і nostris tempernntia maxime co
lenda. ~t Cyrum belJo invictum ео modo vicit Thomy
ris. Plus enim іЬі roboris ubi libidinum rninus. 
Quin ~ crudelis eoruм animus beni~nitate ас clemen
t ia deliniendus. (Plut.in vita Annib.) Ессе Anniba
lem, qui ~uanquam natura fcrox, multos tamen Roma
norum sine precio dirnisit, multos ad Transymenium 
lacum profli~atoв honoribus numeribusque prcter 
saevi in~enii consvetudinem affecit. 

(Ад.4.) Arma Zquestris ordo tenet cui plurima 
iuventus aetatibus al~s ad discordias serend~s 
proclivior. Iluic dux aliquis si adsit per prorere 
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sequetur quod piguit incohare. Ducem avaritia & 
arrogantia praecipua locupletum potentiorum vitia; 
vulfUS li bertas, si .modo servili animo aliquid 
ingenui insit, accenderet. 

(Herod.2.) Seditionem movet, l·rincipis in proce
res populo caros crudelitas, ar,rorum, honorumq; 
ademptio. Sic а С. Licino ~tolone & L.Sextio Trib. 
~1.commota per quinquennium Homa. (Tac.Hist.2.) 
Nihil aequi Provintiam exercitumq; Syriacum accen
dit, quam quбd asseveraret Mucianus statuisse Vi
tellium, ut Germanicas leriones in ciyriam ad mi-
li tiam opu1entam Cl_uietamq; transferret: Ccntra 
Syriacis, Germanica hyberna caclo ас laboribus 
dura mutarentur. Hecte equidem securitati ~:oscho
rum Ducis provisum victctur, ut difficile sit re
bellionem aut bella intestina inter eos concitare, 
faciendum periculum tamen: multa in exercitu dis
cordiarum flabella, multa in aula fovenda. Бt cer
te dominandi rigor, incolarum servitus, belli tae
dium novercale Frincipi odium accersunt. 

(Tac.Hist 1.) Cthonem illum aduobus manipularibus 
euectum, ipsa'militum suspitio tribuno privavit sena 
tumq; in praesens discrimem adduxit. Vitelio Romae 
imperante duo milites accerrimaи sedetionem excita
ssent, ni ~etu hostis dissipata esset. Demetrius, 
nuper аЬ ts ipsis ~oschis crudelissimi interfectus, 
hac ratione succesвores suos peti posse exemplo 
suo docet. Nec Religiosorum animus praetermittendua 
quorum vis plus iusto fortior, sol! superstitione 

stabilitur, aureo hamo capitur. 

(Tacit.Ann.12.) Quare necte moras, muta locos & 
missis corruptoribus exuendam ad fidem hostes mer
care. Exteris autem hostium militibus, quantu in 
impetu roboris est, tantum languoris in morA. 
Germanorum obnoxia morbis corpora, aestu, frigore, 
& tempestatum impatientii labefactuntur. Quibus 
etiam fluxam esse fidem contra morem maiorum, ni 
crebris & certis stipendiis sustineantur, in Da-
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norum Hegis cum Ferdinando secundo Imperatore, & 
Ioannis Nassov~ cum Hollandis certamine expertum 
nuperrime. Angli si qui іЬі sunt, inoptiam non 
tolerant, inedia pereunt. Ad haec proni sunt Rd 
seditionem & rapinam externi exercitus omnes, fa
cileq; per turbas & raptus impelluntur ad civile 
bellum animi. · 

(Ad.5.) ~uoad Reditus, civitates Domanium cons
tituentes, quantum fieri potest, primum attenten
tur, praesertim decem reliquis praestantiores ma
jorum proventuum fontes. Tributum, quod а mensuris 
praecipu~ in ~oscua, Rostove, Novopardia detrahi
tur, vel a~rorum circa has ditiones vastarione, vel 
incursionibus, vel si гotis est, occupatione immi
nuentur hosti. ~ес cauponae tam utiles futurae, si 
srur,es circumcirca in praedam aut ir,nem convertan
tur, aut potius surripiantur. Vectif,Rlia ех fluviis 
crebris incursionibus impediri, aut strenuo ausu 
iam collecta гарі solent. Sufficiet insuper menti 
generosae nosse thesauros }:oscuae, Iaroslaviae, Vo
logdae locis munitissimis reconditos, ас iмprimis 

Bialojeziorae ubi praecipuum divitiarum & salutis 
Imperatoriae in maximis periculis asylum. 

