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УВОДЗІНЫ

У сучаснай навуцы, здаецца, ужо пераканаўча даказана тое, што свой 
пачатак беларускія друкаваныя СМІ бяруць не з “нашаніўскага” перыяду 
і нават не з “Губернскіх ведамасцей”. У прадмове да зборніка на вуковых 
прац, прысвечанага 450-годдзю айчыннай журналістыкі (вый шаў у 2013 г.), 
адзін з яго ўкладальнікаў, Пётр Дарашчонак, да во дзіць: “З’яўленне першых 
друкаваных газет-аднадзёнак на тэрыторыі Вя лі кага княства Літоўскага ў 
другой палове ХvІ – пачатку ХvІІ стст., ад якіх вядзе адлік сваёй 450-гадовай 
гісторыі беларуская журналістыка, ста ла адметнай падзеяй у палітычным і 
культурным жыцці тагачаснага гра мадства. Выхад першай газеты «Новіны 
грозные а жалостлівые…» (1563 г.) стаў упоравень з многімі знакавымі падзеямі 
«залатога веку» бе ларуска-літоўскай дзяржавы”1.

Аналізуючы перыяд з 1563 па 1617 г., даследчык згадвае 7 газет-аднадзёнак, 
якія выйшлі на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага. Важна тут падкрэсліць тое, 
што П. Дарашчонак лічыць іх не проста выпадковымі з’явамі ў культурным жыцці 
краіны, а адной з істотных і заканамерных праяў беларускага Рэнесансу. “Пачатак 
газетнай справы ў ВКЛ у перыяд з 1563 па 1617 г., калі ўбачылі свет першыя 
7 газет-аднадзёнак, мог бы застацца незаўважаным, агулам залічаным да разраду 
дажурналісцкіх з’яў у гісторыі айчыннага друку (першыя перыядычныя выданні 
ў Еўропе выйшлі толькі ў пачатку ХvІІ ст.), калі б гэты час не быў адзначаны 
сапраўдным выбухам літаратурнай творчасці пісьменнікаў і публіцыстаў, якая 
вызначалася вострай палемічнай і публіцыстычнай скі ра ванасцю”. Зрэшты, гэту 
ж пазіцыю, як вынікае з публікацый, падзяляюць Л. Белякова [4], С. Говін [8], 
А. Слука [21] і інш. Звяртае на сябе ўвагу аднадумства даследчыкаў, якія ў якасці 
кропкі адліку для беларускай журналістыкі бяруць менавіта неперыядычныя 
выданні канца ХvІ ст. З такім падыходам, на нашу думку, можна пагадзіцца 
толькі з пэўнымі ўдакладненнямі. Справа ў тым, што ў сувязі са згаданымі вышэй 
газетамі-аднадзёнкамі ёсць шэраг прынцыпова важных праблем, якія патрабуюць 
сур’ёзнага навуковага асэнсавання.

Адна з такіх праблем датычыцца згаданых П. Дарашчонкам “Навін 
грозных…”. Чаму ў беларускім наратыве пачатак айчыннай журналістыкі 
звязаны менавіта з гэтай “газетай”? Наколькі нам вядома, тэкст “Навін…” 
так і не ўведзены ў навуковы ўжытак, не прааналізаваны і не перакладзены 
на сучасную беларускую мову. Пакуль што беларускамоўныя “Навіны гроз-
ныя…”, падкрэслім гэта, – своеасаблівы навуковы фантом, пра які ўсе чулі, 
але на ўласныя вочы ніколі не бачылі. Вынікае пытанне: наколькі навукова 
рабіць высновы на падставе дакумента, наяўнасць якога не даказана. У сувязі з 
гэтым важна заўважыць і асэнсаваць іншыя “Навіны грозныя…”, выдадзеныя 

1 Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка сучасных СМІ : матэрыялы Між-
нар. навук.-практ. канф., 19–20 крас. 2013 г., Мінск / пад агул. рэд. канд. філал. навук дац. 
П. Л. Дарашчонка. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 3.
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ў чэшскай Празе (1563 г.). Ці не больш мэтазгодна, не маючы пакуль што 
беларускамоўнага варыянту, а пра яго толькі згадвае Вітаўт Тумаш, засяродзіць 
увагу на дакуменце, існаванне якога даказваць ужо не трэба. Заўважым так-
сама тое, што назва пражскіх “Навін…” практычна цалкам супадае з назвай 
окс фардскага дакумента, пра які піша В. Тумаш. Нягледзячы на чэшскую мо ву 
і  месца выдання, пражскія “Навіны грозныя…” з’яўляюцца беларускімі і па-
водле зместу (падзеі канцэнтруюцца вакол Полацка), і паводле аўтарскай па-
зіцыі, якая рэзка асуджае агрэсію маскоўскага валадара.

Падкрэслім, мы не можам абвергнуць факт існавання беларускамоўных 
“Навін грозных…”. Цалкам верагодна тое, што гаспадар пражскай афіцыны 
Себасцьян Окса трымаў у руках беларускамоўны варыянт газеты (а хутчэй 
за ўсё, меў усё ж пад рукой пісьмовыя справаздачы, пэўныя афіцыйныя або 
напаўафіцыйныя дакументы з тэрыторыі Вялікага княства) і парупіўся, каб 
перакласці яе (іх) на чэшскую мову. Ускосна пра гэта сведчыць і год выдання – 
1563. У параграфе “1.2.” мы аналізуем змест пражскіх “Навін…” і прапаноўваем 
уласны падыход да вырашэння праблемы датавання ўлёткі.

Пры ўсёй сваёй важнасці праблема, звязаная з “Навінамі грознымі…”, 
мае ўсё ж прыватны характар. Больш канцэптуальная, істотная праблема 
датычыцца навуковай метадалогіі, якую беларускі даследчык павінен узяць на 
ўзбраенне, адказваючы на наступныя пытанні: якія менавіта неперыядычныя 
выданні ХvІ–Хvii стст. варта: 

а) лічыць сродкамі масавай інфармацыі (“газетамі”); 
б) адносіць да гісторыі беларускай журналістыкі.
Паўплываць на выбар метадалогіі могуць шматлікія і дастаткова скла да-

н  ыя фактары. Згадаем толькі некаторыя з іх. Па тэрыторыі сучаснай Беларусі, 
напрыклад, у першай чвэрці ХvІІ ст., распаўсюджваліся дакументы з рознымі 
назвамі – “навіны”, “рэляцыі”, “лісты”, “дыярыўшы”, “апісанні” і інш. Яны не 
мелі перыядычнасці, не мелі трывалых шляхоў распаўсюджвання, часта на іх 
тытулах не ўказваліся месца выдання і імя аўтара. Практычна не магчыма зараз 
устанавіць шляхі, па якіх навіны траплялі ў друкарскія двары. Можна толькі 
здагадвацца пра існаванне рэдактарскай праўкі і папярэдняй цэнзуры. Апроч 
таго, інфармацыя, якую распаўсюджвалі ўлёткі, была суб’ектыўнай. Адлегласць 
паміж падзеяй і інфармацыяй магла складаць год і больш. 

Калі з “навінамі” і “рэляцыямі”, здавалася б, больш-менш усё зразумела 
(выконвалі інфармацыйную, часам прапагандысцкую функцыі, характэрныя 
і для сучасных друкаваных СМІ), то як быць з ліра-эпічнымі апісаннямі. 
Напрыклад, з паэтычным апісаннем узяцця Смаленска войскамі Жыгімонта ІІІ, 
або як быць з арацыямі, якія ўслаўлялі перамогі Яна Караля Хадкевіча. 
У істоце яны ўтрымлівалі актуальную інфармацыю, аднак эстэтычны змест, 
мастацкі вымысел у іх безумоўна пераважаў. Улётка, на тытуле якой магло быць 
пазначана: “Навіны…”, часта мала чым адрознівалася ад паэтычных твораў 
Яна Каханоўскага або публіцыстыкі Мялеція Сматрыцкага. 
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Відавочна, што з кожным дакументам трэба разбірацца асобна. Аднак у 
выпадку з нацыянальнай ідэнтыфікацыяй газет ХvІІ ст. варта ўсё ж выпрацаваць 
агульны падыход. Такім чынам, якія неперыядычныя выданні акрэсленага 
перыяду мы слушна можам лічыць беларускімі – на старабеларускай мове; 
надрукаваныя на тэрыторыі сучаснай Беларусі; напісаныя аўтарамі-беларусамі? 
Калі толькі першае, то гісторыя нашай журналістыкі будзе ўсё ж пачынацца з 
“Мужыцкай праўды” і “Нашай нівы”, а не з “Навін грозных…”. Пакуль што 
ўлётак на старабеларускай мове нам выявіць не ўдалося. І гэта пры тым, што 
існуе вялізны комплекс дакументаў на старапольскай, нямецкай, шведскай, 
французскай, лацінскай мове, прысвечаных падзеям менавіта на тэрыторыі 
тагачаснай Беларусі або з удзелам беларусаў. Варта тут заўважыць тое, што нашы 
продкі лёгка пераходзілі з адной мовы на другую. Мова “руская”, або “простая 
молва”, у xvii ст. не была ні адназначным этнічным, ні нават канфесіянальным 
маркерам. Старапольская мова, якой карыстаўся М. Сматрыцкі (“Apologia 
Peregrinatiey…”), не рабіла з яго ні “караняжа”, ні “лаціняніна”, гэтак жа 
сама як лаціна не пераўтварала аўтара ўспамінаў пра Хоцімскую вайну Якуба 
Сабескага ў грамадзяніна Рымскай рэспублікі, а немец Швайпольт Фіоль, які 
ў 1491 г. надрукаваў першыя ў свеце кірылічныя кнігі, канешне, не перастаў 
быць немцам, нягледзячы нават на намаганні асобных навукоўцаў залічыць яго 
ў шэрагі польскага народа.

Зараз, у ХХІ ст., мы выдатна разумеем тое, што мова – адзін з важных 
нацыяўтвараючых фактараў. Аднак нельга гэтае разуменне аў та ма тычна 
накладаць на сармацкае xvii ст., калі беларуская нацыя яшчэ не склалася, 
а ў межах палітычнай нацыі Рэчы Паспалітай – шляхты – лацінская мова 
канкурыравала з польскай і нават, як у перыяд панавання Ст. Баторыя і 
Жыгімонта ІІІ, выцясняла яе з афіцыйнага ўжытку. Як сведчаць сучаснікі, 
гетман вялікі літоўскі Ян Караль Хадкевіч у побыце часта карыстаўся менавіта 
рускай (старабеларускай) мовай, аднак звяртацца да караля і сойма мусіў на 
лаціне або па-польску. І не таму, што лічыў “рушчызну” мовай мужыцкай, 
а таму што рускую мову не зразумелі б ні Жыгімонт, ні сенатары. 

Моўны патэнцыял зразумеласці напісанага ў “навінах” і “рэляцыях”, як 
гэта ні парадаксальна прагучыць, – яшчэ адна важная прычына, па якой існа-
ван н е беларускамоўных улётак у межах xvii ст. уяўляецца нам надзвычай 
праб лематычным. Справа ў тым, што распаўсюджваліся тагачасныя “навіны” 
пера важна па каталіцкіх парафіях, дзе іх зачытвалі з амбонаў святары. Мова ж 
касцёла – або лаціна, або польская, і ў гэтым выпадку беларускамоўныя “на-
віны…” проста не былі б запатрабаваныя.

Калі звяртаць увагу на месца выдання, то мы, безумоўна, істотна звузім 
аб’ект нашага даследавання. Сапраўды, некаторыя з улётак былі надрукаваныя 
афіцынамі Вялікага княства (напрыклад, друкарня Яна Карцана або, гіпатэтычна, 
друкарня Пятра Бластуса Кміты ў Любчы) і складзеныя аўтарамі, якіх мы сёння 
называем продкамі беларусаў. Аднак тыя самыя аўтары маглі друкаваць навіны 
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пра Магілёў ці Гародню ў Гданьску, Кракаве і Познані. Айчынныя навукоўцы, 
якія выкарыстоўваюць геаграфічны прынцып, аддзяляючы ўмоўна “сваё” ад 
умоўна “чужога” (згаданыя 7 газет, якія нібыта выйшлі на тэрыторыі ВКЛ), 
забываюцца на тое, што “навіны з Варшавы” або “навіны з Гданьска”, як правіла, 
не ўтрымліваюць навін менавіта з гэтых гарадоў. У Варшаве і Гданьску існавалі 
паштовыя вузлы (склады), куды траплялі рознага роду звесткі з розных рэгіёнаў 
Рэчы Паспалітай. Калі гутарка пра Варшаву, то інфармацыя туды прыходзіла і з 
беларускіх Магілёва, Гародні, Бярэсця, і з украінскіх Кіева, Чыгірына, Канёва. 
Варшаўскія навіны маглі быць больш беларускімі па змесце, чым навіны, 
надрукаваныя гаспадаром віленскай афіцыны Янам Карцанам. У выпадку з 
перасоўнай друкарняй Ст. Баторыя наогул месца друку не мае значэння.

Не варта забывацца і на тое, што ў  ХvІІ ст. існавала адзіная дзяржава – Рэч 
Паспалітая Абодвух Народаў. Беларускі шляхціц быў часткай гэтай прасторы, 
а таму асабіста для яго навіны з Любліна або Гданьска былі не менш важнымі, 
чым навіны з родных яму Оршы ці Мсціслаўля. Часта беларусы бралі чынны 
ўдзел у падзеях, якія сёння прыпісваюцца выключна палякам. Напрыклад, 
перамога пад Кірхгольмам, паход пад Хоцімскі замак Яна Караля Хадкевіча, 
доўгасядзенне сапегавых харугваў у маскоўскім Крамлі і г. д. У параграфе “2.2.” 
аналізуюцца “газеты”, якія інфармавалі грамадзянскую супольнасць Рэчы 
Паспалітай аб падзеях так званай “маскоўскай смуты”. Удзельнікамі гэтых 
падзей, акрамя расіян, былі сучасныя беларусы, літоўцы, палякі і ўкраінцы. 
Яны ж былі і мэтавай аўдыторыяй “навін”. І такіх “супольных” момантаў у 
багатай гісторыі Рэчы Паспалітай надзвычай шмат. 

Гэта якраз адна з прычын, па якой на сённяшнім пачатковым этапе на за-
паш вання і вывучэння эмпірычнага матэрыялу драбіць агульную інфар ма цый-
ную плынь Рэчы Паспалітай на асобныя нацыянальныя рэчышчы, на наш по-
гляд, не толькі не варта, але і непажадана. Адпрэчваючы пэўны матэрыял на пад-
ставе “чужой” мовы або заяўленай у загалоўку нібыта “чужой” тэматыкі, праб-
лематыкі, мы разам з відавочнымі запазычваннямі можам выкінуць на сметніцу і 
не менш відавочныя каштоўнасці беларускай выдавецкай справы, журналістыкі.

Тое, што сапраўды важна, – скласці, па-першае, аб’ектыўнае ўяўленне 
пра згаданую інфармацыйную прастору, усебакова (наколькі гэта магчыма) 
прааналізаваць яе; па-другое, ужо на падставе атрыманых дадзеных па-
чаць выпрацоўваць навуковую метадалогію, якая б дапамагла скласці паў на-
вартасную, далёкую ад сучасных і гістарычных міфалагем гісторыю ме на-
віта беларускай журналістыкі (журналістыкі на тэрыторыі Беларусі) акрэс-
ленага перыяду. Відавочна, што такая метадалогія не можа карыстацца інст-
рументамі пазнання адной толькі вузкай дысцыпліны. Аб’ект даследавання – 
неперыядычныя выданні Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў, якія выконвалі 
інфармацыйную, прапагандысцкую, а часам і забаўляльную, асветніцкую 
функцыі, – вымагае аб’яднання сіл перадусім філолагаў, перакладчыкаў, гіс то-
рыкаў, культуролагаў, бібліёграфаў.
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Адразу заўважым тое, што мэта дадзенай работы – не ў тым, каб адказаць 
на ўсе пазначаныя вышэй пытанні. Мы жадаем стварыць спрыяльныя ўмовы 
для адказу на іх у далейшым; падштурхнуць беларускіх навукоўцаў да ўваж лі-
вага пошуку новых крыніц, у тым ліку і ў лічбавых архівах бібліятэк Еўропы і 
Паўднёвай Амерыкі. 

Таксама адзначым тое, што ў дадзеным манаграфічным даследаванні 
прапаноўваецца аналіз не ўсяго полілінгвальнага комплексу неперыядычнага 
друку, які мае дачыненне да Рэчы Паспалітай, а толькі яго польскамоўнай, 
параўнальна невялікай, але на дадзены момант дасягальнай для нас часткі.

Прадмет даследавання абумоўлены актуальнай, як мы перакананыя, патрэбай 
вызначэння крытэрыяў аднясення таго або іншага дакумента да тагачаснага СМІ 
(паводле П. Дарашчонка, “газеты” або “газеты-аднадзёнкі”). Мы імкнуліся аддзяліць 
тэксты, якія распаўсюджвалі інфармацыю, заснаваную на фактах, ад тэкстаў, якія 
прапаноўвалі чытачу мастацкае асэнсаванне акаляючага жыцця. Іншымі словамі, 
адрознівалі інфармацыйна-публіцыстычныя тэксты ад літаратурных твораў. У якасці 
інструмента такога адрознення ў дадзеным даследаванні мы прапанавалі метад 
верыфікацыі інфармацыі праз зварот да іншых гістарычных крыніц (дыярыўшы, 
летапісы, хронікі, асабістая перапіска і г. д.), а таксама да некаторых сучасных 
навуковых прац. У большасці выпадкаў даводзілася звяртацца да польскамоўных 
даследаванняў ХІХ–ХХ стст. Звязана гэта перадусім з тым, што ў беларускім 
наратыве аб’ект нашай навуковай зацікаўленасці пакуль што амаль не прадстаўлены.

Храналогія даследавання сканцэнтравана вакол трох першых падзей у 
гісторыі Рэчы Паспалітай – выхаду ў свет першай, вядомай на дадзены момант, 
польскамоўнай улёткі (“Навіны пра дзіўнае і новае паражэнне туркаў”, 1557 г.); 
першай Хоцімскай вайны (1621 г.), якая працягвае аналіз неперыядычнага друку 
пачатку xvii ст. Далей мы звяртаемся да перыяду паўстання Б. Хмяльніцкага і 
першага перыядычнага выдання “Меркурый ардынарыйны” 1661 г. 

Лакуна ў 40 год паміж 1621 і 1661 гг. (калі не лічыць кароткага апісання не пе-
рыя дычных выданняў перыяду 1648–1655 гг.) узнікла па трох прычынах: а) вялікі 
комплекс тэкстаў гэтага перыяду пакуль што для нас недасягальны (не ка торыя 
дакументы знаходзяцца далёка за мяжою, некаторыя патрабуюць на ву ковага 
перакладу з нямецкай, англійскай, шведскай, французскай, лацінскай мо вы); 
б) тыя дакументы, якія на сённяшні дзень усё ж удалося адшукаць і пе ра класці, 
сведчаць пра тое, што пярэдадню “Патопу” і яго апагею варта ўсё ж пры свяціць 
асобнае манаграфічнае даследаванне; в) акрамя згаданага вышэй, для нас было 
важна параўнаць змест неперыядычных выданняў з бліжэйшым да іх, паводле 
часу, перыядычным СМІ, якім, безумоўна, з’яўляецца “Меркурый ар ды нарыйны”.

Гэта параўнанне цікавае яшчэ і таму, што асобныя нумары “Меркурыя…” 
выходзілі з нагоды, г. зн. працягвалі традыцыю неперыядычнага друку першай 
паловы xvii ст. Тое, якім чынам у рэдакцыі аднаго і таго ж выдання спалучаліся 
два розныя падыходы да фарміравання інфармацыйнай прасторы, надзвычай 
цікава з пункту погляду гісторыі еўрапейскіх СМІ.
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ГЛАВА 1
НЕПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ  

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVІ cт.: 
ТЭМАТЫЧНАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ

Аналізуючы так званую “эпоху жыгімонтаў”, М. Вішнеўскі згадвае, 
па-першае, ананімныя лісткі, якія хадзілі па краі і называліся “навіны”, 
або “сеймавыя навінкі” (“<…> nowiny”, “a drudzy to zowią sejmowemi 
nowinkami”): “Калі бяда якая здарыцца, то найхутчэй пра яе паведамяць 
“навіны”, хоць, часам, і схлусяць”. Па-другое, М. Вішнеўскі падае 
звесткі пра перасоўныя друкарні, якія ў канцы Хvi ст. знаходзіліся або 
ў Кракаве (пры двары), або ў абозе гетманскага ці каралеўскага войска. 
“Друкавалі яны наляту схопленыя звесткі” [114, с. 44]. Называліся 
ананімныя лісткі па-рознаму, але, як правіла, іх загалоўкі ўтрымлівалі 
наступныя ключавыя словы: “навіны”, “рэляцыя”, “апісанне”, “ліст”. 
Некаторыя з гэтых дакументаў мелі непасрэднае дачыненне да падзей 
на тэрыторыі сучаснай Беларусі.

Ст. Чарноўскі звязвае з’яўленне неперыядычных інфармацыйных 
выданняў на тэрыторыі Каралеўства і Княства з рэнесанснымі памк-
нен нямі іх грамадзян, якія адукоўваліся ў Еўропе і прывозілі на Радзіму 
новыя традыцыі, у тым ліку традыцыю чэрпаць навіны з рукапісных 
або надрукаваных улётак. На думку даследчыка, першыя друкаваныя 
неперыядычныя2 СМІ паўсталі ўжо ў сярэдзіне xvi ст. і паведамлялі 
пра “<…> войны, вялікія бітвы, змены ва ўладзе, землятрусы і паводкі, 
пажары, злачынствы – словам, пра ўсё, што здарылася і што магло 
прыцягнуць увагу чытача” [34, с. 37].

Функцыі карэспандэнтаў у рэдакцыях “Навін…” хутчэй за ўсё 
выконвалі езуіты, а крыху пазней – піяры. “За гэта ад свайго кіраўніцтва 
атрымлівалі яны ўзнагароду. Піярам, напрыклад, звычайна штогод пла ці-
лі 100 дукатаў. Быў гэта немалы прыбытак, да таго ж справа не вымага ла 
вялікай працы, асабліва калі існавалі гатовыя крыніцы інфармацыі” [34, 
с. 38]. Манахі-карэспандэнты станавіліся пажаданымі гасцямі ўсюды. 
“Не толькі заможныя грамадзяне, але і магістраты атрымлівалі праз іх 

2 Паводле У. Сыракомлі, узнікненне перыядычнага друку на тэрыторыі Рэчы Паспалітай 
было ў гэты перыяд надзвычай праблематычным. Па-першае, не з усімі гарадамі (што ўжо 
казаць пра мястэчкі і засценкі) існавала паштовая сувязь. Па-другое, “<…> падзеленая на 
тысячы партый, шляхта ніколі б не дазволіла кантраляваць перыядычны друк прадстаўніку 
якой-небудзь адной партыі. Адбіваючыся ад палітычных сапернікаў, рэдактар штохвіліны 
рызыкаваў бы жыццём і не здолеў бы выконваць свае абавязкі” [48, с.170]. 
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навіны, якія прагна чыталіся і перапісваліся. Былі гэтыя навіны больш 
запатрабаваныя, чым афіцыйныя, надрукаваныя рэляцыі. Паведамленні 
манахаў утрымлівалі куды больш падрабязнасцей, нюансаў, якія 
датычыліся вядомых асоб, таямніц, інтрыг” [38, с. 304].

Прычына залішняй “лаканічнасці” некаторых афіцыйных “на-
він” – жорсткая цэнзура. Выдаўцы мусілі быць асабліва пільнымі і 
ўваж лі вымі, бо забарона распаўсюджвання пэўнай прадукцыі азначала 
амаль непазбежнае банкруцтва друкара і яго афіцыны. У 1547 г. кра-
каў скі біскуп Самуэль Мацяёўскі (Samuel Maciejowski) настойліва па-
рэ камендаваў гаспадарам друкарскіх двароў узгадняць з ім або з яго 
да веранымі асобамі рэпертуар новых выданняў [54, с. 107]. У канцы 
xvi ст. езуіты імкнуцца кантраляваць інтэлектуальнае жыццё Рэчы 
Пас палітай. Дзеля гэтага ўзмацняюць цэнзуру, якая пры Жыгімонце 
ІІІ цал кам пераходзіць у іх рукі. Звычайна на тытулах новых выданняў 
езуіты загадвалі друкаваць фразу: “Superiorum permissu” / “З дазволу 
старэйшых”.

Першыя “Навіны…” друкаваліся пераважна ў Кракаве і Гданьску. 
Фіксуюцца выпадкі, калі ўлёткі траплялі на тэрыторыю Каралеўства 
і Княства з чэшскай Прагі (“Навіны грозныя...”). Што характэрна 
для xvi ст., на тытуле выдання рэдка ўказвалася месца друку і яшчэ 
радзей – імя выдаўца. Аб’ём “навін” вагаецца ад 4-х да 20 і больш 
старонак. Тытулы звычайна аздабляліся сюжэтнымі медзярытамі або 
дрэварытамі. Цягам усяго стагоддзя выкарыстоўваўся адзін і той жа 
шрыфт – гатычны (так званы “Швабахер”).

Першыя вядомыя нам надрукаваныя польскамоўныя “Навіны…” 
датуюцца 1557 г. Затым выйшлі чэшскія “Навіны грозныя…” (1563). Далей, 
паводле храналогіі, Ст. Чарноўскі згадвае “Люблінскія навіны” 1567 г. 
У іх, пажадаўшы застацца невядомым, пэўны грамадзянін Каралеўства 
даводзіць тое, што (цытата паводле Ст. Чарноўскага) “<…> аб’яднанне 
з Польшчаю Літва павінна лічыць вялікім для сябе шчасцем”. “Узялі мы 
мужыка простага Ягайлу і зрабілі з яго караля, далі яму высакародную 
каралеву. <…> Падаравалі продкі нашы Літве свабоду, бо касілі літвіны 
сена і былі рабамі ў паноў сваіх” [34, с. 43]. На жаль, адшукаць “Люблінскія 
навіны” 1567 г. выдання нам пакуль што не ўдалося.

Наступныя прааналізаваныя тут выданні: “Кароткая гісторыя аб пе -
ра мозе караля французскага над гугенотамі…” (1569), “Рэляцыя аб спра-
вах гданьскіх…”(1570), “Праўдзівыя і грунтоўныя навіны…” (1580), 
“Ко піі двух лістоў…” (1586), “Жаласлівае апісанне…” (1589), “Вы-
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чар паль нае апісанне смерці Генрыха ІІІ Валуа караля французскага…” 
(1590), “Вершы аб татарскім уварванні ў Венгрыю” (1594), “Новае бла-
слаўленне для караля Наварскага…” (1596). Зразумела, гэты пералік да-
лё ка не поўны.

Згадвае Ст. Чарноўскі таксама тое, што Стэфан Баторый, будучы ў 
маскоўскім паходзе, кіраваў дзяржавай на адлегласці. Часта вы ка рыс-
тоў ваў з гэтай мэтай магчымасці перасоўнай друкарні. Вядомыя яго 
эдык ты: лацінамоўны, падрыхтаваны кіраўніком паходнай дру кар ні 
В. Лапчынскім у полацкім замку (жнівень 1579 г.), а таксама поль ска-
моў ны – выдадзены ў абозе пад Вялікімі Лукамі (1580 г.) [34, с. 43]. 
Іх манарх загадваў, акрамя ўсяго іншага, чытаць у касцёлах.

Не забываліся каралеўскія друкары паведамляць палітычныя і 
ваен ныя навіны з Францыі, Германіі, Турцыі, Італіі, Венгрыі. Істотна 
тое, што колькасна навіны з-за мяжы ў xvi ст. пераўзыходзяць навіны 
“краё выя”. Гэта тэндэнцыя пазней будзе захоўвацца ў першым часопісе 
шляхецкай Рэспублікі “Меркурый ардынарыйны”.

1.1. НАВІНЫ З-ЗА МЯЖЫ:  
АДЗІНАЯ ЕЎРАПЕЙСКАЯ ІНфАРМАЦЫЙНАЯ ПРАСТОРА

У 1557 г. (M.D.Lvii) былі надрукаваныя “Навіны…”, якія распавялі 
адразу пра некалькі палітычных падзей у Еўропе і на Усходзе: “Навіны 
пра дзіўнае і новае паражэнне туркаў”, а таксама “Аб здабыцці месца 
славутага Сен Канцен і бітве пры гэтым месцы…”3. У 1569 г. паўстала 
невялікая ўлётка (15 аркушаў) пад назваю “Кароткая гісторыя аб перамозе 
караля французскага над гугенотамі…”4. Месца друку не пазначана. 
На тытуле – дрэварыт з выявай вайсковага абозу на фоне ўмацаванага 
сценамі і вежамі горада. Невядомы аўтар распавядае пра абставіны 
бітвы пры Жарнаке (13.03.1569), у якой пацярпеў паражэнне правадыр 
гугенотаў (“sákrámentarzy”) прынц Людавік І дэ Бурбон-Кондэ.

3 Надпіс на тытуле: “Nowiny, ktore się między Cesarzem a między Papieżem przy zamku 
wezwanym Belliano we Włossych thymi rzasy stały. O Nowym a dziwnym porażeniu Turkow. 
O dobyciu miasta Sławnego Quintinum / Przi ktorem iest zmianka Osob wnym poimanych. Zasię 
iako się Bitwa stała / przi Miesćie Quintinum / między Krola Ańgelskiego / y Krola francuzskiego 
Rycerzstwem / w dzień Swiętego Wawrzinca. Gdzie też y wyliczanie iest Zacnych osob / y po-
imanych Kśiężat”. 

4 Надпіс на тытуле: “Krotka historia o Zwyćięstwie Krolá Francuskiego / nád Sákrámentarzmi / 
ktorych głową j nawyższym Hetmánem był Kśiążę de Conde / w tey bitwie zabity Trzynastego dniá / 
Mieśiącá Márcá. Roku 1569”.
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Пачынаецца ўлётка з уступу, змест якога стылёва нагадвае 
касцельныя казанні Пятра Скаргі [102]. У першых радках аўтар 
даводзіць перадусім тое, што Бог карае людзей не таму, што злы, а таму 
што ласкавы да дзяцей сваіх. Бог дасылае пакаранні, “<…> каб чалавек, 
спазнаўшы зло, адвярнуўся ад яго, каб Бога свайго хваліў і толькі яму 
аднаму служыў”5. Бітву пры Жарнаке аўтар разглядае як чарговую 
ілюстрацыю гэтага тэзіса: “Бог вырашыў пакараць несправядлівасць, 
няўдзячнасць народу ў каралеўстве французскім. Забыўшыся на святую, 
старажытную веру хрысціянскую, пайшлі яны [гугеноты. – В.Е.] па 
дарозе блюзнерчай пратэстанцтва, якое Кальвін або, хутчэй, шатан праз 
сваіх пахолкаў не толькі ў тым зацным Каралеўстве, але і ў некаторых 
іншых краінах хрысціянскіх пасеяў” [50, с. 3]. 

Аўтар стварае апакаліптычны малюнак “злачынстваў” пра тэ стан-
таў, якіх, падкрэслім, называе “пахолкамі д’ябла”: “<…> касцёлы раз-
бурылі, труны святых зняважылі, святароў абрабавалі і забілі, шмат 
крыві хрысціянскай пралілі. Нарэшце на тое замахнуліся, каб караля са 
свету звесці і людзей яго знішчыць, а потым самім на чале з дэ Кондэ 
каралеўства захапіць” [50, с. 5]. Сітуацыю ў ахопленай рэ лі гій нымі 
войнамі Францыі аўтар параўноўвае з першымі стагоддзямі хрыс-
ціянства, калі моц была ў язычнікаў, а праўда ў хрысціян. Цудам Боскім 
называе і перамогу каралеўскага войска над пратэстантамі, правадыр 
якіх, дэ Кондэ, двойчы паранены з аркебузы “<…> у сэрца, якое веры не 
захоўвала, і ў вока, якім не жадаў ён глядзець на сакрамант цела Божага” 
[50, с. 9]. Паражэнне пратэстантаў, апавядае аўтар, было поўным, у той 
час як у войску каралеўскім “ніхто са значных не пацярпеў”. 

Надзвычай цікава падаецца прамова роднага брата дэ Кондэ 
кардынала Карла І дэ Бурбона, звернутая да французскага караля 
Карла ІХ: “<…> паведаміў пра тое, як шкадаваў заўжды з прычыны 
бязбожных учынкаў брата свайго, які быў не толькі ўладзе каралеўскай, 
але і веры святой хрысціянскай галоўным ворагам. Зараз, пасля яго 
смерці, лёгка мне думаецца і весела мне на сэрцы. Дужа прасіў, каб яго 
міласць кароль ласкава паглядзеў на дзетак таго злачынцы, бо дзеткі ў 
несправядлівасці і зласлівасці бацькі свайго не вінаватыя” [50, с. 12].

Завяршаецца дакумент святарскім казаннем-пасланнем да ка та ліц-
кай аўдыторыі Рэчы Паспалітай: “Пан Бог усёмагутны, Бог у Троіцы 
адзі ны, які пажадаў стварыць чалавека паводле падабенства свайго 
і праз кроў уласнага сына забраў людзей з кіпцюроў шатана, просім 

5 Тут і далей пераклады са старапольскай мовы – Віталь Еўмянькоў.
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цябе, падаруй нам еднасць веры сваёй святой, памылкі і ерасі з касцёла 
свайго выгані дзеля таго, каб мы цябе аднастайнымі сэрцамі і вуснамі 
на гэтым свеце ўслаўлялі, а потым у гэтакай жа самай еднасці прыйшлі 
ў Каралеўства тваё святое” [50, с. 14].

Наступныя, вядомыя нам выданні, якія з’явіліся ў канцы xvi ст., 
маюць таксама дачыненне да падзей у Заходняй Еўропе. У 1586 г. у 
Кракаве, у друкарні Яна Лазарзовіча Янушоўскага (w drukarni Lá zár-
zowéy), выйшлі “Копіі двух лістоў, якія даслалі турэцкі султан і шах 
персідскі да караля іспанскага Філіпа”6. У прадмове-прысвячэнні 
радамскаму кашталяну Ежы Мнішаку друкар піша: “Бачым мы, чуем і 
непасрэдна дакранаемся да спраў свету гэтага. Тут неба нам пагражае, 
там лета не было, тут царствы і каралеўствы – адны да заняпаду, іншыя 
да славы ідуць, адны веру прымаюць, іншыя яе выракаюцца, ад чаго 
вынікаюць войны, пошасці, голад, землятрусы, страх, паняверка і 
іншыя рэчы” [49, с. 2]. Сярод найбольш дзіўных рэчаў Ян Лазарзовіч 
згадвае вайну паміж туркамі і персамі, якія “<…> паміж сабой б’юцца, 
а да ўладара хрысціянскага з просьбаю аб дапамозе звяртаюцца. Што 
гэта робіцца? Ці бачыў хто раней, каб які паганец караля хрысціянскага 
аб дапамозе прасіў? Гэта ж нечувана!”. Выдавец бачыць ва ўсім 
гэтым перасцярогу хрысціянам. Яны пільна павінны прыглядацца да 
сучаснасці, якая нібыта ўсё мацней падае знакі хуткага Страшнага 
суда. “Наважыўся я гэтыя лісты з мовы іспанскай на мову польскую 
перакласці і да людзей падаць як рэч новую, нечуваную і дзіўную. 
Для таго каб людзі Богу дзякавалі за тое, што шабля турэцкая да долу 
хінецца” [49, с. 3]. 

У 1589 г. недзе на тэрыторыі Каралеўства выйшла “Жаласлівае 
апісанне…”7. Гэты пераклад з нямецкай мовы на польскую знаёміць 
чытача з акалічнасцямі вайны Іспаніі ў Нідэрландах. Канфлікт гэты 
разглядаецца перакладчыкам Янам Паўлоўцам (Jan Páwłowic Wilnowiec) 
як рэлігійная вайна католікаў з пратэстантамі. “Кароль іспанскі ўжо 
23 гады без усялякага перапынку з Нідэрландамі вайну вядзе. <…> 
Страшнымі грозьбамі, жорсткім тыранствам, вешаючы і забіваючы, 
і агнём палячы, рознымі хітрыкамі імкнуўся ён схіліць да рэлігіі 

6 Надпіс на тытуле: “Kopia listow dwu: Posłánych od Cesárzá Tureckiego i krolá Perskiego 
do krolá Hiszpáńskiego Philipá”.

7 Надпіс на тытуле: “Záłosne opisanie o upadku Krolá Hiszpáńskiego / kthory ná morzu y ná 
landzie podiął. Nie iedno nieprzyjacielom Korony Polskiey potrzebne iest wiedzieć / a też y swoim 
rozruch czyniącym y niespokoynym sąsiádom / dla uhámowánia złego przedsięwzięcia / bárzo po-
trzebno iest na pamięći mieć”.
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сваёй” [116, с. 3]. Аўтар гэтых радкоў цалкам на баку пратэстантаў, якія, 
на яго думку, вядуць вайну справядлівую, бароняць уласную Айчыну. 
“Зараз Нідэрланды куды мацнейшыя, чым спачатку былі, калі на сваёй 
зямлі ў імя веры хрысціянскай, а таксама ў імя справядлівасці бараніцца 
пачалі” [116, с. 4].

Пра тое, што грамадзяне Рэчы Паспалітай цікавіліся падзеямі ў 
тагачаснай Еўропе і да таго ж не забываліся пра свайго былога гаспадара 
Генрыха Валуа, сведчыць надзвычай цікавы дакумент, які ў 1590 г. 
з’явіўся ў кракаўскай друкарні Станіслава Шарфэнбергера (Stánisłáwá 
Szárffenbergera). На тытульным лісце дакумента пазначана: “Вычарпальнае 
апісанне смерці Генрыха ІІІ Валуа караля французскага / якім спосабам і 
па якой прычыне быў забіты…”8. Таксама на тытуле выдаўцамі змешчаны 
медзярыт: у цэнтры пакоя постаць караля, якога б’е нажом чалавек у ма-
на скім адзенні. З правага боку ў адчыненых дзвярах заўважаецца постаць 
ча лавека з мячом. Сюжэт гравюры лёгка прачытваецца: невядомы мастак 
ад люстраваў падзеі 1 жніўня 1589 г., калі ў маёнтку Сен-Клу манах-да-
мі ні канец Якуб (Жак) Клеман ударыў стылетам караля. Рыцар з мячом – 
адзін з целаахоўнікаў Генрыха ІІІ. Над гравюрай таксама можна заўважыць 
надпіс: “Усё самае новае з лацінскай і нямецкай мовы на польскую сцісла і 
з пільнасцю сабранае і перакладзенае”.

Адкрываюць “Апісанне…” дзве эпіграмы і “Лямант Каралеўства 
Французскага”. Змест эпіграм сведчыць пра тое, што іх аўтар, як гэта 
ні дзіўна, з разуменнем ставіцца да ўчынку Я. Клемана. У невялікай 
рэмарцы, якая змешчана пасля “Ляманту…” і, паводле аўтара, з’яўля ец-
ца эпітафіяй караля, можна прачытаць: 

Генрых Трэці ў гэтай труне косці пакінуў.
Не малога клопату Францыі падкінуў.
Князёў забіў і сам ад рукі манаха згінуў.
Богам наканаваны, фінал яго не мінуў [104, с. 3].

Уласна сам “Лямант…”, які адкрывае “Апісанне смерці Ген ры-
ха…”, – гэта востры публіцыстычны тэкст. Забойства караля раз гля-
даец ца ў ім як справядлівае пакаранне за смерць латарынгскага герцага 

8 Надпіс на тытуле: “Skuteczne opisánie Smierći Henryká iii. Wálezyuszá Krolá Frán-
cuskiego / iakim sposobem y zktorey przycźyny iest zábit. Przydáne są listy po odnieśioney ránie / 
do wszystkich Stanow Korony Fráncuskiey iego ręką pisáne / w których Krolá Nawárskiego poso-
bie ná Krolestwo náznácźa y potwierdza. Przytym przyśięgá Krolá Nawárskiego y Stanow Korony 
Fráncuskiey”.
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Гіза: “Шкада мне Генрыха, але гэтак жа шкада і Гіза”, – піша аўтар. 
У асноўным тэксце выдання гэта думка паўтараецца яшчэ раз: “Смерць 
Гіза і брата яго кардынала [кардынал латарынгскі Людовік. – В.Е.] – 
прычына смерці ганебнай Генрыха Валуа, караля французскага” [104, 
с. 5]. Аўтар не адмаўляў таго, што Гіз “<…> яўны вораг караля, здрад-
нік, парушальнік паспалітага спакою, які робіць тое, што хоча, бярэ Па-
рыж і замкі пад сваю ўладу”, аднак акцэнтуе ўвагу на наступствах яго 
забойства: “Вялікі непакой і хваляванні пачаліся ў каралеўстве”. Апа-
вядае ўлётка і пра хаўрус караля з Генрыхам Наварскім Бурбонам, які 
справакаваў праклён з боку Рымскага папы Сікста v. “Папа Рымскі, кі-
раў нік Касцёла ва ўсім свеце, <….> адпрэчыў яго [Генрыха. – В.Е.] ад ве-
ры і пракляў. З гэтай прычыны большая частка Каралеўства свайго па на 
і караля выраклася. <….> А больш за іншых парыжане з каралём сва ім 
варагавалі: палацы яго бурылі, гербы яго нагамі тапталі” [104, с. 7]. 

Вялікая ўвага надаецца асобе забойцы караля – 23-гадоваму ма-
на ху Клеману, які, “<…> або злосцю таго вялікага горада [Парыжа. – 
В.Е.] раз’ятраны, або натхнёны любасцю да Касцёла Божага і верай, 
1 жніўня, паводле папраўленага календара, прыйшоў а 8-й раніцы ў 
Сен-Клу і паведаміў пра сябе як пра пасланца даверанай асобы караля 
Гарлая (Gárláia),  узятага пад варту парыжанамі. Клеман давёў, што мае 
размаўляць з каралём сам-насам, і дзякуючы гэтаму патрапіў у палац, 
у якім толькі два шляхціцы знаходзіліся побач з каралём” [104, с. 9].

Забойства Генрыха падаецца надзвычай красамоўна, пры гэтым 
яшчэ раз падкрэслім тое, што аўтар спачувае манаху і нават надзяляе яго 
“смелым сэрцам”. “Кароль загадаў тым двум шляхціцам выйсці з пакоя. 
<…> Пасля гэтага манах аддаў каралю некалькі лістоў і адначасова 
дастаў з рукава сцізорык, насычаны атрутай. Ім ён ударыў караля 
ў ніз жывата. Глыбіня ж ранення была ўсяго з палову пальца. Кароль, 
чытаючы напісанае ў лістах, пачуў боль ад нажа, вырваў яго і ўдарыў 
наўпрост у лоб манаху, гаворачы пры гэтым: “Гэты здраднік і злачынца 
штосьці са мной зрабіў. Пачуўшы гэта, шляхціцы адразу ж вярнуліся ў 
пакой”. Як вынікае са зместу дакумента, Якуб Клеман патрапіў у рукі 
аховы караля. Генрых жа нейкі час пачуваўся добра і нават загадаў 
прынесці паперу і атрамант, каб напісаць ліст да падданых. Складальнік 
“Вычарпальнага апісання…” змяшчае гэты ліст у перакладзе на 
старапольскую мову і завяршаецца ён наступнай сентэнцыяй: “Бог, які 
апякуецца вернымі яму людзьмі, абараніў нас. На яго мы ўскладаем 
вялікія надзеі аб хуткім выздараўленні” [104, с. 11]. Ужо ноччу кароль 
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адчуў сябе кепска. Дактары знайшлі ў мачы манарха кроў, што, на іх 
думку, было верным знакам хуткай смерці.

“Паранены кароль, маючы каля сябе двух біскупаў і спавядальнікаў, 
у добрым розуме і пры памяці дня 2 жніўня памёр. У той жа дзень манах 
быў пасечаны на кавалкі, якія, паводле загаду новага караля Генрыха 
Наварскага, былі разасланыя разам з пасланцамі ва ўсе канцы Францыі” 
[104, с. 13].

Пасля гэтай рэляцыі ў дакуменце змешчаны: “Прысяга Генрыха iv, 
караля французскага і наварскага”, “Прысяга князёў па крыві і з народу 
французскага”. Завяршаецца ўлётка яшчэ адной, трэцяй, эпіграмай-
зваротам да чытача. Апошнія два радкі маюць надзвычай красамоўны 
змест: “Паляк, маліся, каб не здаралася таго, // Што дома ў суседа 
адбываецца твайго!” [104, с. 13].