(Ad.6.) Tota vero vis hostium non ех ве valida; 
sed dum exterorum auxiliis ас faederibus sustenta
tur meritb timeri di~na. 

(Tac.Лnn.13.) Ver~m c~m nihil mortalium tam in
stabile, tam fluxum sit, quam potentia non sua vi
nixa, nec eam divinis auspicijs infrin8ere diffi
cile. (Faedera.) ~rincipua igitur Federum, quae 
illis cum externis nationmbus intercedunt inrerrum
pendorum erit cura. (Moschi cum al~s interrumpenda) 

(Thuc.6.) Ad hostium vires. paulatim debiltandas 
maxime prodestsocios аЬ iis abducere, vel eos cum 
sociis committere, vel alios aliis suspectos reddere 
vel denioue meliorem eorum subdiris aut amicis equi
oremq; c~nditionem offere. ha~num ad hostes perter-
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rendos affert momentum, si qui ех faederatis vel вро 
nte & ultro vel sollicitati & retracti ad nos redie
rint. (Folyb.1.) Ita themistocles abduxit Iones, ad
duxit & Caros аЬ exercitu Persaгum. Quod si tam per
tinacimorsu initam retineant amicitiam, muneribus vel 
bellis sive domi conflatis, sive exteris retrahen
tur. (Nostra ineanda.) Non minor secundi proєressus 
spes relicta est nobis, si cum exteris faedera ine
amus. Arduum quidem & perdifficile vedetur nationi 
sine faedere, sine ullis sociorum auxiliis, hucus
que supra omnium arbitrium fortissimis Christiani 
огЬіs hostibus strenui propr~s viribus resistendi, 
tot victorias, triumhos tot, cum aeterna nominis 
fami reportanli, quaerere faedera & subsidia; verйm 
hoc jam temporis ratio requirit, sic rtomanorum for
tissimorura exemplum svadet, sic confensus orbis & 
consuetudo hodierna postulat. 

(Herod.5.) rraeter Arista~oram aui Spartanos per
traxit; legationibus, donis, facilitate rerum, spe 
lucri in societatem inducti А BoUs Transalpini; 
(I·olyb.2.) aequis conditionibus, Aratus Antip.onum 
adscivit socium. Felice rerurn initio Cares & Cypr~ 
Ionibus accessere. Securitatis, ~agnitudinis imper~ 
ad eos venturi perspicui demonstratione Senatum Ho
manum inducebant Camp3ni contra Samnites, & induxe
runt, sed deditione Frovincie. 

(1.Liu. 7.)Libertate relicti, ut suo arbitrio 
bellum ~ pacem сит поп confaederatis populis ~crere 
possint Romani Samnites pertraxerunt.(Liu. ~.) Сит 
corum amicis. 
Зelgarum subsidia Л Voschis tentantur; sed 13atavi 
alio bello districti in societatem lente & aer,re
se di~itunt. Cum his amicitia расе belloq; nostre 
genti opportunata. Nobis enim illi merces t ar~en
ti vim, nos illis frumenti copiam prae ceteris ma
jorem suppeditantes faciliorem & firmiore ех neces
sitRte pacisceremur familiaritatem. 
Galliarum namq; Rex frumenta ех rerno exportari 
superiori anno vetuit, bellorum co~meatui ~- carita-
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ti domesticae occursurus. Britania sibi tantum arat, 
incolis magis piscaturae, quim a~ricиltиrae a6dicti~ 
Dania insиlis distracta plиribus in locis arenosa, 
venationi magis intenta, fruges vix sibi prodиcit. 
Svetia incиlta, arenosa, palustris saepi e~et. Nec 
diffitebor obstгuctos nирег in ~o~иssia portиs Ba
tavis iter in Moscoviarn monstrasse. Quae qиanqua 
plus alts pгovinc~is frugibus abundet, nostris tame 
огіs nec fгиmenti bonitate nec соріа & itineгis 

brevitate coparanda. ~nnиo enim spacio Hollandos 
vix bis in !1oscoviam, cum ad nos qиater venisse & 
геd~еее constat. Omitto mercimonia sylvestгia & 
terгestгia qиorum loco illi abunde sиbтinistrant 
alia. Ас imprimis transeo subsidaria, qиае prohi
beгentur vinculo nostri federis, агmа, pecиnias & 
viгes: quas сит nирег Sveco pгaestiteгint, еаdет 

easctem pertinaciter sine fronte иr~enti ~oscho de
negare vix poterunt. Dani атісіtіа сит portuum, 
eadem сит Sveco соmmегсіогиm utilitas, vicinior 
taтen cum sit, Moscorum aliqua spes in ео consis
teгet. Antea namq; castella тunita & bellicas na
ves illis opposиerat, ne агmа рег Finnicuт sіnит 
in r~oscoviam veherentиг, nunc ргорtег faedus huic 
connivet, іто }:oscho favet. Ergo aut aeqиis condi
tionibиs Svecus tentabitиr, aut bellum hoc quo nunc 
tota flaP,rat Germania, quantuт fіегі ех ге nostгa 
potest, fovebitиr. Ne hostis uniat vires, teтpestive 
occurendиm ratio dictat,(Liи.q.) Saтnitиm exemplum 
топеt, тonet & RomRnorum contra Asdrubaleт Annibalis 
fratrem certantium. (Сит еогиm ostibиs.) Utilis haec 
сит exteris РгіnсіЬіЬиs, at mиlto иtilior nоЬів сит 
vicinis hoscorит hostibus amicitia, huic soli bello 
sиbserviens. 

Nam Jatavi pгaeterquaт qubd lonriori distent ~ 
~oschis intervallo, assiduo cum Hisгanis bello teг
r§ тarique ~istricti pecиniarиm indirentes & debito
res ipsi. Ger~anicum etiam bellиm aere Р· тilite,quo 
ад ірsоrит permittit securitas, nиtriunt. Et Svecиs 
experientia edoctиs tem~ori & sumptibиs in ~orussia 
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expositis, cum ne decimaм quidem partem eius, quod 
annuo spatio in c;eгmania, ultra triennt decursum іЬі 
commoratus occupaverit, non sine causa indoluisse di~ 

citur, ас ne nunc quidem auxiliari hoschis potest ho 
hoc bello implicitus. At vero si ~ 1 oschis аЬ unA par
t e nobiscum occupatjs, hostes illorum perpetui (Tar
taros Гerecopenses intelli~o) in f(oscoviam irruerent, 
iquidem nihil Tartaros ad eam impellere potest so-
c i etatem, quAm res illorum, praeda opima, preda faci• 
lis & oportuna, аЬ hoste non impedita. Et Tartarorum 
ha ud dispar est ~ Turcis consuetudo, duabus parti
bus discordia ardentibus commodo suo inhiare. 
Praeterae facile in societatem adducituris, cui nobis 
сит commune esse periculum persuadetur. Et qua ratio 
ne alil totam Asiam adversus Меdов concitavit Assy
гiorum Rex? (Xen.pad.1.) quare impulsi ~eges Chris
tianicurn Turcis faedus restaurant, refricant & cum 
barbaro ~arochi Rege? Sed & Batavi quo pacto cum 
нbyssinororum & Fessae Repibus faedera iniere? sic 
(Xen. paed.5.) Cyrus Cadusios, sic sacas excitavit 
in Assyrios; Omninoaue in hostem cum quo breviter 
certare animus, instir,andi & in nostram societatem 
contra eurn adsciscendi omnes, qui eum aliqul ех 
parte infens~ odere. Nec abs ге nostra essef, si 
Persa tum nullas ~oscho ferret suppetias, turn immi
nentem Rerno Foloniae Turcam suis incorsionibus а 
tergo revocaret. Cuius ~ratia, Cosaccorum nostrorum 
incursionibus Turcicis conuivere non iniquum cense
retur, cum Turcae non esse retinendo Tartaros, vide
ri velint. 

(Secundo.) Ad vim apertam dum vocat nos necessitas, 
tanquam adiacturam mercium nautae descendemus cunctan· 
tes. (Crome: in Зoleslao Crivousto.) Magna enimi in 
bellis rim fortuna habet, parvisq; interdum momentis 
permagna fit rerum ас consi~iorum mutatio. Tu~ omnia 
рег speculatores aut exploratores fidos ас prudentes 
pervidenta ordo, animus, vis & consilia hoвtium,item 
situs locorum praecipue lustranda, пес solum quid 
apertus hostis meditetur, sed quae exterorum mens,quis 
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animus, sedulo inquirenda. (l,iu. 1:22.) ~eгetur hic 
imprimis laudem Annibal, ut cui ornnia hostium haud в~ 

cus quam sua erant nota. Is vero explorator apud hos~ 
tentandum & cum hostibus decertandum. 