Заўважым тое, што асоба Генрыха iv неаднаразова згадваецца ва 
ўлётках, якія распаўсюджваліся па тэрыторыі Рэчы Паспалітай у канцы 
xvi ст. Так, напрыклад, у 1596 г. з’явілася “Новае бласлаўленне для 
караля Наварскага…”9, у якім апавядаецца аб чарговым дараванні, 
якое Генрых iv здолеў атрымаць ад Рымскага папы Клімента viii. 
І гэта нягледзячы на тое, што кароль “<…> колькі год зацята трымаўся 
кальвінізму, выракаючыся яго ўжо ў другі раз”. У дадзеным выпадку 
гутарка пра тое, што Генрых ужо прымаў касцельны хрост напярэдадні 
Варфаламееўскай ночы, аднак выракся касцёла і зноў зрабіўся 
пратэстантам, “патрапіўшы ў кіпцюры шатана” [95, с. 4]. Адмаўленне 
ад пратэстантызму і вяртанне ва ўлонне касцёла ўспрымаецца аўтарам 
як годны ўчынак манарха, які жадае захаваць мір у каралеўстве. Мір 
немагчымы ў дзяржаве, у якой існуе шматвер’е. Відавочна, гэта ідэя 
перадусім адрасавалася грамадзянам Рэчы Паспалітай, якія мусілі 
аб’яднацца вакол касцёла і, падкрэслім, манарха-католіка.

Апроч французскай тэмы, грамадзян шляхецкай рэспублікі цікавілі 
падзеі ў суседзяў – у прыватнасці, венграў. У 1594 г. у Кракаве з’явіліся 
“Вершы аб татарскім уварванні ў Венгрыю”10. Пад гэтым загалоўкам 
пазначана наступнае: “З ліста яго міласці вяльможнага пана гетмана 
кароннага выбрана. Год 1594, 9 кастрычніка”. Яшчэ ніжэй на тытуле 
размешчана своеасаблівая рэклама: “Павер мне: калі купіш – за плот не 
кінеш. Не шкадуй за яе [улётку. – В.Е.] грош”. Сімвалічна ў гэтым выданні 

9 Надпіс на тытуле: “Przeżegnánie odnowione Krolá Nawarskiego. Które mu dał ná Krolest-
wo Fráncuskie / Oćiec ś. Papież CLEMENS viii. Dnia 17 Septemb. 1595”.

10 Надпіс на тытуле: “Wirsze Rymowne o przeszćiu Tátárskim do Węgier. Z Listu Jego 
Miłośći Wielmożnego Páná Hetmana Koronnego / wybrane. Roku. 1594. 9 Oktobris”.
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тое, што яго аўтарства прыпісваецца Яну Замойскаму – па лі тыч наму і 
вайсковаму дзеячу, які быў выхаваны ва ўлонні каль ві ніз му, як і Генрых 
Наварскі, але мусіў перайсці ў каталіцызм. Я. Замойскі ні бы та звяртаецца 
да кардынала Пятра Альдабрандзіні з невялікай ла ці  на моўнай рэляцыяй. 
Асноўны клопат вялікага кароннага гетмана – імк лівы наступ крымскіх 
татар, на чале якіх, як не без падстаў мяркуе Я. Замойскі, стаяць туркі.

Пасля тытула, на наступным аркушы, змешчаны зварот “Да чы-
та ча”. Як можна зразумець, яго аўтар – слуга Яна Замойскага Сымон 
Да броўскі (іншы магчымы варыянт прозвішча – Дамброўскі / Symon 
Dabrowski). Таксама ён і перакладчык з лаціны на польскую мову 
ўрыўкаў з ліста гетмана. Па сутнасці, “Вершы…” – гэта нядбайна 
рыфмаваная проза. Часам польскую мову перарываюць нешматлікія 
лацінізмы, якія з’яўляюцца прадвесцем так званай макаранічнай мовы, 
тыповай для xvii ст. На пачатку арацыі аўтар звяртаецца не проста да 
чытача, а да “ўлюбёнага суседа”, якому мусіць паведаміць дужа важныя 
навіны. Згадваецца і крыніца гэтых навін: “Бачыў ліст яго міласці пана 
гетмана да кардынала. <…> // Пекная лаціна, выдатная прамова. // 
Пра татарскую навалу ў ёй важкае сказана слова”. Аўтар піша пра 
незлічоную моц арды, якая ўсё знішчае на сваім шляху. Функцыя 
Сымона Даброўскага і інфармацыйная, і ідэалагічная. З аднаго боку, 
ён імкнецца як мага хутчэй паведаміць “люду паспалітаму” аб пагрозе, 
з другога – мабілізуе грамадскасць на абарону Айчыны:

Пнуцца, спальваюць, рабуюць, у няволю забіраюць,
Зноў і зноў, крыважэрныя, на нас насядаюць.
Аддаць туркам прагнуць дужых вашых хлопцаў,
Закаваць у кайданы, быццам тых забойцаў.
Калі зараз не парупіцца аб пільнай дапамозе, 
І вы канаць мусіце ў татарскім абозе.
На старыя дамовы аб міры вы не зважайце.
Што было – ужо мінула. Пра сучаснасць згадайце.
Казаў даўней і пішу зараз: Nullo modo hostis,
Debellandus fuerat in Campis nostris11. <…>
Добра таму, хто ўмее рабіць rationes12

І пры гэтым мае мудрыя excusationes13 [113, с. 6].

11 З лац. – “Ні ў якім разе вораг / Не павінен пераадолець нашы палеткі” (нашу зямлю).
12 З лац. – абгрунтаванне.
13 З лац. – апраўданне.
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Уяўны Я. Замойскі не стамляецца папярэджваць землякоў аб 
небяспецы з боку татараў, згадваючы гісторыю і заклікаючы су ай чын-
ні каў да пільнасці. Завяршаецца прамова вялікага гетмана наступнымі 
надз вычай важнымі ў кантэксце ўсёй далейшай гісторыі Рэчы Па-
спалітай словамі:

Заўжды быў конь напагатове, у руках трымалі зброю!
Ніхто раней па хатах не сядзеў і не шукаў спакою.
Змагаліся, жылі ў сядле ад нараджэння і да скону.
І вы, прыватнае адкінуўшы, мацуйце разам абарону [113, с. 8].

1.2. “НАВІНЫ ГРОЗНЫЯ…” (1563 г.): 
НОВЫЯ БІБЛІЯГРАфІЧНЫЯ КРЫНІЦЫ

Сярод правобразаў першых газет, якія выходзілі на тэрыторыі 
сучаснай Беларусі, айчынныя навукоўцы часта згадваюць “Навіны 
грозныя…”. Так, С.В. Говін у “Гісторыі беларускай журналістыкі 
(1563–1917 гг.)” адзначае: “<…> першая газета ў Беларусі (Вялікім 
Княстве Літоўскім) з’явілася ў 1563 г. Гэта была беларускамоўная 
газета-аднадзёнка “Новіны грозные а жалостлівые о нападе княжаті 
Московского Івана на землю русску…” [8, с. 9].

Яшчэ адзін беларускі навуковец Л. Белякова згадвае “Навіны гроз-
ныя…” у кантэксце ўключанасці нашай краіны ў агульнаеўрапейскі ін тэ-
лек туальны кантэкст: “Гісторыя сведчыць, што з’яўленне перыядычных 
вы данняў на тэрыторыі Беларусі ішло ўпоравень з еўрапейскім пра-
цэ сам. «Навіны грозныя...», якія былі надрукаваны ў ХvІ ст., нельга 
на зваць газетай у сучасным разуменні. Але ў першым на Беларусі вы-
данні згадваюцца класічныя рысы перыёдыкі: інфармацыйнасць, пе-
рыядычнасць, паведамленне аб самых значных падзеях, якія хвалявалі 
ўсё грамадства Вялікага Княства Літоўскага і суседніх дзяржаў” [4, с. 13].

Аўтар падручніка па гісторыі беларускай журналістыкі для ВНУ  
А. Г. Слука “Навіны грозныя…” згадвае сярод іншых сямі газет-ад на-
дзё нак, якія выходзілі ў xvi ст. на тэрыторыі ВКЛ і зараз захоўваюцца ў 
біб ліятэчным каталогу Оксфардскага ўніверсітэта. “Першая з іх “Навіны 
гроз ныя…” пазначана 1562 г. і расказвае аб паходзе Маскоўскага цара 
Івана Грознага на землі ВКЛ”. Даследчык дапускае тое, што “Навіны…” 
маглі быць надрукаваныя ў нясвіжскай друкарні С. Буднага [22, с. 32]. 
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Таксама А. Г. Слука прыводзіць назву “Навін грозных…” цалкам 
(у сучаснай кірылічнай транслітарацыі): “Навіны грозныя а жалостлівыя 
о нападе княжаті московского Івана на землю рускую, которі то князь 
паленем, тыранством, мордованнем, мест замков добываньем веліку і 
знаменіту шкоду вчыняет. З доданьем рэлацыей Его Мілості Гетмана 
ВКЛ княжаті Радзівіла о поражцы места Полоцкого, 1562”.

Яшчэ ў адным артыкуле “Навіны…” ад Ф. Скарыны (сацыяльна-
палітычныя ўмовы стварэння першай беларускай газеты)” А.Г. Слука 
даводзіць: “Самае важнае і цікавае ў назве газеты тое, што слова 
“навіны” арганічна супадае з асноўнай функцыянальнай мэтай пе рыя-
дыч нага друку. Стваральнікі першай беларускай газеты былі настолькі 
та ленавітымі людзьмі і захопленымі друкарскай справай, што апорным 
сло вам у назве былі навіны, інфармацыя, у чым асноўная сутнасць пе-
рыядычнага друку” [21, с. 226].

Згадваючы “Навіны…”, А.Г. Слука спасылаецца на артыкул  
Р. Мак  сімовіча (псеўданім Вітаўта Тумаша) “Навіны грозныя 1563 го ду. 
Да гісторыі зачаткаў беларускіх газэтных выданьняў” (часопіс “Спад-
чына”, № 3, 1994, с. 74–77). У сваю чаргу, Р. Максімовіч згадвае “На  ві-
ны грозныя…” у сувязі з кароткай даведкай у часопісе “Беларускі сцяг” 
(№ 2–3, 1922). Невядомы аўтар, які выступіў пад псеўданімам “Being”, 
змясціў у часопісе наступны тэкст: “У каталозе Бодлейскай бібліятэкі 
ў Оксфордзе (Англія), акром цэлага раду славянскіх кнігаў, змешчана 
сем неперыядычных лістовак”. Ёсць нібыта сярод гэтых “лістовак” і 
“Навіны грозныя…”.

Істотна тут тое, што на свае вочы “Навіны…” Р. Максімовіч не ба чыў. 
Пра гэта сведчыць яго наступная заўвага: “Росшукі ў Бадлейскай біблія тэ-
цы Оксфордзкага ўніверсітэту, праведзеныя колькі год таму, <…> выні каў 
не далі”. Такім чынам, сёння дакладна невядома (цытуем Р. Максімо ві ча), 
“<…> існуюць у Бадлейскай бібліятэцы “Навіны…” ці не”.

Улётка з падобнай да згаданай Р. Максімовічам назвай (“Навіны 
гроз ныя…”) была надрукавана ў чэшскай Празе. Падкрэслім: ад-
бы лося гэта не ў 1562 г., як пазначана ў часопісе “Беларускі сцяг”, 
а ў 1563 г. Указаны ў “нясвіжскім” выданні 1562 год, на першы по-
гляд, уяўляецца памылковым. Аблога Полацка прыпадае на пачатак 
1563 г. Войска Івана Грознага падышло пад сцены горада 31 сту-
дзе ня [24, с. 62], а ў горад увайшло ўжо 15 лютага 1563 г. [24, 
с. 65]. Вы даўцам і аўтарам “Навін…” у 1562 г. проста не было пра 
што па ведамляць. На гэта, дарэчы, звяртаюць увагу і А.Г. Слука, і  
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Р. Мак сімовіч. Чаму ж тады ў оксфардскіх “Навінах грозных…” па зна-
ча ны менавіта 1562 год?

Магчымым адказам на гэта пытанне (акрамя найбольш відавоч-
на га – памылка друку або ў Хvi, або ў ХХ ст.) можа быць розні ца ў 
календарах, якімі карысталіся ў Нясвіжы і Празе. “Тагачасны калян-
дар, – адзначае беларускі даследчык У. У. Агіевіч, – адрозніваўся ад 
сучаснага. Як царкоўны, так і грамадзянскі год, паводле рашэння 
маскоўскага Сабора 1492 г., пачаў адлічвацца <…> ад пачатку верасня. 
Меркавалася, што ў гэтым месяцы адбылося стварэнне свету роўна 7000 
гадоў” [1, с. 56]. Студзень і люты 1563 г. для гіпатэтычных праваслаўных 
выдаўцоў “Навін грозных…” – гэта пяты і шосты месяцы 1562 г., а не 
першы і другі месяцы 1563 г.

Яшчэ адна істотная дэталь: у згаданым артыкуле Р. Максімовіч 
спасылаецца на перапіс чэшскіх старадрукаў 1950 г., знаходзячы там 
пражскае выданне “Навін грозных…”. Аднак загаловак аўтэнтычных 
“Навін…” і загаловак, прапанаваны Р. Максімовічам, не супадаюць 
графічна. У прыватнасці, замест “w” у максімовічавым загалоўку ўжы-
ваец ца “v”, не супадаюць вялікая і малая літары (Максімовіч: veliké 
knijże Mozkewské; арыгінал: Weliké Knijże Mozkewské і г. д.), замест 
“etc” – “atd” і да таго падобнае. Відавочна, В. Тумаш бачыў загаловак, 
больш-менш адаптаваны да сучаснай чэшскай мовы. Загаловак “Навін 
грозных…” аўтэнтычнага гістарычнага дакумента [71] выглядае на-
ступ ным чынам:

“Nowiny Hrozné strassliwé y żalostiwe kterak Neptalim / Weliké Knijże 
Mozkewské / Jeho milosti Králi Polskému etc. / s znamenitym počtem Lidu 
Wálečného do zeme Litewske wpadl / Pálenjm / Mordowánijm / Lidij 
wobogijho pohlawij ne Krestianskym a nestydatym zagijmánjm / Mest a 
zámkúw dobywánijm welikau a znamenitau sskodu včinil”, w Starém Meste 
Prażském / u Sebestyána Oksa z Kolowsy, Leta atd. – Lxiii”14.

Калі параўнаць кірылічны загаловак “Навін грозных…”, прыве-
дзе  ны В. Тумашам, і загаловак чэшскіх “Навін…”, то нельга не заў-
ва жыць відавочнае падабенства паміж імі. Звернем, аднак, увагу на 

14 “Навіны Грозныя жахлівыя і жаласлівыя пра тое, як Нефелім / Вялікі Князь 
Маскоўскі  / Яго міласці Каралю Польскаму і г. д. / са значнай колькасцю люду рыцарска-
га ў зямлю Літоўскую ўварваўся / Агнём / Мячом / Мужчын і жанчын не хрысціянскім, але 
тыранскім знішчэннем / Гарадоў і замкаў здабываннем вялікую і значную шкоду ўчыніў” [пе-
раклад. – В.Е.].
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тое, што пражскае выданне не называе імя маскоўскага князя (Іван), 
а “нясвіжскае” не называе агрэсара “вялікім князем”. Важна так са ма 
тое, што пражскі выдавец Себасцьян Окса згадвае літоўскія землі (“do 
zeme Litewske wpadl”), а оксфардскі варыянт – “рускія”. У оксфард скім 
варыянце, акрамя інфармацыйнай часткі, існуе яшчэ рэляцыя гет ма на 
Вялікага княства Радзівіла.

Цяжка сказаць, чаму С. Окса вырашыў не называць імя маскоўскага 
князя, аднак у выпадку з рознымі назвамі зямель, якія пацярпелі ад 
Масквы, усё, здаецца, зразумела. Калі дапусціць тое, што кірылічны 
варыянт “Навін грозных…” выпускалі сапраўды ў Нясвіжы, то назва 
“рускія землі” – тут харонім і канфесіёнім. Рускія для жыхароў 
Нясвіжа – значыць, літаральна, праваслаўныя. Для пражскага выдаўца 
гэты рэгіянальны нюанс мог і не мець значэння, а вось палітонім 
“літоўскія” ўяўляўся надзвычай важным.

Такім чынам, згадкі пра пражскія “Навіны грозныя…”, як мы ўжо 
адзначалі вышэй, можна знайсці ў Р. Максімовіча, А. Г. Слу кі і інш. 
Ад нак пад рабязна беларускія навукоўцы гэты гіс та рычны дакумент, 
наколькі нам вядома, не аналізуюць. Часам “Навіны грозныя” згад ва-
юцца чэшскімі навукоўцамі – напрыклад, Ган на Гінкава / Hana Hynkova 
(“Staré české cestopisy…”) [44]. У польскай гістарыяграфіі “Навіны 
грозныя…” згадвае М. Віш неў скі [114, с. 46]. 

Прапануем апісанне гэтага выдання. Найперш адзначым тое, 
што інфармацыйная частка пражскіх “Навін грозных…” складаецца з 
наступных дакументаў: 

1. Ліст у адказ, які даслаў Neptalim / Нефелім Вялікі Князь Ма скоў-
скі да яго міласці Жыгімонта Аўгуста, Караля Польскага (datum na nas-
sem zámku Cysarskem w Mozkwi ix dne Mesyce Máge. Letha etc Lxiii);

2. Адказ на гэты ліст, напісаны яго міласцю Каралём Польскім etc.;
3. Праўдзівае паведамленне пра войска Вялікага Князя Маскоўскага, 

якое ў зямлю літоўскую супраць Яго Міласці Караля Польскага ўвар ва-
ла ся, а таксама пра сілы, якія месца і замак Полацк здабывалі.

Ліст Івана, паводле “Навін грозных…”, пачынаецца з пераліку 
шматлікіх тытулаў вялікага князя: “З міласці Боскай у Яго Царстве 
наймагутнейшага месца гаспадар, найвялікамагутнейшы Цар Рускі; 
Маскоўскі, Ноўгарадскі, Пскоўскі і Смаленскі вялікі князь. Звяртаемся 
да цябе, Жыгімонт Аўгуст, цяперашні кароль польскі, гэтым нашым 
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лістом у адказ” [71, с.2]. Змест, а галоўнае, пафас падобных лістоў 
надзвычай добра апісалі рэдактары выдання ХІХ ст. (“Перапіска паміж 
Расіяй і Польшчай па 1700 год”): “Он [пасол Жыгімонта Аўгуста пры 
маскоўскім двары Баркалаб Іванавіч Корсак. – В.Е.] уѣхалъ изъ Москвы 
<…>, съ отвѣтною Государевою, въ сильныхъ выраженіяхъ состоящею, 
грамотою” [18, с. 214].

“Сильные выражения” маскоўскага князя, калі верыць пражскаму 
выдаўцу “Навін…”, сапраўды не надта адпавядаюць сённяшнім 
уяўленням аб дыпламатычнай перапісцы. Так, Іван Грозны пытаецца ў 
караля: “Навошта ты паквапіўся на землі Інфлянцкія, супраць нашай 
непераможнай і каласальнай моцы паўстаў? За гэта мы з усімі нашымі 
сіламі, з незлічонымі палкамі стральцоў прыйдзем у твайго, Жыгімонце, 
Каралеўства землі, да падданых табе і да ўсіх прыязных табе, пра якіх 
толькі падумаць можна. І не здолееш ні ты, ні прыхільныя да цябе асобы, 
прыяцелі твае ў Каралеўстве тваім, знайсці будзь якога бяспечнага 
месца” [71, с. 3]. І, разам з тым, Іван, звяртаючыся да Жыгімонта ІІ, піша 
пра тое, што ніякім чынам не жадае “губіці, паліці і кроў праліваці”. Як 
можна заўважыць, Іван Грозны (або Іван Нефелім) паўстае са старонак 
“Навін…” як жорсткі, надзвычай небяспечны і падступны тыран.

Себасцьян Окса датуе гэты ліст 1563 г., хаця ў згаданай вышэй 
“Перапісцы паміж Росіяй і Польшчай…” указваецца 1562 г. “Начата 
была оная [грамата. – В.Е.], что всѣ ложныя дѣла написаны въ его, 
Королевской, грамотѣ; что, хотя по всѣмъ его требованіямъ всякое 
удовольствіе и чинимо было, но онъ, забывъ всѣ предковъ своихъ 
поведенія и своё крестное цѣлованіе, напрасно вступается въ Лифляндію, 
одной Россіи издревле подданную землю” [18, с. 214].

Ліст Жыгімонта Аўгуста пачынаецца таксама з пераліку шматлікіх 
тытулаў караля: “З Божай ласкі Жыгімонт Аўгуст, кароль польскі, 
рускі, прускі, літоўскі, самагіцкі, смаленскі і інфлянцкі пан і дзедзіч”. 
Стылістыка дыпламатычнага паслання, яшчэ раз гэта падкрэслім – 
паводле “Навін грозных…”, таксама дастаткова жорсткая, што не зусім 
укладаецца ў агульны ветліва-прыязны тон дыпламатычнай перапіскі 
караля. “Ліст свой у адказ падданым нашым з гневам даслаў”, – піша 
Жыгімонт Аўгуст, звяртаючыся да маскоўскага князя. – <…> даводзіш 
нам тое, што дужа на сваю вайсковую магутнасць спадзяешся і нават 
мяркуеш мары [пахавальнае покрыва. – В.Е.] для нас прыхапіць, 
пагражаеш кроў нашу нястомна праліваць, але запомні: не наша, а твая 
галава ў тыя мары будзе пакладзеная. Пра тое таксама табе паведамлю, 
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што моцы нашы каля Смаленска, на тым месцы, на якім пан Айцец 
наш, добрага ўспаміну, над тваімі слугамі і падданымі ў бітве перамогу 
атрымаў і 40 тысяч Масквы і Русі на полі забітымі пакінуў”. Датуецца 
ліст Жыгімонта Аўгуста 9 чэрвенем 1562 г.

Ліст да маскоўскага князя ад 9 чэрвеня нам знайсці пакуль што не 
ўдалося. Праўда, дакумент з падобным да працытаванага “Навінамі…” 
зместам прыводзіць М. Карамзін у 9 т. “Гісторыі дзяржавы Расійскай”. 
Паводле гэтага аўтара, Жыгімонт Аўгуст сапраўды быў не дужа 
пераборлівы ў словах: “<…> Европа увидит, – нібыта пісаў кароль, – на 
чьей стороне правда и месть великодушная, на чьей лютость и стыд”. 
Аднак, заўважым, што стылістыка большасці вядомых нам лістоў 
Жыгімонта і Івана надзвычай моцна адрозніваецца ад таго “жорсткага” 
варыянту дыпламатычных зносін, які прапанавалі “Навіны грозныя…”. 
Напрыклад, нават пасля ўзяцця Полацка Іванам Грозным Жыгімонт 
Аўгуст, звяртаючыся да свайго ворага, не забываецца на дыпламатычны 
этыкет (Тыкоцін, 12 мая 1563 г):

“<…> и листъ опасный на послы наши великие ты, братъ нашъ, 
прислалъ; а тымъ насъ убезъпечивъши и пришедчи еси у въ отчизну 
нашу, замокъ нашъ дедичъный зъ давъныхъ продковъ нашихъ, Полоцко, 
взялъ и воеводу нашого, пана Станислава Довойна и Воеводича 
Виленского пана Яна Яновича Глебовича, и иные невинъные люди 
народу хрестианъского пленилъ и у везение ихъ зъ жонами и зъ детьми 
побралъ” [18, с. 227].

Лішнім будзе згадваць тое, што ў лістах караля адсутнічаюць абразы 
і пагрозы, скіраваныя ў бок вялікага князя. Жыгімонт Аўгуст імкнуўся 
да стрыманасці, прагматычнасці і ў перапісцы з падначаленымі яму 
панамі-раднымі. Так, у лісце да М. Радзівіла Чорнага Жыгімонт Аўгуст 
(ад 26 лютага) піша: “Ад пана Маршалка нашага надворнага В. Княства 
дадзены нам ліст пра нешчаслівую і жаласлівую навіну, якая датычыцца 
Полацка” [58, с. 180]. Звяртаючыся да Радзівіла, кароль раіў: “<…> ужо 
Полацк уратаваць ты не здольны, таму хачу, каб ты разам з войскам 
адступаў пад Вільню для лепшай і больш эфектыўнай абароны гэтага 
сталічнага месца” [58, с. 181]. 

Пасля ліста Жыгімонта ІІ Аўгуста выдаўцы “Навін грозных…” 
змясцілі невялічкі каментарый, які з’яўляецца своеасаблівым пе ра хо-
дам ад эпісталярнай часткі да ўласна “навін грозных”. “Яго міласці 
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караля польскага люд рыцарскі на тым месцы каля Смаленска, пра якое 
згадваецца вышэй [за часамі панавання Жыгімонта І Старога. – В.Е.], 
шмат тысяч Масквы насек і перамогу атрымаў”. Цяжка сказаць, якія 
менавіта “старыя” падзеі тут маюцца на ўвазе. Магчыма дапусціць 
тое, што гутарка вядзецца пра Аршанскую бітву (8 верасня 1514 г.), 
калі сапраўды загінула, паводле некаторых звестак [10], асабліва 
шмат маскоўскіх вояў. Цяжка таксама дакладна вызначыць, пра 
якія новыя падзеі каля Смаленска апавядаюць “Навіны грозныя…”. 
Верагодна, гутарка пра выправу асцёрскага дзяржаўцы Філона Кміты 
і гомельскага старасты Каленіцкага Тышкевіча пад Старадуб, “<…> 
дзе мелі “поторжки з людьми московскими” і нават, працягваючы 
паход, захапілі ў палон маскоўскага ваяводу, князя Васіля Цёмкіна 
[24, с. 56].

Пасля каментарыя Себасцьян Окса размясціў “навіны грозныя…”, 
якія і далі назву пражскаму выданню. Прыводзім увесь тэкст у нашым 
перакладзе.

Лета таго M.D. Lxiii [1563. – В.Е.] Neptalim / Нефелім Вялікі Князь 
Маскоўскі ў землі Караля Польскага ўварваўся і месца яго люднае, 
Полацкам празванае, якое ў Літве Хvi міль ад Вільні ляжыць, вялікай 
моцай у магутным штурме здабыў. Месца ўсё чыста спаліў і з зямлёй 
зраўняў. У ім жа болей як ХХ тысяч людзей без шкадавання засекчы і 
забіць загадаў. Тыя тыранствы, якія ён учыняў над кабетамі, дзяўчатамі 
і дзецьмі, пераказаць немагчыма. З ваколіц горада больш як 60 тысяч 
людзей у Маскву гнаць загадаў. Загадаў кабет і дзяўчат распрануць і 
так – голымі і звязанымі – весці. Паміж імі аднаго Ваяводу і Гетмана 
побач з жанчынамі так вялі. 

Край гэты такі жах апанаваў, што нават Князь Літоўскі Мікалай 
Радзівіл сваё княства спешна пакінуў. І пасля ўсяго здзейсненага той 
жахлівы язычнік і крывавы вораг меў вялікую радасць і задавальненне. 
І да іншага люднага месца нібыта паспяшаўся – Кіева, які ляжыць на 
Барысфене, каб Караля Польскага ўвесці ў зман і людзей худых далей 
[углыб Княства. – В.Е.] скіраваць.

А таксама 40 тысяч татар (якіх пры сабе 60 тысяч мае) да Вільні 
даслаў, каб яны 12 міль вакол горада ўсё агнём і мячом знішчылі. 
Меркаваў ён, што толькі такім спосабам горад той здабудзе. <…> Моцы 
таго страшнага непрыяцеля на гэты час такія: двойчы па сто тысяч і 
яшчэ шэсцьдзясят тысяч вояў” [71, с. 6].
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У сучасным разуменні журналісцкіх жанраў гэты тэкст можна назваць 
інфармацыйным паведамленнем з элементамі публіцыстыкі. Аўтар, 
з аднаго боку, апелюе да фактаў: называе колькасць забітых і палонных 
палачан, колькасць войска Івана iv, згадвае імёны, назвы мясцовасцей, 
рэчак. Аднак вельмі часта канстатуючая частка дапаўняецца ацэначнымі 
суджэннямі аўтара, які не можа ўстрымацца ад таго, каб не выказаць 
уласнае стаўленне да падзей: напрыклад, маскоўскага князя ён называе 
“жахлівым язычнікам і крывавым ворагам”, які атрымлівае задавальненне 
ад забойстваў і рабункаў. Яскравае праяўленне аўтарскай пазіцыі, якая 
заключаецца ў безумоўным асуджэнні Масквы, шырокае выкарыстанне 
мастацкіх сродкаў (эпітэты, параўнанні, біблейныя вобразы-міфалагемы) 
дазваляюць сцвярджаць перавагу ў “Навінах грозных…” публіцыстыкі 
над гістарычным фактам. Яшчэ ў большай ступені факт саступае месца 
яго мастацкаму асэнсаванню ў аўтарскіх каментарыях, якія размешчаны 
адразу пасля працытаванага вышэй паведамлення.

Аўтар, па традыцыі тагачаснай мастацкай літаратуры, знаходзіць у 
сучаснасці паралелі са старазапаветнымі сюжэтамі. Напрыклад, па раў-
ноўвае вайну, развязаную Іванам, з вайной паміж філістымлянамі і “сы-
намі Ізраілевымі”. “Гэтакага ж жорсткага ворага меў Святы прарок цар 
Давід”, – даводзіць аўтар “Навін…”. Гутарка тут пра эпізод з І Кнігі Цар-
ст ваў (xvii; 40 – 49). Давід з кіем (мятлой) і пяццю камянямі выступіў 
суп раць магутнага Галіяфа. “Трэба баяцца, што гісторыя ўзновіцца, – 
пі ша аўтар “Навін…”, – і зноў спатрэбіцца Давід, які адной толькі мят-
лой пераможа новага Галіяфа”. Звернем увагу на тое, што “Навіны гроз-
ныя…” называюць маскоўскага князя менавіта “нефелімам” – слова, 
якое можна перакласці таксама і як “дужы, славуты”15 (Быццё, vi: 4).

Магутны вораг, маскоўскі князь, на старонках “Навін…” прадстае 
менавіта як філістымлянін, які выйшаў, каб “пасароміць палкі 
Ізраілевы” (І Кн. Царстваў, xvii: 10) – еўрапейскіх хрысціян. Цытуем 
тэкст “Навін…”: “<…> ужо некалькі год яго магутнасць, жорсткасць, 
тыранства не бяруцца пад увагу. Бог усёмагутны, літасціва абарані ад 
яго, а нашым гаспадарам – князям Святой Рымскай веры – вочы адкрый, 
каб яны таго страшнага ворага спынілі і перамаглі. <…> А тым, хто ў 
яго тыранскія рукі патрапіў, о Божа, будзь літасцівым вызваліцелем”. 
Зыходзячы са зместу “Навін грозных…”, тэрмін “нефелім” у дачыненні 

15 “У той час былі на зямлі волаты, асабліва з таго часу, як сыны Божыя пачалі ўваходзіць 
да дачок людзкіх, яны пачалі нараджаць ім: гэта дужыя, спакон славутыя людзі” [пераклад 
Васіля Сёмухі. – В.Е.].
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да Івана iv трэба ўсё ж перакладаць як “магутная пачвара” або “волат-
пачвара”. Надзвычай красамоўныя ў гэтым кантэксце словы, якія 
знаходзіць аўтар “Навін…” для апісання Івана: “тыран”, “жорсткі”, 
“магутны”, “страшны вораг”.

Гісторыя “Полацкага апакаліпсісу”, натуральна, не магла не 
напалохаць еўрапейцаў. Чаго толькі вартая заўвага адносна загада Івана 
“кабет і дзяўчат распрануць і так – голымі і звязанымі – весці”. Аднак ці 
не з’яўляюцца падобныя апісанні лютасці маскавітаў публіцыстычным 
перабольшваннем? У сувязі з гэтым паўстае іншае, больш важнае для 
нас пытанне: наколькі “грозныя навіны” праўдзівыя? Стыль лістоў 
Жыгімонта Аўгуста і Івана iv указвае на яскрава публіцыстычны, 
нават прапагандысцкі характар пражскіх “Навін…”. І гэта ставіць пад 
сумненне гістарычную вартасць размешчанай на старонках выдання 
Себасцьяна Оксы інфармацыі. 

Прапануем пэўную верыфікацыю прыведзеных у газеце гіс та рыч-
ных фактаў. Не лішнім у гэтым кантэксце згадаць меркаванне асоб ных 
расійскіх гісторыкаў, якія лічаць апісанні зверстваў Івана iv часткай 
інфармацыйнай вайны, якую нібыта развязалі еўрапейцы супраць мас-
коў скага ўладара16.

Адразу заўважым тое, што гісторыя ўзяцця Полацка Іванам iv 
апісана шмат разоў – як сучаснікамі тых падзей, так і пазнейшымі 
аўтарамі. Адзначым істотную розніцу ў інтэрпрэтацыі гэтага гіс та-
рыч нага факта. Расійскія крыніцы, як правіла, канстатуюць “лёгкае” і 
“справядлівае” вяртанне Полацка ў склад Маскоўскага княства, толь-
кі мімаходзь згадваючы пра жорсткасць пераможцаў. М. Карамзін, 
на прыклад, хоць і адзначае тое, што маскоўскі ўладар “<…> велел 
ра зорить Латинские церкви и крестить всех Жидов, а непослушных 
то пить в Двине”, усё ж не забываецца падкрэсліць: узяцце Полацка – 
гэта “<…> лёгкое, блестящее завоевание древнего Княжества России, 
наследие достопамятной Гориславы” [12, с. 22]. 

М. Каяловіч у “Чытаннях па гісторыі Заходняй Расіі” таксама 
толькі мімаходзь згадвае “неистовства Иоанна”, акцэнт жа робіць на 
тым, што “<…> простой народ Бѣлоруссіи сочувствовалъ завоеваніямъ 
православнаго и притомъ не любившаго жидовъ русскаго царя” [13, 
с. 160]. Цікава, што ў “Аглядзе гісторыі Беларусіі са старажытных 
часоў” В. Турчыновіча практычна слова ў слова паўтараецца напісанае 

16 Надзвычай грунтоўна гэты аспект аналізуецца ў манаграфіі А.М. Янушкевіча “Вялікае 
Княства Літоўскае і Інфлянцкая вайна 1558–1570 гг.” [24, с. 68–69].
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М. Карамзіным: Полацк – “<…> лёгкое, блестящее завоеваніе древнего 
княжества Славянскаго” [23, с. 144]. 

Куды больш цікавыя звесткі падаюць польскамоўныя аўтары. Тэадор 
Нарбут у “Гісторыі старажытнай народу літоўскага” даводзіць: “Стары 
ваявода Давойна і ўсе грамадзяне рыцарскага стану былі забраныя ў 
расійскі палон, гараджане страцілі ўсю сваю маёмасць, касцёлы, пасля 
рабавання, з зямлёй былі зраўняныя, 13 манахаў бернардынаў татары 
закатавалі, жыдоў хрысцілі або тапілі ў Дзвіне” [64, с. 374]. Сучаснік 
тых падзей, пісьменнік Лукаш Гурніцкі, распавядаючы пра ўзяцце 
Полацка, згадвае тое, што “<…> ваявода ўзяты ў палон, а таксама разам 
з жонкаю апынуўся ў палоне Глебавіч, узяты ўладыка і што Літвы было, 
як вяльможных так і простых, – усе ў палоне” [41, с. 126]. Дастаткова 
падрабязна асаду Полацка апісаў Марцін Бельскі. Па яго звестках, Іван iv 
“<…> Полацк узяў, загадаў манахаў бернардынаў пасекчы і жыдоў у 
Дзвіне ўтапіць, ваяводу полацкага з жонкай, уладыку Гарабурду, Яна 
Глебавіча, а таксама ўсю Літву ў палон узяў. Абрабаваўшы іх да ніткі, 
як жыдоў некалі ў Вавілон гналі, так іх ён у Маскву ў палон пагнаў” [30, 
с. 1146]. Амаль тую ж самую інфармацыю падае і Мацей Стрыйкоўскі. 
Па яго словах, “<…> 15 лютага маскоўцы Полацк узялі, у ім татары 
манахаў бернардынаў пасеклі, жыдоў ўсіх чыста ў Дзвіне патапілі, 
ваяводу полацкага Давойну з жонкай і ўладыку, а таксама пана Яна 
Глебавіча, ваяводзіча Віленскага, неміровічаў, яшмянаў, корсакаў і шмат 
шляхты зацнай, таксама ўсіх месцічаў полацкіх, да ніткі абрабаваных, у 
палон узялі і да Масквы потым, нібы жыдоў да Вавілона, пагналі” [109, 
с. 414].

Як можна заўважыць, працытаваныя намі аўтары, так або інакш, 
але ўсё ж згадваюць пэўныя праявы жорсткасці Івана iv. Калі і дадаў 
штосьці пражскі выдавец да агульнавядомай інфармацыі, то, як нам 
уяўляецца, не дужа шмат. Асабліва ў параўнанні з аналагічнымі 
нямецкімі выданнямі, якія падрабязна знаёмілі еўрапейскага чытача з 
абставінамі ўзяцця Полацка. Так, напрыклад, у 1563 г. выйшла ўлётка 
з надзвычай красамоўнай назвай: “Выключна жахлівае. Новыя звесткі 
пра маскавіта, які некалькі дзён таму ў Кароне Польскай Полацк – 
славуты горад і крэпасць Літоўскай зямлі – з жудасным дэспатызмам 
захапіў, у выглядзе жаласлівага вершу складзеныя”17 [40]. Звяртае 
ўвагу падабенства ў назвах нямецкага і чэшскага выданняў – у абодвух 
выпадках ключавым словам з’яўляецца азначэнне жахлівы.

17 Тут і далей – пераклад з нямецкай мовы Алега Давіда Лісоўскага.
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Пражская і нямецкая ўлёткі канцэптуальна падобныя – выяўляюць 
маскавітаў як моц, варожую хрысціянскай Еўропе. Ёган Райнхард 
у лісце да брата Давіда заўважае: “<…> некалькі дзён таму сюды ў 
Прусію прыйшлі надзвычай жахлівыя Новыя звесткі з Літвы, а менавіта 
пра тое, як маскавіты з вялікім войскам уварваліся ў названую зямлю і 
нядаўна захапілі Полацк, які мусіць быць славутым гандлёвым горадам 
і крэпасцю. Таксама ўчынілі і здзейснілі там жудаснае забойства і 
дэспатызм. Падобнага плачу, калі Бог міласэрны не ўратуе, чакаем і мы 
тут, у Прусіі” [40, с. 7]. Заўважым, што ліст быў напісаны ў Кёнігсбергу.

У “Жаласлівым плачы горада Полацка”, які і складае змест ня мец-
кай улёткі, Ёган Райнхард робіць акцэнт менавіта на нечуваных зла чын-
ствах маскавітаў: забіваюць яны нібыта і дзяцей, і жанчын. Пры гэтым 
мэта выдання заключалася не столькі ў перадачы фактаў аб узяцці 
Полацка, колькі ў стварэнні яркага паэтычнага вобраза загінуўшага 
хрыс ціянскага горада: 

Сёння вораг забраць захацеў
Усё, што ў хаце ўчора я меў.
І жонку, і дзетак пакуты да глебы прыгнулі,
А тых, хто быў побач, у няволю папхнулі.
Пачуйце нязмерны, нязносны мой жаль… [40, с. 12].

Яшчэ адзін немец Паўлюс Одэрборн / Paulus Oderborn  у “Цудоўных, 
жахлівых, нечуваных апавяданнях пра Вялікага Князя Масквы” згадвае 
некалькі эпізодаў, звязаных з захопам Іванам iv гарадоў у Інфлянтах. 
Змест напісанага П. Одэрборнам, без перабольшвання, можа шакіраваць. 
Прывядзём адну з найбольш красамоўных цытат раздзела, пазначанага 
“1577 годам”: 

“<…> калі ён [Іван iv. – В.Е.] заваяваў Ашэрод18, то загадаў аддаць 
500 цнатлівых дзяўчат са шляхты разам з маткамі лютым татарам, каб 
тыя зняславілі іх у яго на вачах. Здалёк было чутно тое, як жанчыны 
і дзяўчаты енчаць і ўкленчваюць. Так, што нават камень меў бы да іх 
шкадаванне. Гэта стала прычынай наступнага здарэння. Неяк маскавіты 
атачылі Вэндэн19. Кабеты і дзяўчаты горада, якія спужаліся той самай 

18 Ашэрод (ням. Ascherod, Ascheraden) – стары замак, пабудаваны крыжакамі ў ваколіцах 
сучаснага горада Айзкраўклэ ў Латвіі.

19 Вэндэн (ням. Wenden) – Кесь, сучасная назва горада Цэсіс у Латвіі.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



28

пагарды, усе разам сабраліся ў царкве, дзе захоўваўся порах. Там яны 
спачатку ўзнеслі малітвы да Бога, а пасля падпалілі царкву. Калі агонь 
дайшоў да пораху, уся царква разам з жанчынамі і дзяўчатамі ўзарвалася. 
Усе гэтыя гісторыі красамоўна сведчаць пра тое, што на свеце ніколі не 
было больш жудаснай пачвары” [78, с. 31].

Ёсць у П. Одэрборна і ўласная версія ўзяцця Полацка. Па яго 
словах, Іван iv выказваў пагарду Жыгімонту Аўгусту, здзекаваўся з 
яго паслоў, рабаваў і катаваў каралеўскіх падданых. Аднак апагеем яго 
лютасці зрабілася аблога горада.

“<…> ён пайшоў на Полацк з неверагодным войскам колькасцю ў 
300 тысяч чалавек. Горад быў забяспечаны гарматамі, порахам і зброяй, 
а таксама добрай колькасцю ваяроў. І калі маскавіт загадаў моцна 
абстраляць іх, то нават кабеты і старыя ўзняліся на абарону. Аднак князь 
Іван Васільевіч не мог супакоіцца, пакуль не атрымае перамогі. Ён не 
даваў палачанам, якія, дарэчы, яшчэ не падрыхтаваліся да гэтакіх спраў, 
ніякага спакою. Даслаў да гарадскіх брам герольдаў і загадаў папярэдзіць 
палачан: давёў ім, што калі яны ад гэтай гадзіны не пакінуць замак, то ўсе 
яны будуць люта пакараныя. Тым жыхарам, якія добраахвотна здадуцца, 
ён абяцаў бяспеку і ўсялякія выгоды. <…> палачане, якія дагэтуль так 
адважна і мужна змагаліся, пасярод бою раптам зрабіліся баязлівымі. 
Адбылося гэта з-за таго, што ніхто не прыйшоў ім на дапамогу, а яшчэ 
яны баяліся бунту ў горадзе, а таксама таго, што вораг можа падпаліць 
прадмесці. Палачане вырашылі здацца і, калі маскавіты выкапалі тран-
шэі блізка да муроў, адмовіліся ад супраціву. Такім чынам вялікі князь 
хутка авалодаў Полацкам. Польскім ваярам ён падараваў жыццё і выгнаў 
дадому, літоўцаў і русінаў узяў у палон і загадаў гнаць іх у Маскву. 
Жыдоў, якія не пажадалі хрысціцца, загадаў кінуць у Дзвіну” [78, с. 33].

Наступная кампазіцыйная частка “Навін грозных…” – “Праўдзівае 
паведамленне”. У ім падаецца падрабязнае апісанне маскоўскіх войскаў, 
называюцца імёны ваяводаў, а таксама прыводзіцца колькасць вояў. 
Калі верыць “Навінам…”, то колькасць войска Івана Грознага была 
надзвычайная: “Стража ўсяго войска – 7 тысяч, далей – яшчэ 12 тысяч; на 
правым крыле – 12 тысяч, на левым – 14 тысяч, сярэдняя частка войска – 
20 тысяч. Галоўнае войска, якім кіруе сам Вялікі Князь Маскоўскі,  
налічвае рэйтараў 14 тысяч, ар’ергард складаецца з лёгкай кавалерыі – 
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20 тысяч. Яшчэ стральцоў – 20 тысяч, якім спадарожнічаюць два палкі, 
кожны з іх яшчэ па 6 тысяч. Усяго, калі падлічыць, атрымліваецца  
131 тысяча. Акрамя гэтага люду рыцарскага, ёсць яшчэ вялікае войска 
татарскае і іншых народаў”.

Колькасць маскоўскага войска традыцыйна завышаецца. На гэта 
звяртае ўвагу працытаваны тут беларускі навуковец А. Янушкевіч. 
У прыватнасці, ён заўважае: “Пасля супастаўлення розных дадзеных і 
меркаванняў варта вылучыць два істотныя моманты. Па-першае, гэта 
наяўнасць у маскоўскім войску вялікай колькасці дапаможных сіл – 
гэтак званыя “посохі”. Па-другое, актыўная частка войска складала не 
больш за 60 тысяч чалавек…” [24, с. 60]. 

Такім чынам, інфармацыя, якая разляцелася па Еўропе і ме ла дачы нен-
не да ўзяцця Іванам iv Полацка, за выключэннем асоб ных дэталяў, у роз-
ных крыніцах прынцыпова не адрозніваецца. Гэ та дазваляе разглядаць 
“Навіны грозныя…” як збольшага вар ты даверу гістарычны дакумент, 
змест якога ўкладаецца ў кан цэп цыю “Інфлянцкай вайны” з Маскоўскім 
княствам, якую па дзя лялі ў асноўным польскія і польска-беларускія гіс-
торыкі М. Стрый коў скі, М. Бельскі, Т. Нарбут і інш. Уяўляецца відавоч-
ным так са ма тое, што пражскія “Навіны грозныя…” выконвалі і ін фар ма-
цый ную, і ідэалагічную функцыі. Факты падавалася такім чынам, каб і па-
ін фар маваць, і абурыць еўрапейцаў, якія, на думку выдаўцоў і аўтараў улё-
так, павінны нарэшце заўважыць “новую і вялікую” небяспеку з Усходу. 

1.3. НАВІНЫ ГДАНЬСКІЯ: ПРАТЭСТ ВОЛЬНАГА ГОРАДА

Наступны вядомы нам неперыядычны інфармацыйны сродак 
выйшаў на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у 1570 г. Гэта “Рэляцыя аб 
справах гданьскіх…”20. Пачынаецца дакумент са звароту да чытача. 
“Як вецер падчас спякотнага лета траву і дрэвы спальвае, крыніцы і 
калодзежы высушвае, так няўдзячнасць людская псуе дабрадзейства 
Боскае” [97, с. 2]. Як вынікае са зместу дакумента, падставай для 
напісання ўлёткі зрабіўся “нечуваны ў Каралеўстве” выпадак: жыхары 
вольнага Гданьска не дазволілі каралеўскім камісарам патрапіць у 
горад. Адбылося гэта летам 1569 г. 

У 1570 г. у Гданьск зноў прыбылі камісары, якія павінны былі 
пераканацца ў тым, “<…> што землі прускія і месца Гданьскае з портам 

20 Надпіс на тытуле: “Relacja spraw gdańskich na sejmie walnym warszawskim. Roku 1570”.
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зацным каралеўскім у целе адзіным па-ранейшаму моцна і непахісна 
трымаюцца” [97, с. 7].

Камісары дакладалі каралю: “Продкі вашай каралеўскай міласці, 
князі і каралі польскія, <…> жадаючы заўжды гэты горад пры сабе 
мець, надавалі яму розныя вольнасці, але ніколі такога не дазвалялі, каб 
горад без усялякага кантролю распараджаўся морам і портам” [97, с. 8]. 
Аднак жыхары Гданьска, як вынікае з рэляцыі камісараў, “<…> порт 
закрывалі і адкрывалі без ведама і волі караля, яго міласці. Бераг марскі 
сабе прысвоілі. Ад чужынцаў, якіх на службу бралі, прысягі каралю 
польскаму не патрабавалі, а павінны былі гэта рабіць. Кіраўнікамі 
горада, паводле ўласнага жадання, людзей чужых прызначалі” [97, 
с. 11]. Самы ж галоўны грэх Гданьска ў тым, што гараджане куды больш 
прыхільна глядзелі ў бок Швецыі і Даніі, чым Рэчы Паспалітай. Пра 
гэта камісары не забываюцца паведаміць Жыгімонту ІІ Аўгусту: “<…> 
порт гданьскі не толькі таварамі, але і порахам і іншым рыштункам 
вайсковым ворага ўзмацняе” [97, с. 13]. Сітуацыю значна ўскладнялі 
маскавіты, якія “ўсім сэрцам рвуцца да мора”. “Не толькі Каралеўству, 
але і ўсяму хрысціянству складае гэта небяспеку” [97, с. 14].

Аўтар згадвае тое, як невядомыя распаўсюдзілі паміж жыхарамі 
Гданьска чуткі, нібыта Рэч Паспалітая вырашыла пазбавіць горад 
вольнасці. Як вынік – хваляванні, якія завяршыліся смерцю каралеўскіх 
слуг. “Бургамістр 11 слуг каралеўскіх гвалтам зняў з карабля і, не 
зважаючы на камісараў, загадаў іх смерцю пакараць” [97, с. 17]. У тэксце 
“Рэляцыі спраў гданьскіх…” ёсць ліст караля, які ён загадаў публічна 
прачытаць у бунтоўным месцы. 

“У гэтай справе, як і ў іншых, не шукаем мы пажытку або 
асабістага інтарэсу, але толькі дабра шукаем і карысці для Рэчы Пас-
па лі тай”, – пісаў Жыгімонт Аўгуст, звяртаючыся да жыхароў Гданьска 
[97, с. 25]. Як вынікае са зместу “Рэляцыі…”, перамовы паміж ка мі-
са рамі і магістратам цягнуліся даволі доўга. Гданьск перадусім ад маў-
ляў ся выдаць кіраўнікоў бунту, аднак неўзабаве ўсе супярэчнасці бы лі 
вырашаныя на вальным сойме: “<…> яго міласць кароль прыняў лас-
ка ва пад сваю апеку горад той, правіны прабачыў, зважаючы на тое, як 
га раджане прыніжана ўкленчвалі перад ім цягам гадзіны” [97, с. 38].

Асобныя часткі “Рэляцыі…” – прамовы, агучаныя камісарамі і жы-
ха рамі Гданьска падчас сойму.  Працытуем урывак з прамовы гданьскага 
пас ла на сойме: “<…> шчаслівым трэба лічыць таго, хто пад апекай і 
ўрадам яго каралеўскай міласці жыве. І гэта слушна, бо яго міласць – 
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пан дабрадзейны, справядлівы, мудры, чулы. Ад яго паходзяць тыя 
аздобы і тыя дабрадзействы, якія вы зараз бачыце: свабоды, вольнасці, 
якія сэрца вам усцешваюць, абарона, мір, з якімі вы ўжо доўгі час 
неразлучныя. Пасля цяжкага прыгнёту крыжацкага няма ў гэтым баку 
свету ні горада, ні порта багацейшага і больш славутага за Гданьск. 
І пайшло тое, паходзіць зараз з ласкі і дабрадзейства каралёў польскіх” 
[97, с. 46].

Цяжка сказаць, наколькі змест улёткі адпавядае рэчаіснасці. Важна 
падкрэсліць, аднак, тое, што “Рэляцыя аб справах гданьскіх…” – першае 
(вядомае нам) неперыядычнае польскамоўнае выданне, якое змяшчае 
справаздачу аб падзеях на сойме. Ужо на пачатку Хvii ст. падобныя 
справаздачы для выдаўцоў Рэчы Паспалітай зробяцца традыцыйнымі.

1.4. СТЭфАН БАТОРЫЙ:  
“ПРАЎДЗІВЫЯ І ГРУНТОЎНЫЯ НАВІНЫ”

“У зацным месцы найяснейшага караля польскага Гданьску” ў 
другой палове 1580 г. былі надрукаваныя “Праўдзівыя і грунтоўныя 
навіны…”21. Як пазначана ў канцы апошняй старонкі выдання, тэкст 
“перакладзены на польскую мову з нямецкага экзэмпляру”. Пачынаюцца 
“Навіны…” з заўвагі невядомага аўтара адносна складанай сітуацыі, у 
якой апынуўся кароль Рэчы Паспалітай Ст. Баторый на самым пачатку 
свайго панавання: “Як толькі яго міласць, дзякуючы ўсёмагутнаму Богу, 
з ласкі якога каралі пануюць, на пасадзе слаўнай Кароны Польскай 
апынуўся, адразу ж зразумеў тое, што яго падданыя не толькі ў 
Інфлянтах, але і на межах Вялікага Княства Літоўскага дужа пакутуюць 
ад ліхадзействаў маскоўскіх”. 

Стэфан Баторый, апавядае аўтар, ласкава звярнуў увагу на ўціск 
сваіх падданых і спачатку выкарыстаў усе мірныя сродкі дзеля таго, 
каб “<…> люты вораг сэрца сваё суцішыў і ад гонару празмернага, ад 
тыранства свайго адхіснуўся. Але калі дабратворнасць каралю не здолела 
дапамагчы, на сойме ў прысутнасці ўсіх саслоўяў Кароны Польскай і 
прылеглых краін вырашана было куды больш жорсткія сродкі ўжыць і да 
зброі звярнуцца, каб таго тырана агнём і мячом выправадзіць”. Цікавая 

21 Надпіс на тытуле: “Prawdzywe y gruntowne Nowiny / iáko Jego Mość Kroł Polski do tego 
iest poruszony / że woynę przećiwko Nieprzyiáćielowi Moskwie zacźął/ y iáko łońskiego / y tego 
1580. Roku / w Miesiąću Sierpniu y Wrześniu / zá pomocą Bożą zwyćięstwo otrźymał / y czego się 
potym trzebá spodziewáć”.
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заўвага аўтара адносна таго, што зброя спатрэбілася Рэчы Паспалітай 
выключна як “<…> найлепшы і адзіны магчымы сродак усталявання 
міру, згоды і спакою” з маскавітамі.

“Кароль яго міласць войска сабраў і месца з замкам Полацкам, 
якое на адлегласці 50 міль ад Вільні ляжыць, разам з усімі замкамі і 
месцамі ўглыб таго краю на 30 нямецкіх міль разбурыў “. Але і гэта, 
паведамляе газета, не дапамагло [94, с. 2]. Кароль аб’явіў на варшаўскім 
сойме вайну маскавітам, і “<…> калі вораг убачыў тое, што кароль з 
розумам вайну вядзе, пачаў падкопы рабіць і гвалты над падданымі 
яго міласці ўчыняць”. Апавядаецца таксама пра тое, што маскоўскі 
князь даслаў да Ст. Баторыя свайго пасла з двума лістамі. Першы ліст 
пасол каралю аддаў, а другі пры сабе захаваў. У першым лісце Іван Іv 
звяртаў увагу на нібыта старадаўні звычай, прыняты паміж польскім 
і маскоўскім дварамі: “<…> калі якое непаразуменне паміж намі 
здараецца, першымі каралі польскія паслоў да Масквы дасылаюць”. 
Князь загадаў свайму “ганцу” дачакацца рэакцыі ад Ст. Баторыя. І калі 
той не выкажа асаблівага жадання дасылаць пасла ў Маскву, тады 
толькі варта адкрыць другі ліст, у якім было напісана: “<…> калі кароль 
яго міласць занадта пыхлівы, каб паслоў сваіх у Маскву дасылаць, тады 
ўжо мы, адно толькі каб унікнуць вайны і ўсялякай шкоды, сваіх паслоў 
да яго міласці ў Вільню дашлём” [94, с. 3]. Далей улётка паведамляла 
пра просьбу Масквы аб бяспечным глейце і аб перамір’і на 12 тыдняў. 
Кароль Стэфан на гэта адказаў наступным чынам: “Паслоў не ў Вільні, 
але на мяжы жадаю выслухаць” [94, с. 4]. Апроч таго, Рэч Паспалітая 
пагадзілася, паводле зместу ўлёткі, датрымлівацца перамір’я не 12, 
як прасілі ў Маскве, а ўсяго 5 тыдняў.

Далей дакумент узнаўляе змест перапіскі паміж маскоўскім дваром 
і канцылярыяй караля. Як вынікае, вялікі князь жадаў перадусім 
выйграць час. Ст. Баторыю не было сэнсу трымаць вялікае войска ва 
ўласным краі, бо жаўнеры прыносілі шкоду засценкам і нават маястатам, 
не кажучы ўжо пра вёскі і месцы. Пра гэта кароль якраз і паведамляў 
у сваім пасланні. Цытуем “Грунтоўныя навіны…”: “Паслоў маскоўскіх 
цэлых 5 тыдняў чакаў. Далей сваё войска ў сваёй краіне з прычыны 
вялікай шкоды для падданых трымаць не магу” [94, с. 4]. Ст. Баторый 
прапанаваў арганізаваць аўдыенцыю з маскоўскімі пасламі на мяжы. 
Масква сустрэцца з каралём у абозе нібыта пагадзілася, з той, аднак, 
умовай, каб паслы маскоўскія пасля аўдыенцыі з каралём усё роўна ў 
Вільню паехалі. 
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Ст. Баторый “<…> рушыў убок Віцебска, што ў 20 мілях за Полац-
кам на рацэ Дзвіна ляжыць. Туды 28 ліпеня разам з войскам прыбыў, 
але ні слова пра маскоўскага пасла не пачуў і вырашыў: усё, што перад 
гэтым вялікі князь прапаноўваў, было хлуснёй і здрадай”. Рашэнне 
Ст. Баторыя было, паводле рэдакцыі “Навін…”, досыць радыкальным: 
накіраваць кароннага канцлера Яна Замойскага на здабычу памежных 
маскоўскіх замкаў. Праўда, выконваючы загад караля, Я. Замойскі 
сутыкнуўся з нечаканымі цяжкасцямі. “30 ліпеня пан канцлер з войскам 
увайшоў у лес пры рэчцы Дунай [прыток Віцьбы. – В.Е.]. Дарога праз 
лес была зарослая і рушыць па ёй ніякім спосабам не было магчыма, 
бо па той дарозе з часоў Вітаўта, вялікага князя літоўскага, ужо каля 
200 год ніхто не ездзіў”. Паведамляецца таксама пра тое, што працоўныя 
секлі лес да 2 жніўня, “<…> аднак наперад прасунуцца войска здолела 
ўсяго на паўтары мілі ад Віцебска” [94, с. 5]. 

Нягледзячы на цяжкасці, усё ж выправа Я. Замойскага на “мас-
коў скую мяжу” была паспяховай. Надзвычай падрабязна апісваецца ў 
гэтым неперыядычным выданні ўзяцце замка Вяліж (“mocnego zamku 
Wieliza”). 4 жніўня каронны канцлер спрабаваў дамовіцца з маскавітамі 
“<…> не праліваць дарэмна крыві. На што нічога ў адказ не пачуў, апроч 
страляніны, якая выбухнула з новай сілай” [94, с. 6]. 6 жніўня, пасля 
грунтоўнага абстрэлу замка, маскавіты запрасілі перамір’я спачатку на 
2 гадзіны, а потым “да раніцы”. На што Я. Замойскі “<…> загадаў яшчэ 
мацней з гармат страляць, ад чаго дзве замкавыя вежы загарэліся. Калі 
ўжо і мост, і брамы запалалі, маскоўцы пачалі прасіцца. 7 жніўня замак, 
які ад пажару выратавалі, паддаўся. Жанчын і дзяцей у тым замку было 
700 асоб, а мо і ўсіх 800” [94, с. 7].

“9 жніўня кароль яго міласць прыехаў у Сураж (do Suraża), адкуль 
наважыўся пайсці ўбок Вялікіх Лукаў і там свайго шчасця з Боскай 
дапамогай шукаць” [94, с. 9]. “Месца і замак на дарозе з Масквы ў Літву” 
каралю спатрэбіліся для таго, каб пайсці на Пскоў. 11 жніўня Ст. Баторый 
выйшаў з Суража і загадаў пабудаваць праз Дунай тры масты, дзякуючы 
ім войска сваё пераправіў. “12 жніўня Масква, убачыўшы тое, што 
кароль Яго Міласць не ўбок Смаленска (як спадзявалася і з той прычыны 
вялікім і моцным валам той горад апаясала), а да Вялікіх Лукаў пайсці 
вырашыў, два лісты да караля Яго Міласці адправіла”. Цікавая, на 
наш погляд, заўвага рэдактараў “Грунтоўных навін…” адносна гэтага 
моманту: “З прычыны хітрасці і нечуванай сваёй ганарлівасці Масква 
не стамлялася нагадваць каралю Яго Міласці пра тое, што не давала 
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падстаў для праліцця крыві. Дзеля таго, каб пазбегнуць вайны, паслоў 
сваіх нават дасылала”. Масква патрабавала ў Ст. Баторыя спыніць вайну 
і пачаць “сумесна радзіць”. 

Ст. Баторыя гэтыя патрабаванні не надта ўразілі. Калі верыць 
зместу ўлёткі, кароль нават праігнараваў “палахлівыя парады” сваіх 
паплечнікаў, якія падказвалі не дужа далёка прасоўвацца ўглыб 
Масковіі і спачатку ўзяць Смаленск. Цікава таксама тое, як рэдактары 
“Грунтоўных навін…” тлумачаць прычыны такога рашэння караля: 
па-першае, каб адрэзаць Маскву ад Інфлянтаў, па-другое, каб вярнуць 
спрадвеку вольнаму гораду Пскову свабоду. 

Далей рэдакцыя цытуе “Ліст, які вялікі князь маскоўскі да яго міласці 
караля польскага пісаў. З рускай мовы на польскую перакладзены”. Ліст 
надзвычай цікавы перадусім тым, што Іван Грозны сярод сваіх тытулаў 
указаў наступнае: “усёй Русі Валадар”. Пры гэтым адрасата ліста – 
караля польскага і вялікага князя літоўскага Ст. Баторыя – назваў князем 
“літоўскім, рускім, прускім, жмудскім, мазавецкім”. Атрымліваецца, 
што “ўсёй Русі валадар” пісаў да князя рускага і прасіў апошняга аб 
перамір’і.

Стыль Івана iv настолькі ў літаратурных адносінах цікавы, што 
нельга не працытаваць кавалак з яго ліста: (звяртаецца да Ст. Баторыя): 
“<…> ты прагнеш хрысціянскай крыві і ўсё робіш дзеля таго, каб кроў 
гэтая пралілася. <…> А калі б не жадаў ты кроў ліць, ты б паслоў 
нашых дачакаўся або ганца свайго да нас даслаў. А мы б ужо табе 
парадзілі абраць мір і спакой. Бо вайна, як вядома, вялікі кошт мае. 
Кроў жа хрысціянская важыць куды больш за золата і куды даражэйшая 
Богу. І лепей бы табе было той скарб шанаваць і ад праліцця крыві 
ўстрымацца. Як нам мудрасць Саламонава падказвае: слухайце каралі, 
слухайце ўсе тыя, хто пануе над людзьмі. Падараванае вам Каралеўства 
ад Бога, і магутнасць ваша ад таго найвышэйшага, які ўсё ведае пра 
справы нашы. Так як Бог птушкам малым дае ежу і абарону, так і ўсіх 
людзей бароніць ад неспадзяванага нападу ворага і ахоўвае ад праліцця 
бязвіннай хрысціянскай крыві” [94, с. 13].

Кампазіцыйна асобную частку дакумента складаюць “Навіны пра 
Вялікія Лукі”. Пачынаюцца яны з кароткага паведамлення пра ўзяцце 
Я. Замойскім цвердзі Усвят. “Як толькі пан канцлер пад Усвят прыйшоў, 
масква адразу паддалася. <…> Было іх усіх у замку 500. Ваяводу як вязня 
выдалі. Усіх, апроч 100, якія ў нашых засталіся, у Маскву адпусцілі” 
[94, с. 14].
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Пасля ўзяцця Вяліжа і Усвята, апавядаюць “Навіны…”, кароль 
накіраваўся ўбок Вялікіх Лукаў і спыніўся каля месца 27 жніўня, 
загадаўшы разбіць лагер. Падаецца падрабязнае апісанне складу войска 
Ст. Баторыя – войска літоўскае, польскае, венгерская кавалерыя і пяхота. 
Заўважае выданне таксама пра тое, што каралеўскае войска злучылася 
з атрадамі Я. Замойскага яшчэ пад Вяліжам. У той самы дзень, калі 
кароль стаў абозам пад Вялікімі Лукамі, да ваяводаў маскоўскага замка 
былі дасланыя паслы з прапановай аб здачы: “Каб месца не спальваць і 
цярпенне яго каралеўскай міласці не выпрабоўваць”. Маскавіты адказалі 
на гэтую прапанову тым, што спалілі дамы, цэрквы і манастыры, а самі 
разам з маёмасцю ў замку схаваліся. У замку, які быў надзвычай добра 
ўмацаваны (пабудаваны на высокай гары, апаясаны з усіх бакоў вадой), 
знаходзіліся каля 1200 стральцоў, баярскія дзеці і месцічы, а таксама 
жыўнасць шматлікая і прыпасы – усё, каб вытрымаць працяглую аблогу. 

Праз колькі дзён прыехалі маскоўскія паслы. “Чалом білі і, аддаўшы 
ліст ад пана свайго, паведамілі, што прывезлі добрую прапанову. Аднак 
маем мы строгі загад перамовы весці ні ў якім іншым месцы, як на тваёй 
зямлі. Таму вяртайся назад, на сваю зямлю, а тыя замкі, якія забраў, 
вярні. На што ім кароль адказаў: “Хочаце перамовы весці – вядзіце, не 
хочаце – вяртайцеся туды, адкуль прыехалі”. У той самы дзень маскавіты 
з’ехалі” [94, с. 17]. Аднак праз дзень зноў вярнуліся і папрасілі аб 
аўдыенцыі. “Пачалі прамаўляць ранейшыя байкі пра тое, што не могуць 
весці перамовы на зямлі свайго гаспадара. <…> Даводзілі, што дужа таго 
жадаюць, каб мір і спакой паміж хрысціянскімі ўладарамі ўсталяваўся. 
Няхай бы ты ўсё, што забраў, саступіў, Інфлянцкія і Курляндскія землі 
аддаў” [94, с. 17]. 

“Грунтоўныя навіны…” таксама паведамлялі пра перамовы, якія 
маскавіты вялі з панамі раднымі. “Калі паны ў іншым намёце з імі 
засядалі, то даведаліся пра тое, што масква Полацк аддае, Езярышча 
вяртае, тое ж – Усвят. Кароль жа павінен вярнуць Вяліж і не ўвахо-
дзіць у Інфлянты”  [94, с. 18]. Падчас перамоў войска Рэчы Паспалітай, 
страляючы з гармат, падпаліла замак, аднак пры спробе штурму стра-
ціла колькі пяхоты. Палонныя маскавіты паведамлялі пра тое, што 
ў іх забітых было паўтараста, а параненых – каля дзвюх соцень. На 
наступны дзень паны радныя зноў выклікалі да сябе маскоўскіх паслоў, 
сказаўшы ім наступнае: “Усё, што вы нам жадаеце аддаць, мы ўжо і без 
вас маем, і жадаем, каб усё, што ў Інфлянтах забралі, вярнулі назад. 
Паслы адказалі, што так далёка іх паўнамоцтвы не заходзяць”.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



4 верасня, даводзяць “Грунтоўныя навіны…”, пад сцены замка 
быў закладзены порах. Ад моцнага выбуху сцяна загарэлася і “палала 
час не малы”. Улётка паведамляе пра тое, што маскоўцы патушылі 
агонь, аднак вуглі “самі сабой тлелі”. “Позна ноччу польская пяхота 
заўважыла тое, што з боку сцяны з’явіліся маленькія языкі полымя, і 
скочыла ў траншэі, якія вялі да замка, прыхапіўшы з сабой вязанкі з 
галлём і смалякамі. “Агонь зноў усхапіўся з такой моцай, што ўмомант 
увесь бастыён апанаваў, <…> хутка масква кінулася тушыць яго, але 
нашы з гармат і рушніц так трапна білі па іх, што нават высунуцца на 
той бастыён было нельга. Па гэтай прычыне агонь распаўсюджваўся без 
перашкод. Тым часам набліжаўся дзень. Масква ўбачыла, што не мае 
ніякага спосабу бараніцца і пачала з каралём перамовы”. Як вынікае, 
гарнізон прасіў Ст. Баторыя аб дазволе пакінуць замак. Праблема была 
ў тым, што ў складзе замкавай залогі знаходзіліся стральцы, якіх ужо 
аднойчы кароль адпускаў – з полацкага, вяліжскага і усвяцкага замкаў. 
Нягледзячы на гэта, кароль паабяцаў выпусціць стральцоў з замка і 
нават даслаў харугву венграў, каб дапамагла тушыць замак. “Аднак калі 
венгры ўваходзілі ў брамы, масква забіла харунжага, і пачалася бітва. 
Іншыя нашы таксама дапамаглі… Як толькі кароль яго міласць пра 
гэта даведаўся, строга забараніў шкодзіць жанчынам, дзецям і загадаў 
іх выпусціць, што венгры і зрабілі”. Замак тым часам так гарэў, што 
ратаваць яго не было ніякай магчымасці” [94, с. 20].

На гэтым гісторыя аблогі завяршаецца. “На замак у Вялікі Луках 
маскавіты вялікую надзею ўскладалі, спадзяваліся, што кароль яго не 
возьме. Аднак з ласкі Божай, з руплівасці караля і нястомнай працы 
ягамосцяў гетманаў, кожнага жаўнера абодвух народаў замак той у 
нашы рукі патрапіў. A DEO viCTORiA” [94, с. 20].

Такім чынам, “Праўдзівыя і грунтоўныя навіны…” змяшчаюць 
дастаткова падрабязную інфармацыю аб вайсковых дзеяннях і дып-
ла матычных зносінах паміж Рэччу Паспалітай і Вялікім Княствам 
Ма скоўскім. Аўтар дакумента праявіў выключную абазнанасць, што 
ўказвае на яго набліжанасць да каралеўскага двара. Выключна камп-
лі мен тарны ў адносінах да дзеянняў Ст. Баторыя змест дакумента да-
зваляе сцвярджаць тое, што побач з інфармацыйнай функцыяй улёт ка 
выконвала функцыю ідэалагічную – пэўным чынам апраўдвала экс пан-
сію Рэчы Паспалітай на тэрыторыю ўсходняга суседа.Эл
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ГЛАВА 2
НЕПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ  

ПЕРШАЙ ЧВЭРЦІ XVII ст.: 
АСАБЛІВАСЦІ ІНфАРМАЦЫЙНАГА ЗМЕСТУ

Першая чвэрць xvii ст. надзвычай багатая на падзеі ў гісторыі Рэчы 
Паспалітай. Вайна са шведамі, маскоўскія паходы, узяцце Смаленска, 
турэцкія кампаніі, вайсковыя канфедэрацыі, перамогі і нечуваныя 
ваенныя катастрофы – усё гэта знаходзіла адлюстраванне не толькі ў 
хроніках, але і адбівалася на старонках неперыядычных сродкаў масавай 
інфармацыі. Палітычная нацыя Рэчы Паспалітай (“палякі”) слухала 
навіны ў касцёлах, абмяркоўвала іх на соймах, сойміках і трыбуналах. 
Невялічкія брашуры, “навіны”, “рэляцыі”, “апісанні”, “дыярыўшы” 
выдаваліся на таннай паперы, невялікім фарматам і накладам, але, 
яшчэ раз гэта падкрэслім, былі пажаданымі гасцямі ў кожным горадзе, 
мястэчку і нават засценку.

Інфармацыя, якую змяшчалі ўлёткі, аказвала вялікі ўплыў на 
грамадства. Пра гэта сведчаць так званыя “Торунскія навіны” (1614 г.), 
якія ўтрымлівалі інфармацыю аб гвалце з боку мясцовых пратэстантаў 
супраць каталіцкага шэсця. Улётка, патрапіўшы ў Познань, раздзьмула 
сапраўднае вогнішча рэлігійнай нецярпімасці. Раз’юшаныя католікі 
спалілі некалькі евангельскіх збораў, ледзь не забілі святара. Дзеля 
суцяшэння жарсцяў познанскія пратэстанты дабіліся таго, каб у То-
ру ні выйшлі іншыя навіны – “Познанскія…”, якія цалкам абверглі 
папярэднюю і, як вынікла, абсалютна ілжывую інфармацыю.

Слова, адбітае ў літарах неперыядычных СМІ, магло супакоіць, 
а магло і падштурхнуць да паўстання – так, як гэта адбылося ў 1613 г. 
Тады шляхта, якая вярнулася з Масквы, сканфедэравалася супраць Жы-
гі мон та ІІІ і не ў першы раз з дапамогай зброі дамаглася задавальнення 
ўласных інтарэсаў. Абгрунтаваў слушнасць гэтых патрабаванняў аў-
тар улёткі пад назваю “Passia zołnierzow…”. Асабліва небяспечнымі 
“навіны” станавіліся падчас буйных ваенных паражэнняў. Менавіта 
з улётак грамадзяне Рэчы Паспалітай даведваліся пра людажэрства 
ў маскоўскім Крамлі падчас яго акупацыі войскамі Рэчы Паспалітай, 
пра злачынствы і марадзёрствы ў захопленым Смаленску, пра гібель 
канцлера і вялікага гетмана кароннага Ст. Жалкеўскага.

Жаданне караля ўзяць неперыядычныя СМІ пад кантроль уяў ля ец-
ца лагічным. Спробы кантраляваць выдаўцоў заўважаюцца і ў другой 
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палове xvi ст., калі напоўню працавала цэнзура біскупаў. Аднак у 
xviІ ст., дзякуючы езуітам, цэнзура зрабілася і татальнай, і, за рэдкім 
вы ключэннем, усёабдымнай. У 1617 г. езуіты значна пашырылі так званы 
Кодэкс забароненых кніг, які ў 1603 г. склаў Ежы Замойскі. Небяспечныя, 
з пункту погляду езуітаў, выданні кат публічна спальваў на рынкавых 
плошчах у Вільні і Кракаве. Вычышчаліся і бібліятэкі. Па словах І. Ля-
ле веля, знішчаліся кнігі, якія здаваліся езуітам непатрэбнымі, надта ста-
ры мі, не вартымі захоўвання. Многія выданні ў бібліятэцы віленскай 
ака дэміі былі “<…> скалечаныя неміласэрнымі цэнзарамі – ёсць вы ра-
заныя старонкі, выдраныя цэлыя главы і раздзелы” [54, с. 107]. У Кня-
ст ве найбольш адыёзнай у гэтым сэнсе постаццю быў кардынал Ежы 
Ра дзівіл (Jerzy Radziwiłł), які асабліва стараўся “чысціць бібліятэкі”, 
знаходзіў падазроныя кнігі і рукапісы, каб потым іх “пераўтварыць у 
попел” [54, с. 108].

Відавочна, што ў такіх умовах інфармацыя не магла свабодна 
распаўсюджвацца па тэрыторыі дзяржавы. Любая прадукцыя выдавецкіх 
афіцын  праходзіла шматузроўневую праверку. Аднак цэнзура езуітаў, як 
ні парадаксальна гэта прагучыць, мела побач з адмоўнымі і відавочныя 
станоўчыя бакі. Па-першае, ва ўмовах шляхецкай анархіі і рэлігійнай 
нецярпімасці абсалютная “свабода слова” магла мець непажаданыя і 
дрэнна прагназуемыя вынікі. Па-другое, езуіты дамагаліся ад аўтараў 
праверкі інфармацыі, яе ўзважанасці, дакладнасці; ад гаспадароў афі-
цын патрабавалі выразнасці друку, мастацкага аздаблення тытулаў, упа-
радкаванасці мовы і г. д. Невыпадкова самыя дасканалыя выданні на 
тэрыторыі Вялікага княства ў xvii ст. – гэта прадукцыя “Drukarni Aka-
demiey Societatis Jesu”22.

У першай чвэрці xviІ ст. значна пашырылася выдавецкая геаграфія: 
Кракаў, Познань, Торунь, Вільня, магчыма, Любча. Пераважную боль-
шасць пачалі складаць мясцовыя (“краёвыя”) навіны. Інфармацыі з-за 

22 У 1619 г. Жыгімонт ІІІ падараваў друкарні прывілей на выпуск кніг і, па сутнасці, узяў 
яе пад сваю апеку. З “хатняй” друкарні акадэмічны варштат пераўтварыўся ў адно з буйнейшых 
выдавецтваў Вялікага княства першай паловы xvii ст. З 1619 г. сярод выходных дадзеных на 
езуіцкіх кнігах было пазначана: “W Wilnie. W Drukarni Akademiey Societatis Jesu”. Штогод 
рыхтавалася да друку больш за 15 рукапісаў. Бадай што нідзе ў Княстве гэтак старанна не 
працавалі над афармленнем. Запрашаліся толькі лепшыя мастакі. Так, сёння шырока вядомыя 
работы гравёра Конрада Гётке, які “<…> уводзіў у практыку ілюстрацыі выяву герба сярод 
побытавай атрыбутыкі” [7, с.188]. 

Кіраўнікамі (прэфектамі) віленскай друкарні становяцца людзі аўтарытэтныя, прызнаныя 
ў навуковым свеце: прафесар маральнай філасофіі Ян Хадзінскі, прафесар граматыкі Мікалай 
Дамброўскі, прафесар логікі Мікалай Цяльшэўскі і інш. 
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мяжы адводзіцца адносна невялікае месца (Чэхія, Славаччына, Венгрыя, 
Турцыя, Францыя). Да падрыхтоўкі ўлётак далучаюцца прадстаўнікі 
каралеўскай канцылярыі (напрыклад, асабісты сакратар Жыгімонта ІІІ 
Тэафіл Шэмберг падрыхтаваў справаздачу аб трагічных абставінах 
апошняй выправы Ст. Жалкеўскага). Павялічваецца колькасць аўтарскіх 
матэрыялаў, і гэта нягледзячы на складаную палітычную і рэлігійную 
сітуацыю. Шляхі распаўсюджвання інфармацыі – ранейшыя: часцей 
за ўсё ўлёткі траплялі ў каталіцкія парафіі, адкуль распаўсюджваліся 
па прыходах, дзе іх зачытвалі святары. Навіны з-за мяжы мелі 
пераважна перакладны і кампіляцыйны характар (напрыклад, “Nowe 
nowiny z Czech, Tatar, y Węgier”). Існуюць прыклады відавочных 
інфармацыйных фальсіфікацый, праўда, звонку перасыпаных да-
клад нымі, агульнавядомымі фактамі (напрыклад, “Poraszka cudowna 
vvoyska moskievvskiego v stolice po sczęslivvym odiechaniu K. i. M. przez 
Zołnierzá támze będącego y na rátunek od Krolá iego Mośći poslánego 
otrzymána”).

2.1. ВАЙНА СА ШВЕДАМІ: “НАВІНЫ З ІНфЛЯНТАЎ” 
(ДА ПРАБЛЕМЫ АЎТАРСТВА)

Першыя навіны перыяду Жыгімонта ІІІ былі нямецкамоўнымі. 
Падчас элекцыі караля выйшлі брашуры: “Zeilung von der Wahl und 
Krönung des Königs Sigismund iii”, “Neue Zeitung aus Pohlen”. Невядомыя 
аўтары распавядалі пра “няміласць” караля да шляхты. Вялікая коль-
касць навін датычыцца гетмана Вялікага Княства Літоўскага Яна Караля 
Хадкевіча. Згадаем шэраг т.зв. “Навін з Інфлянтаў”. Напрыклад, у 1602 г. 
паўстае лацінамоўны тэкст “Nova ex Livoniae”, у якім апавядаецца пра 
“новую і слаўную перамогу Хадкевіча над шведам”.

У 1605 г. быў надрукаваны “Ліст пра аблогу замка Дынамент у 
Інфлянтах”23. Адрасаваны ён “яснавяльможнаму пану Крыштофу Ма-
ні віду на Дарагастаях, маршалку Вялікага Княства Літоўскага”24. Аўтар 

23  List o oblężeniu zamku Dynámentskiego w Jnflanćiech, Do iásnie Wielmożnego Páná 
Chrisztopha Moniwida ná Dorostáiách, Márszałká Naywyzszego W. x. Litewsk: Wołkowiskiego, 
Szereszowskiego, Dynámentskiego, & Stárosty: Od Namiestniká ie Mśći Dynámentskiego, Páná 
Gabriela Bialozora, Dźierźawce Nowomłyńskiego, Dniá 22. Mieśiącá Octob. w Roku 1605 pisany.

24 Крыштоф Манівід Дарагастайскі – паплечнік Льва Сапегі і адзін з нешматлікіх 
“літоўскіх паноў”, якія ў перыяд “смуты” будуць выступаць за экспансію на Усход (“<…> 
прызвычаіўся Дарагастайскі ісці поруч з Сапегам” [106, с. 27]).
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ліста, як вынікае з загалоўка выдання, навамлынскі дзяржаўца Габрыэль 
Белазор. Пазначана і дата напісання ліста: 22 кастрычніка 1605 г. 

Г. Белазор распавядае пра пачатак аблогі Дынамента шведскім 
войскам на чале з графам Фрэдэрыкам Мансфелдам, які ў ліпені 
прыбыў пад замак “<…> з 4 тысячамі вояў добрых на 55 караблях”. 
Аўтар ліста інфармуе пра гераізм літоўскай залогі: “Чым больш вораг 
на нас насядаў, тым мацней Пан Бог нашымі рукамі яго душыў. Ды так 
што швед з сорамам і ганьбай, па калена ў крыві адыходзіць мусіў” 
[57, с. 2]. Што даволі нязвыкла, паведамляе Г. Белазор і пра кур’ёзныя 
выпадкі. У сярэдзіне жніўня з Пярну быў дасланы вялікі абоз з півам 
і віном, які прызначаўся шведам. Але мы яго ўдала перахапілі, піша 
Г. Белазор, “<…> што маглі забраць – забралі, а астатняе з бочак 
павылівалі”. Удалая абарона замка прыводзіла да вялікіх страт – 
у адным з начных штурмаў у канцы жніўня Мансфелд згубіў звыш 
400 пяхоты. Не абыходзілася без ахвяр і з боку абаронцаў. Г. Белазор 
паведамляе пра невядомую хваробу, якая не менш за 50 пахолкаў “ног 
і рук пазбавіла”.

Адзін з найбольш крывавых эпізодаў аблогі, паводле гэтай рэляцыі, 
здарыўся ў канцы жніўня. “Той самай ноччу пачаўся другі штурм, які 
для ворага меў яшчэ горшыя вынікі. Ішлі яны ў наш бок вялікай групай, 
чым дужа нам дапамаглі, бо амаль кожны наш стрэл трапляў у мэту. 
Назаўтра налічылі мы 45 забітых, якіх шведы з сабой прыхапіць не 
паспелі. А як потым мы даведаліся, усіх ворагаў у тую ноч загінула без 
малога 4 сотні людзей” [57, с. 4]. Пасля гэтай ночы Мансфелд адышоў 
ад замка, пакінуўшы невялікі атрад, які Г. Белазор нават наважыўся 
атакаваць. Тым часам на пачатку верасня Мансфелд вярнуўся “з вялікім 
трыумфам, нібы Азію і Афрыку заваяваў” “У імя Божае амаль адразу 
мы на яго лагер напалі, трох стражнікаў забілі і языка здабылі, які, 
што праўда, увечары памёр. <…> Мы адышлі амаль без страт. Калі не 
лічыць аднаго параненага пахолка і чатырох застрэленых коней – з маёй 
уласнай стайні”.

Як можна заўважыць, стыль гэтай рэляцыі мае размоўны характар 
і мала чым адрозніваецца ад стылю шляхецкіх гавэнд канца Хviii – 
першай чвэрці xix ст. Сустракаецца макаранічная мова, а гісторыя 
падаецца праз асабістыя перажыванні аўтара. Цяжка сказаць, наколькі 
праўдзівым з’яўляецца апісанне войска будучага караля Карла ІХ, які 
прыйшоў пад Дынамент 21 верасня 1604 года. Г. Белазор звяртае ўвагу 
не так на колькасць харугваў або гармат у шведскім войску, колькі 
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на знакі, якія яму нібыта дасылае неба. “Дзівам вялікім Пан Бог нас 
пацешыць вырашыў. Як толькі мы з трох гармат тры разы стрэлілі ў 
першую харугву [Мансфелда. – В.Е.], крыж вялікі ў коле тройчы з’явіўся. 
І адразу ж высока ў небе ў крывавым ззянні паўстаў. Убачыўшы гэта, 
уславілі мы Пана, бо знак гэта верны перамогі нашай” [57, с. 6].

Падобныя забабоны ў свядомасці Белазора дзіўным чынам спа-
лу чаюцца з хрысціянскай дактрынай, якая дазваляе навамлынскаму 
дзяр жаўцу і забіваць, і адчуваць радасць ад забойства: “Стралялі мы, 
з ласкі Божай, дужа трапна: трох харунжых шведскіх з гармат забілі” 
[57, с. 6].

У тым самым годзе, 1605, у кракаўскай друкарні Мікалая Шар-
фэн бергера (Mikołáiá Szárffenbergerá) з’явіліся так званыя “Навіны 
з Інфлянтаў”25. У 1843 г. іх перавыдаў Казімір Вуйціцкі ў кнігазборы 
“Старажытная бібліятэка польскіх пісьменнікаў”. Прывядзём выхадныя 
дадзеныя кракаўскага дакумента: тытул: “Навіны з Інфлянтаў”; пад-
загаловак: “Пра шчаслівую перамогу, якая адбылася над Карлам князем, 
дзякуючы Яго Міласці Пану Яну Каралю Хадкевічу, вялікаму гетману 
Вялікага Княства Літоўскага, дня 27 верасня, у дзень Святога Станіслава 
1605 г. У друкарні Мікалая Шарфэнбергера, року панскага 1605”.

Працытуем частку гэтага дакумента (у перакладзе на беларускую 
мову):

Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo sit gloria.
“<…> Карл, аб’яднаўшыся з Мансфелдам (Mánsfeltem), налічваў 

войска каля 14 тысяч – пераважна чужаземцаў, якіх большай сумай 
у князёў маскоўскіх пераманіў. І вось пачаў наступаць ён на наша 
войска пад Кірхгольмам раніцай 27 верасня. Пашыхтаваў сваіх досыць 
далёка – праз вялікае і роўнае поле на пагорках, дагадзіўшы такім чынам 
пяхоце. Нашых таксама пан гетман пашыхтаваў над Дзвіной. У гэты ж 
час князь Яго Міласць Курляндскі Фрэдэрык прыйшоў з курляндцамі 
сваімі – трыма сотнямі людзей, адборнымі ўсё райтарамі і шляхціцамі 
курляндскімі. Угледзеўшы праз Дзвіну войскі, якія насупраць адно 
аднаго стаялі, жадаючы прыроджанай цноце дагадзіць, жаўнерскую 
дзельнасць, мужнасць і веру Каралю Яго Міласці Пану Нашаму і Рэчы 
Паспалітай паказаць, з вялікай пагрозаю для здароўя паплыў на другі 
бераг, каб толькі дапамагчы войску нашаму. 

25 Nowiny z inflant, O sczęslivvey porazce, ktora sie sstáłá nád Károlusem Ksiazęciem Suder-
manskim, przez ie M. Páná ianá Károlá Chotkievviczá, nayvvyzszego Hetmáná W. x. L. Dniá 27, 
Septemb: vv dzien S. Stánislávvá, Roku 1605.
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Пан Бог сапраўды вялікі цуд здзейсніў, бо ў такой шырокай і 
глыбокай рэчцы Фрэдэрык Яго Міласць брод знайшоў, нікому раней не 
вядомы, і без шкоды да войска прыбыў. А нашы гусары ўжо з’язджацца 
пачалі з непрыяцелем і даваліся ў знакі яму. Так доўжылася да апоўдня. 
Яго Міласць пан гетман, заўважыўшы небяспеку ў працяглай бітве з 
ворагам магутным, жадаючы непрыяцеля з яго фартэцый на поле 
выцягнуць, загадаў гусарам падысці да ворага і з вялікім страхам назад 
уцякаць. Угледзеўшы гэта, непрыяцель выйшаў услед за гусарамі на 
роўнае поле і далёка ад сваіх умацаванняў пайшоў. Маючы 11 гармат 
палявых, пусціў іх наперад шыхтоў пяхоты, узброенай мушкетамі, з 
левага ж фланга несліся райтары, якія меліся заходзіць з боку Дзвіны ў 
тыл войску нашаму; на правым флангу паставіў [Карл] меншую частку 
райтараў, а рэшту кавалерыі размясціў у рэзерве. Яго Міласць пан гетман 
раздзяліў войска сваё на тры палкі, свой полк паставіў на чале, маючы ў 
ім адборных жаўнераў, курляндцы там таксама былі. <…> Правы полк 
даручыў Яго Міласці Яну Сапегу, загадаўшы пільным вокам сачыць за 
тымі райтарамі, якія на левым непрыяцельскім флангу стаялі. Левае ж 
крыло даручыў пану Дамброве (Dambrowie). 

Вецер дзьмуў з боку мора і аднолькава абодвум войскам служыў, 
аднак лепей выкарыстаў яго пан гетман – усё з ласкі міласлівага Бога, 
які рыцарству мужнасць, а правадырам розум дадае. Спыніўшыся, 
пан гетман з прамовай яскравай да рыцарства звярнуўся, пабуджаючы 
да сплачвання належнага славе і цноце, згадаўшы вялікую колькасць 
непрыяцеля, патлумачыўшы небяспеку ў выпадку (барані Божа) 
прайгранай бітвы. Акрыліўшы сэрцы надзеяй на Пана Бога, загадаў з 
гармат па войску непрыяцельскаму ўдарыць. Затым кожны з іх [жаўнераў 
Хадкевіча. – В.Е.] з іменем Езуса ў сэрцы і на вуснах у складзе харугваў 
сваіх пайшоў наперад”.