(Xen. paed.) Cyrus sines Babyloniorum, He~ulus 
in Africam, Fhilippus in Aetolia~ inf,ressus statim 
caedibus implevit omnia & rapinis, ut magnum hosti 
de se inUceret terrorem.(Polyb.f.) 

(Polyb.4.) Fraeliis campestribus & apertis acie
bus quesita а multis victoria, pauci voti compotes 
evasere, etiam profligatis summo nixu hostibuв. 
Aeger morA & spei impatiens Otho Imperator, sine 
prelio Vitellium vicisset. Mauritius Auriacus con
verso in fugam Archiducis exercitu, iam victor ni
hil ultra nec auses nec potuit. Ad haec tamen fre
quentet decurritur. 

(Veg.3.c.26.) Sed Praelia imprimis pendent ех 
occasi~ne quae in bello solet arnplius iuvare,quam 
virtus. Itaq; armatuв intentusq; sis, ut nec tuae 
occasioni desis, nec tuam hosti des. (Liu.22.)Ea
dem pendent ех fama que in novis саерtів validis
sima. Fendet vero magis ех Ducis solertia, pendet 
ех attenea dili~entia.(Velles.11.) Siqurdem celli
muв oprimitur nemo, quam quisecurus est Itaaue ut 
nihil timendi,(Liu~б.) ita nihil contemnendi autor 
sim fendent ех modo pur,nae. Boni enim duces non 
sempcr арегtо mRrte, in quo commune est periculum, 
sed & exocculto hostem attentant. ~t utile quando 
hostis imprudentia ruat, (quod loco sapientiae est) 
alienam stultitiam operiri.(Tac.Hist.2.) 

fendent ех loco, qui amplius saepe prodest, quam 
virtus, si namque equitatu haudemus, campos debemus 
optare:(Veg.3.c.2h.) sipedite loca au~usta, fossis, 
paludibus, arboribus impedita. 3аера iuvat, si mili
tibus sit necessitas in loco, spes in virtute, salus 
in victmria.(Tac.Ann.2.) · 

Sanepropinqua munimenta, quanto plus spei ad effu
r,ium, tanto minorcm ad resistendum dare solent. Fen
dent imprimis ех асіе, cujus instruendae ratio duci 
(Tac.Hist.3.) notissima. 
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(Cbsidionibus) Veruм enimvero qui populi in асіе 
tantum valent & praelio, in exequendis autem obsi
dionibus & urbium oppur,nationibus nihil norunt aut 
possunt, (Тас. Ann.15.) ut Farthi, exeguam militiae 
partem didicerunt. Icitur obsidione fatiranda aliqua 
oppida & ео medio hostis premendus. Caeterum in ob
sidione locus ipse qui віt, qua temporis ratio, quis 
a~grediendi modus consideratur. Necessaria hostibus 
loca еа quae pecuniam, commeatum, arma, nec non vi
rorum praesidia hosti subministrant obsidione ur~en
ta, ut eripiantur, dictat ratio. Et sane obstructos 
bellico in Borussia tumultu portus, non sola urbs 
Dantiscana aegre tulit, sed & Polonia consueto re
ditu destituta, re~io aliarum reru abundantia & do
mesticis metallorum fodinis instructa. Castella aut 
oppida munitissima occupata spem receptus hosti 
adimunt. 

Nec tantum temporis amittid exercitus circa haec 
majoris momenti occupatus, quae si vim non ferant, 
multo minus infirmiora possunt, in ipso scilicet tran 
situ, exiguA manu occupanda. ~а vero imprimis loca, 
quae superstitione culta, attentata aut capta, mali 
ominis metum credulae ~enti incutere possunt, non 
nerligenda. 

(Tac.HiRt.2.) ~ultum enim nominis Vespasian~ 
partibuв attulit Vicentia Cecinae ducis l'atria 
erepta, & quanquam parvi nomine ас viribus haberetur, 
maf,nitamen momenti locum obtinuit. Insuper ubicunq; 
miles conscribitur, conatus eorum turbandus, vires 

tem impetrat fidem qui ех iusta causA fup,isse cense
tur, ut Araspus а Cyro (Xen. paed. 6.) ad Assyrium, 
filius TarquinU ad Gabinios, ~ophyrus ad Зabylonios. 
(Liu.2.) 