Далейшы змест гэтай рэляцыі апісвае ход бітвы пад Кірхгольмам, 
якая завяршылася поўным разгромам шведскага караля Карла ІХ. 
Аўтар, не хаваючы свайго захаплення, паведамляе: “Палонных значных 
некалькі соцень нашы ўзялі. Шэсцьдзясят харугваў захапілі. Гармат 11 
адбілі. Абоз забралі. Сам Карл, які, насуперак справядлівасці, на Пана 
свайго зброю ўзняў, справядлівым дэкрэтам Божым быў пакараны – 
паранены, ледзьве ўцёк, напэўна толькі дзеля таго застаўся жывым, каб 
за злосць сваю сплаціць належнае” [73, с. 257]. 

Не забыўся аўтар распавесці пра тое, як успрыняў гэтыя навіны 
кароль. “Тыя весткі знайшлі Яго Каралеўскую Міласць у Кракаве ў 
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дзень нядзельны 16 кастрычніка ў касцёле падчас імшы святой. Яго 
Міласць дужа быў усцешаны, сам Богу падзякаваў і спавядальніку 
свайму ксяндзу Скарзе загадаў літасціваму Богу дзякаваць і людзям 
паспалітым з амбона паведаміць” [73, с. 258]. 

Узновім храналогію падзей. Кракаўскі друкар Мікалай Шар фэн-
бергер выпусціў “Навіны…” у канцы 1605 г. Да гэтага моманту ён 
паспеў атрымаць інфармацыю, па-першае, ад удзельніка або сведкі 
“шчаслівай бітвы пад Кірхгольмам”, па-другое, ад прысутнага на 
імшы, якая адбылася ў кракаўскім касцёле 16 кастрычніка. Менавіта 
тады пра перамогу Я.К. Хадкевіча даведаўся Жыгімонт ІІІ. Заўважым, 
што ад дня бітвы (27 верасня) да 16 кастрычніка мінулася каля трох 
тыдняў. Узрушаны кароль загадвае свайму спавядальніку віленскаму 
біскупу Пятру Скарзе з амбонаў “паведаміць людзям паспалітым” пра 
шчаслівую перамогу сармацкай зброі. Гэта значыць, што не Мікалай 
Шарфэнбергер (гаспадар друкарскага двара), а лідар Контррэфармацыі 
Пётр Скарга мусіць збіраць, апрацоўваць і рэдагаваць інфармацыю, 
якую потым а) Шарфэнбергер надрукуе і б) ксяндзы паведамяць 
прыхаджанам у касцёлах. Такім чынам, П. Скарга – рэдактар усіх тых 
звестак, якія мелі дачыненне да Кірхгольмскага трыумфу. Гэта, на наш 
погляд, не выклікае сумненняў. Застаецца пытанне, ці быў П. Скарга і 
аўтарам “Навін”?

Стыль прыведзенага тэксту інфармацыйна насычаны і разам з тым – 
эма цыянальны, перасыпаны мастацка-вобразнымі сродкамі. Аўтар 
часта апелюе да Бога як найвышэйшага сведкі і адначасова справядлівага 
суддзі Карла. Падкрэсліваецца заканамернасць таго, што мела адбыцца, 
бо ў бітве пад Кірхгольмам католікі перамаглі пратэстантаў. Аўтар 
сцвярджае еднасць рыцарства Рэчы Паспалітай, яго вернасць каралю і 
касцёлу. І стылёва, і ідэалагічна змест тэксту адпавядае стылю і зместу 
“Соймавых казанняў” П. Скаргі [103], якія з’явіліся за 5 год да перамогі 
Хадкевіча. Ствараецца ўражанне, што апісаныя ў “Навінах…” падзеі 
з’яўляюцца заканамерным вынікам звароту П. Скаргі да шляхты, якая 
нарэшце аб’ядналася і выступіла супраць знешняга ворага.

Такім чынам, віленскі біскуп, хутчэй за ўсё, – і рэдактар, і цэнзар 
выдання кракаўскага друкара Шарфэнбергера. Гэта вельмі важны факт 
для ўсведамлення спецыфікі той сітуацыі, якая склалася ў выдавецкай 
справе Рэчы Паспалітай на пачатку xvii ст. Без дазволу біскупа, 
падкрэслім гэта яшчэ раз, кракаўскі друкарскі варшат не працаваў.
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2.2. ПЕРЫЯД “МАСКОЎСКАЙ СМУТЫ”: ІНфАРМАЦЫЙНАЕ 
СУПРАВАДЖЭННЕ ЭКСПАНСІІ НА УСХОД

У 1608 г. была надрукаваная ўлётка, змест якой мае дачыненне да 
гісторыі Ілжэдзмітрыяў (Першага і Другога). Называецца яна “Poseł z 
Moskwy” / “Пасол з Масквы…”26. Унізе пад гэтым загалоўкам пазначана: 
“Які праз Літву ехаў. Спаткаў яго шляхціц польскі і запытаўся пра 
навіны”. Дакумент складаецца з пытанняў і адказаў. Тэкст рыфмаваны і 
разбіты на 12-радкоўі.

Цяжка сказаць, якая менавіта гістарычная постаць хаваецца за 
асобай пасла з Масквы. Відавочна, аднак, што гэты чалавек надзвычай 
дасведчаны і, хутчэй за ўсё, непасрэдны ўдзельнік падзей 1606–1608 гг. 
Такім дзеячам мог быць пасол Рэчы Паспалітай у Маскве, вяліжскі 
стараста Аляксандр Корвін Гансеўскі, які не дазволіў людзям Шуйскага 
разрабаваць польскую амбасаду ў маі 1606 г. Ю. Нямцэвіч называе яго 
чалавекам пачцівым і мужным (“Гісторыя панавання караля Жыгімон-
та ІІІ” [68, с. 289]). Да таго ж вызваліўся Гансеўскі з маскоўскага палону 
недзе ў канцы лістапада-снежня 1607 г. Адпаведна, на тэрыторыі 
Вялікага княства апынуцца мог на пачатку 1608 г.

Важна таксама і тое, што Аляксандр Гансеўскі быў гарачым 
пры хіль нікам экспансіі на ўсход. Як адзначае Вацлаў Сабескі, “<…> 
Ган сеўскі, як і Сапегі, жыў на памежжы са Смаленскам (недалёка 
ад Сапегаў), нарэшце з імі нават парадніўся. Будучы старастам вя-
ліж скім, меў прэтэнзіі да некалькіх вёсак, якія даўней належалі 
да Вя ліжскага павета, а потым разам са Смаленскам адышлі да 
Ма ск вы” [106, с. 11]. Асабістыя інтарэсы Гансеўскага і Сапегаў, 
якія таксама страцілі родавае гняздо на Смаленшчыне, паводле  
В. Са бескага, маглі паўплываць на фарміраванне своеасаблівай пар тыі 
вай ны вакол караля, што па тых часах цяжка было зрабіць без пэўнай 
ідэалагічнай апрацоўкі шляхты. Улёткі, якія зачытваліся на сой мах і 
сойміках, падчас казання ў касцёлах, маглі выкарыстоўвацца ў якасці 
інструмента такой апрацоўкі. Падобна да таго, піша В. Сабескі, што 
паміж Сапегам і Гансеўскім былі размеркаваныя ролі: “<…> канц лер 
літоўскі знаходзіўся побач з каралём і абрабляў яго належным чы нам, 
у той час як Гансеўскі, застаючыся на смаленскай мяжы, да сы лаў лісты 
з такімі навінамі, якія аблягчалі працу Сапегі і дазвалялі яму мац ней 
дзьмуць у сурмы баявыя” [106, с. 12].

26 Надпіс на тытуле: “Poseł z Moskwy. Który przez Litwę idąc / potkał go szláchćić Polski / y 
pytał o nowiny”.
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Пачынаецца тэкст з наступнага пытання: “Адкажы праўдзіва 
пра тое, што хачу запытаць: // Няўжо той Дзмітр жывы – што ў вас 
чуваць?”. Відавочна, шляхціц жадае даведацца пра лёс Ілжэдзмітрыя І, 
які быў забіты падчас маскоўскага паўстання 1606 г. і які ўсяго праз 
год неспадзявана для ўсіх “уваскрэс”. Пры падтрымцы войск Рэчы 
Паспалітай Ілжэдзмітрый ІІ пайшоў на Маскву. Сустрэча з паслом хутчэй 
за ўсё адбылася ў той перыяд, калі войска самазванца атрымала некалькі 
перамог запар, а сітуацыя ў Маскоўскім княстве была катастрафічнай. 
З’яўленне чарговага прэтэндэнта на царскі пасад раздзяліла маскавітаў 
на два лагеры: адны верылі ў выратаванне Ілжэдзмітрыя І, другія – не. 
Аднак адказ пасла быў катэгарычным: “Цар Дзмітр сапраўды жывы” 
[92, с. 4]. У надзвычайным тыранстве, жорсткасці Пасол папракае 
ворага Ілжэдзмітрыя Васіля Шуйскага:

Асабліва сёння пашыраюцца [у Маскве. – В.Е.] трывогі,
Калі мардуе без канца і краю Шуйскі строгі.
Сячэ галовы, вешае ды чацвяртуе, усіх гвалтам прымушае
Царом лічыць сябе. Другіх цароў у Маскве не дазваляе!
Ды ўсё дарма! Тамтэйшы люд жыцця ўжо не шкадуе –
Пасад маскоўскі Дзмітрыю законна ахвяруе [92, с. 4].

Пасол не стамляецца падкрэсліваць тое, што Ілжэдзмітрый – 
законны валадар. Шуйскі ж, на яго думку, узурпатар, вінаваты ў крыві 
соцень “царскіх слуг” і “ляхаў” (“<…> ляшскага народу знішчыў колькі 
соцень” [92, с. 4]). Гутарка тут, відавочна, пра забойствы грамадзян 
Рэчы Паспалітай (у тым ліку, літвінаў), якія прыехалі на вяселле 
Ілжэдзмітрыя І і Марыны Мнішак у маі 1606 г. Сучаснік тых падзей, 
жаўнер з абозу кароннага гетмана Станіслава Жалкеўскага Самуэль 
Маскевіч піша пра гэтыя падзеі наступнае: “<…> дайшлі да нас не дужа 
суцяшальныя навіны з Масквы, што маскавіты здрадзілі, нашых пабілі 
і цара свайго забілі, а другіх нашых, зняволіўшы, па замках розных 
разаслалі, у тым ліку вяльможных: пана ваяводу Сандамірскага, пана 
старасту Саноцкага, сына яго; князя Канстантага Вішнявецкага, пана 
Малагоскага, які быў паслом на вяселлі ад караля яго міласці, пана 
Ратомскага і саму царыцу з усімі белагаловымі польскімі” [61, с. 5].

Наступнае пытанне да пасла мела яшчэ больш важнае для 
грамадзян Рэчы Паспалітай значэнне. Шляхціц запытаўся: “Ці думаюць 
у Маскве аб будзь якім спакоі, // Ці вечна будуць марыць аб крывавым 
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боі?”. Невядомага нобіля таксама цікавіла тое, наколькі моцную 
падтрымку мае Васіль Шуйскі сярод маскавітаў: “Ці дастаткова 
мае войска палявода, // Ці ёсць паны, ці шмат пры ім народа?”. Не 
абмінуў шляхціц і пытанне падтрымкі “першага цара”, Ілжэдзмітрыя І, 
у баярскім асяроддзі Маскоўскай дзяржавы. У адказ пасол выказаў 
апасенні адносна шпегаў, якіх “усюды шмат”. “Паведамлю ўсё, калі не 
выдасі мяне ты”. Апошняя заўвага надзвычай красамоўна характарызуе 
атмасферу страху і ўзаемнай падазронасці, якая панавала ў Маскве. 
Яшчэ больш дзіўным уяўляецца змест далейшага маналога пасла:

Маскоўцы рознае паміж сабой казалі,
Калі палякаў, бы сабак, на сметніку хавалі.
Адны смяяліся, другія галавой хісталі.
Баяліся ў Маскве, каб ляхі з мёртвых не паўсталі.
Маўляў, у Польшчы клятай магутныя папы такія,
Што мёртвых могуць абярнуць у жывыя!
Паўстануць ляхі – будзе ліха, бо ёсць у іх падставы,
Нам доўг сплаціць стары і люта, і крывава [92, с. 5].

У Маскве нібыта не маюць сумненняў у тым, што езуіты ўжо 
ўваскрэсілі аднаго з палякаў, “<…> труп якога спарахнеў у труне”. “Не 
дзіва, калі і цара яны таксама ажывілі” [92, с. 5]. Гэта заўвага пэўным 
чынам ілюструе тое, як маскавіты самі сабе тлумачылі з’яўленне 
Ілжэдзмітрыя ІІ. І гэта пры тым, што нават цела Першага самазванца, 
паводле ўсё таго ж М. Карамзіна, яны “<…> дасталі з зямлі, спалілі на 
Катлах і, перамяшаўшы попел з порахам, стрэлілі ім з гарматы ў той 
бок, адкуль Самазванец прыйшоў у Маскву” [12, с. 177].

Заўважым, што чуткі пра цара-чарнакніжніка мелі пад сабой і, 
так бы мовіць, “рэальную” падставу. Ю. Нямцэвіч, спасылаючыся на 
невядомага нам сучасніка тых падзей, піша: “Выдаў Шуйскі маніфест, 
у якім напісаў пра тое, што Дзмітр ужо не жывы і, каб памяць пра яго 
запляміць, паведаміў, што быў ён чарнакніжнікам, і толькі з дапамогай 
чараўніцтва ўзышоў на царскі пасад” [69, с. 316]. 

Дзеля таго каб канчаткова зганьбіць імя Дзмітрыя, Шуйскі нібыта 
“<…> знайшоў нейкага 10-гадовага хлопчыка, сына стралецкага, добра 
за яго заплаціўшы бацькам. Загадаў яго таемна завезці ў Угліч і там, 
забіўшы, таемна пахаваць на тым месцы, дзе некалі цела забітага 
царэвіча Дзмітрыя ляжала. Пачалі тое цела спачатку ў Углічы паказваць. 
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Збегліся людзі, а папы пачалі адразу ж разважаць пра ласку нябёсаў, 
праяўленую да бязвінна забітага, бо праз 16 гадоў пасля смерці цела 
царэвіча было гэтакім жа свежым, нібыта памёр ён сёння, кроў нават на 
адзенні захоўвала свой натуральны колер” [69, с. 318]. 

Між тым пасол Рэчы Паспалітай у Маскве адкідае забабоны 
і прымхі. Шляхціцу ён называе выключна аб’ектыўныя прычыны 
майскай трагедыі ў Маскве. Па-першае, палякі і літвіны былі выбітыя 
людзьмі Шуйскага фактычна па адным: “Калі б палякі прыйшлі да 
згоды, // Загінуць прыкра так не мелі б злой нагоды” [92, с. 5]. Другая 
прычына – звыклыя п’янства, самавольствы і прага да рабункаў сярод 
польскіх гасцей. Ляхі бадзяліся па вуліцах сталіцы, зневажалі жанчын, 
уводзілі ў шал мужчын.

“Каля 4 000 палякаў налічыць можна было ў Маскве, – піша пра 
ўсе тыя падзеі Ю. Нямцэвіч. – Гэты тлум разбэшчанай, добра ўзброенай 
моладзі напаўняў горад страхам і падазрэннямі. Не імкнуліся палякі 
памяркоўнасцю і добрымі паводзінамі ўлагодзіць нянавісць і зайздрасць. 
Пыхлівыя, бо апекаваліся манархам, да пагібелі якога самі прыкладалі 
рукі, не міналі яны ніводнага здарэння, каб не выказаць сваю перавагу і 
нават пагарду да маскавітаў. <…> не аднойчы разагрэтая віном мо ладзь, 
страціўшы розум, бадзялася па вуліцах сталіцы, сваволячы, збіваючы 
гараджан, выбіваючы дзверы, зневажаючы цнатлівых дзяўчат” [69, 
с. 276].

Нарэшце, трэцяя прычына – вайсковы рокаш, які не дазволіў 
Ілжэдзмітрыю І канчаткова падпарадкаваць Маскву. Першымі тады 
паўсталі найміты. Яны патрабавалі выплаты заробкаў і адмаўляліся 
ісці далей. Не было паразумення і паміж кіраўнікамі польска-літоўскага 
войска. Вось як гэты эпізод ацаніў невядомы аўтар улёткі:

 
Вішнявецкі са жменяю ўсяго зацята бараніўся27,
А каб не рокаш той ганебны – меў бы войска,
І сам бы ацалеў, і паслужыў Кароне Польскай [92, с. 6].

Марная смерць лепшых рыцараў Рэчы Паспалітай не дае спакою 
паслу. Перамога над Масквой была ўжо ў руках. Важна тое, што гэта 
перамога ўспрымаецца як магчымасць трыумфу нібыта сапраўднай – 

27 Вось што пра Вішнявецкага паведамляе Ю. Нямцэвіч: “<…> князь Канстанты Вішнявецкі 
меў атрад добра ўзброеных людзей, бараніўся ён адважна і доўга, галота маскоўская нават 
ужывала гарматы, аднак стрэлы ішлі верхам і не дужа шкодзілі” [68, с. 288].
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каталіцкай веры, – сцвярджэння справядлівых законаў Божых у краіне 
варвараў (маскавітаў пасол называе “народам подлым”). Іншымі сло-
вамі, вайна з Маскоўскім княствам інтэрпрэтуецца як крыжовы па ход28. 
Паражэнне новых крыжакоў – адначасова і знак Боскай волі, якая не 
на баку палякаў. Калі б яны хоць на палову гэтак ваявалі, як п’юць і 
балююць, нават Канстанцінопаль быў бы ў руках хрысціян, са шка-
даваннем даводзіць аўтар.

Яшчэ больш цяжкі лёс напаткаў тых, хто выжыў і застаўся ў 
маскоўскім палоне. “Алясніцкі, кашталян малагоскі, Гансеўскі, стараста 
вяліжскі, Станіслаў Віткоўскі, войскі парчэўскі, Ян Сакалінскі, паслы 
з сотняй суправаджаючых іх шляхціцаў і слуг заставаліся ў Маскве 
18 месяцаў” [69, с. 315]. Звернем увагу на тое, што ваявода Сандамірскі 
з дачкой быў вызвалены яшчэ пазней – толькі ў сярэдзіне 1608 г. 

Палон адлюстроўваецца ў тэксце дакумента як хрысціянскае вы-
прабаванне, спосаб вяртання грэшнікаў да Бога. Пры гэтым тлумачэнне 
канцэпту “Бог” зводзіцца да асэнсавання паняцця асабістай свабоды. 

Сядзіш прыкуты. На Радзіме жыта спее.
Аб вольнасці згадаў – і сэрца скрушна млее.
Ні загадаць каня, каб прывітанне перадаць суседу,
Ні чарку ўзняць падчас банкету ці абеду.
Уздыхаеш цяжка збалелаю душой, нябога!
На кайданы зірнеш – згадаеш у малітве Бога.
Пра вольнасць залатую паведаміш цяпер з ахвотай,
Калі з маскоўскага, канешне, вылезеш балота! [92, с. 6].

Свабоду палякі пераўтварылі ў самавольства. Замест таго каб 
падаваць прыклад хрысціянскай міласэрнасці і любасці, яны пралілі 
дарэмную кроў. Пакуты маскоўскіх вязняў – гэта менавіта неабходнае 
зло, горкая таблетка на шляху выздараўлення. Зборны вобраз закутых 
у маскоўскія кайданы рыцараў добра ўкладаецца ў пазнейшы архетып 
кунтушовага д’ябла, які надзвычай распаўсюджаны ў польскамоўнай 
літаратуры мяжы Асветніцтва і Рамантызму.

Павятовы бражнік і забіяка пачатку xvii ст. амаль нічым не 
адрозніваецца ад герояў А. Міцкевіча (Яцак Сапліца), І. Ходзькі (Міхал 

28 Жыгімонта ІІІ на маскоўскую выправу, паводле В. Сабескага, блаславіў Рымскі папа. 
“У ноч Божага нараджэння 1609 г. блаславіў ён меч і капялюш, каб даслаць іх Жыгімонту ІІІ 
як рыцару касцёла. Папа ўручыў той падарунак Мікалаю Вольскаму, маршалку кароннаму, які 
запэўніваў пантыфіка ў тым, што кароль мае выключна місіянерскія мэты” [106, с. 21].
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Лаўрыновіч), Ю. Нямцэвіча (Міхал Глінскі). Праўда, у ХІХ ст. вобразы 
рыцараў-сарматаў падаюцца ў дынаміцы – шляхціц-эгаіст праз пакуты 
становіцца патрыётам (ксёндз Робак з “Пана Тадэвуша”). У xvii ст. 
гэтыя вобразы яшчэ статычныя. Аўтар “Пасла з Масквы…” толькі падае 
сімптомы (дзікая сваволя, бязладдзе ва ўсіх галінах дзяржаўнай улады) 
той хваробы, якая пазней заб’е Рэч Паспалітую. Аднак сама па сабе 
сармацкая ідэалогія не абвяргаецца, яна нават разглядаецца як галоўнае 
цывілізацыйнае адрозненне “палякаў”. 

Завяршаецца тэкст “Малітвай цара” / “Modlitwá Cárowá”. Гэта 
зварот Ілжэдзмітрыя да Бога, у якім самазванец абяцае пашырыць мяжу 
праўдзівай веры:

Божа, ты мае думкі чытаеш, бачыш сэрца маё.
Хачу я ўсяго, каб у свеце гучала імя тваё.
Каб на краі зямлі людзі праўду спазналі,
Каб, дабро аддзяліўшы ад зла, табе дзякуй сказалі.
Калі ж я пайшоў супраць волі тваёй, мой Пане, –
Няхай пакаранне тваё на мяне паўстане. <…>
Калі я не варты маскоўскага трону –
Аддай, міласэрны, другому карону! [92, с. 8].

Словы гэтай малітвы характарызуюць вобраз Ілжэдзмітрыя як ча ла-
века набожнага і шляхетнага. Яго вораг, Васіль Шуйскі, валодае ад ва рот-
нымі якасцямі: ён – жорсткі, падступны вораг і Бога, і чалавека. Такі па-
ды ход, які, з аднаго боку, выключна пазітыўна адлюстроўвае хаўрусніка, 
а з другога – дэманізуе ворага, тлумачыць задачу выдання. Яе аўтар (або 
аў тары) імкнуўся давесці да чытача тое, што вайна за Ілжэдзмітрыя, па 
вя лікім рахунку, – гэта абарона касцёла. Такім чынам, ахвяры Рэчы Па-
спа літай атрымлівалі важны па тых часах сакральны сэнс.

Тэматычна да гэтага выдання падобная ўлётка, якая была надрукавана 
ў 1609 г. (хутчэй за ўсё, паходная друкарня) пад загалоўкам “Песня пра 
злачынства Шуйскага, толькі што здзейсненае, года Божага 1609”29. На 
тытуле – медзярыт з партрэтам мужчыны (верагодна, адлюстроўвае 
Шуйскага). Пад партрэтам подпіс: “Хто жадае пачуць пра зверства тырана 
Шуйскага, які дзякуючы здрадзе забіў Цара Ма скоў скага Дзмітрыя 
Іванавіча”. 

Пачынаецца “Песня…” са згадвання вядомых падзей лета 1605 г., 
калі ў Маскве была выкрыта змова супраць Ілжэдзмітрыя І. Узначаліў 

29 Надпіс на тытуле: “Pieśn o tyránstwie Szuyskiego, teraz uczyniona Roku Panskiego 1609”.
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загаворшчыкаў князь Васіль Шуйскі. М. Карамзін пра гэты эпізод 
паведамляе наступнае: “Шуйскі не доўгі час захоўваў маўчанне ў сталіцы: 
сказаў блізкім, сябрам, паплечнікам, што Расія каля ног хлуса; пераканаў 
у гэтым і народ, праз сваіх хаўруснікаў, купца Фёдара Конева і іншых, што 
Гадуноў і Свяціцель Іоў агалошвалі абсалютную праўду пра Самазванца, 
ерэтыка, зброю ў руках ляхаў і лацінян. Ілжэдзмітрый на той час меў 
яшчэ адданых слуг: Басманаў даведаўся і паведаміў яму пра гэта <…>. 
Узялі Шуйскага разам з братамі пад варту і загадалі судзіць” [12, с. 175].

На смерць даслаў яго Дзмітр, але ад сякеры
Пан сандамірскі яго ўратаваў, бо верыў
Ва ўдзячнасць маскоўскую. Быў ваявода пачцівы.
Умеў дараваць, ды Шуйскі меў розум зласлівы [86, с. 2].

Шуйскі забіў тых, хто не так даўно падараваў яму жыццё. Аўтар 
“Песні…” лічыць гэта сведчаннем шатанскай сутнасці князя-тырана. 
Далейшы змест твора нагадвае трэны Яна Каханоўскага. Гэтак жа 
скрушна апісваецца смерць ні ў чым не вінаватых, закатаваных па 
загаду Шуйскага палякаў: “Прывітай Божа душы бязвінных ахвяраў, // 
Якіх неба сустрэла слязамі. // Якія паветра напоўнілі стогнам” [86, с. 2]. 
Цікава і нязвыкла для падобнага роду дакументаў тое, што Шуйскі 
атрымлівае магчымасць апраўдацца, ён тлумачыць прычыну забойства 
“клятых ляхаў”: 

Смела кажа, што ляхі мір парушаюць.
Што самазванага цара, як хамут, накідаюць.
Што гвалтам пераводзяць у лацінскую веру [86, с. 2].

Гэтымі нібыта хлуслівымі словамі Шуйскі спакушае суайчыннікаў 
(“<…> тым звёў Маскву неразумную”). Аўтар называе князя архікатам, 
які парушыў спакой нават нябожчыка (“<...> узяў з труны мёртвае 
цела [Ілжэдзмітрыя. – В.Е.], // Вывалак за горад і спаліў, набіўшы 
попелам гармату, стрэліў убок Літвы” [86, с. 2]). Відавочна, што сам 
факт падобнай нематываванай жорсткасці выклікаў у жыхароў Рэчы 
Паспалітай панічны страх. Пра гэта сведчыць наступная заўвага: “Праз 
злачынствы Шуйскі царом зрабіўся”. 

Як і ў папярэднім дакуменце (“Poseł z Moskwy”), аўтар “Песні...” 
не стамляецца пералічваць шматлікія тыранствы свайго антыгероя: 
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“апанаваў Маскву”, “скарбы забраў”, “галовы сек”, “чацвяртаваў”, 
“вешаў” і г. д. Паражэнні Шуйскага ад Ілжэдзмітрыя ІІ – своеасаблівая 
Боская наканаванасць. Парадокс, аднак, у тым, што помсту і 
“справядлівасць” маскавітам нясе той, чыім попелам яны не так 
даўно стрэлілі з гарматы. Аўтар гэтага дакумента нават не спрабуе 
растлумачыць, адкуль з’явіўся чарговы Дзмітрый Іванавіч. Канстатуе 
толькі: “<…> перад абліччам цара палякі сабралі немалое войска і 
рушылі на Маскву, дзе атрымалі колькі справядлівых перамог”.

Здзіўляцца сапраўды было чаму… Усё той жа Самуэль Маскевіч, які 
на ўласныя вочы бачыў Ілжэдзмітрыя ІІ, ні на хвіліну не сум ня ва ец ца, 
што перад ім самазванец. Вось што пра яго апавядае ў сваім “Дыярыўшы” 
пан Самуэль: “<…> нейкі Дзмітр замест таго за бі та га Дзмітрыя, цара 
маскоўскага, з’явіўся і даводзіў: “Я і ёсць той са мы Дзмітр, цар маскоўскі, 
гэта мяне масква, сталіцу аддаўшы і ка ра на ваўшы, забіць хацела, але з 
Боскай дапамогай я выратаваўся”. Хацеў ён жаўнераў да сябе далучыць 
імем таго цара Дзмітрыя і Маскву ашу каць, хоць сам там ніколі не быў” 
[61, с. 9]. Характэрна таксама тое, што замест слова “цар” пан Самуэль 
ужывае крыўднае слова “царык” (на прыклад: [61, с. 15]). Згадвае аўтар 
дыярыўша і пана Мехавіцкага, які “<…> знайшоў маскаля, камплекцыяй 
падобнага да нябожчыка Дзміт рыя Іванавіча, узяў яго пад апеку, паміж 
людзьмі кажучы, што цар выр ваў ся з тыранскіх рук маскоўскіх, як 
і раней, у малым веку будучы, уцёк ад Гадунова. Быў жа гэты мужык 
вялікім грубіянам, паводзінаў дужа брыдкіх” [61, с. 17]. Ю. Нямцэвіч, 
асэнсоўваючы тыя падзеі, даводзіць: “<…> ведалі ўсе, што Самазванец 
быў толькі ашуканцам”, аднак праўду пе рамаглі жаданне помсты і далёка 
ідучыя палітычныя планы [69, с. 332]. 

Далейшыя падзеі, пра якія апавядае аўтар “Песні...”, маюць да чы-
нен не да спробы Шуйскага дамовіцца аб сумесных дзеяннях са шведскім 
ка ралём Карлам ix. Іх хаўрус невядомы аўтар называе “сяброўствам 
двух злачынцаў”.

Відаць, Шуйскі, заклапочанасць ты маеш,
Што Карлу, кату, руку паціскаеш. <...>
Крук круку сябра ў справе непачцівай [86, с. 3].

Таго ж меркавання, дарэчы, прытрымліваўся і Ю.У. Нямцэвіч, які 
ў “Гісторыі панавання Жыгімонта ІІІ” пісаў пра Карла ix: “Заахвочаны 
вялікай здабычай, з большым, чым будзь калі імпэтам, вайну працягваць 
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задумаў. З гэтай мэтаю ўваходзіць у таемную змову з Шуйскім, царом 
маскоўскім, <…> жадаючы скрозь распаліць у Польшчы вогнішча, 
падбівае да таго туркаў” [69, с. 208]. Змест дамовы паміж Шуйскім і 
шведамі Ю.У. Нямцэвіч падае ў другім томе згаданай “Гісторыі…”. 
Апроч вечнага перамір’я, якое заключалі дзве дзяржавы, Карл ix аба вяз-
ваўся “<…> даслаць Васілю Шуйскаму 5000 жаўнераў як кон ні цы, так і 
пяхоты” [69, с. 341], а таксама ўзнавіць вайсковыя дзеянні ў Інфлянтах.

Праўда, аўтар “Песні…” не дужа апасаецца шведскага ўварвання, 
бо мяжу вартуе вялікі гетман літоўскі Ян Караль Хадкевіч (“Хадкевіч 
недалёка. Толькі прыляціць якая чутка // Пра шведаў. З’явіцца пан 
гетман хутка”). Яшчэ адна карысная інфармацыя, якая можа зацікавіць 
грамадзян Рэчы Паспалітай, – дэкларуемы пераход некаторых маскоўскіх 
ваяводаў на бок Жыгімонта ІІІ. Калі верыць зместу “Песні...”, сустрэча 
караля з “чатырма памежнымі ваяводамі” адбылася недзе каля Оршы.

Ужо ў Оршу кароль прыцягнуўся. Палкі аглядае,
Тамтэйшая масква з радасцю Яго Міласць вітае.
Пра тое, што Шуйскі нарабіў, усведамляе [86, с. 3].

Працяг гэтай тэмы можна знайсці ў дыярыўшы пад назваю “Навіны 
ад моманту выезду караля яго міласці з Вільні да Смаленска”30, які 
быў надрукаваны хутчэй за ўсё недзе ў канцы 1610 г. Храналагічна ў 
Дыярыўшы падаюцца падзеі ад 18 жніўня 1609 г. да 15 траўня 1610 г. 
Таксама ў выданні змешчаны іншыя дакументы: “Замкі, якія каралю 
ЯМ паддаліся”31; “Інструкцыя паслам нашым, выдадзеная да людзей 
народу як польскага, так і Вялікага Княства Літоўскага, што пад 
Масквой знаходзяцца”32; “Другое пасольства з войска маскоўскага да 
караля ЯМ”33; “Адказ паслам рыцарства Дзмітрыя ад яго каралеўскай 
міласці з абозу пад Смаленскам дадзены, дня 2 лістапада, 1609”34 і інш.

Гэты дакумент цікавы ў тым ліку і тым, што ў ім адно за другім 
згадваюцца вялікія і малыя беларускія мястэчкі: Орша, Смаргонь, 
Маладзечна, Радашковічы, Мінск, Смалявічы, Барысаў і г.д. Спа да рож-

30 Надпіс на тытуле: “Diariusz Wiadomości od wyiazdu K.i.M. z Wilna do Smolenska”.
31 “Zamki co sie Krolow I. M. poddały”.
32 “instructia Posłom naszym dana, do ludzi narodu tak Polskiego iako y W. x. Lit. pod Moską 

lezących”.
33 “Poselstwo wtore z woyska Moskiewskiego do Krola i. M.”.
34 “Respons Posłom Rycerstwa Dimitrowego, od iego Krol: M. z obozu pod Smoleńskiem 

dany dnia 2, Nowembra, 1609”.
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нік Жыгімонта ІІІ і мяркуемы аўтар дыярыўша Самуэль Бельскі (Samuel 
Bielski) падае надзвычай падрабязнае апісанне падзей, звязаных з па-
хо дам войск Рэчы Паспалітай пад Смаленск. Прынцып запісу, вядома,  
храналагічны. 

22 [жніўня]. Прыбылі да Маладзечна, куды таксама казак пана 
аршанскага старасты прыскакаў. Ён паведаміў пра тое, што Скопін, пры-
быў шы на дапамогу шведам, якіх разграміў пан Аляксандр Зба роў скі, 
спачатку адышоў, а потым з тымі ж самымі людзьмі неспадзявана наехаў 
на пана Збароўскага, які дужа неабачна святкаваў перамогу, і так яго атрад 
разбіў, што да абозу Дзмітрыя (сам аднак вярнуўся здаровым) адысці 
мусіў. Страціў шматлікую колькасць людзей сваіх, рэшта ж іх пайшла да 
бліжэйшага замка, і там, як маглі, адбіваліся ад шведаў [35, с. 1]. 

30 [жніўня]. У гэты дзень ад падстарасты магілёўскага прыйшлі 
звесткі, што той выдуманы Дзмітр пісаў у Старадуб, Яраслаўль і іншыя 
памежныя замчышкі, загадваючы людзей нашых свабодна прапускаць, 
калі яны да яго ідуць, а ў тым выпадку, калі людзі каралеўскія нападуць, 
загадаў бараніцца [35, с. 2].

Падобных акалічнасцей, нюансаў, не толькі ваенных, але і побыта-
вых, у Дыярыўшы зашмат. Аўтар побач з важнымі гістарычнымі па дзея-
мі мог згадаць “<…> надзвычай дрэнныя дарогі” ў раёне Смалявічаў і 
Магілёва або распавесці пра мясцовага самадура пана Дэбірскага, на яко-
га каралю скардзілася шляхта: “<…> адных ён закатаваў, іншых абраба-
ваў, шляхціца аднаго коньмі раздавіў”. Аўтар дыярыўша ў каментарыі 
да апісання свавольстваў Дэбірскага робіць прыпіску, якая красамоўна 
ілюструе адсутнасць рэальнай улады ў Жыгімонта ІІІ: “<…> думалі, што 
з ім рабіць, бо зняважыў ён каралеўскую ўладу, аднак вырашылі пакінуць 
гэта да ўзгаднення з панам гетманам” [35, с. 3].

У Оршу, калі верыць Дыярыўшу, кароль прыехаў 4 верасня, а ўжо 
6 верасня мусіў выслухаць справаздачу кароннага гетмана аб сама-
воль ным перасячэнні мяжы ўкраінскімі казакамі. Кароль нават мусіў 
прасіць аршанскага старасту, каб той у лісце да жыхароў Смаленска 
паабяцаў сурова пакараць украінцаў. 15 верасня аддзелы падскарбія 
літоўскага ўвайшлі на Смаленшчыну, шмат шкоды нарабіўшы, “<…> 
аб чым кароль яго міласць дужа шкадаваў, бо ўжо людзі маскоўскія 
схіляліся да добраахвотнага падданства” [35, с. 4]. 19 верасня “<…> 
былі прадэманстраваныя пяць маскавітаў, якія дзеля міру прыйшлі, 
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прасілі пра міласэрнасць і абяцалі крыж цалаваць і жывёлу даваць, абы 
іх не забівалі” [35, с. 5].

У бок маскоўскай мяжы кароль разам з войскам рушыў 21 верасня, 
піша Бельскі, не забываючыся падрабязна апісаць кожную пешую 
і конную харугву. 29 верасня пад сцены Смаленска прыехаў гетман 
каронны. У той самы дзень адбыўся дыялог паміж смалянамі і палякамі, 
які завяршыўся панікай у горадзе: высветлілася, што ўласна кароль 
узначальвае войска.

Аўтар не стамляецца паведамляць самыя дробныя дэталі, пры 
гэтым дэманструе зайздросную абазнанасць, якая можа сведчыць пра 
пэўную блізкасць да канцылярыі караля. Так, 3 кастрычніка Дыярыўш 
паведамляе: “Прыйшлі навіны: немцы пакінулі Скопіна, аднак з Масквы 
грошы даслалі, і тыя зноў вярнуліся”; “Людзі пана браслаўскага ваяводы 
купца смаленскага злавілі, той паведаміў, што толькі 300 стральцоў у 
замку” [35, с. 9].

5 кастрычніка, ноччу, паспытаць шчасця вырашыла нямецкая 
пяхота, якая ледзь у замак не патрапіла, але “<…> мусіла адысці 
з прычыны дужа моцнай страляніны” [35, с. 9]. 6 кастрычніка да 
Жыгімонта ІІІ з’явіліся паслы ад жыхароў Мсціслаўля, якія прысягалі 
на вернасць і паведамлялі, што 200 казакаў і 150 капейшчыкаў выставілі 
[35, с. 10]. 12 кастрычніка прыйшлі навіны пра тое, што калодзежы ў 
Смаленску перасохлі, таму страляць з гармат было немагчыма, “<…> 
ціха зрабілася ў замку” [35, с. 11].

Цікавыя звесткі з’яўляюцца 15 кастрычніка. Самуэль Бельскі піша 
пра тое, што смаляне нібыта выказаліся за тое, каб зрабіцца падданымі 
караля-хрысціяніна. “Аднак Літвы баімся, бо верыць ёй нельга: хаця б 
кароль і крыж пацалаваў, а яна здрадзіць” [35, с. 11]. Праз дзень смаляне 
ўжо даводзілі, што крыж цалавалі цару [Васілю Шуйскаму. – В.Е.]” [35, 
с. 12]. Не менш цікавыя звесткі датуюцца 27 кастрычнікам: “У той самы 
дзень судзілі тых, хто харугву страціў. Паручніка асудзілі да смерці, 
а пешых 17, калі час прыйдзе, на штурм загадалі даслаць у першых 
шэрагах” [35, с. 13].

1 сакавіка Самуэль Бельскі паведамляе пра 60 маскоўскіх вершнікаў, 
якія былі выпраўленыя ў пасольства да караля. “Казалі, што жадаюць 
мець яго за пана. Толькі каб ім веру захаваў, а таксама каб купцам 
можна было з Масквы да Польшчы і з Польшчы да Масквы свабодна 
ездзіць. Жыды таксама каб у Маскве не з’яўляліся, бо ўсе імі надта 
грэбуюць” [35, с. 19]. Як вынікае з рэляцыі С. Бельскага, Жыгімонт ІІІ 
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сустрэў маскавітаў прыхільна і нават падараваў ім каштоўныя сувеніры. 
4 сакавіка быў падстрэлены гайдук, які хацеў у замак уцекчы. Потым 
яго, паведамляе Дыярыўш, павесілі. 18 сакавіка запарожцы перадалі 
каралю вязняў значных – старадубскага ваяводу і 6 баяраў. Месца ж 
само напалову спалілі. Запарожцы ў Дыярыўшы адлюстроўваюцца 
надзвычай негатыўна – як некантраляваны натоўп бандытаў-рабаўнікоў. 
Вось што, напрыклад, паведамляе Бельскі ў запісе ад 20 красавіка: 
“Паслалі пана львоўскага падстолега да Белай з інструкцыяй ад караля 
яго міласці запарожскім казакам, якія, калі ўжо Белая здалася, гвалты і 
рабункі пажадалі чыніць. Прапанавалі нават месцічам адкупіцца ад іх. 
Нападалі на старасту і на людзей каралеўскіх” [35, с. 20].

Адзін з апошніх запісаў Дыярыўша датуецца 25 красавіком. Бельскі 
паведамляе пра ліст, які прыйшоў у абоз Жыгімонта ІІІ з наступнай 
інфармацыяй: “<…> Дзмітр праз царыцу Марыну ў караля аб міласці 
просіць. Шуйскі ўжо моцы не мае. Гарматы з Рыгі, Старадуба і іншых 
месцаў каралю вязуць” [35, с. 21].

Надзвычай цікавымі дакументамі з пункту погляду ўзаема да чы-
нен няў паміж шляхтай і каралём з’яўляюцца апублікаваныя разам з 
Дыя рыўшам ліст ад “войска маскоўскага” (той часткі “палякаў”, якая 
зна ходзілася побач з Ілжэдзмітрыем ІІ) і адказ на гэты ліст караля. 
Падпісалі першы ліст гетман войска Раман Ражынскі і маршалак 
Аляксандр Збароўскі. Шляхта, як вынікае, апасалася гневу караля, які 
мог успрыняць іх службу маскоўскаму цару як здраду. “Зацнай кароны 
польскай рыцарства баіцца, каб тых, хто служыць цару Дзмітрыю ў 
чужой краіне, ваша каралеўская міласць не пачала ўспрымаць як rebelles 
(бунтаўшчыкоў) і свавольнікаў” [35, с. 25]. 

Шляхта клянецца ў вернасці і тлумачыць сваю службу Ілжэдзмітрыю 
адно толькі пошукам славы для Рэчы Паспалітай. “Ні ў чым віны перад 
вашай каралеўскай міласцю не маем, жадаем толькі быць карыснымі”. 
Не абышлося і без скаргаў. Шляхта ўшчувала караля за тое, што ён пачаў 
аблогу Смаленска. “Зараз мы маем, паводле нашых абавязкаў перад 
царом, і з старым ворагам ваяваць, і з новым”. Гутарка тут не столькі 
пра каралеўскае войска (“новы вораг”), колькі пра тых прыхільнікаў 
Ілжэдзмітрыя ІІ, якія адышлі ад самазванца ў выніку “памылкі караля” і 
вярнуліся да Шуйскага. “Рыцарства маскоўскае” не стамляецца на гэтай 
“памылцы” акцэнтаваць увагу. На што Жыгімонт ІІІ адказваў (ліст ад 
2 лістапада, 1609 г.): “Сведчанне вашай вернасці з удзячнасцю прыняў. 
<…> Аднак давялося здзіўляцца і мне, і панам сенатарам, і ўсім тым, хто 
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або чытаў ліст, або слухаў ваша пасольства, як зухвалыя і непрыемныя 
рэчы з лагоднасцю перамяшаліся”.

Жыгімонт ІІІ папракае шляхту ў тым, што яна дбае выключна 
пра ўласныя інтарэсы (“шукае славы і хлеба”), забываючыся пра Рэч 
Паспалітую і пра свае абавязкі. “Той айчыну толькі пакідае, хто пана 
свайго не шануе, а той, хто айчыну і права яе зневажае, выходзіць з 
берагоў вольнасці” [35, с. 28]. Праблема шляхецкай анархіі ў адказе 
караля ці не адна з галоўных. “Любы народ найбольш аздоблены 
свабодамі. Аднак свабоду сцеражэ права, каб не пераўтваралася сва бо-
да ў самавольства дзікае, якое дзяржаву руйнуе. Свабодны чалавек сціп-
лас цю павінен пераважаць, вольнасці свае, якія яму Бог падараваў, дзеля 
зня ва гі і згубы народа свайго не выкарыстоўваць. <…> Той свабоду мае, 
хто на права зважае”.

Кароль папракае шляхту ў тым, што яна самавольна распачала 
вайну з Масквой, справакаваўшы дзеянні ў адказ. “Зведала Польшча ад 
іх учынку, пра які яны кажуць, што няма ад яго шкоды, шматлікага ліха. 
Бо той Шуйскі татараў даслаў на Украіну, адкуль казакі прыйшлі нам 
на дапамогу. Няўжо гэта не шкода, што так шмат з той прычыны вёсак 
разам з дымам пайшло?” [35, с. 29].

Такім чынам, неперыядычныя інфармацыйныя выданні надзвычай 
актыўна адлюстроўваюць маскоўскія падзеі. Выдаўцы, аўтары імкнуцца 
не столькі інфармаваць грамадзян, колькі растлумачыць ім неабходнасць 
удзелу Рэчы Паспалітай у вайне за маскоўскі пасад. Адчуваецца ўдзел 
езуітаў у складанні і рэдагаванні ўлётак, змест якіх усё часцей мае 
рэлігійную афарбоўку.

2.3. НАВІНЫ З фРАНЦЫІ:  
ЗАЎЧАСНАЯ СМЕРЦЬ ГЕНРЫХА IV

Падчас аблогі Смаленска ў 1610 г. (M.DC.x) у Вільні Ян Карцан 
друкуе навіны з Францыі пад назваю “Цырымонія і парадак каранацыі 
Марыны дэ Медзічы каралевы французскай і наварскай, здзейсненая 
ў касцёле Сэн-Дэні 13 мая 1610 г.”35. На тытуле таксама пазначана: 
“Перакладзена з французскай мовы на італьянскую Пятром Бохінá, 
а потым на польскую мову Базылём Юдыцкім”.

35 Надпіс на тытуле: “Ceremonie y Porządek w Koronowaniu Máryny de Medices Krolowey 
Fráncuskiey y Náwárskiey záchowány w Kośćiele ś.Dionizego xiii. Maij. Anno Domini 1610”.
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Пачынае выданне прысвячэнне Яну Ежы Радзівілу, аўтарам якога 
з’яўляецца Б. Юдыцкі. “Маю за тое дзякаваць, міласцівы князь, вашаму 
зацнаму дому, што здолеў далёкія краіны ўбачыць, адведаць святыя 
месцы, жыць пры дварах вялікіх манархаў”. Б. Юдыцкі тлумачыць 
свайму апекуну мэту выдання, якое, на яго думку, не толькі праінфармуе 
чытача, але і падштурхне да роздуму: “Знайшоўшы крыху часу паміж 
справамі службовымі, якія я выконваю пры двары бацькі36 вяльможнага 
пана і дабрадзея майго, каб перакласці з італьянскай мовы на польскую 
і выдаць у свет звесткі пра тыя тры дні, якія вызначылі лёс Францыі. 
Прачытаўшы гэта, кожны лёгка зразумее, што наша Каралеўства 
польскае можа даць прыклад паслухмянасці і павагі да караля, пана 
свайго, усяму свету” [32, с. 3].

У звароце “Да чытача” Б. Юдыцкі каротка паведамляе тыя звесткі, 
якія былі прадгісторыяй смерці Генрыха iv і каранацыі яго жонкі 
Марыі Медзічы. Аўтар піша пра планы караля весці вайсковыя дзеянні 
ў Нямеччыне. “Калі кароль вырашыў пачаць вайну, то найперш пажадаў 
каралеву сваю каранаваць і ў горад Парыж уезд ёй аздобіць” [32, с. 6]. 
Аўтар апавядае пра нечуваную пыху, раскошу, якія спадарожнічалі 
каранацыі: “Францыя такога ніколі не бачыла! З’ехаліся ў горад 
князі, сенатары, ураднікі каралеўскія і іншыя паны, якія на каранацыі 
прысутнічаць павінны”. Большую частку апавядання займае пералік 
французскіх дваран, святароў. Надзвычай падрабязна падаецца апісанне 
абраду каранацыі ў Сэн-Дэні, акцэнт робіцца на рэлігійнасці каралевы, 
якая “<…> раскрыжаваўшы рукі ляжала перад амбонам і малілася”.

“Потым яе з падлогі ўзнялі. Кардынал, узяўшы Св. Памазанне і 
прамаўляючы малітву, памазаў галаву (якую перад гэтым адкрылі), 
грудзі каралевы і пярсцёнак на палец яе ўздзеў” [32, с. 10].  

Аднак усё ж большую ўвагу аўтар надае не каранацыі Медзічы, 
а забойству Генрыха iv37. Нават простая канстатацыя смерці караля 
выклікае навальніцу эмоцый і пераўтвараецца ў сапраўдны трэнас. 
“Нарэшце каралева бласлаўлёная і ўганараваная з непераказальнай 

36 Маецца на ўвазе Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка.
37 Забойства караля ў Францыі толькі ўяўляецца падзеяй дужа далёкай ад Рэчы Па спа-

літай і яе грамадзян. Так, сведкам тых падзей (нават ледзь не ўдзельнікам) быў бацька бу-
ду чага караля Яна Сабескага Якуб Сабескі. Вось што пра гэта піша Уладзіслаў Сыракомля: 
“Якуб Сабескі быў каля брамы Св. Марціна і чытаў старажытныя надпісы, калі вулічны галас 
абвесціў пра смерць караля. Парыжскі натоўп абвінаваціў у тым палякаў, якія жылі ў сталіцы, і 
Сабескі правёў ноч у страху. Пахаванне Генрыка iv, суд над Равальякам і, нарэшце, надзвычай 
тэатральны абрад каранацыі Людовіка xiii займаюць шмат месца ў дыярыўшы Сабескага” 
[105, с. 6].
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пыхай. <…> Але што з таго!? На наступны дзень, у пятніцу 14 мая, 
у дзень нешчаслівы для каралеўства французскага неспадзяваны і 
жорсткі выпадак спыніў усеагульную радасць, трыумф пераўтварыў у 
жалобу” [32, с. 11].  

Уласна сам момант забойства Генрыха падаецца надзвычай 
падрабязна: указваецца месца здарэння, пералічваюцца спадарожнікі 
манарха. Забойца караля Франсуа Равальяк падаецца як чалавек “апан-
та ны д’яблам”. “У вузкім завулку чалавек, дух якога падпарадкаваў 
сабе д’ябал, з нажом раптоўна накінуўся на караля, два разы яго ўдарыў, 
прабіўшы грудзі з левага боку”. Аўтар імкнецца не толькі канстата-
ваць факт гібелі караля, але і праводзіць расследаванне. Перадусім яго 
здзіўляе тое, што гвардыя не перашкодзіла забойцы. Выклікае сумненне 
таксама жаданне Марыі Медзічы даведацца пра тое, хто Равальяка 
намовіў на забойства караля. “Сядзіць столькі часу ў турме, аднак 
выпытаць у яго нічога не ўдаецца”, – піша невядомы сучаснік тых 
падзей. І гэта пры тым, што злачынца – “просты француз з Ангулема, 
які мае жонку і дзетак”. 

Цікавы каментарый да гэтых падзей, які хутчэй за ўсё падае 
Б. Юдыцкі ў канцы 12 аркуша выдання. “Трэба думаць, што Францыя 
пераўтварылася ў дзікую пушчу, бо настолькі страшныя пачвары ў ёй 
нараджаюцца, што забіваюць манархаў, памазаннікаў Божых”. 

Другая частка выдання пачынаецца з “Плачу Францыі з прычыны 
смерці Генрыха чацвёртага, караля французскага і наварскага…”38. 
Гэта выдатны прыклад эпітафіі (перакладчык называе яе звыкла для 
Рэчы Паспалітай “трэнам”). Перадусім аўтар стварае вобраз магутнага 
манарха, непераможнага рыцара, асветленага і справядлівага палітыка. 
Смерць Генрыха падаецца як трагедыя для ўсіх хрысціян. Стыль эпітафіі 
нагадвае барочныя надтрунныя казанні другой паловы xvii ст.: гэтакі ж 
самы россып метафар, наяўнасць гратэску, рэзкае супрацьпастаўленне 
дабра і зла, паралелі з антычнай міфалогіі.

“Толькі ўзяўшы пяро ў рукі, каб усе тыя ўрачыстасці ў Францыі 
(уезд каралевы) апісаць, мушу змяніць тон, каб нараканні Францыі 
і скруху непераказальную французаў перадаць. Кароль, светлага 
ўспаміну бацька ваш, пакінуў па сабе настолькі вялікую славу, што маё 
сціплае пяро не ў стане пра яе распавесці. Трэба мець талент, здольны 
ўзняць з труны Ахілеса, каб апісаць яго перамогі і яго адвагу” [32, с. 17]. 

38 “Część Wtora. Wzdychanie Franciey nad śmiercią wielkiego Henryka czwartego Krola 
Francuskiego y Nauarskiego gdzie się y Wierność Francuska wyraza”.
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Таксама ў другой частцы выдання размешчанае апісанне пакарання 
Франсуа Равальяка (яго аўтар называе “зласлівым вырадкам” і “пахолкам 
д’ябла”). Гэтаму моманту прысвечаны цэлы раздзел. Уверсе 30 аркуша 
выдання можна прачытаць: “Пакараны злачынца 27 мая, року 1610-га 
наступным спосабам. Пазногці яму з усіх пальцаў спачатку пазрывалі. 
Потым у калодку ўзялі яго руку правую, у якой быў нож, і свечкамі яе 
спалілі. Рамянямі скуру з яго здзіралі і порахам раны пасыпалі, а таксама 
волавам расплаўленым палівалі. Потым яго коньмі чатырма разарвалі 
на часткі, якія потым спалілі. А попелам набілі гармату і, стрэліўшы, 
па ветры развеялі. Нарэшце бацьку яго, матку, братоў, жонку, дзяцей, 
кроўных з дамоў іх і дзяржавы французскай выгналі”. 

Завяршае выдадзеную Янам Карцанам улётку “Ліст з Парыжа ад 
2 чэрвеня 1610 г.” Невядомы карэспандэнт паведамляе: “Цела караля 
аж да гэтага часу ў цынкавай труне, бальзамам намазанае, у палацы 
знаходзіцца. <…> Распавядаюць дактары, якія яго разразалі, што ніколі 
такіх здаровых вантробаў без жаднага намёка на хваробу не бачылі. 
Сцвярджаюць, што жыў бы яшчэ кароль гадоў 40. Сэрца яго захоўваецца 
ў айцоў езуітаў, а цела праз 40 дзён таксама будзе накіраванае ў касцёл 
езуітаў у Парыжы і там з вялікай пашанай пахаванае будзе” [32, с. 31].

Спецыфіка падачы гэтай інфармацыі, каментарыі перакладчыка 
і, магчыма, выдаўца даюць падставы меркаваць пра тое, што навіны з 
Францыі мелі свайго калектыўнага адрасата ў Рэчы Паспалітай. Гутарка 
пра тых, хто быў катэгарычна незадаволены ўнутранай і знешняй 
палітыкай Жыгімонта ІІІ, наважваючыся не толькі гучна пратэставаць 
на соймах, але і выступаць супраць караля са зброяй у руках. Лёс 
забойцы Генрыха многіх павінен быў і папярэдзіць, і супакоіць.

2.4. ДОЎГАСТАЯННЕ ПАД СМАЛЕНСКАМ:  
ТОЛЬКІ ПАЗІТЫЎНЫЯ НАВІНЫ

У 1611 г. з’явіўся цэлы шэраг польскамоўных і нямецкамоўных 
выданняў, прысвечаных узяццю Смаленска войскам караля Жыгімон-
та ІІІ. Перадусім згадаем віленскае выданне Яна Карцана пад назваю 
“Штурм радасны смаленскі, які быў шчасліва здзейснены ў гэтым 
1611 г., 13 чэрвеня”39. На тытуле выдання пазначаны і яго аўтар – вядомы 

39 Надпіс на тытуле: “Szturm pocieszny smolenski ktory był odprawowany szcźęśliwie w roku 
teráznieyszym 1611, 13 dniá cźerwcá”.
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на пачатку xvii ст. польскамоўны паэт Бальтазар Озіміньскі / Baltazar 
Ozimiński. Пачынаюць выданне акраверш, у якім зашыфравана назва 
ўзятай крэпасці (“Smolinsk”), і прысвячэнне каралевічу Уладзіславу, 
якога аўтар называе сынам велічнага бацькі, здолеўшага пашырыць 
славу і межы Каралеўства польскага. Звяртае на сябе ўвагу выключна 
польскі акцэнт, які робіць Б. Азіміньскі, – у прысвячэнні паэт услаўляе 
рыцараў Каралеўства і нават словам не згадвае Вялікае княства. І гэта 
пры тым, што ў самой паэме “Штурм радасны смаленскі” Літве надаецца 
надзвычай вялікая ўвага. Працытуем прысвячэнне:

“Апісанне кароткае здабыцця таго замка, дзякуючы крываваму 
штурму (як іншым народам, так і Кароне нашай вялікую славу, радасць 
той штурм прынёс, а ворагаў Кароны папярэдзіў і суцішыў, прабіў шлях 
да большай яшчэ славы і радасці таго Каралеўства польскага), ахвярую 
і прыношу вашай каралеўскай міласці” [111, с. 4].

Пачынаецца тэкст з пераліку тытулаў Жыгімонта ІІІ “караля поль-
скага, князя літоўскага. // Як рускага і мазавецкага, так і северскага”. 
Заўважым, што ў прысвячэнні Уладзіславу iv смаленскія землі Баль та-
зар Азіміньскі называе “Северскім княствам” (“rekuperowánie zacnego 
Księstwa Siewierskiego”). Важна таксама тое, што гутарка ў паэме не 
пра заваяванне Смаленшчыны, а менавіта пра яе законнае вяртанне 
ў рукі караля. Пры гэтым маскавітаў Б. Азіміньскі называе “народам 
грубым, варварскім, пыхлівым”, далёкім ад сапраўднага хрысціянства. 
Гарнізон горада (людзі, пазбаўленыя свабоды, ледзь не дзікуны) выразна 
супрацьпастаўляецца польска-літоўскай шляхце – вольным рыцарам, 
якія ўвасабляюць вартасці хрысціян. 

Істотна таксама тое, што Смаленск параўноўваецца з легендарнай 
Трояй – гэтакай жа непрыступнай і магутнай, аднак пераможанай дзя-
куючы рашучасці людзей. Працяглая аблога горада ў паэме – вы пра ба-
ванне мужнасці, а самае галоўнае – веры караля і яго падданых у Боскае 
наканаванне.

Калі б Энэй паўстаў, пабачыў сцены мураваныя да неба.
І без малога сорак вежаў, што салютуюць аж трасецца глеба.
То мусіў бы, на замак непадступны гледзячы, здзіўляцца
Таму, што ні мячом, ні хітрасцю да сцен яго не падабрацца!
Два без трох месяцаў гады той Ахілес, вядомы свету
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Як наш кароль і гаспадар, настойліва ішоў да мэты –
Смаленск трымаў у аблозе, пра перамогу пільна дбаў
Над горадам, які і без таго ўжо Бог наш сам яму аддаў! [111, с. 6].

Матыў наканаванасці, неадваротнасці перамогі – адзін з асноўных 
у тэксце. Ён таксама пэўным чынам і апраўдвае, робіць “законным” 
уварванне Жыгімонта ІІІ у межы Маскоўскага княства. Так, у творы 
можна прачытаць: “Еўропа – сведка: Бог цярпець далей ужо не можа / Іх 
[маскавітаў. – В.Е.] думкам ганарлівым крэс на небе ён паложа” [111, с. 6]. 
Нязвыкла для Вялікага княства праваслаўныя маскавіты называюцца 
гэтак жа, як і пратэстанты, – “недаверкамі”, якія “<…> ерась з вераю 
мяшаюць, аднак праўдзівых звестак ні пра Бога, ні пра Троіцу не маюць” 
[111, с. 9]. У любым выпадку, Б. Азіміньскі імкнецца да максімальнай 
дэгуманізацыі ворага як народа варварскага, не здольнага прымаць 
каштоўнасці свабоднага грамадства Рэчы Паспалітай. У сувязі з гэтым 
паказальнай з’яўляецца наступная заўвага адносна нематываванай, 
з пункту погляду аўтара, зацятасці смалян: “У северскай зямлі жыў бы 
сабе ў спакоі ваявода, // Які б з палякамі мір вечны заключыў і згоду”. 
Аднак працягнутую руку караля “мясцовы князь” Міхал Барысавіч 
Шэін узяць не пажадаў і тым сам, уласнаручна, зруйнаваў свой горад 
(“Люд маскоўскі сам разбурыў той моцны горад” [111, с. 7]).

Як можна заўважыць, дакумент выконвае не столькі інфармацыйную 
функцыю, колькі ідэалагічную. Б. Азіміньскі тлумачыць каралевічу, 
а таксама грамадзянам Рэчы Паспалітай прычыны доўгастаяння пад 
Смаленскам, якое патрабавала вялізных фінансавых і людскіх выдаткаў. 
Магчыма, гэты тэкст быў звернуты таксама і да гетмана вялікага 
літоўскага Яна Караля Хадкевіча, які меў аўтарытэт у войску і, паводле 
Вацлава Сабескага, катэгарычна выказваўся супраць маскоўскага 
паходу40 (як, дарэчы, і шматлікія іншыя “паны літоўскія”, у тым ліку і 
Радзівіл Сіротка41 [106, с. 28]).

Разам з імі змест улёткі мог адрасавацца, падкрэслім гэта яшчэ раз, 
і да ўсіх незадаволеных унутранай і знешняй палітыкай Жыгімонта ІІІ. 

40 Цытуем В. Сабескага: “<…> супраць той вайны выступіў славуты гетман Ян Караль 
Хадкевіч, які не хаваў таго, што не ўхваляе каралеўскай выправы да Масквы і нават караля яго 
міласць папракаў за тую выправу, і з той прычыны сварыўся з прадстаўнікамі адваротнага лагеру, 
якія “тое піва [вайну маскоўскую. – В.Е.] наварылі” [106, с. 28].

41 Зноў цытата з В. Сабескага: Сам Радзівіл Сіротка быў супраць той вайны. “Добрасумленны 
чалавек, як піша ва ўспамінах Альбрэхт Радзівіл, адпрэчваў ён ідэю той вайны, чым няласку 
караля на сябе наклікаў і лямант узбудзіў з боку святароў” [106, с. 27].
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А такіх хапала і без гетмана, бо падстаў для крытыкі было шмат. 
Перамога пад Смаленскам апынулася піравай і на самай справе 
выглядала як ваеннае паражэнне – замест таго, каб ісці на Маскву, войска 
Рэчы Паспалітай вярталася на радзіму. Функцыя ўлётак, падобных той, 
аўтарам якой з’яўляецца Б. Азіміньскі, заключалася ў даданні аптымізму 
ў агульны сумны настрой. З гэтага пункту погляду і варта, на нашу 
думку, ацэньваць малюнак апошняга дня аблогі Смаленска (13 чэрве-
ня / 3 чэрвеня 1611 г.), створанага не проста паэтам, але яшчэ і сведкам 
падзей (як вынікае са зместу прысвячэння).

Штурм быў, як вядома, запланаваны апоўначы. Паводле Ю. Ням -
цэвіча, спачатку пад сцены з заходняга боку замка рушылі жаў не  ры 
камянецкага кашталяна Стэфана Патоцкага, які “<…> разам з пя хо тай 
і казакамі, драбіны прыставіўшы да муроў, першым ускочыў на вал і, 
узняўшы шаблю, закрычаў: “За мной, браты!”. На той заклік з ахвотай 
адгукнулася рыцарства. Занепакоеныя раптоўным нападам мас ка віты 
кінуліся да зброі, ударылі ў вялізныя званы” [67, с. 8]. Б. Азі мінь скі так 
адлюстроўвае гэты эпізод: 

Стэфан Патоцкі рушыў, за ім гусары ўслед пайшлі. 
З адважным сэрцам, здатныя на ўсё яны былі!
Без ваганняў да сцен падскочыла ўся тая немалая сіла.
“Літва!” – між тым масква спалохана загаласіла! 

Спадарожнічала Стэфану Патоцкаму пяхота Яна Вэйхера. Аўтар 
улёткі адлюстроўвае яго як адважнага немца з узнятай шпагай у руцэ 
[111, с. 7]. Два атрады ўзняліся на муры і хутка выбілі маскавітаў, 
аднак апынуліся пад шалёным агнём з вежаў і з долу. Наступны эпізод 
гэтай бітвы звязаны з гераічным учынкам Барталамея Навадворскага, 
які (цытуем Ю. Нямцэвіча): “<…> угледзеў каля адной з брамаў лёхі 
падземныя, заклаў туды выбухоўку і сам, уласнай рукой, яе запаліў. 
Выбух быў настолькі магутны, што развярнуў мур на трыццаць 
локцяў увышыню і на дванаццаць ушырыню, куды адразу ж патрапіла 
пяхота Дарагастайскага42 і Навадворскага” [67, с. 9]. Амаль слова ў 
слова паўтарае гэту версію і Б. Азіміньскі, згадваючы пралом у сцяне 
велічынёй з “восем вялікіх сажняў” [111, с. 8]. 

Уварваўшыся ў горад, жаўнеры распачалі жорсткую расправу над 
смалянамі. Гэты ганебны эпізод у гісторыі ўзяцця цвердзі Б. Азіміньскім 

42 Маецца на ўвазе славуты аўтар “Хіпікі, або Кнігі пра коней” маршалак Вялікага Княст-
ва Літоўскага Крыштоф Дарагастайскі (падрабязней пра гэта: [36]).
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толькі згадваецца. Паэт піша пра страх, які апанаваў смалян пасля таго, 
як “літва” патрапіла ў горад. Распавядае пра тое, што гараджане разам з 
дзецьмі кідаліся ў агонь, а купцы, баяры, іх жонкі, дзеці “зніклі разам з 
порахам і дымам”. Гутарка тут, відавочна, пра выбух падземнага складу 
з порахам, які знішчыў так званы Манамахаў сабор разам з людзьмі, 
якія там схаваліся. Ю. Нямцэвіч назваў гэту трагедыю “канцом свету”: 
“<…> гук выбуху настолькі быў жахлівы, што, здавалася, разышлася 
зямля, скаланулася неба. Енчанні гінучых, рассыпаюцца муры, апа-
даюць на зямлю святыні Божыя” [67, с. 10]. 

У гэтых словах беларуска-польскага асветніка гучыць боль за 
лю дзей, якія бязвінна загінулі. Аднак у паэме Б. Азіміньскага такога 
шкадавання няма. Хутчэй, наадварот, аўтар разглядае гэты выпадак, 
як жорсткае, але справядлівае пакаранне маскоўцаў за майскую разню 
1606 г. Варта тут улічваць час напісання твора – надзвычай жорсткі, 
крывавы пачатак xvii ст.: “Перад тым яны нашых забілі ці мала? // 
Неба ім у адказ пакаранне за гібель бязвінных даслала”.

У 1611 г. у Познані (друкарня Яна Вольраба / Janá Wolrabá) вый шла 
яшчэ адна рыфмаваная рэляцыя, прысвечаная ўзяццю Смаленска. Яе 
назва “Штурм смаленскі”43. Гэта ўсяго толькі адзін аркуш, які змяшчае, 
тым не менш, надзвычай яркі ў мастацкіх адносінах тэкст:

Адны ставілі драбіны,
Другія падкладалі міны,
Порах у лёхі падсыпалі – 
Горад з трэскам узарвалі!
Шляхетная жаўнераў справа.
Іх вечна акрыляе слава! 

Ніякай дадатковай інфармацыі ўлётка не падае. Аўтар лічыць 
чарговае паражэнне Масквы заканамерным пакараннем Боскім (“Бог 
маскоўскую карае здраду”) і ўзнагародай Рэчы Паспалітай за доў га цяр-
пенне і пакуты грамадзянскага супрацьборства:

Бог пасля нашага рокашу44 крывавага
Да Польшчы мае стаўленне ласкавае [112].

43 Загаловак: “Szturm smolenski”.
44 Хутчэй за ўсё, маецца на ўвазе рокаш супраць Жыгімонта ІІІ, узняты шляхтаю і 

некаторымі магнатамі (у тым ліку Янушам Радзівілам) у 1606–1607 гг.
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Яшчэ адзін дакумент, які датычыцца аблогі Смаленска, выйшаў у 
1611 г. пад назваю “Кароткае і праўдзівае апісанне ўзяцця Смаленска, 
галоўнага замка Княства Северскага”45. Улётка складаецца з чатырох 
аркушаў. Месца выдання не пазначана. Аднак шрыфт, мова дакумента 
надзвычай падобныя да аналагічных віленскіх выданняў Яна Карцана.

Змест улёткі не істотна, аднак усё ж адрозніваецца ад зместу 
прааналізаваных намі вышэй крыніц. Так, напрыклад, аўтар “Кароткага 
і праўдзівага апісання…” указвае прычыну выбуху парахавога склада 
каля сабора. У прыватнасці, ён піша пра тое, што смаляне падпалілі адну 
з вежаў. Агонь перакінуўся на драўляныя дамы горада. “Вецер дзьмуў 
у бок старога замка, дзе царква архіепіскапа была, а ў ёй было шмат 
багаццяў – як грошай, так і золата, тавараў. <…> Побач з той царквой 
у глыбокіх склепах знаходзілася шмат пораху, да якога агонь і дайшоў” 
[51, с. 3].

“У тым штурме нашых не загінула больш за 15 чалавек, – паведамляе 
ўлётка, – гэта калі не лічыць тых, якія царкву рабавалі. Такіх магло быць 
чалавек 20 або нават і 30. Параненых – некалькі соцень. Паміж імі і 
пан Гарэцкі, казацкі ротмістр. Чалавек рыцарскі, ён ад стрэлу памёр 
на наступны дзень. Масквы ж пабітай – некалькі соцень. Тых, хто 
згарэў, відно, дужа шмат, у тым ліку хворых, якія ад агню ратавацца не 
маглі. Людзі ж маскоўскія натоўпамі кідаліся ў агонь. Манахаў, папоў 
шмат пагарэла. Баяліся яны жорсткасці нашых. Хаця мы добра да ўсіх 
ставіліся, апроч тых, хто бараніўся” [51, с. 3]. 

2.5. МАСКОЎСКАЯ ТРАГЕДЫЯ: 
З ДАЗВОЛУ І БЕЗ ДАЗВОЛУ “ЦЭНЗУРЫ БІСКУПАЎ”

У 1611 г. у Познані (друкарня Яна Вольраба) была надрукавана ўлётка 
пад назвай “Паражэнне цудоўнае войска маскоўскага ў сталіцы пасля 
шчаслівага ад’езду К.Я.М. праз Жаўнера, які там быў і на выратаванне 
каралём яго міласцю адпраўлены, атрыманае”46. Пад гэтым загалоўкам 
можна было прачытаць: “З якога кожны дакладна зразумець можа, што 
ўласна сам Бог ваюе разам з Каралём яго міласцю, панам нашым, і сам у 

45 Надпіс на тытуле: “Krotkie á prawdziwe opisánie wzięćia Smolenská, przednieyszego 
zamku Pánstwá Siewierskiego”.

46 Надпіс на тытуле: “Poraszka cudowna vvoyska moskievvskiego v stolice po sczęslivvym 
odiechaniu K.i.M. przez Zołnierzá támze będącego y na rátunek od Krolá iego Mośći poslánego 
otrzymána”.
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рукі нашы аддае таго ворага і тую дзяржаву маскоўскую”. Гэта рыфмаваны 
мастацкі твор, якому папярэднічае прысвячэнне кашталяну хелмскаму 
Міхалу Канарскаму. Подпіс пад прысвячэннем, як можна меркаваць, 
аўтара ўлёткі Міхала Гофманьскага (Michała Hofmańskiego). Перадусім 
ён тлумачыць, чаму ўзяўся за пяро. Паэт услаўляе вайсковыя подзвігі 
сучаснікаў, якія лічыць сведчаннем прыхільнасці Бога да Рэчы Паспалітай: 

Вораг сталічны – тысяч каля ста, ці крыху меней, 
Або, як пішуць навіны, нават значна болей – 
Разбіты ўшчэнт. У гэтым цуд ёсць Божы.
Як і за першы цуд, падзякаваць мы небу можам.

Калі з першым цудам усё, здаецца, зразумела: Міхал Гофманьскі 
мог мець на ўвазе ўзяцце Смаленска (“Пра Смаленск не думаю. <…> 
Думаю пра тое, што новага Пан Бог даў”), то цуд другі – паражэнне 
“ворага сталічнага” – патрабуе пэўных тлумачэнняў. На пачатку твора 
аўтар даволі доўга разважае на тэму Боскай наканаванасці. Ледзь не 
адну трэцюю ўсяго тэксту займаюць тэзісы пра караля як пра Боскага 
выбранніка і пра неабходнасць добрасумленнай службы каралю як 
прадстаўніку неба на зямлі. Паражэнні знешніх і ўнутраных ворагаў 
Жыгімонта ІІІ М. Гофманьскі разглядае як заканамернасць, прыводзячы 
ў якасці відавочнага прыкладу паражэнне шляхты падчас сумнавядомага 
рокашу Зэбжыдоўскага (1606–1609 гг.).

У рокашы – мінулага фатальнай справе – 
Паўстала ласка Божая да караля на яве. 
Так, людзі пажадалі, каб наш пан скарыўся, 
Але насуперак таму, зноў цуд адбыўся:
Зухвалыя ля ног у караля аб літасці прасілі [91, с. 5]. 

Непасрэдна да прадмета гутаркі аўтар звяртаецца толькі на 6-й 
старонцы выдання. Перадусім ён піша пра “<…> вялізнае маскоўскае 
войска, якое зноў сабралася”, і пра жаўнераў яго міласці караля, якія 
мусілі зачыніцца ў маскоўскім замку і вытрымліваць працяглую аблогу. 
Вось як апісваецца катастрафічная сітуацыя, у якой апынулася залога:

Дайшлі да таго, што моцна галадалі,
Нічога – ні хлеба, ні вады ў рот не бралі.
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Нарэшце коней уласных давялося з’есці,
Ды так, што ўсяго адзін застаўся. Дзесьці
Паўтараста залатовак каштаваў, а мо і болей… [91, с. 6].

Зноў жа, паводле аўтара прыведзеных вышэй радкоў, выратаваў 
“маскоўскіх вязняў” Ян Караль Хадкевіч (“Нарэшце дапамога прыйшла 
ад гаспадáра, // Хадкевіча славутага Айчына ім даслала”). Такім чынам, 
гутарка ў творы вядзецца пра эпізод, які непасрэдна звязаны са з’яўленнем 
пад Масквой вялікага гетмана Вялікага Княства Літоўскага. Адбылося 
гэта 6 кастрычніка 1611 г. Сведка тых падзей Самуэль Маскевіч пісаў: 
“Доўгачаканы, на вялікую для нас радасць прыйшоў ясны пан гетман 
літоўскі Хадкевіч пад сталіцу” [61, с. 68]. Праўда, радасць маскоўскага 
гарнізона не была працяглай: “Усяго войска ледзь дзве тысячы пры 
сабе меў, ды і то ад Смаленска куды большую частку прывёў, чым з ім 
вярнулася літвы з Інфлянтаў. І як мы яго з вялікай ахвотай чакалі і рады 
яго з’яўленню былі, так цяпер рукі апусцілі і сэрца страцілі” [61, с. 68]. 
Як можна заўважыць, падстаў для вялікага аптымізму ў маскоўскай 
залогі не было. Яшчэ адна дэталь, якая прымушае з вялікім сумненнем 
паставіцца да таго, што аўтар улёткі адначасова быў і сведкам тых 
падзей. 

Побач з рыцарам “неўміручай славы” Хадкевічам М. Гофманьскі 
згадвае Яна Пятра Сапегу, пра якога Маскевіч піша, што ён “памёр у 
сталіцы 8 ліпеня, нядоўга пахварэўшы” [61, с. 63]. Цытуем М. Гоф-
мань скага: “І той Сапега, жаўнер надзвычай слаўны, // З палком сваім 
адважным у Маскве ўжо даўні. // І ён вялікую мужнасць перад ворагам 
паказаў” [91, с. 7]. Іншымі словамі, аўтар гэтых радкоў не ведае пра 
смерць Сапегі. І гэта не дзіўна, бо звесткі да Каралеўства даходзілі са 
спазненнем у 2–3 месяцы. 

А вось тое, што сапраўды здзіўляе, дык гэта далейшы змест улёткі, 
які мала суадносіцца з гістарычнай рэальнасцю. Па-першае, замест 
звыклай ваеннай рэляцыі аўтар, па сутнасці, збіваецца на касцельнае 
казанне, запрашаючы суайчыннікаў не “станавіцца мужна на пляцы”, 
а ўсяго толькі прасіць Бога аб паражэнні Масквы. Згадвае М. Гофманьскі 
і нязгоду ў маскоўскім абозе (“Масква паміж сабой не мае згоды. // Сама 
сабе нямала робіць шкоды!” [91, с. 7]). У той самы час ні слова няма ў 
тэксце пра нязгоду ў абозе гетмана літоўскага. Відавочца тых падзей 
проста не мог не згадаць жорсткія суды над эксцэсантамі, крымінальнымі 
злачынцамі і марадзёрамі, якія распачаў “суворы” Хадкевіч. Гэтак жа 
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сама нельга было не згадаць і пра шматлікіх незадаволеных гэтымі 
судамі жаўнераў. Зрэшты, справа была не толькі ў судах. Сапраўдным 
выпрабаваннем для палякаў і літвінаў зрабіўся голад і недахоп фуражу 
для коней. С. Маскевіч на гэты конт адзначае: “Ужо голад катаваў 
войска, а найбольш коні пакутавалі, бо мех збожжа быў даражэйшым за 
мех перцу” [61, с. 69].

У такой сітуацыі “з ахвотай выйсці з замка, каб з’ехацца з масквой”, 
як піша М. Гофманьскі, было наўрад ці магчыма. Аднак, паводле 
аўтара ўлёткі, два гетманы [Хадкевіч і Сапега. – В.Е.] нібыта сапраўды 
атакавалі маскву з двух бакоў, хутка змяшалі варожыя шэрагі і “шмат 
пабілі адыходзячых”. Згадваюцца і непасрэдныя ўдзельнікі “славутай 
перамогі” – Казаноўскі, Струсь, Гансеўскі, Дзялыньскі, Карэцкі.

Значна большае войска разгромленае,
З Боскай дапамогай у друз патоўчанае.
Нешта падобнае ў даўніх часах сустракаем.
Пра Язафата ў пісанні жыдоўскім чытаем [91, с. 9].

Ці варта казаць пра тое, што ні Ю. Нямцэвіч, ні С. Маскевіч гэты 
эпізод не згадваюць зусім. Маскевіч падае апісанне толькі дробнай 
сутычкі з масквой падчас вяртання ў Крэмль з правіянтам. Адбылося 
гэта 18 снежня ў перыяд анамальна халоднага надвор’я. “З правіянтам 
да сталіцы ішлі мы 18 снежня. Князь Карэцкі быў у нас палкоўнікам. 
І я з ім пайшоў. Усіх нас ледзь 500 чалавек да бою магло стаць. Маразы 
вялікія былі ў той час, <…> надышла масква і адбіла колькі вазоў з 
правіянтам, але не шмат” [61, с. 71].

Яшчэ адзін удзельнік тых падзей мазырскі харунжы Юзаф Будзіла  
(Józef Budziłło), аўтар знакамітага дыярыўша з апісаннем голаду ў 
маскоўскім замку, згадвае сутычку з рускім войскам, якая адбылася 
6 кастрычніка 1611 г. Харугвы Хадкевіча і Сапегі перайшлі на другі 
бок ракі Масквы і паспрабавалі ўзяць штурмам умацаванні ворага. 
Завяршылася ўсё адыходам гетмана ўбок Краснага Cяла. Палкі Сапегі, 
як паведамляе Ю. Будзіла, з прычыны надзвычайнага голаду пайшлі ў 
Суздальскую зямлю і ўдзельнічаць у маштабных бітвах не маглі. 

Такім чынам, улётка пад назваю “Паражэнне цудоўнае войска 
маскоўскага…”, на наш погляд, выконвала выключна ідэалагічную 
функцыю. У той час калі звесткі з Масквы станавіліся ўсё больш 
трывожнымі, трэба было супакоіць грамадзян, схаваць ад іх інфармацыю, 
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якая мела негатыўны характар. Змест улёткі сведчыць таксама пра тое, 
што падзеі ў Маскве для яе аўтара былі толькі нагодай для стварэння 
рэлігійнага казання, мэта якога заключалася ў тым, каб яшчэ больш 
прывязаць вернікаў да касцёла.

Своеасаблівым падагульненнем “маскоўскай тэмы” з’яўляецца 
ўлётка, якая выйшла ў 1613 г. і мела назву “Гісторыя жаўнераў абодвух 
народаў у сталіцы маскоўскай: гэта значыць цярпенне імі нязносных 
пакут падчас цяжкай аблогі, голаду, жабрацтва, холаду, частых варожых 
штурмаў з вялікім праліццём крыві. Каротка апісаная для ведама су-
поль насцям каронным і ўсёй Рэчы Паспалітай у 1613 г.”47. Хутчэй за ўсё 
гэта познаньскае выданне, хоць на тытуле месца друку не пазначана. 

Дадзенае выданне цікавае, па-першае, высокім мастацкім узроўнем 
вершаванай прадмовы і, па-другое, выразным публіцыстычным ха рак-
та рам асноўнага зместу дакумента. Прадмова звернута “Да зац на га і 
ад важнага рыцарства польскага і літоўскага народаў”. Аўтар, пры хіль-
нік залатых шляхецкіх вольнасцей, называе ўсю Рэч Паспалітую сваёй 
Баць каўшчынай, даводзіць тое, што краіна трымаецца на аднолькавых 
для абодвух народаў прынцыпах справядлівасці, супольнай абароны 
ад ворага і асабістым адшуканні ласкі Божай. Любасць да Айчыны, 
лічыць аўтар, – найвышэйшая вартасць грамадзяніна-рыцара, які не 
павінен дзеля яе шкадаваць ні здароўя, ні маёмасці. У адрозненне ад 
папярэдніх улётак, у змесце якіх сармацкія вартасці амаль цалкам упіс-
ва юцца ў агульную канцэпцыю абароны хрысціянскага свету ад “кля тай 
схізмы”, аўтар гэтых радкоў на месіянскіх ідэях “крыжовага па хо ду” 
ўвагу не акцэнтуе. Трыяда “Бог, Айчына, кароль” дэкларуецца, аднак 
сэнсаўтваральнай не з’яўляецца. Больш таго, служэнне каралю раз-
глядаецца ў прадмове не як абавязак, а як уласны выбар шляхціца. 

На час забываліся вы пра ўласныя справы!
Кроў пралівалі не для срэбра ці марнае славы!
Пасля пекла баёў, пасля замкаў здабытых,
Пасля столькіх трыумфаў над маскавітам
Вы з уласных жаданняў прыйшлі ў злое месца,
Бо шчырую веру і вернасць захоўвалі ў сэрцы! [85, с. 2].

47 “PASSiA ZOŁNiERZOW Oboygá Narodów w stolicy moskiewskiey: to iest wytrzymánie 
nieznośnych stosów w oblężeniu ciężkim, głodu, nędze, źimná, szturmy nieprzyjaćielskie częste, 
z wielkim krwie ich przelaniem. Krotko opisána dla vważenia Stanom Koronnym y wszystkiey 
Rzeczypospolitey w Roku 1613”.
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Аўтар не шкадуе фарбаў дзеля таго, каб апісаць катастрафічнае 
становішча суайчыннікаў у крамлёўскім замку (“голад”, “холад”, 
“смерць”…). Аднак у яго словах няма ні безнадзейнасці, ні шкадавання 
(як, зрэшты, нічога падобнага няма і ў дыярыўшы Самуэля Маскевіча). 
На адварот, ён з гонарам адзначае непахіснасць, сталёвую мужнасць 
шлях ты. Выпрабаванні разглядаюцца не згодна з барочнай традыцыяй 
(як ахвярнасць, своеасаблівае пакутніцтва), а як своеасаблівая норма, 
чар говы эпізод запраграмаванага на пакуты рыцарскага жыцця.

О слаўныя рыцары! Мосці панове! 
Пакуль нястомны Фэб з агнём напагатове,
Не згасне перамогаў вашых слава.
Не згасне! Бо надмерныя пакуты вы трывалі,
Без енкаў, скаргаў крыважэрны лёс прымалі.
За тое справядлівую бярыце ўзнагароду,
За мужнасць, веру – падзяку ад народаў,
Ад караля – заробак, ад Бога – год жыцця.
Пра тое, што было ў Маскве,
Я сцісла напісаў, бо ведаюць усе,
Як лёгка важаць вас панове-грэчкасеі [85, с. 2].

На пачатку асноўнага зместу дакумента аўтар падае кароткую 
прадгісторыю канфлікту паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскім княст-
вам. Дакладней, тую яе версію, якая лічылася прымальнай у канцылярыі 
Жыгімонта ІІІ. Перадусім аўтарам сцвярджаецца справядлівы характар 
экспансіянісцкіх захадаў Вавеля: “Тое, што прычыны вайны былі спра-
вядлівыя, сумненняў у нас няма. Шмат можна было б напісаць і рас-
павесці пра тое, колькі злога ад таго нешляхетнага народу зацныя палякі 
атрымалі, але досыць пра ўсё гэта летапісцы сваім пяром для ведама 
людзей занатавалі. <…> наезды на Вялікае Княства Літоўскае ўчынялі, 
замкі ў Інфлянтах забіралі, паветы спусташалі, Северскую зямлю 
і буйнейшы яе замак Смаленск не так праз моц, як праз круцельства 
апанавалі, забойствы, рабункі, напады злачынныя рабілі. І, сапраўды, 
найгоршымі ворагамі для шляхетных палякаў былі” [85, с. 5].

Маскоўскае княства ўспрымаецца аўтарам праз звыклыя (яшчэ 
з сярэдзіны xvi ст.) стэрэатыпы – варварская прастора, чужая хрыс-
ціянству. Маскавіты – людзі, якія нібыта сілкуюцца здрадай і крывёй. 
Невыпадкова ў тэксце ўлёткі акцэнтуецца ўвага на забойстве цара 
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Дзмітрыя і гвалце над палякамі ў 1606 г.: “Пасля прысягі на каранацыі 
і звыклай помпы, нібы ваўкі подлыя, на шляхетную кроў нашу рукі 
ўзнялі” [85, с. 5]. 

Упершыню ў гэтай улётцы друкуецца інфармацыя аб бітве пад 
Клушынам (1610 г.), а таксама аб палоне Шуйскага і яго баяраў. Аўтар, 
у прыватнасці, паведамляе: “<…> узброеных людзей колькі тысяч у 
войска сваё запрасіў [Васіль Шуйскі. – В.Е.]. Усё дзеля таго, каб пыху і 
ганарлівасць сваю паказаць, а над шляхетным і мужным народам волю 
сваю спраўдзіць. Тое, што з таго вынікла, паказалі клушынскія крывёй 
палітыя і трупамі паўсцяж засеяныя палі. На тых палях, дзякуючы 
неверагоднай мужнасці рыцараў яго каралеўскай міласці, быў пера мо-
жа ны Шуйскі. Мужны гетман [Ст. Жалкеўскі. – В.Е.] у палон яго ўзяў, 
а пасля і сталіцу маскоўскую ў рукі каралевіча аддаў” [85, с. 6].

Відавочна, гэтае паведамленне патрабуе пэўных каментарыяў. 
Усяго ў некалькіх сказах аўтар змясціў падзеі, якія адбываліся на 
працягу трох месяцаў – ад канца чэрвеня да пачатку верасня 1610 г. – 
і мелі вырашальнае значэнне як для Масквы, так і для Рэчы Паспалітай. 
Перадусім улётка звяртае ўвагу чытача на хаўрус паміж шведамі і 
маскавітамі (“узброеных людзей колькі тысяч у войска сваё запрасіў”). 
Гутарка тут пра пяцітысячны аддзел Дэлагардзі, які прымаў удзел 
у Клушынскай бітве. Перамога над шматкроць пераўзыходзячым 
войскам хаўруснікаў (Дзмітрыя Шуйскага і Дэлагардзі) сапраўды была 
неверагоднай. Падканцлер Баболя ў лісце да Скаргі гэтую перамогу 
ацэньваў як “канец усіх надзей” маскавітаў [106, с. 111].

Па словах Самуэля Маскевіча, напярэдадні Клушына ў абозе 
польнага гетмана можна было налічыць 3 тысячы жаўнераў, а ў абозе 
Шуйскага – каля 50 тыс. І нават калі Маскевіч крыху зменшыў улас-
ныя сілы і перабольшыў чужыя, усё роўна сілы былі няроўныя. І тым 
не менш атрад Жалкеўскага разбіў ворага. “Пан Бог пераможцамі нас 
вырашыў зрабіць, гналіся мы за ворагам з мілю, а мо і болей” [61, 
с. 28], – піша пра тыя падзеі непасрэдны іх удзельнік Самуэль Маске-
віч, дадаючы, што галоўны вынік Клушына – гэта выдача маскоўскімі 
баярамі Васіля Шуйскага. “З’явілася масква да пана гетмана са сталіцы. 
Паведаміўшы, што цара Васіля Шуйскага пастрыглі ў манахі і Дзміт рыя 
з Іванам, яго родных братоў, пад варту ўзялі. Нас яны чакаюць з ахво тай 
і жадаюць каралевіча на трон” [61, с. 30].