Cptimi vero illi, qui extranei nobisque palam 
non addicti suorum Irincipum rtomine ad hostes eunt, 
ut Indi ad hвsyrium explorandum missi.(Xen.paed.h.) 
~odi explorandi сйm plurimi sint, tumille frequens 
sub specie mittendorum numeruв а Cambyse in Aethyo-
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ріа usurpatus. ~xploratores vero hostiles deprehen-
505 non semper necuit, sed si recte instructus fuit 
exercitatus ad terrorem hostibus per eos augendum 
in castra deduxit 8: dimisit Xerxes. 1·er exploratores 
(Herod.7.) consilio hostili percepto ad celandu adu
entum aditus nuntiorum occupabat & nuntios quotquot 
occurrerent, retinebat Chrysanthus & Annibal captu
rus Tarentum. (Xen. paed.2.) Minime vero expectandum 
dum hostis in limites aut sinum ratriae veniat, sed 
ille invaden!us, ас viscera ipsa hostilis imperar~ 
lacerenda. Hellum in hostile solum tranferre quan
turn possumus, debemus, ut auctor est rolybius. 

(folyb.1.) 

i•:oschus nonnisi in r ·oscovia superari potest, ut 
Annibal in ~frica. ua ipitur aditus patet facilior 

& ubi hostis securior, ~rovincia totis viribus inva
denta, cum & minus аЬ hoste impendeat discrimen, & 
validius conuictis sit robur per incerta sylvarum: 
Quanquam diviso exercitu undiquaq; hostie dietractus, 
faciliorem commeatum exercitui ех suo praebeat, nec 
nostris ех multitudine mora tumultusque. Et in adver
so unius le~ionis eventu, quem auertat diuina clemen
tia, non parvam ultionis spem pars superstes faciat. 
(І"ео. Irnp.) ~:aximur11 Impera toris peccatum est, uno 
praelio omnes copias superandas tradere.(Tacit.c. 
20. 106.) Exercitus securitatem locus & ordo conser
vat; loco ~ tempori conFrua acies commodeque inst
ructum agmen, parum periculi аЬ hoste habet. Nec mi
nus severior disciplina, seditiones tollir, insultus 
arcet. (Тас.Нізt.2.) Quod in VitellU agmine ех dis
ciplina laxiori praestari non potuit. Statio autem 
exercitus, castrorum apta posit1one & dimensione 
continetur, Praefectis castrorum & Geometris relin
quenda. Sed locus ad sedem belli аЬ optimie olim 
imperatoribus praemisia validiori manu pro suis 
praereptus, terrorem hosti, illis nomen & prosperum 
rerum successum peperit.(Tac.Hist.2.) 

Nam ut initia belli proveniunt, ita fama sit in 
caetera. Lacedaemon~ і Macedonibus in Laconica victi 
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rocuerunt nunquam superioriв loci oportunitatem 

hostibus e~se concedendam, ut sinantur віnе vi, 

sine lassitudine eam occupare.(Гol.2.) 

Veronam coloni~m copiis validarn auferre vitelio 

in rem famarnque Vespasiani exercitus videbatur. 

(Tac.Hist.2.) 

(Visaperta consistit in Incursionibus.) Nostris 
соріів in hostile solurn inrressis incumhunt incur
siones, praelia, obвidiones. Incursionibus inopina
tis & vastationibus saepe belli dux in suspicioиem 
adductus, dum eius ~rer esset intactus; sae~e victo
ria sine caede & sanf,vine faeliciter obtenta.(Veg. 
3.с. 9.) Et certe bellicae incursiones venationibus 
non аЬ similes. (Leo с.12. 137.) Ut enim іЬі fera: 
ita hic excubts insidtis circuitionibus atq; huius
modi stratarematibus potius quam viribus capitur 
hostis,(Leon, с. 20. 136.) ubi vero hisce artibus 
nihil rroficitur, tum labore cor ·Oris ас dimicatione 
distrahendae. Id autem praecipuum obsidionis securae 
robur, ut post inrressum in hostile solum celerrimi 
attentuг; ma~no impetu, ma~nis viribus, qunntum tem
poris sinit, cum obsessis aratur. Contra firmam eo
rum situs & орегіs securitatem artia ас viгium robora 
opposita, aut obsessis majorem r,loriae palmam, aut 
adnitetibus certum victoriae ~ecus pollicentur. 

tCurt.7.) Nihil enim tam alte posuit natura, quo 
virtus eniti non possit: nihil est tam firmiter manu
factum ut non аЬ eadem everti queat. iluмinis abduc
tione, commeatuв interceptione, fossarum completione, 
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munimentorum & praesidiorum ereptione, tantum metus 
inculsit Babylonis Cyrus,(Xen.paed.7.) quantum spei 
cunctando Fabius peperit Romanis. 