Далей аўтар улёткі піша пра пакору Шуйскага, які “каралевічу 
на вернасць прысягнуў” і нават, па словах Ю. Нямцэвіча, у сенаце 
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Рэчы Паспалітай павіншаваў Жыгімонта ІІІ з перамогай [67, с. 14]. 
Аднак вельмі хутка трыумф у змесце выдання змяняецца на трывогу 
і занепакоенасць. Аўтар апавядае пра лёс тых палкоў, якія засталіся ў 
Маскве пасля ад’езду гетмана Ст. Жалкеўскага. Цытуем выданне: “Горад 
яшчэ толькі адчынілі, як сяброў прымалі [жаўнераў Ст. Жалкеўскага. – 
В.Е.], а ўжо здраду замышляць пачалі, усіх пажадалі выбіць, выцяць, 
нібы звера ляснога, паміж сценамі і парканамі высачыць і злавіць. І ўжо 
зараз тыя хлуслівыя маскавіты, той змяіны народ з усёй сваёй моцай на 
іх абрынуўся, стражу з вежаў змятаў, біў, рэзаў загадзя падрыхтаванай 
вострай зброяй. О нечуваная здрада! О кляты народзе, прагны крыві! 
Убачыўшы сур’ёзнасць становішча, камандзіры жаўнераў абодвух 
народаў загадалі сядаць на коней і браць у рукі зброю, і мала хто нашых 
шабель унікнуў” [85, с. 7]. 

Гутарка тут, вядома, пра бойку паміж жаўнерамі Рэчы Паспалітай 
і маскоўцамі ў так званым Кітайгорадзе. Аўтар улёткі падкрэслівае тое, 
што нападзенне на палякаў і літвінаў было для іх нечаканым. Іншае 
можна прачытаць у дыярыўшы Маскевіча. Пан Самуэль сцвярджаў, што 
асаблівага даверу да маскавітаў у польскім абозе не было ніколі. “Колькі 
тыдняў бавілі мы з маскавітамі ва ўзаемнай падазронасці, з усмешкаю на 
вуснах і з каменем за пазухай, як сцвярджае руская прымаўка. Частавалі 
адзін аднаго на банкетах, а думалі зусім пра іншае” [61, с. 34]. 

Апроч таго, аўтар улёткі лічыць прычынай праліцця крыві ў Кі-
тай  горадзе схільнасць маскавітаў да здрады, у той час як суайчыннікаў 
адлюстроўвае выключна як ахвяр. Аднак той жа С. Маскевіч апавядае 
пра звыклае для жаўнераў п’янства і частыя гвалты над гараджанамі. Як 
вынікае, падстаў для помсты “клятым ляхам” у масквічоў было да стат кова.

Працытуем С. Маскевіча: “Здарылася неяк стаяць на варце каля 
адной брамы нейкаму Бліньскаму з  роты Мархоўскага. Добра падпіўшы, 
стрэліў ён колькі разоў у абраз найсвятой Дзевы, які на адным з муроў 
той брамы быў намаляваны. На гэтае зухвальства пану Гансеўскаму 
паскардзіліся баяры. Таварыскае кола асудзіла яго на смерць. Рукі 
злачынцу паадсякаўшы, узвялі на стос, перад той брамай выкладзены, і 
спалілі. Потым дайшла яшчэ адна скарга: нехта стрэліў у крыж на вежы 
царкоўнай, страла з купала тырчала. Шукалі, але не знайшлі вінаватага, 
яму б таксама рукі адсеклі. Здарылася, што адзін пахолак забраў гвалтам 
дачку баярына, які разам з ёй і з жонкай вяртаўся з лазні” [61, с. 35].

Адносна прычын крывавых падзей у Кітайгорадзе С. Маскевіч 
выказваецца наступным чынам: “<…> хутчэй за ўсё, вінаваты нашы” 
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[61, с. 35]. Што менавіта здарылася, шляхціц не ўдакладняе, аднак 
паведамляе пра вялікую колькасць забітых маскавітаў (“трупаў не 
мала было з іх боку”). Адбылося гэта, калі верыць Дыярыўшу, недзе 
пасля Кветнай нядзелі. Асноўныя ж падзеі адбыліся 29 сакавіка (у Вя-
лікі аўторак), калі ў Кітайгорадзе “люд купецкі выцялі”. Хто ме-
на віта “выцяў” маскоўскіх купцоў – здагадацца не цяжка, аднак і 
аўтар Дыярыўша, і аўтар “Гісторыі жаўнераў…” сыходзяцца на тым, 
што супраціў маскоўцаў у прадмесцях горада быў і арганізаваным, 
і загадзя спланаваным. “Нашых штодня рабілася меней, а іх – болей”, – 
паведамляе ўлётка.

Далейшае апавяданне ў аналізуемым дакуменце канцэнтруецца 
вакол падзей красавіка 1611 г. Перадусім паведамляецца пра крытычнае 
становішча, у якім апынуўся маскоўскі гарнізон, аточаны войскамі 
Ляпунова і Трубяцкога. У прыватнасці, падаецца інфармацыя пра адну з 
лакальных сутычак, якая адбылася на Святога Яна, 24 чэрвеня (у С. Мас-
кевіча – 25 чэрвеня). Гэта той эпізод, калі ў Маскву вярнуліся сапегавы 
харугвы, прывёўшы папаўненне і даставіўшы сякі-такі правіянт. Улётка 
згадвае імёны і прозвішчы загінуўшых, а таксама тых, хто камандаваў 
войскам Рэчы Паспалітай у бітве. “Ужо вежу пана Бабоўскага, якая была 
каля белага мура, узялі. Аднак таварыства назад у тую браму ўскочыла 
і маскву ў пень выцяла” [85, с. 8].

Як вынікае са зместу выдання, на пачатку ліпеня ста но ві  шча поль-
ска га гарнізона ў Маскве было ўжо крытычным (“акру жаныя з усіх ба-
коў”). Паведамляецца, напрыклад, пра тое, што “немцаў забіта дужа 
шмат” (гутарка пра наймітаў, якія перайшлі на бок Ст. Жалкеўскага пасля 
Клу шына). С. Мас ке віч піша пра тое, што “нашы немцы”, колькасцю 
каля трох со цень, абаранялі муры каля Мікульскай вежы. “Той мур <…> 
магутна штур мавала Масква. Мы толькі глядзелі, бо дапамагчы не было 
як. Праў да, каб быў у немцаў порах, яны б адбіліся. Усяго толькі з бочку 
яго ме лі, бо не чакалі так хутка ворага. Пастралялі той порах да апошняй 
жме ні і ўжо мусілі камянямі, цэглай з гары бараніцца. Узялі іх, без пе ра-
большвання, голымі рукамі, або на абяцанку. І хаця жывымі ў абоз за вялі, 
там, аднак, адным галовы паадсякалі, а другіх утапілі” [61, с. 61]. А вось 
што паведамляе “Passia zołnierzow…” у працяг гісторыі су праць ста ян ня:

“Забралі яны ў нас усе белыя муры, ды так, што з замка і носа 
высунуць не маглі мы. Толькі ўзняўшыся на Іванаву вежу магчыма бы ло 
агледзецца і зразумець, што ў свеце адбываецца” [85, с. 8]. Крытычная 
сітуацыя прымусіла замкавую залогу ісці на хітрасць. “Пан Рэферэнт 
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літоўскі [Аляксандр Корвін Гансеўскі. – В.Е.], чалавек рыцарскі і пат-
рыёт айчыны, распачаў перамовы з яго міласцю Аляксандрам Зба роў-
скім і з яго міласцю панам Струсем. Шукалі яны спосабу, каб неяк ад 
Ляпунова [Пракоп Пятровіч Ляпуноў. – В.Е.] пазбавіцца. Заплацілі 
шасці масквіцінам, каб тыя па замках ездзілі з лістамі ад імя Ляпунова. 
У лістах тых было напісана, нібыта Ляпуноў загадвае лавіць і біць 
данскіх казакаў, а яны на той час большую частку маскоўскага войска 
складалі. <…> Казакі з вялікім гневам у Ляпунова пыталіся, за што 
ты нас загадваеш забіваць і граматы па дарогах рассылаеш?” [85, 
с. 9]. Завяршылася гэта, паводле выдання, смерцю Ляпунова, якога 
разгневаныя казакі “засеклі”, пасля чаго “Масква сэрца страціла”48. 

Праўда, разгубленасць у маскоўскім абозе была непрацяглай. Пасля 
смерці Ляпунова, насуперак чаканням знясіленай залогі, колькасць 
штурмаў крамлёўскага замка павялічылася. Аўтар улёткі паведамляе: 
“<…> вораг розных спосабаў шукаў, спадзяваўся ўзяць нас зморам, 
знясільваючы частымі штурмамі. У такім становішчы ўсе мы пачалі 
губляць надзею” [85, с. 11]. На свята Унебаўзяцца Найсвятой Дзевы 
Марыі “<…> спадзяваліся мы ўпусціць сваіх, якія разам з сапегавымі 
харугвамі за правіянтам хадзілі, <…> мы пад белы мур выйшлі, пачалі 
з масквой перастрэлку і нават урукапашную сыходзіліся. Працягвалася 
бітва да вечара. Пан Бог блаславіў нас – забралі мы ў масквы палову 
белых муроў і вежу разам з 150 маскавітамі спалілі. І такім чынам 
перамогу атрымалі і сваіх разам з правіянтам у месца ўпусцілі” [85, 
с. 11]. Заўважым, што С. Маскевіч паўтарае гэту інфармацыю ледзь не 
слова ў  слова.

Наступныя падзеі адбыліся праз два тыдні пасля дня Святога 
Барталамея (адзначаецца 24 жніўня). Аўтар улёткі паведамляе, па-
першае, пра тое, што “быў падпалены Кітайгорад”, па-другое, пра 
з’яўленне пад Масквой гетмана літоўскага Яна Караля Хадкевіча з 
невялікім войскам. Да моманту прыходу Хадкевіча, інфармуе дакумент, 
пачаўся жахлівы голад у замку. Цытуем выданне:

“<…> голад быў такі, што людзі паміралі. Елі тое, што здолелі 
дастаць: сабак, катоў, шчуроў, здаралася, і людзей. Аднойчы прыйшлі 
немцы да суддзі вайсковага пана Аляксандра Кавініцкага – у справах 

48 С. Маскевіч у цэлым дадзеную інфармацыю пацвярджае. Праўда, сведка ўсіх тых 
падзей звяртае ўвагу на тое, што Ляпуноў зрабіўся ахвярай не так хітрасці Гансеўскага, як 
інтрыг саміх маскавітаў. У прыватнасці, атамана данскіх казакаў Івана Заруцкага, які быў, па 
словах С. Маскевіча, надта ахвочы да ўлады і падбіў данскіх казакаў, якія “<…> на Ляпунова 
накінуліся і шаблямі яго засеклі” [61, с. 65].
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рыцарскіх і судзебных дасведчанага, – скардзіліся на голад. Ён нічога 
не мог даць ім, апроч двух вязняў, потым яшчэ трох. Таксама калі каго 
заб’юць падчас бою, яго забіралі як пахолкі, так і немцы для харчавання. 
Нясцерпны голад сярод паноў вялікіх быў гэтакі ж самы, як і сярод 
простых жаўнераў. Аднойчы прыйшло рыцарства да яго міласці пана 
рэферэнта літоўскага і да яго міласці пана Збароўскага. Той апошні 
загадаў сталы накрываць і запрасіў гасцей на банкет. Такімі стравамі 
частаваў: сухарамі заплеснелымі з хрэнам, квасам або, хутчэй, вадой 
замест віна. Жаўнеры адзін з адным ціхусенька перамовіліся, з’елі 
крыху тых гасцінцаў і вярнуліся на муры. Там яго міласць пан рэферэнт 
звярнуўся да іх з прамовай:

“Мосці панове, браты! Не загінула і ніколі не загіне вечная ваша 
слава. Бо забыўшыся на ўласнае жыццё, у імя караля яго міласці такую 
вялікую галечу вы церпіце”. Таксама і яго міласць пан Збароўскі сказаў: 
“<…> чакаем мы караля, каб гэта месца сталічнае яму ў рукі аддаць”. 
На што рыцарства адказвала: “Трымаліся так доўга – пратрымаемся і 
яшчэ крыху. Толькі Бог адзін ведае, ці будзе нам ад караля яго міласці 
і ад Рэчы Паспалітай падзяка”. У сталіцы ж на той час усё было дужа 
дарагім: за ялавічыну – 600 злотых, 3 – за вераб’я, 15 – за сароку або 
варону” [85, с. 13]. 

Сітуацыя пагоршылася тым, што ўбок Масквы рухалася новае 
войска на чале з Пажарскім. Улётка паведамляла пра сакрэтныя перамовы 
паміж Гансеўскім і данскім атаманам Заруцкім, якому была паабяцаная 
падтрымка з боку караля з адной, аднак, умовай. Заруцкі мусіў крыж 
цалаваць і прысягнуць Ілжэдзмітрыю. Калі верыць дакументу, казацкі 
атаман прыслухаўся да парады Гансеўскага. “Пажарскі пачуў пра гэта ў 
дарозе і надзвычай моцна разгневаўся” [85, с. 14].

“Passia zołnierzow…” пазначае перыяд голаду ў маскоўскім замку – 
ад Святога Міхаіла, гэта значыць – ад 29 верасня. “Толькі яго міласць пан 
гетман літоўскі крыху ежы прывёз”, – піша аўтар. Заўважым яшчэ раз тое, 
што Хадкевіч прыйшоў пад Маскву на пачатку кастрычніка 1611 г. Улётка 
паведамляе пра канфедэрацыю, якую абвясціла частка залогі. “Пастанавілі 
панове-канфедэраты пакінуць сталіцу, бо не атрымлівалі яны грошай і не 
мелі якога б там ні было плану дзеянняў” [85, с. 14]. Канфедэраты сышлі 
разам з Хадкевічам. Засталася купка рыцараў (“шэсць палкоў сапегавых”) 
на чале са старастам хмяльніцкім Струсем і Збароўскім. 

Па сутнасці, учынак гэтых людзей быў падобны да самазабойства. 
Хаця Ю. Нямцэвіч піша пра тое, што ні Струсь, ні сапегавы воі тады 
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яшчэ не маглі ведаць пра страшныя наступствы свайго “маскоўскага 
сядзення”. С. Маскевіч называе іншую прычыну канфедэрацыі і ады-
ходу жаўнераў з Масквы – у прыватнасці, нежаданне караняжаў 
падначальвацца літоўскаму гетману, а таксама празмерная, на думку 
некаторых, суровасць Хадкевіча, які наводзіў у войску жалезную дыс-
цыпліну [61, с. 69]. Дарэчы, сам аўтар дыярыўша сышоў з Масквы, хаця 
і ненадоўга – ужо ў снежні ён вярнуўся ў складзе аддзела Карэцкага, 
прывёзшы землякам правіянт.

Вяртаючыся да эпізоду, звязанага з голадам у маскоўскім замку, 
варта ўсё ж высветліць, наколькі інфармацыя, змешчаная ў “Passia zoł-
nierzow…”, праўдзівая. Бо, падкрэслім, гутарка ў дакуменце пра лю да-
жэрства. Заўважым тое, што С. Маскевіч таксама паведамляе пра “вялікую 
нястачу і галечу” ў Маскве, аднак пра людажэрства ўсё ж не згадвае. 
Праўда, С. Маскевіч сышоў з Масквы значна раней, чым голад авалодаў 
замкам напоўніцу. Найбольш красамоўна тыя падзеі апісвае Ю. Нямцэвіч, 
праўда, яго звесткі маюць дачыненне да перыяду пасля лістапада 1611 г. 
Цытуем польскага гісторыка, які, хутчэй за ўсё, спасылаецца на дыярыўш 
палкоўніка Юзафа Будзілы, яшчэ аднаго свед кі тых падзей:

“Тым часам пакінутае на мурах сталіцы войска Струся і шэсць 
сапегавых палкоў зрабіліся сведкамі самых жахлівых наступстваў 
голаду. Сціскаецца сэрца пры апісанні пакут, якія тыя нешчаслівыя 
зносілі. <…> Калі ўжо травы, карэння, палёвак, сабак, катоў, конскай 
паданіны, выкапаных з зямлі нябожчыкаў стала не хапаць, калі з 
рамянёў было ўжо ўсё прыгатавана і з’едзена, звар’яцелыя ад голаду 
вочы шукалі ахвяраў сярод жывых. Змоўкла прырода, зніклі ўсе повязі 
сваяцтва і разуменне субардынацыі, звычаем драпежнага звера сільны 
ўзнімаўся на слабага, забіваў, зжараў. Маткі гінулі ад рук сыноў, сыны 
ад рук бацькоў, слугі пажыралі ўласных паноў. Шмат хто сыходзіў з 
муроў, каб скласці галаву ад рукі ворага” [67, с. 33]. Іншымі словамі, 
існуе яшчэ як мінімум адна крыніца, якая пацвярджае інфармацыю, 
змешчаную ў аналізуемым намі дакуменце. 

Аўтар ўлёткі і, як вынікае, непасрэдны ўдзельнік тых падзей 
распавядае пра далейшы лёс тых, хто вырашыў дачакацца каралевіча 
ў Маскве. “Чаго вораг не мог з намі зрабіць, тое голад лёгка рабіў, 
ды так, што мы ўжо ледзь жывыя былі. Бо ежа наша тагачасная (якой 
нават на радзіме быдла грэбуе) – гэта карэнне, шчаўе, грыбы…” [85, 
с. 14]. “Надышоў час, калі мы больш трываць не маглі, выглядаючы 
падтрымкі, выглядаючы караля нашага міласцівага пана. Прасілі мы 
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гетмана [Яна Караля Хадкевіча. – В.Е.], каб прыбыў ён да нас і выратаваў 
спа кутаваных і знясіленых” [85, с. 15]. Аўтар згадвае некалькіх “та-
варышаў”, якім было даручана прабіцца скрозь маскоўскую заслону. 
“Рыцары вялікага сэрца”, паны Драздоўскі, Алецкі і Яраш Пашкоўскі, 
рызыкуючы жыццём, прабіраліся па шляхах, якія масква вартавала. 
Нарэшце, замкавая залога даведалася пра тое, што Хадкевіч “ідзе да 
нас”. Адбывалася ўсё гэта ў канцы восені або на пачатку зімы. Аўтар 
паведамляе пра тое, што Яраш Пашкоўскі вяртаўся ў Маскву на лыжах 
(“на лыжах пайшоў убок сталіцы”).

Наступны эпізод, які знайшоў адлюстраванне ў “Passia zoł nier-
zow…”, мае дачыненне да фінала “маскоўскай эпапеі” войска Рэчы 
Пас палітай. “Пасля прыбыцця гетмана аддалі мы яму сталіцу, якую ён 
і асадзіў свежымі сіламі. Не пакідаючы яшчэ горад, паабяцалі мы яго мі-
лас ці гетману ісці ў бой, спрабаваць шчасця з ворагам. І абяцанне сваё 
мы выканалі. Сам пан Збароўскі наперадзе харугваў падступіўся да аст-
рож ка, дзе вялікія сілы масквы былі. Там жа яму нагу прастрэлілі, як ры-
цар ства, так і пахолкаў шмат забілі”. Цяжка сказаць, пра якую менавіта 
біт ву вядзецца тут гутарка. Магчыма, маецца на ўвазе няўдалая спроба 
Хад кевіча прабіцца ў Маскву на пачатку верасня. Аднак усё ж з большай 
ве рагоднасцю можна меркаваць пра тое, што аўтар мае на ўвазе падзеі пя-
рэ дадня капітуляцыі замкавага гарнізона (7 лістапада 1612 г.). Магчыма, 
гу тарка пра штурм казакамі Трубяцкога Кітайгорада, які адбыўся, паводле 
Ю. Нямцэвіча, 1 лістапада і меў жахлівыя вынікі для знясіленых палякаў.

Далейшыя падзеі сумненняў ужо не выклікаюць. Аўтар улёткі 
распавядае пра выхад рэшты войска на чале са Струсем з Масквы. “Як 
толькі мы са сталіцы выйшлі, тры тысячы рыцарства было забіта. Усе 
іх імёны тут не згадаць. Магчыма, у вольны час і ў больш змястоўным 
пісьме ўсё куды падрабязней выкладу” [85, с. 15]. Згадвае ўлётка 
толькі гібель “зацных ротмістраў” паноў Гваздзікоўскага і Станіслава 
Рагоўскага. “Выйшаўшы са сталіцы, рушылі мы ў дзень Божага цела 
ўбок Польшчы, адбылося гэта ў 1612 г.  Церпячы ад нязноснага голаду і 
сілкуючыся толькі пустазеллем, дайшлі да Мажайска” [85, с. 15].

Ю. Нямцэвіч піша пра тое, што маскавіты пад прысягай абяцалі 
палякам пакінуць жыццё і маёмасць, а таксама не перашкаджаць у іх 
вяртанні дадому. “Толькі палякі апынуліся на схіле, адразу ж Струсь 
і іншыя палкоўнікі былі арыштаваныя і патрапілі ў турму. Рыцарства 
ж было выцята, задушана, а некаторыя ў хвалях рачных канец свайго 
нешчаслівага жыцця знайшлі” [67, с. 15]. 
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Завяршаецца “Passia zołnierzow…” яскравым маналогам аўтара, 
звер нутым да грамадзян Рэчы Паспалітай: “Кожны ўжо зараз разумее, 
што досыць мы для караля яго міласці і для ўсёй Рэчы Паспалітай зрабілі. 
Так доўга ў галечы, у нязносным голадзе жылі мы, так доўга знаходзіліся 
ў аблозе і ворага на сабе трымалі! Штохвіліны выглядалі мы пана нашага, 
дапамогі і паратунку ад яго марна спадзяваліся. Знясіленыя, здароўе мы 
страцілі. А тое, што вораг перамогу атрымаў, а Айчына наша – паражэнне 
панесла… Хто ж у гэтым вінаваты?” [85, с. 16].

Звяртае на сябе ўвагу стылёвая блізкасць выдання да дыярыўшаў 
пачатку xvii ст. (С. Маскевіч, Ю. Будзіла, А. Радзівіл і інш.). Апавяданне 
вядзецца ад першай асобы. Аўтар не толькі фіксуе падзеі, але і не 
саромеецца выказваць уласнае меркаванне. Здзіўляе яго абазнанасць у 
самых дробных дэталях ваеннай кампаніі. Усё гэта дазваляе меркаваць 
пра тое, што невядомы аўтар – удзельнік маскоўскай выправы, прычым 
ад яе першага этапу да апошняга. Пэўная незадаволенасць каралём 
выдае ў ім былога ракашаніна. Магчыма дапусціць тое, што асноўная 
мэта выдання – ідэалагічная. Улётка тлумачыла маскоўскі паход не як 
самавольства пэўнай групы шляхты ў імя рабункаў і асабістай славы 
(погляд канцылярыі караля на факт падтрымкі Ілжэдзмітрыя ІІ [106, 
с. 26]), а як подзвіг і ахвярнасць у імя Рэчы Паспалітай.

На нашу думку, ёсць усе падставы сцвярджаць тое, што не адно 
толькі жаданне данесці праўду да суграмадзян прымусіла былога жаўнера 
ўзяцца за пяро. Звяртае на сябе ўвагу час друку дакумента – 1613 г. 
Апагей супрацьстаяння паміж каралём і сканфедэраваным войскам. 
Заўважым, што пераважная частка канфедэратаў складалася менавіта з 
удзельнікаў маскоўскага і смаленскага паходаў, незадаволеных, у тым 
ліку, адсутнасцю належнай павагі да іх з боку Жыгімонта ІІІ49. “Мёртвымі 
былі для канфедэратаў законы, мелі яны ўласных правадыроў, уласныя 

49 Не выключана, што аўтар “Passia zołnierzow…” якраз і ўдзельнічаў у канфедэрацыі, 
бо ўжо занадта балючым для яго з’яўляецца пазначаная ва ўступе абыякавасць “паноў-
грэчкасеяў” да патрэб войска, якое вярталася з вайны. Заўважым, што частка канфедэратаў 
размясцілася ў Львове і Бярэсці, некаторыя падаліся ў вялікапольскія землі. Таму, апроч 
Познані, улётка магла быць надрукаваная яшчэ і ў Львове. Зрэшты, не варта цалкам выключаць 
Вільню, дзе ў той час дзейнічалі перадусім друкарні Мамонічаў і Карцанаў, і Любчу з 
друкарскім дваром Пятра Бластуса Кміты. Праўда, усё ж у Вільні дазвол езуітаў на друк быў 
неабходны, а любчанская пратэстанцкая афіцына, хаця і не без наступстваў, але без гэтага 
дазволу магла абысціся. Напрыклад, менавіта ў Любчы выйшла адна з самых рэзанансных кніг 
першай чвэрці Хvii ст. “Dysputacja Nowogrodzka odprawowana R.P. 1616 d. 9 stycznia, szczerze 
wydana przez Lukasza Wądłowskiego”. У кнізе апісаны дыспут паміж пратэстантам і езуітам, 
які адбыўся ў Навагрудку. Дарэчы, і “Proverbiorum a Salomone Ryssinio collectorum Centuria 
decem et octo…” – таксама прадукцыя Любчы [19]. 
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ўставы, уласных суддзяў, нават выдавалі ўласныя ўніверсалы. Дасылалі 
да караля ды сената пасольствы і, наадварот, прымалі пасольствы ад іх. 
Словам, атрымала Польшча ўзброенага палітычнага монстра, які нікому 
не падпарадкоўваўся, але жадаў падпарадкоўваць усіх навокал” [67, с. 47]. 

Ю. Нямцэвіч называе канфедэратаў ваўкалакамі, якія бязбожна 
рабавалі каралеўскія і касцельныя землі, забіралі ў Рэчы Паспалітай усё 
тое, што, як яны лічылі, ім належыць па праву, – як кампенсацыя за 
маскоўскія пакуты. Акрамя звыклых рабункаў і гвалтаў, канфедэраты 
выступалі і з палітычнымі патрабаваннямі. У прыватнасці, чакалі ад 
Жыгімонта ІІІ тлумачэнняў адносна таго, чаму ён так доўга не ра-
шаў ся прыйсці на дапамогу харугвам Сапегі і Струся. Небяспека з бо-
ку сканфедэраваных жаўнераў была відавочнай. “Разляталіся яны па 
гарадах і мястэчках. Па ўсім каралеўстве чуліся лямант і скаргі пры-
гне чанага народу. Уяўлялася, што край цэлы апынуўся пад аку па цыяй 
чу жынцаў. З трывогай, аслупянеўшы, усе назіралі за тым, як далёка тая 
са ранча можа распаўзціся” [67, с. 47].

Невыпадкова тое, што маскоўская тэма ў неперыядычным друку 
завяршаецца не лістападаўскай трагедыяй 1612 г., а развязаннем вай ско-
вай канфедэрацыі ў 1614 г. Гутарка перадусім пра ўлётку, якая з’явілася 
ў 1615 г. Называецца яна “Паражэнне і пакаранне бунтаў шчыкоў”50. 
У падзагалоўку пазначана: “Дадаюцца навіны праўдзівыя з замежжа, 
якія ў Польшчу патрапілі”.

Пачынаецца ўлётка з наступнай заўвагі: “Году 1614, з дапамогай 
ласкавага Бога, канфедэраты ў Польшчы супакоіліся. Заплацілі ім 
такую неверагодную суму, на якую ў Кароне Польскай ніхто нават не 
мог спадзявацца” [89, с. 1]. “Неверагодная сума” – гэта 78 мільёнаў 
злотых, якія шляхта лічыла разумнай кампенсацыяй за загубленых у 
маскоўскім паходзе коней, амуніцыю і прыслугу [67, с. 51]. Цікава тое, 
што дэпутаты сойма, які распачаўся 19 лютага 1613 г. у Варшаве, мусілі 
пагадзіцца з усімі гэтымі патрабаваннямі. І не дзіва, піша Ю. Нямцэвіч, 
бо над іх шыямі былі занесеныя шаблі 7 тысяч прысутных у горадзе 
ракашан.

У Львове (1614 г.) канфедэрацыя была распушчаная, а атрыманыя 
грошы, даводзіць Ю. Нямцэвіч, былі падзеленыя паміж яе ўдзельнікамі. 
Падзялілі канфедэраты і царскія скарбы, вывезеныя з Масквы. “Пакуль 
Польшча будзе Польшчай, – піша невядомы аўтар улёткі. – Той, хто 
наважыцца яе трэсці, будзе асуджаны як вораг Айчыны”. Якраз пра 

50 Загаловак: “Pogrom i egzekucja wywołańców zgromadzonych”.
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пакаранне кіраўнікоў канфедэрацыі ў Львове і вядзецца гутарка ў 
дакуменце. Ю. Нямцэвіч даводзіць тое, што пераважная большасць 
кіраўнікоў канфедэрацыі (у прыватнасці, Цекліньскі) так і не атрымалі 
належнае за свае злачынствы. Звычайна завяршалася ўсё тым, што 
першых падпальшчыкаў бунту запрашалі ў суды, а калі тыя не з’яўляліся, 
прызнавалі іх банітамі [асуджаннымі на выгнанне. – В.Е.].

Праўда, некаторыя з “ракашан” усё ж не пазбеглі суровага пакарання 
дзякуючы прынцыповай пазіцыі кароннага гетмана Ст. Жалкеўскага. 
Вось як, напрыклад, апісваецца смерць аднаго з лідараў канфедэратаў 
Яна Карвацкага, атрады якога “сваволілі” на тэрыторыі сучасных 
Беларусі (Кобрынскае стараства) і Украіны. “Спачатку Карвацкага 
прывезлі на возе наўпрост на плошчу [Львова. – В.Е.]. Угледзеў ён 
прылады і востры кол, на якім меўся адпачыць і, уздыхнуўшы, сказаў: 
“О, мой Божа! За што я такую жорсткую смерць заслужыў?! Няўжо так 
рыцар павінен са свету сыходзіць? За мае цяжкія грахі Бог мяне карае”. 
Паглядзеўшы на людзей, сказаў: “Вы, бацькі і маці, зважайце на маё 
пакаранне і сыноў сваіх выхоўвайце ў строгасці.” <…> Пасля гэтага 
ўзялі яго каты, паклалі на зямлю і той востры кол у яго ўбілі” [89, с. 4]. 

Цікавыя навіны з-за мяжы. Аўтар выдання інфармуе свайго чытача 
пра мір з туркамі, а таксама пра тое, што “<…> казакі спалілі два 
месцы ў Турэччыне. Адно з іх было дужа багатае, усяго каля 12 міль 
ад Канстанцінопаля”. “Свавольствы” казакаў зробяцца адной з прычын 
першай Хоцімскай вайны, аднак у 1615 г. пра наступствы турэцкіх 
рабункаў яшчэ ніхто сур’ёзна не думае. Паведамляецца таксама пра 
сварку паміж казакам і татарынам. Адбылося гэта недзе каля Астрога. 
“Падчас начлегу павадзіў адзін казак з татарынам. Татарын, падпіўшы, 
пачаў казаку назаляцца і, пачуўшы ад яго лаянку, здабыў шаблю. 
Казак цярпеў, колькі мог, аднак хутка раззлаваўся, забраў у татарына 
шаблю і галаву яму той шабляй адцяў”. Публікуе ўлётка і звесткі 
пра Маскву, у якой “спрэчкі адносна цара ўсё яшчэ не завяршыліся”.

2.6. НАВІНЫ З ТОРУНІ І ПОЗНАНІ: 
ПАМІЖ ПРАЎДАЙ І ХЛУСНЁЙ

У 1614 г., якраз у той час, калі львоўскі кат ставіў кропку ў жыцці 
Яна Карвацкага, на другім баку Рэчы Паспалітай былі надрукаваныя 
“Nowiny z Torunia”. Знізу, пад загалоўкам выдання, на тытуле было 
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пазначана: “Пра гвалтоўную забарону ерэтыкамі набажэнстваў і пра-
цэсій каталіцкіх, звыклых з даўніх часоў. Таксама аб збіцці і згань-
баванні святароў, манахаў і іншых асоб зацных, прысутных у той час. 
Року панскага 1614. Іншым католікам, праўдзівым сведкам, напісана”51.

Улётка складаецца з 7 аркушаў і прысвечана падзеям, якія адбыліся 
падчас рэлігійнай каталіцкай працэсіі. Заўважым, што “Nowiny z Toru-
nia” – гэта першы, вядомы нам, польскамоўны сродак інфармацыі, 
цалкам прысвечаны канфлікту паміж католікамі і пратэстантамі ме на-
віта на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Інфармацыя, змешчаная ў да ку-
мен це, мае суб’ектыўны характар, бо падаецца адным з удзельнікаў 
кан ф лікту. Аўтар даволі адназначна расстаўляе акцэнты ў складанай сі-
туа цыі. Важна тут улічыць таксама тое, што ўлётка была надрукавана 
по знаньскім выдаўцом Янам Вольрабам (Jan Wolrab), паслугамі якога 
асаб ліва часта карысталіся езуіты.

Калі верыць аўтару, канфлікт пачаўся з каталіцкага шэсця ў дзень 
Свя тога Марка. Вернікі прайшлі шлях ад торунскай фары, касцёла Свя-
тога Яна, да касцёла Святога Мікалая айцоў дамініканаў. Ніякіх інцы-
дэн таў не здарылася, аднак “<…> ерэтыкам тое шэсце дужа калола 
во чы”. У той самы дзень, паведамляе дакумент, у ратушы сабралася 
мяс цовая рада і пастанавіла ў будучым забараніць падобныя шэсці, бо 
яны, на думку магістрата, маглі справакаваць кровапраліцце. Пра гэта 
ў наступны дзень бурграф Торуні паведаміў ксяндзу і двум езуітам, 
арганізатарам шэсця. Працытуем дакумент (бурграф звяртаецца да пры-
сутных католікаў): “<…> баімся мы, каб тыя працэсіі – ці то з нашага 
боку, ці то з вашага – не зрабіліся нагодай для хваляванняў. За малым 
бяда не здарылася ў дзень Святога Марка, бо паспольства з абурэннем 
глядзела на тое, як вялікая ваша грамада, а паміж імі і колькі дзясяткаў 
або нават і колькі соцень езуітаў [аўтар падкрэслівае апошнія словы. – 
В.Е.], у той працэсіі ўдзельнічала. А які сэнс у тых шэсцях? Ідалаў 
толькі носіце (гэтак яны крыж святы і абразы нашы называюць), ідалаў 
толькі ўслаўляеце” [76, с. 2].

Католікі на гэту забарону адрэагавалі надзвычай эмацыянальна. 
Прысутныя ў ратушы езуіты заўважылі тое, што традыцыі крыжовых 
шэсцяў маюць сотні гадоў, парушаць іх нельга. “Беспарадкаў баяцца не 
варта, бо ніводны католік, які ўдзельнічае ў набажэнстве, прычынай для 

51 Надпіс на тытуле: “O Gwałtownym zábronieniu przez Heretyki nabożeństwá y processyi 
Kátholickich z stárodawná zwykłych / więc y o zbićiu y zelżeniu Kápłanów / Zakonnikow / y innych 
osób zacnych tám ná ten czás będących. Roku Pańskiego / 1614. od iednego Kátholiká świadká 
oczywiste pisáne”.
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іх узнікнення быць не можа і не будзе. Урад жа са свайго боку парадак 
павінен пільнаваць. Што да ідалаў, якіх нам тут бязбожна закідаюць, 
то цяжка пра гэта слухаць і прыкра будзе згадваць” [76, с. 3]. Католікі, 
як вынікае з тэксту, катэгарычна адмовіліся выконваць рашэнне ма-
гіст рата, большасць якога, хутчэй за ўсё, складалі пратэстанты. 
“Бо ў тым выпадку, калі католікі саступяць, – заўважаў ксёндз, – 
дой  дзе да таго, што нават каля хворых маліцца нам забароняць”  
[76, с. 3]. Такім чынам, канфлікт ужо першапачаткова меў асабліва вост-
ры характар. 

Інцыдэнт адбыўся “ў крыжовыя дні”. Не звяртаючы ўвагі на прось-
бы бургамістра, ксёндз-плебан у панядзелак арганізаваў шэсце да кас-
цё ла Святога Мікалая, а на наступны дзень – за горад, да касцёла Свя-
то га Духа. Раз’ятраныя пратэстанты закрылі некаторыя брамы, але 
знач ных перашкод не чынілі. Затое ў сераду, калі католікі наважыліся 
“несці крыж”, выявілася тое, што шлях для іх закрыты перацягнутым 
праз вуліцу ланцугом. Трэба аддаць належнае аўтару, які ў рэпартажным 
стылі, маляўніча распісвае “злачынствы” нібыта добра ўзброеных пра тэс-
тантаў. “Пан бургамістр у прысутнасці некаторых паноў радных за гадаў 
жаўнерам быць напагатове, і адразу ж яны каля ланцуга з муш кетамі і 
алебардамі сталі. Побач размясцілася немалая частка іх па спольства з 
сякерамі, малаткамі, кіямі, камянямі, цэглай і да таго па добным” [76, с. 5]. 

Наперадзе шэсця ішлі дзеці “зацных бацькоў”, за імі – студэнты 
Societatis iesu, пасля іх – дамінікане. Ксёндз і іншыя святары рухаліся 
ў самым хвасце працэсіі. Аўтар даводзіць тое, што дзеці і студэнты, 
убачыўшы ланцуг, павярнулі назад, але пратэстанты ўсё роўна распачалі 
бойку. “Зараз жа некаторыя з гарадской рады, добра вядомыя католікам 
(а паміж імі і сам бургамістр), гучна выгукнулі: “Бі! Забі!”. У адказ 
некаторыя з пратэстантаў, іх імёны католікі таксама здольны назваць, 
з крыкамі скочылі да святароў і ўсіх астатніх, як стану шляхецкага, так 
і іншага, маючы ў руках сякеры, цэглы, малаткі. <…> аднаго манаха 
ззаду каменем небяспечна ўдарылі, некаторых звалілі з ног, другіх, 
насядаючы з усіх бакоў, моцна збілі. Святароў, якія прасілі міру перад 
ланцугом, трымаючы ў руках Святы крыж і абразы, камянямі пабілі 
і словамі зняважылі. <…> У гэтакай калатнечы католікі былі цалкам 
безабаронныя” [76, с. 5].

Завяршаецца ўлётка палымяным заклікам да каталіцкай часткі 
грамадзян Рэчы Паспалітай. Аўтар надта далёкі ад жадання аб’ектыўна 
разабрацца ў сітуацыі. Тэкст – спрэс лямант зняважанага касцёла, 
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а торунскі “эксцэс” – нагода, каб паставіць пратэстантаў па-за законам. 
“Так панове таруньчане ўшанавалі святароў, манахаў, сыноў сенатараў 
Каралеўства нашага, шляхецкіх дзяцей. Не ў навіну ерэтыкам праяўляць 
сваё стаўленне да нас. Заўжды, калі яны ў меншасці, паводзяць сябе 
сціпла і спакойна, а калі іх лічба перавышае і ёсць надзея на перамогу, 
тады яны люта катуюць католікаў. І дадатковых доказаў тут шукаць 
не трэба. Сёння вядзецца ўжо аб поўным знішчэнні рэлігіі нашай 
і як следства – аб згубе душ чалавечых. Просім Бога, каб іх гэтакай 
магутнасцю не надзяляў і над намі панаваць не дазваляў” [76, с. 7].

Падкрэслім яшчэ раз тое, што разнаверства, пратэстантызм і ра ней 
аўтары ўлётак называлі злом, прычынай бедстваў. Аднак да ты чы лася гэта 
ў асноўным замежжа (Чэхія, Нямеччына, Венгрыя і г.д.). Пратэстанты Рэчы 
Паспалітай не былі такім яўным аб’ектам для крытыкі ў неперыядычных 
польскамоўных сродках масавай інфармацыі. І гэта тым больш дзіўна, што 
на тэрыторыі Рэчы Паспалітай даволі працяглы час адбывалася сапраўдная 
рэлігійная вайна, якая не абмінула аніводнай канфесіі52. 

Непасрэдным адказам “Навінам з Торуні” можна лічыць “Навіны 
з Познані” / “Nowiny z Poznania”, якія з’явіліся таксама ў 1614 г. (Anno 
M. DC. xiiii). Знізу, пад назвай улёткі, на тытуле можна было прачытаць: 
“Пра гвалтоўныя разбурэнні збораў евангельскіх. Таксама абвяржэнне 
хлусні пра Торунь, да друку выдадзенай”53. Аўтар улёткі, хутчэй за ўсё, 
Аўгусцін Фэрбер (Augustyn Ferber). Месца выдання – Торунь.

52 Цікавым сведчаннем гэтай вайны можа служыць наступны эпізод, узяты Тэадорам 
Нарбутам з аўтографа канца xvi ст. Сучаснік Пятра Скаргі распавядае пра спальванне 
некаталіцкіх кніг у Вільні (1581 г.). Прапануем некаторыя вытрымкі: <…> былі мы сведкамі 
спектакля, якога Літва не бачыла ад стварэння свету. З самага рання на рынак пачалі звозіць 
смаловыя дровы і аблітыя смалой снапы саломы; атачылі рынак узброеныя вартавыя і нікога 
не пускалі. Крыху пазней прывалакліся два вазы, запрэжаныя парай коней, набітыя кнігамі 
друкаванымі, манускрыптамі і Бог ведае толькі якімі яшчэ дакументамі. Замкавыя стражнікі 
старанна ахоўвалі тыя вазы. Было публічна абвешчана, што тыя кнігі варожыя, клятыя, 
асуджаныя святымі айцамі і тэолагамі рымскімі каталіцкімі на знішчэнне праз агонь, на што 
ёсць дазвол і святой памяці Яго Мосці Ксяндза Біскупа Валяр’яна. Праўда, пісьмовага дазволу 
ніхто не бачыў, бо не было яго ніколі. <…> Таксама выкапалі пасярод рынка яму невядома якой 
глыбіні. Абступілі яе жаўнеры і пахолкі з ратушы, нікога блізка не падпускаючы. Пачаўшы з дна, 
у тую яму клалі стосы кніг, перакладаючы іх дровамі і саломай. <…> Народ маўчаў, бо не ведаў, 
што рабіць, здзіўлены незвычайнасцю той падзеі. Нядоўга ксёндз прамаўляў казанне, бо разумеў, 
што яшчэ якая хвіліна – і на яго град камянёў пасыплецца з боку прысутных разнаверцаў.  <…> 
Узяўшы паходню, без асаблівых ваганняў падпаліў ён той стос: агонь адразу ўзляцеў уверх, але 
потым суцішыўся, пайшоў густы чорны дым, пачаў адчувацца нязносны смурод. Людзі потым 
казалі: “Д’ябал з Лютэрам і Кальвінам паляцелі сабе разам з дымам” [65, с. 251].

53 Надпіс на тытуле: “O gwałtownym Zburzeniu Zborów Ewangelickich: Przytym y Znieśienie 
potwarzy o Toruniu do druku wydánych”.
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Дадзены дакумент – прыклад палемічнай рэлігійнай публіцыстыкі. 
Аўтар, звяртаючыся да чытача, заўважае: “Выдадзеныя “навіны з То-
ру ні” хлуслівую рэляцыю змяшчаюць, пададзеную нейкім сведкам, які 
дужа няшчыра і непраўдзіва падзеі адлюстроўвае”. “Сведку” по знань-
скія навіны не без іроніі называюць “празнадта даўгавухім”, бо толькі 
“даўгавухі” чалавек мог пачуць тое, пра што пан бурграф з плебанам і 
двума езуітамі з вока на вока размаўлялі. Магчыма, аўтарам торунскіх 
навін быў ксёндз, разважае публіцыст, але святому айцу “<…> належыць 
клапаціцца пра захаванне праўды, а не бавіцца выдумкамі і байкамі”. 
Калі ж “сведка” адзін з езуітаў, то ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо “<…> 
айцы Societatis iesu да выдумак і баек звяртаюцца з вялікай радасцю. Не 
так даўно, для прыкладу, надрукаваў езуіт Іаан Уберус (ioannes Uberus) 
на нямецкай мове пра тое, што Лютэр быў апантаны д’яблам, а Кальвін, 
хварэючы на падагру, шатана выклікаў, пасля чаго страціў розум і памёр. 
<…> Прачытаўшы такое, лёгка зразумець, хто той сведка даўгавухі, які 
муху выдае за слана” [77, с. 2].

Менавіта “хлуслівыя” торунскія навіны, лічыць палеміст, спра ва-
ка ва лі рэлігійныя хваляванні ў Познані. “У чацвер, 5 чэрвеня, апоўначы 
езуіты і іншыя неспакойныя галовы напалі на касцёл евангельскі і 
нямецкі ў Познані. Запалілі яго і пераўтварылі ў попел. Потым шпіталь 
атакавалі. Бедных старых людзей збілі, на вуліцу выкінулі, іх маёмасць 
жабрац кую – ложкі і іншую драбязу – гвалтам адабралі. У пятніцу, 
таксама апоўначы, зноў напалі на шпіталь, запалілі яго, усё спрэс у 
попел пе ра ўтварылі. Але на гэтым не спыніліся і праз два тыдні на другі 
збор евангельскі напалі. У тамтэйшага казнадзея стралялі. Памяшканне 
спус тошылі, усё з яго выграблі і паміж сабой расшарпалі. Алтар і лаўкі 
па сек лі, усё ў зборы разваявалі. І надалей пагражаюць, за крыўды 
езуітаў торунскіх абяцаюць адпомсціць. Але што ж гэта за крыўды? 
Разумны няхай разважыць” [77, с. 3].

“Nowiny z Poznania” падаюць уласную версію падзей, якія ад бы-
лі ся на “крыжовым тыдні” ў Торуні. Аўтар падкрэслівае тое, што ка-
та ліцкае шэсце па вуліцах было забаронена магістратам. Вернікі фак-
тычна праігнаравалі загад вышэйшай улады горада. Апроч таго, драў-
ля ны крыж і абразы, якія неслі католікі, ніякага дачынення да веры і 
свя тога духа, на думку аўтара палемічнага выдання, не маюць: “Дух 
свя ты з апостальскіх кніг паўстае. А абразы падобныя да язычніцкіх 
іда лаў: галовы іх без розуму, вочы без зроку, вушы без слыху, рукі без 
да кра на ння, ногі без хаджэння, а між тым людзі перад імі капелюшы 
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здымаюць” [77, с. 4]. Вяртаючыся непасрэдна да падзей так званага 
шэсця Святога Марка, у эскалацыі канфлікту публіцыст абвінавачвае 
езуітаў. Прычым робіць гэта бяздоказна, зыходзячы толькі з таго, што 
да моманту з’яўлення езуітаў у Торуні ўсё было спакойна. “Як толькі 
ў Торуні, зрэшты, як і ўсюды, з’явіліся езуіты – любасць і давер паміж 
хрысціянамі зніклі”. 

Менавіта езуіты, паводле дакумента, спланавалі маршрут шэсця, 
які пралягаў праз кірмаш. Аўтар познанскіх навін даводзіць тое, што ўсе 
астатнія вуліцы былі вольныя. Магістрат слушна баяўся канфлікту па між 
свавольнымі студэнтамі езуіцкай акадэміі і гараджанамі на запруджа ным 
людзьмі месцы гандлю. Езуітаў папярэдзілі і пра перакрыццё вуліцы, і пра 
выстаўленую варту каля ланцуга, аднак шэсце ўсё роўна адбылося. “Не 
заклікаў пан бургамістр да гвалту, не крычаў: “Бі! Забі!”. Бо ведаў, што 
гэта яму рабіць нельга. <…> Не было там шмат камянёў па камяніцах, 
не было там людзей з малаткамі, сякерамі і цэглай. Нікога там не білі, не 
паранілі ніводнага манаха ці каго б там яшчэ з прысутных. Бо не дазволіў 
магістрат нічога з таго зрабіць. Як не дазволіў магістрат пакрыўдзіць ці 
абразіць ніводнага з сенатарскіх ці шляхецкіх сыноў. Усё гэта rhetorica 
Hyperbole езуіцкая выдумала” [77, с. 7]. 

Познанскія навіны разглядаюць інцыдэнт у Торуні выключна 
як правакацыю з боку езуітаў. Вынік падобных правакацый – “<…> 
памятныя пагромы евангельскіх збораў у Познані і іншых гарадах – 
Кракаве, Вільні” [магчыма, маецца на ўвазе спальванне кальвінісцкага 
збору студэнтамі езуіцкай акадэміі ў 1611 г. – В.Е.]. “На крыўды ў Торуні, 
якіх і знаку не было, наракаюць, а пра свае далёкія ад хрысціянскіх 
жорсткасці забыліся”. На апошнім аркушы ўдвая драбнейшым шрыфтам 
пазначана: “Адно мяне толькі падштурхнула ўслед за хлуслівымі на ві-
на мі торунскімі напісаць праўдзівыя познанскія – дрэнная наша ін фар-
ма ванасць” [77, с. 8].

Такім чынам, 1614 год быў багаты не толькі на палітычныя і ва-
ен ныя падзеі, але і на рэлігійныя. Рэч Паспалітая была ўцягнутая ў са-
праўдную інфармацыйную вайну, фронт якой пралягаў не ў апошнюю 
чаргу праз сэрцы яе разнаверцаў-грамадзян. Сітуацыя ўвесь час будзе 
пагаршацца, а “познанскія” і “торунскія” навіны зробяцца ледзь не 
штодзённай рэчаіснасцю54. 

54 Сведчаннем таму элекцыйны сойм 1648 г., які разглядаў адразу некалькі пратэстаў, 
якія паступілі ад дысідэнтаў Вялікага Княства Літоўскага. Так, у Полацку каля 1646 г. (цытуем 
дыярыўш сойма) “<…> студэнты і гараджане памяшканне збору евангельскага разбурылі, 
з вернікаў здзекаваліся, а настаўніка школы (пры зборы) білі і ў рэчцы тапілі”. У тым самым 
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2.7. “ЧЭШСКАЯ КАЛІЗІЯ”. ТАТАРЫ. “ЛІСОЎСКІЯ КАЗАКІ” 
(АДЫХОД АД МАСКОЎСКАЙ ТЭМАТЫКІ)

Паміж 1615 г. і 1620 г. з вядомых нам польскамоўных дакументаў 
можам згадаць толькі “Навіны пра шчаслівае ўзыходжанне на Царства 
Маскоўскае Найяснейшага Уладзіслава, каралевіча польскага, у годзе 
ад нараджэння Хрыста 1617”55, якія паўсталі ў тым самым, згаданым 
вышэй, 1617 г.

Прыблізна з 1619 г. у выданнях Рэчы Паспалітай з’яўляецца так 
званая чэшская тэма. У 1620 г. Ян Зрзэнчыцкі / Jan Zrzenczycki вы-
дае “Новыя навіны з Чэхіі, ад татараў і венграў”56. Заўважым, што 
мес ца друку на ўлётцы не пазначана. Можна толькі меркаваць пра 
годзе ў Полацку “<…> католікі дом купца мясцовага, з ліку евангелістаў, абрабавалі – забралі 
рэчы і грошы. Нават хаваць сваіх нябожчыкаў палачане дысідэнтам забараняюць” [63, с. 327]. 
Польскія пратэстанты скардзіліся: “На дамы нашы нападаюць [католікі. – В.Е.], маёмасць псуюць, 
людзей б’юць і зневажаюць. Кальвіністаў з лютэранамі да каталіцкага хросту змушаюць, іншыя 
гвалты ўчыняюць. Нават памёршых хаваць на іх уласных землях не дазваляюць. У іншае месца 
вывозіць [нябожчыка. – В.Е.] таксама забараняюць. У Любліне ў 1645 г. цела Яна Квысьля, 
якое сваякі паціху ў Бэлжыц (Bełżyc) везлі, нейкія вісусы забралі і тры дні з яго здзекаваліся – 
валачылі за ногі, пад шыбеніцай хавалі, потым адзін у другога тое цела выкрадалі, ледзьве не тры 
разы небараку выкопвалі і зноў закопвалі” [63, с. 328]. На ўсе гэтыя скаргі адзін з прысутных 
сенатараў заўважыў: “Гэтак шмат ерэтыкоў напладзілася, што католікам ужо павярнуцца няма 
дзе. Цярпець тых, хто ўжо ёсць, відаць, давядзецца, але і сачыць трэба, каб новыя не з’яўляліся. 
Няхай вераць, як самі хочуць, а другіх у сваю веру не цягнуць” [63, с. 329]. Пратэстанты 
шчодра плацілі католікам той самай манетай. Пра гэта сведчаць дэкрэты літоўскіх трыбуналаў, 
а таксама павестка дня згаданага элекцыйнага сойма 1648 г. 

Зноў працытуем дыярыўш сойма (пратэстуюць віленскія католікі): “У касцёле Св. Мі-
хаі ла ў выявы анёлаў [кальвіністы. – В.Е.] з лука стралялі, вокны касцельныя кулямі і стрэламі 
паразбівалі, да гэтага часу ў тым месцы, дзе манашкі канты спяваюць, стрэлы іх атрутныя 
тырчаць. У ксяндза камяні шпурляюць, манаха, які на чале працэсіі крыж нёс, каменем 
паранілі. Манашак, якія ў палісадніку манастырскім працавалі, мушкетамі страшылі і словамі 
брыдкімі лаялі. Капелюшы ў католікаў зрывалі, калі тыя міма іх збора ў касцёл ішлі. Крыўд 
шмат учынялі – каля касцельных брам вазы манастырскія рабавалі, казалі, што “дзесяціну 
забіраюць”. У дзень Св. Мацвея Апостала цела аднаго кальвініста пад касцёл Св. Яна нахабна 
прынеслі. Людзьмі зухвалымі касцёл атачылі, стралялі, у бубны білі. Гармідар нечуваны ажно 
дзве гадзіны доўжылі. Потым пад касцёл Св. Духа айцоў дамініканаў з тым нябожчыкам 
прыцягнуліся. Падчас імшы, калі ксёндз з амбона спяваў, стралялі, у бубны білі і крычалі 
па-звярынаму. Ксёндз імшу мусіў завяршыць, а вернікі з касцёла паўцякалі. Дзверы капліцы 
сякерамі пасеклі, у брамы касцельныя на кані ўязджалі са здабытымі шаблямі ў руках” [63, 
с. 334]. Звернем увагу на тое, што ўсе гэтыя выпадкі – не даніна красамоўству ці літаратурнай 
традыцыі, а рэальныя справы, якія разглядаліся трыбуналамі ў Княстве і Каралеўстве.

55 Надпіс на тытуле: “Nowiny o szczęśliwym postępowaniu na Carstwo Moskiewskie Nai aś-
niey szego Władysława krolewica polskiego w roku pańskim 1617”.

56 Надпіс на тытуле: “Nowe nowiny z Czech, Tatar, y Węgier. Przy tym revokacya xiążęcia 
saskiego y jáko Rádę Cesárską z Zamku oknem z wyrzucali á inszego Krolá sobie obráli prez iana 
Zrzenczyckiego Wydàne”.
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тое, што з’явілася яна ў Кракаве, як і некаторыя іншыя выданні Яна 
Зрзэнчыцкага57. Тэкст напісаны на макаранічнай мове.

Змест выдання вызначаўся асабістымі перакананнямі аўтара, які 
быў шырокавядомы сваёй нецярпімасцю да пратэстантаў. У прыват-
насці, пяру Я. Зрзэнчыцкага належыць надзвычай вострая сатыра пад 
назваю “Анатомія Марціна Лютэра” [38, с. 417]. Ва ўступе да ўлёткі 
(“Прадмова да чытача”) Я. Зрзэн чыц кі адзначае: “Як зараз у Венецыі 
няма нічога даражэйшага за атруту, так і ў Чэхіі няма нічога таннейшага 
за смерць, а ўсё таму, што вы сліз нулі чэхі з-пад апекі цэсарскай, пайшлі 
супраць Бога і волі яго. <…> Прыміце жахлівыя навіны, панове, а дасць 
Бог, у наступным годзе лепшых дачакаемся” [70, с. 3].

Пачынаюцца “Новыя навіны…” са згадвання тэксту, аўтарства якога 
таксама прыпісваецца Я. Зрзэнчыцкаму. “Пазначаў я ў “Перасцярогах 
Мараўскіх” тое, што тры каметы азначаюць, што тры рэчы яны суро-
чаць – голад, вайну, пошасць”. Гутарка тут пра выданне 1619 г. 
“Велічныя і здзіўлення вартыя нябесныя перасцярогі”. Я. Зрзэнчыцкі 
пісаў пра цуды ў мараўскім небе [усход цяперашняй Чэхіі. – В.Е.], 
якія растлумачыў як законную помсту Бога за выгнанне мясцовымі 
пратэстантамі езуітаў. Другая камета – вайна, якая будзе, на думку 
выдаўца, куды страшнейшая за голад і пошасць, раней перажытыя 
еўрапейцамі. А тое, што правакатарамі гэтай вайны будуць менавіта 
чэхі, Ян Зрзэнчыцкі не сумняваецца. Гэты народ ён называе “горшым 
за маскавітаў”. У якасці прыкладу адвечнай сапсаванасці суседзяў 
прыводзіць шматлікія гістарычныя анекдоты.

Так, у “Навінах…” можна прачытаць пра тое, што п’янства чэхі 
нібыта лічаць настолькі вялікай вартасцю, што нават малым дзеткам 
даюць замест вады віно. Вось якую “інфармацыю” прапаноўваюць 
“Навіны…” грамадзянам Рэчы Паспалітай для роздуму:

“Неяк запрасіў адзін Князь трох французаў на абед. Селі яны за 
стол у садзе, а ўслед за імі мухі прыляцелі і да кожнай стравы лезлі, 
высвятляючы, якая з іх лепшая. Пахолак адганяў мух ад пана, чым дужа 
яму назаляў, таму пан папрасіў хлопа спыніцца. Мухі рады былі такому 
загаду, адразу ж у куфлі з віном залезлі, дзе паўпіваліся і патанулі. 
Убачыўшы гэта, госці разам з мухамі віно на зямлю вылівалі. Гаспадару 
гэтакія справы не спадабаліся і пачаў ён думаць, якім чынам без гневу 
можна гасцей ад іх устрымаць. Вырашыў ён муху-нябожчыцу з віна за 

57 У 1623 г. у Кракаве быў надрукаваны верш Я. Зрзэнчыцкага “Sapho załosna kra kow-
ska…”.
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крылы выцягнуць, як след абтрэсці ды яшчэ абсмактаць, каб тое з мухай 
марна не пайшло, што мусіла ў страўнік патрапіць. Госці, гледзячы на 
Князя, гэтаксама пачалі рабіць” [70, с. 7].

Цяжка сказаць, наколькі падобнае апісанне чэшскага побыту 
пачатку xvii ст. рэалістычнае. Пэўна ж, аднак, тое, што не п’янства, 
а “шатанскую” варожасць да католікаў Я. Зрзэнчыцкі лічыць самым 
вялікім грахом. Жыхароў Прагі ён параўноўвае з язычнікамі, якія 
прыгнятаюць касцёл яшчэ мацней, чым рымляне ў першыя гады 
хрысціянства. “<…> Прыйдуць часы, і яны ўжо недалёка, чэхі будуць 
цярпець і пакутаваць так, як пакутуюць зараз хрысціяне. Бо ў каго сэрца 
не забаліць ад такіх жахаў! Цэзар [Фердынанд ii Габсбург. – В.Е.] да-
слаў слуг сваіх, каб яны нязгоду і бунты суцішылі, а яны замест паклону 
на слуг тых паўсталі (права Божае і чалавечае парушылі). Дэпутаты і 
ўраднікі з акон іх выкідалі, цэзару зухвала адказвалі. Ерэтыкоў на 
дапамогу паклікалі, свет цэлы разбурыць пажадалі” [70, с. 9].

Асобная частка ўлёткі прысвечана майскім падзеям 1618 г., калі 
з акна замка ў пражскім градзе былі выкінутыя намеснікі Фердынан-
да ii. Адбылося гэта, калі верыць Я. Зрзэнчыцкаму, 23 мая пасля 
9 гадзін раніцы. На дзядзінец замка таемна ўвайшло каля 300 збройных 
рыцараў, якія “<…> уласную няпраўду за покрывам праўды схавалі”. 
“Пан Бурграф, на цэсарскім месцы седзячы, за збродні тых, каго лічыў 
правадырамі злачынцаў, у памяшканні судовым ганіў, на імёны адных 
толькі далікатна ўказваў, іншых жа паноў радных наўпрост называў. Пра 
тое толькі вялося, каб памяталі яны пра дабрабыт сваёй дзяржавы, каб 
спыніліся на беззаконным шляху і не заходзілі надта далёка. Але цяжка 
ўтаймаваць тых, хто <…> ні пра што іншае, акрамя забойства і крыві, не 
думае. І так слова за слова… Дайшло да таго, што пана Слявоту / Slawota 
[vilém Slavata z Chlumu a Košumberka. – В.Е.], суддзю каралеўскага 
чэшскага, гвалтам схапілі і з акна, ад якога да зямлі 40 локцяў было, на 
двор выкінулі”.

Паводле Яна Зрзэнчыцкага, толькі сталы ўзрост Бурграфа вы ра  та ваў 
яго ад падобнага няшчасця. Наколькі можна меркаваць са  змес ту рэляцыі, 
пан Слявота атрымаў цяжкія раненні. Чэхі стра ля лі з ружжаў, “<…> але 
вецер тыя кулі адносіў убок”. “Слугі па збя га ліся, з зямлі напалову жывых 
узнялі і да пэўнага месца па зно сілі. Пра пана Слявоту ведаю тое, што ён 
ужо канаў” [70, с. 11].

Дэманізацыя чэшскіх пратэстантаў на гэтым аднак не завершана. 
Ян Зрзэнчыцкі паведамляе пра тое, што ерэтыкі “<…> да аднаго 
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злачынства іншае пажадалі далучыць”. “Даслалі яны езуітам рас па ра-
джэнне, каб тыя рэчы асабістыя як найхутчэй збіралі і ў іншае мес ца 
з зямлі чэшскай сыходзілі, бібліятэку і рэчы касцельныя загадалі па кі-
нуць. Інакш – ніводны, казалі, не пакіне месца жывым” [70, с. 11].

Далейшыя падзеі ў Чэхіі Я. Зрзэнчыцкі апісаў надзвычай сціс-
ла: “Пасля гэтай трагедыі новы ўрад чэхі абралі, католікаў адусюль 
павыганялі, цэзару яго міласці вайной пагражалі, калі б ён на ва-
жыў  ся помсціць” [70, с. 11]. Наступную частку “Навін з Чэхіі” скла-
дае доўгі, на тры старонкі, пералік пратэстанцкіх манархаў, якія 
ні  бы та даслалі ў Прагу свае войскі. Колькасць гэтых войск свя-
до ма перабольшаная. Адзін толькі англійскі кароль, апавядае  
Я. Зрзэ н чыцкі, даслаў 2000 вершнікаў і 15 000 пешых вояў. Калі су мі-
ра ваць усе атрады пратэстантаў, якія нібыта прыйшлі ў Чэхію, то коль-
касць іх павінна перавышаць 127 000 вершнікаў, 187 000 пехацінцаў. 
Да ўся го яшчэ варта дадаць 321 карабель з камандай на іх звыш 10 000 
ча лавек. І гэта, заўважае Я. Зрзэнчыцкі, без уліку шведаў.

Асобная навіна – дапамога чэхам з боку кракаўскага збору. 
Кракавяне даслалі ерэтыкам дапамогу на суму 18 000 злотых. “Тыя гро-
шы завёз жыд, схаваўшы іх у возе са скурамі. Другі жыд завёз у Прагу 
20 000 злотых” [70, с. 14]. Падае Я. Зрзэнчыцкі і спіс тых атрадаў, якія 
на дапамогу Фердынанду прывялі католікі. Па яго словах, колькасць 
войска каталіцкага складала 267 000. Цікава, што ў іх шэрагах аўтар 
згадвае 7 000 так званых лісоўчыкаў (Ю. Нямцэвіч іх называў людзьмі 
адважнымі, але дужа схільнымі да рабункаў58 [67, с. 83]) і 40 000 
“маскоў скага казака Сагайдачнага”. Далейшы змест дакумента звязаны 
з татарскім нашэсцем на поўдзень Рэчы Паспалітай, а таксама з падзеямі 
ў Венгрыі.

Пасля смерці Я. Замойскага [канцлер вялікі каронны Ян Замойскі, 
памёр у 1605 г. – В.Е.], піша Я. Зрзэнчыцкі, “<…> татары не тое, што 
кожны год, штомесяц Падолле спусташалі і больш чым 600 вёсак 
спалілі”. Паведамляе дакумент і пра пасольства Жыгімонта, скіраванае 
ў Канстанцінопаль. “Запытаўся кароль, наш міласцівы пан, у турка: 

58 Вось што менавіта Ю. Нямцэвіч паведамляе пра лісоўчыкаў: “У часы другой маскоў-
скай выправы, будучы ў Варшаве, гетман Хадкевіч заўважыў, з якім нежаданнем сойм пры зна-
чаў новыя падаткі. Прагнучы як мага хутчэй станавіцца перад ворагам на полі, задумаў гетман 
стварыць атрад добраахвотнікаў, якія б нічога не каштавалі грамадскаму скарбу і ўласным 
мячом здабывалі сабе ежу. Патрапіў позірк Хадкевіча на Аляксандра Лісоўскага. Быў гэта 
шляхціц з Літвы, вядомы з мінулых паходаў у Валахію і Маскву як чалавек шалёнай адвагі. 
З дазволу Жыгімонта даручыў гетман Лісоўскаму сабраць колькі людзей, здольных ваяваць, 
якія б не патрабавалі ніякай узнагароды, а жылі б з вайны” [67, с. 83].
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“Навошта татарам сваволіць на Падоллі дазваляеш?”. Гутарка тут пра 
падзеі, якія адбыліся, хутчэй за ўсё, ужо пасля паражэння Самуэля 
Карэцкага [патрапіў у палон да Скіндэрбашы. – В.Е.] і Міхала Віш ня-
вецкага. Жыгімонт тады сапраўды даслаў да султана пасольства на чале 
з Самуэлем Таргоньскім і Ежы Коханьскім. Аднак асаблівага выніку 
гэта пасольства не прынесла. Па словах Ю. Нямцэвіча, сякую-такую 
дамову ўдалося заключыць, аднак “<…> наезды казакаў раны туркам 
раз’ятрылі нанова” [67, с. 140].

Далейшыя падзеі ў аналізуемым дакуменце звязаныя з дзеян ня-
мі гетмана кароннага Ст. Жалкеўскага, які “<…> меў 22 000 войска, 
але раз дзеленага паміж камандзірамі”. “Татары каля нашага абозу 
дужа на за  ля ліся і на абоз пана ваяводы кіеўскага напалі” [70, с. 18]. 
Я. Зрзэн чыц  кі рас  павядае тут пра падзеі, якія, верагодна, адбыліся пад 
Камянцом, калі Ст. Жалкеўскі мусіў камандаваць войскам, якое яму 
не падпарад коў ва ла ся. Кожны з камандзіраў (Збароўскія, Сіняўскія, 
Замойскія) рабіў тое, што лічыў патрэбным. Воля старога гетмана гэтай 
сваволяй фактычна была паралізаваная. У выніку татары беспакарана 
рабавалі Украіну, б’ючы камандзіраў Рэчы Паспалітай па адным. Так, 
згаданы кіеў скі ваявода Тамаш Замойскі з трыма тысячамі стаў асобна 
ад усяго войска. “Шматкроць пераважнымі сіламі ўдарылі на яго та-
та ры. Гінулі ўжо пад шаблямі ворага нешматлікія роты Замойскага. 
Жалкеўскі ж глядзеў на бітву абыякава і толькі ў апошні момант 
злітасцівіўся, даслаўшы на дапамогу некалькі соцень стральцоў” [67, 
с. 147]. У гэтакай сітуацыі, відавочна, сур’ёзнага супраціву татары не 
сустрэлі. Цытуем Я. Зрзэн чыц кага:

“Учынілі тады гэтыя псы, татары, вялікую шкоду. У маёмасці, 
у людзях – усюды былі страты. Бо без разваг секлі, рэдка каго жывым 
пакідалі: так было з падданымі князя Збараўскага каля Збаража, каля 
Ямполя, дзе нават жанчын і дзяцей пабралі, нязноснай шкоды нарабілі. 
Ніхто ім не перашкаджаў штурмаваць гарады, спускаць ставы; людзей 
нават з-пад зямлі даставалі. Войска ж іх было дужа вялікае, а ў Польшчы 
пра яго не ведалі. Бо тыя язычнікі чараўніцтвам свайго дасягаюць. 
Толькі яго міласць пан Стадніцкі даўся ім у знакі, нават царыка злавіў. 
Яго міласці пану Сіняўскаму маёнткі татары знеслі, і нідзе ім насустрач 
нават шабля не бліснула” [70, с. 18]. Я. Зрзэнчыцкі голасна наракае на 
тое, што Рэч Паспалітая страціла сапраўдных герояў – няма ні Струсяў, 
ні Букацкіх, ні Язлавецкіх. “Татары ўварваліся, нібы ваўкі ў абору”, – 
з горыччу адзначае аўтар. 
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Наступная частка ўлёткі – гэта “Рэестр войска як раскватараванага, 
так і павятовага”, складзены 10 верасня 1619 г. Гутарка пра тыя сілы, 
якія скліканы ў Варшаве ардынарыйны сойм мусіў супрацьпаставіць 
татарскай і турэцкай экспансіі. Усяго Я. Зрзэнчыцкі налічыў 39 780 
конных і пешых вояў. 

“Навіны з Венгрыі…” – чарговая кампазіцыйная частка дакумен та, 
якая вяртае чытача таксама і да падзей у Чэхіі. Я. Зрзэнчыцкі не стам-
ля ецца называць чэшскіх пратэстантаў “правакатарамі нязгоды”. Яны – 
чэшскія ерэтыкі – “<…> ударылі ў званы, склікаючы сабе падобных, каб 
дабудаваць нарэшце Вавілонскую вежу” [70, с. 20]. Першым, паводле 
зместу ўлёткі, адгукнуўся на гэты заклік сяміградскі князь Бэтлем 
Габар [аўтар падае наступны варыянт гэтага імя: “Betlem Garbor”. – 
В.Е.], “<…> кальвінісцкай веры гарачы прыхільнік. Заваяваўшы колькі 
венгерскіх месцаў, у цэзара Фердынанда забраў ён каралеўства”. Гутарка 
тут пра ўдалыя дзеянні Габара, які сумесна з чэшскім войскам значна 
прасунуўся ўглыб венгерскай часткі ўладанняў Габсбургаў. Магчыма, 
маецца на ўвазе скліканы дзеля каранацыі Габара ў 1620 г. венгерскі 
сойм. Аднак “<…> карона для Габара зрабілася прыблізна тым самым, 
што і рог для вярблюда, пра які той прасіў у Бога. Не толькі рог не 
атрымаў, але і вушы страціў”, – заўважае Я. Зрзэнчыцкі [70, с. 22]. 

Перашкодзілі Габару, як лічыць аўтар аналізуемага дакумента, 8 000 
лісоўчыкаў на чале з Валентым Рагоўскім, якія па загаду Жыгімонта ІІІ 
неспадзявана перайшлі праз венгерскую мяжу, агнём і мячом спусташаючы 
маястаты прыхільнікаў сяміградскага князя. “<…> дзейнічалі яны не горш 
за татараў, чынілі гвалты над людзьмі ўсіх станаў. Лісоўчыкі выпрагалі 
на дарогах коней, здзіралі з гайдукоў кажухі і тым, што назвы нават не 
мае, усеагульную нянавісць выклікалі” [70, с. 21]. Я. Зрзэнчыцкі, які 
стаіць на баку католіка Фердынанда ІІ, тым не менш, не хавае ад чытача 
прыкрых для Рэчы Паспалітай фактаў. Лісоўчыкі займаліся рабункамі 
ўсюды, але больш за ўсё ад іх пацярпелі падданыя Ежы І Ракочага. У бітве, 
якая адбылася з 7-тысячным корпусам Ракочага, адной толькі шляхты 
павятовай “вершнікі Апакаліпсіса” [а менавіта так называлі ў Еўропе 
лісоўчыкаў59. – В.Е.] забілі больш за 4 тысячы, паведамляе Я. Зрзэнчыцкі, 
праўда, да гэтага факта дадае: “<…> шляхціцаў лепшых высеклі і душы 
іх, бо гутарка пра ерэтыкоў, па ветру пусцілі”. 

59 Dzieduszycki, M. Krótki rys dziejów i spraw lisowczyków / M. Dzieduszycki // Wydanie 
zakładu naukowego imienia Ossolińskich. – T. 1. – Lwow : u Jana Millikowskiego. Drukiem Józefa 
Schnaydera, 1843. – 372 s.
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Асабліва падрабязна інфармуе Я. Зрзэнчыцкі пра лёс тых лі соў чы каў, 
якія адсталі ад войска і бадзяліся паміж вёскамі Ежы Ракочага, зай маючыся 
рабункамі. “Такіх каля 200 сяляне забілі, знеслі іх целы ў адно месца, 
пахавалі, а над магілай паставілі крыж, на якім размясцілі на ступную 
эпітафію (аўтар улёткі падае пераклад з венгерскай на польскую мову):

Тут ляжаць не Палякі, не Масква, не Літва.
Тыя тут, з кім крывава вялася вайна.
Тут ляжаць не Мазуры і не Татары, 
Тут – нашай помсты справядлівай ахвяры.
Не заслужылі пачвары ні зямлі, ні труны,
Бо людзей, як сабакі, кусалі яны.
Чалавек! Мінаючы крыж і подлыя гэтыя косці,
Не шкадуй тых, хто жыў дзеля лютае злосці.

Аўтар улёткі паведамляе пра раптоўныя ўцёкі лісоўчыкаў з Венг-
рыі. Прычына, паводле Я. Зрзэнчыцкага, заключалася ў сыходзе вен-
гер скага войска з-пад Вены. Бэтлем Габар доўгі час трымаў Вену ў 
аб лозе, аднак пасля паражэння Ракочага мусіў спешна вярнуцца на 
Ра дзіму. Адыходзячы, паведамляюць “Навіны…”, лісоўчыкі “<…> 
шко ды нарабілі бедным людзям”. Тут важна адзначыць тое, што пад 
“бед нымі людзьмі” маюцца на ўвазе і жыхары польскага каралеўства, 
якіх лісоўчыкі рабавалі не горш за венграў.  “Былі гэтыя лісоўчыкі нібы 
саранча, якая ўсё вынішчае там, дзе на зямлю сядзе”, – піша Я. Зрзэн-
чыц кі, дадаючы тое, што да Кракава пачалі даходзіць шматлікія скаргі 
ад пачцівых людзей, якіх яны па-варварску рабавалі. Жыгімонту ІІІ трэ-
ба было тэрмінова вырашыць, куды падзець атрады, якія нікому не пад-
па рад коўваліся і нікога не шкадавалі.

Улётка паведамляе пра тое, што далейшы шлях “бандытаў” ляжаў 
убок Маравіі [Славаччына. – В.Е.], куды іх спешна скіраваў гетман 
польны каронны [Станіслаў Канецпольскі. – В.Е.]. Я. Зрзэнчыцкі сцісла 
канстатуе: “Не меншага гора дазналі і жыхары Маравіі, на якіх лісоўчыкі 
зваліліся, быццам камяні з неба” [70, с. 22]. Правадыром у мараўскім 
паходзе, як вынікае са зместу “Навін…”, быў палкоўнік Клечкоўскі / 
Kleczkowski. Без шкадавання нішчыў ён разнаверцаў, атрымліваў адну 
перамогу за другой, знаходзячыся на службе ў Фердынанда ІІ. 

Я. Зрзэнчыцкі падае апісанне тактыкі лісоўчыкаў падчас вядзення 
бою. Будучы лёгкай кавалерыяй, яны ў многім паўтаралі прыёмы 
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татараў, перамагаючы ворага дзякуючы манеўранасці і хуткасці. Цытуем 
“Навіны…”: “Лісоўчыкі за сем дзён да цэзара прыскакалі [у ваколіцы 
Вены. – В.Е.], а той загадаў даслаць ім насустрач 700 рэйтараў. Лі-
соў чы кі спачатку прысягнулі цэзару, а потым пажадалі сваё вайсковае 
майстэрства паказаць. З вялікім запалам яны рэйтараў атачылі, найперш 
стрэлілі над іх галовамі, а потым шаблі здабылі і неспадзявана пайшлі 
ўрассыпную, быццам мухі, якіх ад малака адагналі. І гэтак жа імкліва 
вярнуліся ў шыхты, у якіх былі перад тым”.

Вайсковае майстэрства асабліва спатрэбілася лісоўчыкам у су-
тыч ках з чэшскімі пратэстантамі. Я. Зрзэнчыцкі заўважае тое, што 
“<…> 50 тысяч шалёных варвараў не напалохалі б чэхаў больш, чым 
7 тысяч лісоўчыкаў”. Згадвае аўтар і бітву на Белай Гары, у якой ні-
бы та лісоўчыкі забілі 9 999 чэхаў. Змяшчае Я. Зрзэнчыцкі і эпітафію 
загінуўшым “недаверкам”: “Тут ляжаць тыя, хто Кальвіна зброю 
ўзняў, // Хто пад нашымі мячамі заўчасна сканаў” [70, с. 23].

Працяг чэшскай тэматыкі – у кракаўскім выданні 1620 г. Назва вы-
дан ня: “Песні пра славутых лісоўскіх казакаў, або Паражэнне Чэхаў і 
каль віністаў ад лісоўчыкаў”60. Гэты дакумент – некалькі вершаваных 
тво раў, сабраных пад адной вокладкай і аздобленых медзярытамі. На ты-
туле змешчаныя таксама ноты: “Для музыкаў”. На другім аркушы – ме-
дзярыт з батальнай сцэнай, а пад ім – чатырохрадкоўе, якое завяршаецца 
рытарычным пытаннем: “Калі Бог з намі – хто ж супраць нас?”. 

Змест першай часткі ўлёткі прысвечаны, хутчэй за ўсё, бітве на 
Белай Гары, у якой лісоўчыкі ўзялі чынны ўдзел. Аўтар называе іх 
“зацнымі рыцарамі, адважнымі казакамі”, перадаючы ўсю гісторыю 
шалёнага аддзела – ад маскоўскага паходу Аляксандра Лісоўскага да 
венгерскага і мараўскага рэйдаў, адпаведна, Рагоўскага і Клечкоўскага. 
У “Песні…” няма ні слова пра гвалты і рабункі. Наадварот, аўтарам 
створаны выключна пазітыўны вобраз лісоўчыка – воіна-католіка, 
пераможцы ерэтыкоў: “Біў чэхаў мужна, недаверкаў зрынуў. // Не адзіны 
Кальвін там [на Белай Гары. – В.Е.] пяро пакінуў” [87, с. 3].

Казаць пра мастацкія вартасці “Песні…”, на наш погляд, не даводзіц-
ца. Аўтар, хутчэй, выступае ў ролі не мастака, а своеасаблівага летапісца, 
для якога важна не так уразіць паэтычным словам, як данесці да суай-
чын ні каў важную інфармацыю. Таму ў апавяданне, як можна мерка ваць, 
уводзяцца канкрэтныя персанажы, згадваюцца факты. Паводле стылю 
тэкст у пэў ным сэнсе нагадвае справаздачу. Працытуем урывак: 

60 Надпіс на тытуле: “Pieśni o cnych lisowskich Kozakách abo Pogrom Czechow i kalwinistow 
Przez lisowczyki”.
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Раз-пораз Лютэра ў васьмі бітвах перамаглі.
З невялікай колькасцю войска славу здабылі.
Зацугліўшы шчасце, гэта рыцарскае племя
Засявала ў чэшскай зямлі хрысціянскае семя. <…>
Адзін лісоўчык, Бірулем [Birulia] празваны,
У пад’езд да варожага войска дасланы,
Убачыў вялікую конную харугву чэхаў –
І ўдарыў магутна! Ды так нечакана наехаў,
Што вораг не дакрануўся нават да зброі.
Загінулі чэхі дарма ў тым маланкавым боі [87, с. 4].

Надзвычай цікавай і змястоўнай, на нашу думку, з’яўляецца наступ-
ная кампазіцыйная частка ўлёткі: “Напамін пра неўміручай славы 
палкоўніка яго каралеўскай міласці, непераможнага Юзафа Аляксандра 
Лісоўскага”. Як і папярэдняя частка, гэта музычны твор. Пад загалоўкам 
пазначана тое, што спяваецца “Напамін…” на матыў псалма “Усе землі, 
усе краіны”.

Тое, што Юзафу Аляксандру Лісоўскаму адведзена асобная частка 
ў гэтым дакуменце, не дзіва. Больш легендарнай і адначасова таямнічай 
асобы цяжка адшукаць нават у першай палове сармацкага, багатага на 
герояў і авантурыстаў Хvii ст. Адзін з 9 сыноў павятовага шляхцюка, 
Юзаф Аляксандр зрабіў бліскучую вайсковую кар’еру. Ён здолеў па ў-
дзель нічаць бадай што ва ўсіх вайсковых канфліктах і закалотах, дзе 
мела інтарэсы Рэч Паспалітая, – Малдавія, Інфлянты, Масква. Служыў 
пэўны час гаспадару Валахіі Міхаю Адважнаму, а потым, пасля яго 
паражэння, перайшоў да Яна Замойскага. Удзельнічаў у вайсковым 
рокашы 1604 г., біўся разам з Хадкевічам пад Кірхгольмам, пасля чаго 
далучыўся да рокашу Зэбржыдоўскага. Змагаўся ў аддзелах Дзмітрыя ІІ 
Самазванца, нарэшце недзе ў 1608 г. перайшоў на бок Жыгімонта ІІІ61. 
За 40 з невялікім гадоў жыцця Юзаф Аляксандр Лісоўскі прайшоў шлях 
ад “баніты” да прывітанага і ўганараванага на сойме героя. 

Вось што адносна Лісоўскага паведамляе аўтар “Песні…”: “За 
Жыгімонтам Трэцім жыў сабе, // Рыцар добры, які служыў // Каралю 
свайму і пану. // Лісоўскі, Юзафам названы, // Славуты быў ён па ўсім 

61 Глядзець падрабязней: Зорин, А. В. Великий рейд Александра Лисовского (март – де-
кабрь 1615 г.) / А. В. Зорин // Русский сборник. – Брянск, 2009. – Вып. 5 (Труды кафедры оте-
чественной истории древностей и средневековья Брянского государственного университета 
имени академика В. Г. Петровского, вып. 912). – С. 224–232.
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свеце” [87, с. 4]. Усе свае ўчынкі, на думку аўтара, Лісоўскі здзяйсняў 
выключна ў імя Айчыны. Быў ён добрым жаўнерам і надзвычай 
дасведчаным ваеначальнікам (“Сам палкі ўмеў вадзіць”). На жаль, 
больш грунтоўнай інфармацыі пра маскоўскія выправы Лісоўскага ў 
дакуменце няма. Напэўна, аўтар не лічыў патрэбным пісаць пра тыя 
акалічнасці, якія грамадзяне Рэчы Паспалітай і без таго добра ведалі. 
Ёсць толькі невялічкая згадка: “Маскву змерыў уздоўж і ўшыр”. Затое 
больш-менш змястоўная інфармацыя падаецца адносна апошніх 
хвілін жыцця Лісоўскага, які, як вядома, нечакана для ўсіх памёр у 
1616 г. пад Старадубам. Да гэтага часу не высветлена пэўнае месца 
пахавання правадыра лісоўчыкаў, няма дакладнай інфармацыі і адносна 
апошніх гадзін яго жыцця. Вось што наконт смерці Юзафа Аляксандра 
паведамляе аўтар “Песні…”:

Нарэшце, пакідаючы наш свет,
Напрацаваўшыся як след,
У апошнюю жыцця гадзіну
Паклікаў да сябе дружыну, 
Сказаў: вы заставайцеся ў славе –
Я ж адыду ўжо неўзабаве.
Мой мілы рыцарскі народзе,
Жыві ў любасці, жыві ў згодзе! [87, с. 8].

Згадвае ўлётка і ўсіх наступнікаў Лісоўскага: “смелы Чапліньскі” 
/ Czapliński (загінуў пад Калугай), Рогаўскі / Rogawski, Плецкі / Plecki, 
Чапскі / Czápski (“Баронячы Айчыну, пайшлі яны на неба”), Мразавецкі / 
Mrozowiecki (“У атацы мужнай разам з іншымі загінуў” ), Клечкоўскі / 
Kleczkowski (“У Маравіі забіты ён з гарматы”). Апошні сярод “лісоў-
скіх палкоўнікаў” – “адважны Каліноўскі” (зганьбіў імя падчас паходу 
Ст. Жалкеўскага). Завяршаецца “Напамін…”, згодна з традыцыяй таго 
часу, пранікнёным зваротам да Бога.

Валадар наш, несмяротны Пане!
Дапамажы нам жыць у згодзе і пашане.
Каб табе пахвалу ўзносіць мы маглі,
Ад веры каталіцкай каб не адышлі.
Аман!
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2.8. ГЕТМАН ВЯЛІКІ КАРОННЫ СТАНІСЛАЎ ЖАЛКЕЎСКІ: 
АБМІНАюЧЫ СУМНЫЯ НАВІНЫ

У 1620 г. выйшла ўлётка пад назваю “Разгром татараў вялікім 
гетманам каронным Станіславам Жалкеўскім / Іх 30 000 палегла ад 
7 000 рыцараў польскіх / У валашскай зямлі / 6 кастрычніка ў годзе 
1620”62. Таксама ў выданні змешчана справаздача Марціна Бранёўскага 
“Аб выправе татараў на вайну”.

Пачынаецца ўлётка са згадвання вялікага князя літоўскага Вітаўта, 
які “<…> не толькі татарам хвост накруціў, але і разам з сем’ямі іх да 
сябе ў Літву перасяліў. Быў ён сапраўдным д’яблам для татараў”. Згадвае 
аўтар і тое, што пры Вітаўце татары ўцякалі, ледзь толькі пачуўшы 
гукі яго войска. Ёсць у тэксце і гістарычны анекдот. Спасылаючыся 
на былога татарскага палоннага, пана Марціна Бранёўскага, аўтар 
апавядае пра лазню Вітаўта, якая знаходзілася недзе за Ачакавам. “Як 
толькі Вітаўт у лазню ехаць збярэцца – татары з Таўрыі ўцякалі”. “Ад 
часоў Сініх Водаў мы заўжды перамагалі татараў. <…> І не толькі з 
дапамогай рэгулярнага моцнага войска, але і дзякуючы памежным 
рускім і падольскім грамадзянам. <…> У кожным замку на Падоллі 
не менш за сотні татарскіх вязняў зараз кайданамі звоняць” [90, с. 3]. 
Згадвае аўтар і перамогі кароннага канцлера Яна Замойскага, які “<…> 
шмат костак татарскіх па палях параскідаў”.

Аднак, паведамляе дакумент, лёс пачаў на іншае варажыць: кароль 
і сенат усю ўвагу звярнулі на “край паўночны” [Маскоўскае княства. – 
В.Е.], і “люты язычнік” атрымаў магчымасць беспакарана рабаваць 
Падолле. Не забыўся аўтар у чарговы раз згадаць “недаверкаў” – 
еўрапейскіх пратэстантаў, з намовы якіх быццам бы татарская плойма 
абрынулася на Рэч Паспалітую. Уласна сама гісторыя перамогі над 
татарамі, якая складае змест улёткі, пачынаецца са з’яўлення кароннага 
гетмана ў Валахіі. Адбылося гэта восенню 1620 г. “Прыйшоўшы ў 
Валахію, Хоцім назад вярнулі”, – паведамляе невядомы аўтар. Пасля 
чаго, аб’яднаўшыся з валашскім гаспадаром Гаспарам Грацыянам, 
харугвы Жалкеўскага пайшлі ўбок “<…> месца легендарнай і памятнай 
яшчэ перамогі Яна Замойскага” (на бераг рэчкі Цэцоры).

62 Надпіс на тытуле: “Pogrom tatarow przez Wielmożnego Getmána Koronnego Stanis-
láwa Żołkiewskigo / których 30000. łegło Od śiedmi tysięcy Rycerstwá Polskiego / W wołoskiey 
źiemi / 6 Octobris W Roku 1620. Prźy tym Ordynek wypráwy Tátárskiey ná Woynę / Marcina Bro-
niowskiego. Y záś edykt Kozaków Nizowych. vESPESiANvS iNQviT Stando moriendum est Pro 
R. P. imperatori”.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



96

Як бачым, агульны тон пачатку апавядання на дзіва аптыміс тыч ны. 
І гэта нягледзячы на тое, што падзеі верасня і кастрычніка 1620 г. – адны 
з самых трагічных у ваеннай гісторыі Рэчы Паспалітай. Магчыма, аўтар 
не ведаў пра фінал, які напаткаў Станіслава Жалкеўскага, а магчыма, 
і не жадаў частаваць суайчыннікаў горкай праўдай. Пачатак жа паходу 
каралеўскага войска падаецца збольшага аб’ектыўна. Перадусім згад-
ваецца тое, што турэцкія аддзелы на чале са Скіндэрбашой  (“спа кон-
веч ным ворагам палякаў” – так выказаўся адносна яго ў мемуарах Якуб 
Сабескі [105, с. 4]), якія выступілі насустрач Ст. Жалкеўскаму, хутка 
павялічыліся за кошт саюзнікаў Асмана ІІ. У прыватнасці, у дакуменце 
згадваецца каля 60 тысяч крымчакоў.