Sed expugnandarum urbium communis veteribus ratio 
ut multitudinem huic operi addictorum requirebat, sic 
plurimis amissis & obsidione in lonf.aS moras temporumq; 
taedia protracta plus damni quam commodi, plus infamiae 
& dedecoris, quam gloriae sortiebatur. Vacua horum 
impedimentorum ars militaris recenti usu per omnia 
Christiani nominis regna pr~bata: unde i potior exis
timatur, minori militum, majori nummorum dispendio. 

Nam vallo cingere castra, castella & reductus eri
gere, appropinquare, fossam transire, rumpere munitio
nem & alia permulta sumptus requirunt ingentes: nec 
minores, instrumenta quae castris cingendis, aut af,
ris exiccandis, maenibus diruendis, inoerviunt anti
quis usitata, & alia recenti hoc seculo addita, ut 
ingeniosa Pyrotechniae scientia. His vero operibuв 
utimur secundum vim hostilem, quam forma & materia 
munitionum requirunt. 

Verumin omni urbis obsidione curandum, ne obsiden
tibus necessaria deficiant. Hemissio enim aut inopia 
(Liu.28.) Gallorum obsidionem Capitol~ tandem red-
didit inutilem. 

(Fatria ut defendenda.) Caeterum occupato per 
aliena imperia exercitu nostro & conversis ad externa 
omnium animis, sine forti praesidio Fatriam relin
quere, periculoвum. Nam Moechus haud intactam praete
riret hanc nocendi occasionem sive impetum invadentis 
exercitus tardare aut retrahere, sive belli sedem in 
Patria nostra quaerere voluerit • 

• ginensem. 
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(Тас. Ann.15.) Sed irruituro in re~ionem hoвti 
praeclusit itinera, annonam detraxit & aquam, praesi
dia in aditu oгposuit foгtissima, & urbes quae primae 
ob~ciebantur, comeatu & valida manu munivit adversus 
Vologesem Corbulo, Huius & aliorum ad exemplum oppida 
Мовсhо вinitirna fortiter munientur militum praes~dio, 
cornmeatu & armis eorum securitati prospicietur. Pari 
modo civitatibu5, quae А Desna & Пorysthene alluuntur 
succurretur: simul inter has ne facilis accesвu ali
quis pateat locus, scaphae militares armatae, quas 
fluvt ferre possent, inter~cientur. 

Нае vero naves, ut quae Соsассів usui, vel аЬ i~s
dem civitatibus commercia exercitibua armari jubebun
tur, vel publico sumptu conde 
tur, vel publico sumptu conducentur, militum ас tor
mentorum bellicorum praesid~ muniendae. Postremo cas
tella reductusq; inter distante5 urbes erigentur, quo 
faciliuв laborantibus, horum fluviorum auxilio sub
veniatur ad votum omnium noзtrum. 

HABES, GENEROSISSIME HOSCI, pro tempore & ingen~ 
modulo leve, fateor, affectus in Patriam uberioris 
indicium, liberae votis, utut tenerae aetatis, liberae 
mentis opus, inter tot prudentissimorum forti~simorumq; 
virorum virtutis ас libertatis sustentacula, tot animo
rum viriumq; certamina, quos maturior aetas ad con5ilium 
instruxit, animi praesentia ad vim roburq; firmavit. 

НаЬев & animi in Те nobie propensissimurn grati pig
nus in al~e evidentiйs captato comrnoditatis articulo 
erupturi. Sed ut olim sacra potiйs silentio, quam ac
clamatione tractabantur, nimirum humanam facundiam ex
c edentia: haut secus & ego, tum assidua ampliesimae 
Domus veвtrae in nostram merita аН 
Domus vestrae in nostram merita аЬ atavis in hunc usq; 
diem producta cogitatione revolvo, tum mea pro Patria 
vota ас succeвsu belli, utinam felici, suspiriie potius 
exequor, quam verbis asзquor. 
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