Аўтар падае своеасаблівую храналогію падзей. Праўда, прапускае 
надзвычай важныя, фактычна ключавыя моманты. Апавяданне па чы-
на ецца з 9 верасня. “З’явілася вялізная моц язычнікаў, нібы саранча, 
у пяты дзень на тыдні. Тады Тулбоўскі / Tułbowski, здраднік, уцёк праз 
Прут і з сабой узяў тры сотні палахліўцаў, забыўшыся на шляхецкую 
годнасць. З імі разам Бычак / Byczek, сакратар Грацыяна, уцёк. Іх усіх 
туркі ў пень выцялі, а Бычака на кол нават пасадзілі. Вялікую трывогу 
ўсё гэта ў абозе нарабіла. Але яго міласць пан канцлер падбадзёрыў 
жаўнераў і да мужнасці іх павярнуў” [90, с. 6].

Як можна меркаваць, гутарка тут пра падзеі, якія адбыліся ўжо 
пасля першай бітвы з турэцка-татарскім войскам. Яе вынікі сапраўды 
нарадзілі паніку ў абозе Ст. Жалкеўскага і справакавалі дэзерцірства 
пэўнай часткі жаўнераў, якія спадзяваліся на хуткую перамогу над 
нешматлікім ворагам. Калі ж высветлілася тое, што перад імі не тры-
чатыры тысячы лёгкай татарскай конніцы, а шматтысячная “саранча” 
Асмана ІІ, жаўнеры “страцілі сэрца”. Цытуем аналізуемы намі дакумент: 
“І ўсталяваўся вялікі разброд, за ім надышоў нешчаслівы час нязгоды 
і сварак. <…> Страшна і дзіўна было бачыць тое, як некалькі тысяч 
людзей страцілі розум да такой ступені, што ні бачыць, ні ведаць, ні 
размаўляць адзін з адным, ні падказаць, ні пачуць адзін аднаго не маглі. 
Затое кожны некуды ўцякаў, не разумеючы, з якой-такой прычыны. <…> 
Атрутных вядзьмарак татарскіх злы праклён у нашу кроў убіўся. Сярод 
ночы ў палаючым лагеры толькі пан канцлер у адным намёце і пан 
гетман польны [Ст. Канецпольскі. – В.Е.] у другім са жменяю войска 
сцерагчы непрыяцеля засталіся”.

Вось як апісвае тыя самыя падзеі Ю.У. Нямцэвіч. Адзін з пал коў-
ні каў, лісоўчык Валенты Каліноўскі, у ноч пасля бітвы прапанаваў па-
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кі нуць абоз і пачаць адыход. З чым, зразумела, ніяк не мог пагадзіцца 
за гар таваны ў баях Ст. Жалкеўскі. Уночы таемна Каліноўскі і валашскі 
гас падар, забыўшыся на абавязак і рыцарскі гонар, першымі рушылі з 
або зу. За імі пацягнуліся іншыя. “Карэцкі, Струсь, Тышкевіч ужо палову 
рэчкі пераплылі, аднак, схамянуўшыся, вярнуліся назад. <…> Сустрэў 
іх Гетман суворымі словамі: “Што ж вас змусіла да тых прыкрых уцёкаў, 
чаму пакінулі камандзіра, які ваша жыццё і ваш дабрабыт заўжды пільна 
меў на воку?” [67, с. 185]. “Хто ж уцякаў?” – запытаўся ў яго Карэцкі 
[напярэдадні выправы вярнуўся з турэцкага палону. – В.Е.]. “Той, – 
адказаў гетман, – у каго з адзення вада яшчэ як след не сцяклася” [67, 
с. 184]. 

Па ўсім відно тое, што камандзір лісоўчыкаў Каліноўскі, а не нейкі 
невядомы Тульбоўскі выклікаў вэрхал у абозе Ст. Жалкеўскага. Паводле  
Ю. Нямцэвіча, палкоўнік патануў у Пруце (“<…> нават цела гэтага 
слаўнага ў мінулым рыцара не знайшлі”). Такім чынам, уласнае апа вя-
данне аўтар улёткі пачынае не з пачатку валашскай адысеі кароннага 
гет мана, а, як мінімум, з яе сярэдзіны. “Калі наступным разам вораг на 
абоз наш наступаў, то быў стралянінай з поля збіты. І сам мурза кры ва-
выя ахвяры д’яблам у пекле прынёс”. Пасля першай бітвы толькі праз 
восем дзён туркі пайшлі на прыступ кароннага абозу. Гетман удала 
цягнуў час, дасылаючы да татараў парламенцёраў, якія рабілі выгляд 
перамоў. А тым часам Ст. Жалкеўскі жалезнай рукой наводзіў парадак. 
“<…> Даўно ўжо мусіў я загінуць, – казаў гетман, звяртаючыся да 
войска, – але Найвышэйшы вырашыў старасць маю працягнуць дзеля 
таго толькі, каб быў сведкам знявагі гетмана, каб глядзеў на апанаваныя 
шалёным непаслухменствам шыхты, на пакінутыя акопы, на раздрапаны 
і спалены абоз”. Слухалі жаўнеры гэтую прамову “сівога старога” з 
апушчанымі вачамі [67, с. 187].

Войска Ст. Жалкеўскага пакінула лагер пад Цэцорай, інфармуе 
ўлётка, на Святога Міхала [29 верасня. – В.Е.]. Адышло дзве мілі і 
апынулася ў акружэнні. “Цягам усёй ночы біліся мы з імі [татарамі. – 
В.Е.]”. 30 верасня, паведамляецца, паўсталі супраць нас усе мусульмане, 
якія там былі, і давялося нам “даць ім поле”. “Без малога дзве гадзіны 
пляжылі нас з гарматаў, аднак найбольш шкодзілі янычары. Праўда, 
з дапамогай Божай, дулю яны нас перамаглі, доўга яшчэ раны будуць 
залізваць” [90, с. 7].

Калі верыць Ю. Нямцэвічу, сапраўды нейкім чынам Ст. Жалкеўскаму 
ўдалося зноў “даць поле” татарам і туркам. Аднак вялося тут не так пра 
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перамогу, як пра адмысловыя манеўры для адыходу. За некалькі дзён да 
гэтых падзей, паводле Ю. Нямцэвіча, туркі ледзь не захапілі польскую 
харугву. “Канецпольскі <…> заўважыў харунжага, якога на правым 
крыле з усіх бакоў акружылі туркі. Хвіліна – і ўжо харугва апынулася б 
у руках ворага. Забыўшыся на жыццё, кінуўся Канецпольскі ў тлум. 
Адцяў абедзве рукі турчыну і “белага арла” выратаваў” [67, с. 180].

Далейшы змест дакумента, хутчэй за ўсё, мае дачыненне да пэўнага 
эпізоду ў непрацяглай гісторыі адступлення Ст. Жалкеўскага. Нарэшце, 
падзеі з верасня пераскокваюць на пачатак кастрычніка (“Prima Octobris”). 
“Тут кожны з нас адчуў тое, што Пан Бог нам і сэрца дае [мужнасць. – 
В.Е.], і перамогу”. Падобная аптымістычная рэляцыя размешчана побач з 
паведамленнем ад 4 кастрычніка. “Цягам усяго рання вораг не даваў нам 
спакою, але мы ўсё ж падышлі да ракі Дэрпты, вады з якой басурмане 
не дазволілі нам узяць. Мусілі мы стаць сярод бястраўнага поля, дзе 
паганцаў было хоць гаць гаці. Спыніліся мы сярод дыму і вогнішчаў, якія 
палілі навокал татары, намагаючыся нас адолець. Праз гадзіну наваліліся 
на нас усімі сіламі. <…> Пашчасціў нам Бог адбіцца з вялікай шкодай для 
іх. У нас жа ўсяго шасцёра немцаў загінула” [90, с. 8]. 

Збольшага гэтую інфармацыю пацвярджаюць і іншыя аўтары, 
у прыватнасці Ю.У. Нямцэвіч, які заўважае тое, што нават на мяжы 
чалавечых магчымасцей, знясіленае, агаладалае “<…> польскае 
рыцарства заўжды мужна давала поле” [67, с. 193]. 6 кастрычніка, 
паведамляе ўлётка, Ст. Жалкеўскі вымушаны быў стаць абозам у 
даліне. Недзе а 2-й гадзіне дня туркі і татары ў чарговы раз рушылі 
ў атаку. “Але Бог быў з намі: сустрэлі мы ворага мужна, ды так, што 
да ўцёкаў яго змусілі. Малой жменяй палякі сцвердзілі сваю перавагу. 
Адчуў вораг цяжкую руку нашу” [90, с. 10]. Пра тое, што адбылося 
ўночы з 6 на 7 кастрычніка, аўтар маўчыць. Яшчэ раз падкрэслім: ён 
або не ведае пра гібель вялікага гетмана, або свядома замоўчвае гэты 
факт. Апошняе, на першы пагляд, уяўляецца куды больш верагодным, 
бо апавяданне спыняецца якраз на той самай фатальнай даце – ноч з 6 на 
7 кастрычніка, – якая зрабілася апошняй у жыцці Ст. Жалкеўскага, яго 
сыноў, а таксама многіх “зацных рыцараў” Рэчы Паспалітай. 

Праўда, варта дапусціць і яшчэ адну акалічнасць: аўтара ўлёткі мог 
паінфармаваць адзін з тых лісоўчыкаў палкоўніка Каліноўскага, якія 
ўцяклі з абозу гетмана якраз напярэдадні трагедыі. Усё, што мог ведаць 
лісоўчык, – гэта абставіны адыходу кароннага войска, якое, дарэчы, амаль 
прабілася да кардонаў Рэчы Паспалітай і мела ўсе шанцы на выратаванне. 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



99

Уявіць сабе тое, што, знаходзячыся на парозе Радзімы, Ст. Жалкеўскі 
загіне, мог толькі чалавек з дужа багатай фантазіяй. І ўцекачы без ваганняў 
паведамлялі добрыя і найбольш верагодныя навіны, якія потым мог 
занатаваць невядомы нам аўтар улёткі. Да месца тут будзе дадаць і тое, 
што лісоўчыкі, дзякуючы такім навінам, адводзілі ад сябе падазрэнне ў 
дэзерцірстве, за якое вайсковы трыбунал звычайна асуджаў “на гардло”63.

А што ж адбылося на самай справе? Прыводзім версію Ю. Нямцэвіча. 
6 кастрычніка войска гетмана марудна рухалася ўбок мяжы. Давалі пра 
сябе ведаць голад і стома. Людзі, піша Ю. Нямцэвіч, адмаўляліся ісці 
далей, клаліся ўздоўж дарогі і паміралі побач з коньмі. Тым часам “парог 
Айчыны” быў на адлегласці ўсяго аднаго пераходу (заставалася міля да 
Магілёва над Днястром). “Відно ўжо было польскую зямлю, крэс усіх 
нашых пакут, яшчэ гадзіна – і ўсё, мы ў бяспецы. Сярод столькіх прыгод, 
сярод тлуму варвараў ацалелая жменя нашых” [67, с. 195].

Аднак гэтым разам вайсковае шчасце было не на баку вялікага 
гетмана. Лісоўчыкі і жаўнеры з іншых аддзелаў, адыходзячы, па старой 
звычцы пачалі рабаваць вёскі. Ротмістры пагражалі ім пякельнай 
помстай на Радзіме. І сапраўды грахоў некаторыя назапасілі больш, чым 
дастаткова: дэзерцірства, знявага ўлады гетмана, рабункі. Рэч Паспалітая 
магла сустрэць знясіленае рыцарства не хлебам і соллю, а батагамі і 
нават шыбеніцамі. “<…> прывід набліжаючагася ганебнага пакарання 
палохаў зухвальцаў, і ўжо толькі ў непаслухменстве і ўцёках шукалі яны 
выратавання. Калі надышла ноч, даляцелі да іх гукі чалавечых галасоў і 
конскага грукатання з тылу (была ж гэта наша тыльная стража). Лісоўчыкі 
ці то вырашылі, што ідуць на іх татары, ці то проста шукалі падставы 
для ўцёкаў, хутка змяшалі шэрагі, пачалі выпрагаць коней з вазоў, забралі 
рэшты набояў і пачалі ўцякаць” [67, с. 197].

З замяшання ў абозе Ст. Жалкеўскага найлепшым чынам ска-
рысталіся татары. Усімі сіламі ўдарылі яны на войска Рэчы Па спа-
літай, а выходзіць на поле не было ўжо каму. “Дарэмнымі былі загады 
і просьбы камандзіраў, занядбанай і пагарджанай была ўсялякая 
дысцыпліна. Толькі лямант, толькі тузаніна і грукат ад перавернутых 
вазоў”. У гэтакай сітуацыі старому гетману нічога не заставалася як 
у апошні раз паціснуць руку сыну, папрасіць аб адпушчэнні грахоў у 
ксяндза-спавядальніка і з шабляй рушыць насустрач ворагу. 

63 Заўважым тое, што ёсць яшчэ адна версія адносна крыніц інфармацыі, якімі карыстаўся 
аўтар “Разгрому татараў…”. Падае яе каралеўскі сакратар Тэафіл Шэмберг. Аднак да гэтага 
пытання мы звернемся ніжэй.
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“Адзін з ротмістраў падае гетману каня і імёнамі ўсіх святых 
заклінае, каб ён ратаваўся. Аднак гетман не думае пра ўласнае жыццё 
ў той час, калі гіне войска, і б’е каня вострым жалезам. <…> Нарэшце, 
маючы каля сябе толькі сына і сыноўца, у няроўным баі спачатку 
страчвае руку, потым нікім не пазнаны пад тысячу ўдараў падае на 
зямлю” [67, с. 197]. Так завяршыў жыццё адзін з найбольш выбітных 
ваеначальнікаў Рэчы Паспалітай. Гетман польны, дарэчы, таксама не 
выратаваўся – Ст. Канецпольскі патрапіў у палон. Загінуў квецень 
каралеўскага рыцарства. І, канешне, гэта навіна ў інфармацыйнай 
прасторы шляхецкай рэспублікі мусіла быць асноўнай.

Аднак пра паражэнне, зноў гэта падкрэслім, – ні слова. Замест 
фактаў аўтар падае публіцыстычны тэкст, разважае над жаўнерскім 
абавязкам, мужнасцю і ахвярнасцю на полі бою. Ганіць тых, хто 
ўласнае жыццё ставіць вышэй за бяспеку Рэчы Паспалітай. Падобна ўсё 
ж на тое, што аўтар ведаў “пякучую праўду”, бо занадта доўга, на наш 
погляд, ён разважае над праблемамі здрады і справядлівага пакарання. 
А менавіта здрада, як вынікае, – асноўная прычына кастрычніцкай 
трагедыі. Можна дапусціць таксама і тое, што аўтар, па-першае, не 
жадаў распаўсюджваць паніку сярод суайчыннікаў. А для яе была 
істотная прычына: пасля гібелі Ст. Жалкеўскага дарога на Украіну і 
нават углыб Каралеўства была адкрытая. Войска, апроч паспалітага 
рушання, у Кароне проста не існавала. Па-другое, змест дакумента 
мог мець і яшчэ аднаго адрасата – тых жаўнераў, якія заплямілі сябе 
ўцёкамі. Помста, даводзіць улётка, не прымусіць сябе доўга чакаць. 
Былі, верагодна, і яшчэ адны адрасаты – Жыгімонт ІІІ і сенат, якія, 
відавочна, лёгкаважылі пагрозу з Поўдня, засяродзіўшы ўсю ўвагу на 
Маскве. “Выправа татарскага войска”, наступная кампазіцыйная частка 
дакумента, адлюстроўвае гэту пагрозу з усёй красамоўнасцю.

Своеасаблівым удакладненнем, а дзе-нідзе і абвяржэннем “Та тар-
скага разгрому” з’яўляецца тэкст, аўтарства якога належыць ка ра леў-
скаму сакратару Тэафілу Шэмбергу. Яго назва: “Праўдзівая рэляцыя 
пра ўваход польскага войска ў Валахію і пра справы з Паганцамі ў року 
Божым 1620, у верасні і кастрычніку”64 (Познань,1621 г., друкарня Яна 
Расоўскага / Janá Rossowskiego).

64 Надпіс на тытуле: “Relatia prawdziwa o weszsciu wojska polskiego do Wołoch y o potrzebie 
iego z Pogáństwem w Roku 1620 we Wrześniu y w Pázdzierniku Przez Teophiła Szemberga Sekretarza 
Krola J.M. ktory w potrzebie tey obecnie był / y odwaga zdrowia Oyczyznie służył / spisana Ludziom 
przestrog Woiennych szukáiacym barzo potrzebna, Przy tym Oddawánie Pieczęći y Buławy Koronney 
ie K. M. ná Seymie blisko przeszłym, po zmárłey ręce, przez i. M. P. Woiewodę Kiiowskiego”.
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Тэафіл Шэмберг, як можна меркаваць з надпісу на тытуле 
дакумента (“<…> który w potrzebie obecnie był / y odwaga zdrowia 
Oyczyznie służył”), прысутнічаў у абозе Ст. Жалкеўскага. У прадмове 
“Да чытача” ён так тлумачыць прычыны, якія падштурхнулі яго ўзяцца 
за пяро: “Прагледзеўшы тэкст, які называецца “Разгром татараў”, не 
ўхваліў я яго. Бо недакладны і з вялікай колькасцю памылак. Паводле 
майго ліста (як мне думаецца) напісаны, але дужа нядбайна. <…> Што 
мяне прымусіла зноў апісаць падзеі ў Валахіі? Перадусім хачу, каб 
кожны ведаў праўду пра тое, што адбылося. Па-другое, жадаю ўнікнуць 
усялякіх плётак, выдуманых тымі, хто не ведае справы, але нас сваімі 
фантазіямі абражае” [98, с. 2].

Па сутнасці ўлётка ўяўляе сабой падзённы роспіс падзей, па чы-
наю чы з 1 верасня і завяршаючы 6 кастрычнікам. Што ж прынцыпова 
новага дадае да вядомай ужо нам інфармацыі Тэафіл Шэмберг? 
Каралеўскі сакратар дадае красамоўныя дэталі. Напрыклад, 4–5 верасня 
войска пераходзіла праз Днестр і намачыла порах. “Была гэта Божая 
перасцярога”, – заўважае Шэмберг, а яшчэ – адна з прычын, па якой 
гетман даволі доўга не распачынаў рашучыя дзеянні. Па-другое, войска 
валашскага гаспадара, на якое спадзяваліся ў Кракаве, пайшло не 
насустрач Ст. Жалкеўскаму, а ў Хоцім. Гетману давялося пісаць “лісты з 
грозьбамі”, каб гаспадар усё ж далучыўся да кароннага абозу (адбылося 
гэта 7 верасня). Такім чынам, Рэч Паспалітая, якая абрала сабе надта 
ненадзейнага хаўрусніка, зрабіла, на думку Т. Шэмберга, першы 
(і даволі важкі) крок да ваеннага паражэння. 

У паведамленні ад 13 кастрычніка каралеўскі сакратар звяртае 
ўвагу на дэзынфармацыю, якая сыходзіла ад гаспадара. У прыватнасці, 
Грацыян паведамляў пра малое і быццам бы непадрыхтаванае да вайны 
войска Скіндэрбашы. Аўтар папярэдняга дакумента не сумняваўся ў тым, 
што вялікі гетман надта давяраў Грацыяну. Т. Шэмберг гэта абвяргае, 
указваючы на тое, што Ст. Жалкеўскі, перайшоўшы праз Днестр, “<…> 
чакаў больш дакладных навін” [98, с. 4]. І яшчэ адна важная дэталь: ужо 
13 верасня Ст. Жалкеўскі меў добрае ўяўленне пра планы валахаў, якія 
жадалі пайсці пад панаванне Жыгімонта ІІІ, але не надта спадзяваліся 
на яго абарону (“<…> з прычыны нашай нешматлікасці”).

14 верасня асцярожны Ст. Жалкеўскі загадаў жаўнерам, апроч 
лісоўчыкаў і валанцёраў пана Хмялецкага, капаць акопы. Рабілі гэта яны 
дужа неахвотна і нядбайна, пра што потым не раз пашкадавалі. “Зараз 
кожны з нас дзясятаму закажа не пярэчыць загадам гетмана” [98, с. 5]. 
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18 верасня зрабіліся вядомымі вялізныя памеры варожага войска. 
Т. Шэмберг піша пра тое, што “<…> мы яшчэ толькі збіраліся ваяваць, 
а вораг ужо быў да вайны падрыхтаваны”. Насупраць абозу Рэчы 
Паспалітай сталі два турэцкія войскі – адно колькасцю ў 7 ці 8 тысяч, 
другое – каля 25 або 30 тысяч. 18 верасня адбылася і першая сутычка з 
туркамі, у якой не надта надзейна праявілі сябе лісоўчыкі. Т. Шэмберг 
паведамляе пра тое, што толькі дапамога з боку Дэнгофа дазволіла ім 
захаваць пазіцыі.

Генеральная бітва, пасля якой у абозе Ст. Жалкеўскага распачалася 
паніка, адбылася 19 верасня. Т. Шэмберг прысягае, што паведамляе 
толькі праўду. Па яго словах, на пачатку бітвы далёка наперад 
высунулася правае крыло, дужа агаліўшы фланг. Туды і абрынуліся 
татары. Адсут насць зладжанасці і мужнасці ў дзеяннях войска 
Рэчы Паспалітай аўтар “Разгрому татараў…” палічыў ледзь не 
асноўнай прычынай вялікіх страт. Каралеўскі сакратар называе гэтую 
выснову прыкрай і недарэч най фантазіяй. Важна тут зразумець: сам 
Шэмберг падчас бітвы знаходзіўся менавіта на правым крыле. Вось 
што паведамляе ён свайму чытачу: “Біліся мы добра. Перад такой 
неспадзяванай магутнасцю ворага, жмені людзей цяжка было не 
страціць сэрца. Але хутка мы схамянуліся. Не ведаю, якія менавіта 
абавязкі рыцарскія мы не выканалі, бо сцвердзілі мужнасць, ахвяравалі 
здароўем, з ахвотаю паміралі за Айчыну. <…> Няўжо сядзела, склаўшы 
рукі, харугва пана канцлера [Ст. Жалкеўскага. – В.Е.], якую язычнікі 
спачатку абмінулі, а потым ледзь не напалову выбілі, пры якой і абодва 
паны Жалкеўскія веру і мужнасць давялі? Або не выканала абавязку 
другая харугва яго міласці пана гетмана польнага, якая асноўны ўдар 
на сябе ўзяла? Падобна да таго, што і пан Дэнгоф не біўся, які два разы 
і дужа небяспечна кулямі быў паранены і ворагу поле саступіў толькі 
пасля таго, як з 200 жаўнераў 15 або 16 усяго налічыць мог? 

Чую гэта і не магу ўцяміць, няўжо і яго міласць пан гетман альбо 
з прычыны палахлівасці, альбо з прычыны нядбайнасці абавязкі свае 
належным чынам не выканаў? Пра старэйшага [Ст. Жалкеўскага. – В.Е.] 
нічога не буду казаць, бо пра яго празмерную смеласць і гарачы імпэт 
яшчэ з даўніх часоў, якія і я заспеў і якія Айчыну не аднойчы здзіўлялі, 
усім добра вядома. Адносна малодшага [Ст. Канецпольскага. – В.Е.] 
тое толькі паведамлю, што на ўласныя вочы бачыў <…>. Чатыры разы 
харугвы аб’язджаў, розуму і сэрца ўсім нам дадаваў. Нарэшце, калі 
заўважыў на правым крыле харугву сваю ў небяспецы, сам праз тлум 
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паганцаў кінуўся яе ратаваць, уласнай рукой двух язычнікаў забіў. Што 
ж тут або ганіць, або дадаваць?” [98, с. 9]. 

Такім чынам, у адноснай няўдачы 19 верасня Т. Шэмберг не шукае 
канкрэтных вінаватых (“усе паводзілі сябе мужна”). Шмат нараканняў 
толькі на лісоўчыкаў, якія ў момант нязвыклай для сябе небяспекі 
падаліся назад, зламалі шыхты, разрабавалі абоз (павыпрагалі коней з 
вазоў) і паўцякалі. Іншыя з іх ліку, сведчыць аўтар, пагаджаліся хутчэй 
пад возам памерці, чым на свет Божы выпаўзці. Лісоўчыкі зрабілі 
немагчымым арганізаваны адыход. “Акружаныя з усіх бакоў, павінны 
мы былі загінуць, бо ўсе нашыя ўжо адышлі ўбок абозу”. Згадвае 
Т. Шэмберг венгра, капітана пяхоты, які быў двойчы паранены, але ўсё 
ж нейкім цудам прабіўся да сваіх. “Я і сам, крыху раней, не маючы побач 
нікога з таварышаў, мусіў даверыцца Богу і ў адзіноце прабівацца праз 
шыхты паганскія. І пад аховай анёла-стружа здолеў выйсці да сваіх, за 
тое няхай Пан Бог на векі вякоў славіцца” [98, с. 9]. 

Вынікі гэтай бітвы былі, па словах аўтара, усё ж на карысць Рэчы 
Паспалітай: “Нашых палегла да 300 або 350, а таксама ў акружаным 
правым крыле шмат хто патрапіў у палон. Паганцаў, як яны самі 
пагадзіліся, загінула каля 3500, яшчэ больш было параненых. Ноч 
толькі развяла нас з ворагамі” [98, с. 10]. Трэба тут заўважыць тое, што, 
паводле Т. Шэмберга, у ноч пасля бітвы ніякіх сур’ёзных падзей не 
адбылося – жаўнеры аплаквалі забітых і параненых.

Асноўныя падзеі распачаліся на наступны дзень, гэта значыць 
20 верасня. Ст. Жалкеўскі, узважыўшы свае магчымасці, вырашыў 
адыходзіць у бок мяжы Рэчы Паспалітай. І гэта рашэнне, як паказала 
будучыня, сведчыць Т. Шэмберг, было адзіна правільным. “Але, як гэта 
ў нас ужо прынята за звычай, старэйшых парады міма вушэй пускаць, 
камандзіраў за нішто мець. Па гэтай прычыне кожны сам сабе радзіў, 
загадваў і меўся ўсё тое выканаць. <…> З той прычыны ўсталявалася ў 
войску вялікае бязладдзе”.

Іншымі словамі, загартаваны ў маскоўскіх выправах Ст. Жалкеўскі 
страціў кантроль над войскам. І гэта выснова, якую як мага больш 
старанна намагаецца схаваць Тэафіл Шэмберг ад свайго чытача. 
У другой палове xvii ст. страта такога кантролю – справа звыклая. 
Аднак гутарка тут не пра часы “залатой вольнасці”, а пра перыяд 
“рыцарскай славы”. Як мог дасведчаны і мудры Ст. Жалкеўскі страціць 
кантроль над войскам, адна частка якога перажыла голад у маскоўскім 
Крамлі, а другая толькі што вярнулася з пераможнага чэшскага паходу? 
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Адказ на гэта пытанне – загадка. Зрэшты, як няма адказу і на пытанне, 
якім чынам загартаваныя ў баях жаўнеры раптам “страцілі сэрца” на 
ўзбярэжжы Днястра. 

Паведамляецца толькі тое, што вялікі гетман пасля першай 
бітвы займеў ва ўласным абозе вялікую колькасць апанентаў, якія без 
усялякага розуму рушылі ўбок шматводнай рэчкі. “Верхам на кані 
пан гетман імкнуўся спыніць усіх тых, хто дарэмна пнуўся да ўласнай 
згубы, але праз тлум так і не прабіўся. <…> Яго міласць пан гетман 
пайшоў да акопаў, дзе з тым жаўнерствам, якое яшчэ заставалася, цэлую 
ноч пільнаваў наезду паганскага”  [98, с. 11]. 

Надзвычай удала Тэафіл Шэмберг падае апісанне той сітуацыі, 
у якой апынуліся Ст. Жалкеўскі і Ст. Канецпольскі. Уцекачы забралі 
разам з сабой порах, коней, правіянт, не пакінулі нават намётаў. 
Усталяваць дысцыпліну сярод жаўнераў не было ніякай магчымасці. 
“Зразумелі паны гетманы тое, што ў іх войску куды болей дрэнных 
было людзей, чым добрых” [98, с. 12]. Дарэчы, гэтыя падзеі пацвярджае 
і сам Ст. Жалкеўскі ў лісце да караля ад 24 верасня 1620 г. Працытуем 
уры вак: “Мінулая бітва падаравала нам надзею на тое, што і надалей 
здоле ем мы супрацьдзейнічаць ворагу, аднак на наступны дзень, гэта 
значыць у нядзелю, немалая частка людзей з войска паўцякала і планы 
нашы парушыла. Зараз нікога менавіта згадваць не буду. Той, хто гэтак 
агідна ўцёк, сам дасць пра сябе ведаць. Хоць, праўда, уцекчы ўдалося 
далёка не ўсім: многія, пераплываючы ўночы Прут, патапіліся, яшчэ 
большая частка была забітая або ўзятая ў палон ворагам, якому за 
рэчкай праз лес удалося іх абысці. І вось гэтыя дрэнныя, неабачлівыя 
людзі ўсё войска скаламуцілі. Блізка ўжо было да таго, што і астатнія на 
гэтакія ж ганебныя ўцёкі наважацца” [88, с. 380]. 

Аднак, калі верыць каралеўскаму сакратару, Ст. Жалкеўскі ўсё ж 
не як здолеў дамовіцца з войскам, прапанаваўшы яму адыходзіць убок 
мяжы. Напярэдадні трагедыі, гэта значыць 6 кастрычніка, вялікі гетман 
каронны ў лісце да “каханай жонкі” пісаў пра тое, што вайсковы рокаш 
удалося суцішыць (“<…> ледзь утаймаваць іх здолеў”). Дарэчы, у гэтым 
жа самым лісце Ст. Жалкеўскі, прадчуваючы хуткую смерць, нібыта 
развітваецца з жонкай. У прыватнасці, піша: “<…> а калі я і загіну – 
што з таго, бо я стары і на паслугі Рэчы Паспалітай больш не здатны” 
[88, с. 382]. Як бы там ні было, але лагер пад Цэцорай быў пакінуты 
29 верасня, праз дзень войска падышло да рэчкі Прут. 1 кастрычніка 
пачаліся перамовы з татарамі, якія, аднак, не мелі станоўчых вынікаў. 
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2 кастрычніка татары атакавалі абоз Ст. Жалкеўскага, але “<…> 
атрымалі па зубах і з вялікай ганьбай уцякаць мусілі”. 4 кастрычніка 
падышлі да рэчкі Рэут [правы прыток Днястра. – В.Е.] і апынуліся ў 
фактычным акружэнні. “Ледзь з гадзіну далі нам адпачыць і пайшлі на 
нас з усіх бакоў. <…> На пачатку ж – з правага боку. Але Бог татарам усе 
планы парушыў. Стрэлілі мы па іх з рушніц, а таксама з гарматы, дзве 
першыя харугвы перамяшалі, дзякуючы чаму вораг адступіць мусіў” 
[98, с. 16].

Такім чынам, Т. Шэмберг пацвярджае тыя звесткі, якія змяшчае 
папярэдні дакумент. Не разыходзяцца ўлёткі і ў ацэнцы той сітуацыя, 
якая склалася напярэдадні 7 кастрычніка: складаная, але не крытычная. 
5 кастрычніка войска гетмана пераправілася праз Рэут, працягваючы 
адбівацца ад ворага. Ст. Жалкеўскі загадаў спыніцца на адлегласці 
паўтары мілі ад Днястра. “Туркі страцілі надзею на перамогу і толькі 
крыху татараў даслалі, каб выправадзіць нас з краю”, – піша Т. Шэмберг. 
Адчуванне блізкай бяспекі п’яніла вояў. Насуперак загадам гетмана 
некаторыя камандзіры пажадалі самастойна пераправіцца праз Днестр, 
каб нарэшце пазбавіцца ад голаду, клопатаў і хаця крыху папоўніць запасы 
правіянту і пораху. “Дастаўшы ўсё гэта, жадалі мы паказаць язычнікам і 
ўсяму свету хрысціянскаму мужнасць нашага народу” [98, с. 17].

Гэтым намерам перашкодзіў бунт хлопаў, колькасць якіх, паводле аў-
тара рэляцыі, у абозе была не меншай, чым колькасць шляхціцаў. Т. Шэм-
берг называе і прычыну бунту – нязносны голад, да якога дадаліся пагрозы 
некаторых камандзіраў пакараць на Радзіме злачынцаў і дэзерціраў. 
Хлопы разрабавалі абоз, не пашкадаваўшы і маёмасць Т. Шэмберга, – 
скралі з воза каралеўскага сакратара 10 тысяч манет срэбрам. Як бачым, 
аўтар не паведамляе нічога новага. Аднак ёсць адна дэталь, якая ўсё ж 
вылучае гэты тэкст: з абоза кароннага войска, па словах Т. Шэмберга, 
уцёк “адзін з нашых”, які і распавёў татарам пра складаную сітуацыю.

Далейшыя падзеі падаюцца надзвычай фрагментарна. Ужо праз 
некалькі гадзін татары разам з аддзеламі Скіндэрбашы пачалі атакаваць 
абоз Ст. Жалкеўскага. Сутычкі з імі доўжыліся да апоўначы. Спачатку, 
сведчыць Т. Шэмберг, каралеўскае войска неяк баранілася, аднак 
апоўначы ў абозе ўзняўся страшэнны гвалт, утварыўся сапраўдны Хаос. 
Як можна здагадацца (заўвагі Т. Шэмберга пра гэта ўскосна сведчаць), 
паніка ахапіла ўжо не толькі хлопаў, але і лісоўчыкаў, наймітаў, шляхту. 
“Іх міласці паны гетманы ўбачылі сваю годнасць і ўладу зняважанай і 
растаптанай. Мусілі, самі таго не жадаючы, пусціцца ўслед за той нашай 
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сваволяй і, не маючы як парадзіць у нашай апантанасці, ішлі ўслед за 
нашым глупствам, дэманструючы тое, што не толькі смерці не баяцца, 
але і з гонарам жадаюць яе прыняць” [98, с. 18]. 

Як вынікае з рэляцыі, абодва гетманы адхілілі шматлікія прапановы 
адыходзіць, а дакладней, бязладна ўцякаць з поля бою. Т. Шэмберг 
паведамляе пра тое, што гетманы злезлі з коней, чым адразу ж ска рыс-
та ліся пахолкі, якія ўзялі тых коней і паскакалі ўбок Днястра. Аўтар 
падае сапраўды жахлівы малюнак адступлення. Пакінуўшы сваіх ка-
ман дзіраў, жаўнеры марудна сунуліся да берага Днястра – “<…> адны 
да немінучай смерці, другія – да выратавання”. Татары, апавядае аўтар, 
ла вілі ўцекачоў, нібы птушак. 

Што ўсё ж такі адбылося? Чаму літаральна за некалькі крокаў ад 
айчыннай мяжы жаўнеры Ст. Жалкеўскага канчаткова “страцілі сэр ца”? 
Папярэдні аўтар згадвае зласлівых татарскіх вядзьмарак, якія нібыта 
сапсавалі жаўнерам розум. Не можа рацыянальна патлумачыць прычыны 
Хаоса і Т. Шэмберг, які бачыць у трагедыі над Днястром Боскае накана-
ван не. “О, клятая сваволя, якая гэтакі рыцарскі народ так хутка перамагла. 
Народ, які цягам васьмі дзён ні хвіліны не меў спакою, які ні голад, ні 
знясільваючая праца, ні плойма шматтысячная скарыць не здолелі. Пану 
Богу дзякую і за суд яго слушны, і за Бацькоўскае па ка ранне, а перадусім за 
тое, што не сілы паганскія, а мы самі сябе пе ра маглі” [98, с. 18].

Пра абставіны смерці Ст. Жалкеўскага і патрапленне ў палон  
Ст. Канецпольскага ў гэтай “праўдзівай рэляцыі” – ні слова. Па ве дам-
ляецца толькі пра тое, што ніхто з застаўшыхся на полі бою не вы ра-
та ваўся. Гэтак жа сама мала хто з уцекачоў дасягнуў Днястра, а той, 
каму ўсё ж пашчасціла, навек застаўся на дне хуткаплыннай рэчкі. Не 
дужа, як вынікае, геройстваваў і сам Т. Шэмберг, які ўцякаў разам з 
усімі, але нейкім цудам усё ж выратаваўся. “<…> колькі разоў было так, 
што паплечнікі мае гінулі і прападалі, нібы ў прорву скочыўшы. Мяне 
ж, грэшнага, анёл-струж мой цэлага і неабшарпанага нават да Днястра 
прывёў” [98, с. 18].

Наступныя часткі дакумента – так званая “Перасцярога” (5 пунктаў 
маральнага выхавання воя) і, што найбольш цікава, надзвычай прыгожая 
арацыя65 кіеўскага ваяводы Тамаша Замойскага (таго самага Замойскага, 
полк якога Ст. Жалкеўскі не пашкадаваў год назад) на Варшаўскім сойме 

65 Загаловак: Oddawanie pieczeci wiekiej, j bulawy koronnej i.K.M. po śmierći sławney pá-
mię ći, Stánisłáwá Zołkiewskiego, Kanclerzá Wielkiego y Hetmáná Koronnego. W Wárszawie na 
Seymie Anno 1620. 5. Decemb. Przez i.M.P. Tomasza Zamoyskiego, Woiewode Kiiowskiego.
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5 снежня 1620 г. Загінуўшага гетмана Замойскі называе вялікай аздобай 
Рэчы Паспалітай, адным з тых сапраўдных рыцараў, якія самі сабе 
наканавалі смерць не на ложку, а на полі бою. “Пячатка, якую В.К.М. 
яму даручыў, не была тым шараговым інструментам, які ён усюды 
неабачна ўжываў, але была пераканаўчым знакам і сведчаннем волі 
В.К.М., згоднай з правамі нашымі шляхецкімі. <…> Булава, на шчасце 
В.К.М., суцішыла хатнюю калатнечу і, будучы ў яго руках, граміла 
ворага, разбурала замкі, кінула пад ногі В.К.М. паўночную манархію і 
манархаў” [98, с. 21].

Найбольш цікавая прамова Замойскага дэталямі, у тым ліку і пра-
ясняючымі абставіны гібелі канцлера: “Нарэшце, дзеля таго, каб на-
ват спадзявацца нельга было на ўцёкі, не выпадкова, але з уласнай 
во лі забівае ён пад сабой каня. Падводзяць другога – constanti animo 
[з мужнасцю. – В.Е.] і ад яго адмаўляецца” [98, с. 24]. Адкуль Т. Замойскі 
ведае пра гэты эпізод – невядома. Наколькі можна зразумець, жывых 
сведкаў гібелі Ст. Жалкеўскага не засталося. Аднак кіеўскі ваявода не 
спыняецца на простым апісанні падзей. Ён цытуе перадсмяротныя сло-
вы Ст. Жалкеўскага, які нібыта за хвіліну да сустрэчы з турэцкай шаб ляй 
прасіў караля і сенатараў: “<…> пільнаваць Айчыну, пакуль вораг не 
падступіўся да Камянца або нават і Кракава”. “Я, кажа, сваім целам на 
нейкі час ворагу шлях перагараджу, каб вы, мае дзеці, мелі магчымасць 
дапамагчы і сабе, і Айчыне. Добра, Богам прашу, (кажа) парайцеся, 
пакуль лёс раіцца дазваляе, а вораг яшчэ на мяжы стаіць. Дзеля таго каб 
яго нам перамагчы, дужа пастарацца трэба, а яшчэ больш варта сачыць за 
тым, каб праз гэтыя вароты не прадраўся паганец да ўсяго Christiani orbis 
[хрысціянскага свету. – В.Е.], каб за імгненне Айчыну нам не давялося 
страціць. Бо з туркамі вайна – не прагулянка…” [98, с. 24].

Відавочна, што “цытаванне” Ст. Жалкеўскага мела мабілізацыйны 
сэнс. Варшаўскі сойм, пра які тут гутарка, меўся вырашыць галоўнае 
пытанне: як адбіцца ад Асмана ІІ? Відавочна, што для абароны Рэчы 
Паспалітай патрэбна было новае войска. Аднак грошы на яго шляхта 
выдаткоўваць катэгарычна не жадала. Тэафіл Шэмберг не мог гэтага не 
ведаць. Падобна да таго, што ўлётка мела на мэце не так паінфармаваць 
правінцыйных нобіляў аб падзеях кастрычніка 1620 г., як пераканаць 
іх у неабходнасці фінансаваць новую крывавую вайну. Вось што на 
гэты конт піша прысутны на сойме любельскі ваяводзіч Якуб Сабескі: 
“Падаткі на вайну сойм ухваліў такія: апроч звычайнага падатку ад 
шляхты, паводле старадаўняга звычаю, было вырашана дадаткова ўзяць 
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8 грошай ленавых, 2 чопавых. <…> духавенства на Пятркоўскім сінодзе 
абавязалася сплаціць 150 тысяч злотых” [105, с. 9]. 

Тое, што далёка не ўсе падаткі былі сплочаныя, сведчыць наступная 
заўвага Я. Сабескага: “Колькасць войска і блізка не адпавядала той лічбе, 
якую ўхваліў сойм” [105, с. 10]. Адам Нарушэвіч на гэты конт заўважае: 
“Стомленая бесперапыннымі 20-гадовымі войнамі, Айчына енчыла 
пад цяжарам падаткаў, а таму ледзь на палову войска сабрала грошы, 
адабраўшы іх у беднага народу” [66, с. 166]. Гісторык паведамляе 
таксама пра катэгарычнае нежаданне ісці на вайну прадстаўнікоў 
Інфлянцкіх, Паморскіх, Вялікапольскіх ваяводстваў. “Шмат хто з іх – 
як пехацінцаў, так і кавалерыстаў – ганебным чынам на самай мяжы 
пакідаў свае харугвы” [66, с. 169]. Выявілася, што напярэдадні кампаніі 
ў войску няма амуніцыі, зброі, гармат. “Пешыя і конныя жаўнеры ў 
Кракаўскім ваяводстве, не маючы карабінаў і пісталетаў і не маючы 
магчымасці іх дастаць за грошы, прасілі, каб ім зброю хаця б у лік 
будучага заробка выдалі” [66, с. 170]. 

Яшчэ горшай сітуацыя была з каронным паспалітым рушаннем: не 
тое, што не ўсе паветы – не ўсе ваяводствы ў час прыбылі на прызначанае 
месца збору ў Львоў [105]. Ганебным, прыкрым, абы-якім называе Адам 
Нарушэвіч падрыхтаванасць войска Рэчы Паспалітай да вайны. Усё све-
д  чыла пра тое, што выправа Я.К. Хадкевіча будзе мець тыя самыя вы ні-
кі, што і выправа яго папярэдніка, канцлера і вялікага кароннага гетма на 
Ст. Жалкеўскага. Рэчы Паспалітай тэрмінова спатрэбіўся магутны ідэа-
ла гічны рычаг, які б схіліў стомленую ад шведска-ма скоў скіх авантур 
шляхту, духавенства і магнатэрыю да думкі аб новай не пазбежнай вайне, 
якая ў гісторыю ўвойдзе пад назвай “Хоцімская”. Тое, што такім рычагом 
маглі быць неперыядычныя выданні, не падлягае сумненню. Смерць 
Ст. Жалкеўскага, яго патрыятычны “за па вет”, якія складалі асноўны 
змест прааналізаваных вышэй улётак, апе лявалі да нацыянальнага гонару, 
кансалідавалі палітычную нацыю шляхецкай рэспублікі. 

2.9. ГЕТМАН ВЯЛІКІ ЛІТОЎСКІ ЯН КАРАЛЬ ХАДКЕВІЧ: 
ГЕРАІЗАЦЫЯ САРМАЦКАЙ ЗБРОІ

З усяго комплексу неперыядычных сродкаў масавай інфармацыі, 
якія выходзілі на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, непасрэдна падзеям 
Хоцімскай вайны прысвечана 3 вядомыя нам дакументы: “Сармацкая 
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харугва”, “Пасол з Валахіі, з абозу польскага”, “Adwersaria, або terminata 
справы ваеннай”. 

Пачнём бадай што з самага змястоўнага дакумента. “Adwersaria… ”66. 
Месца выдання на тытуле не пазначана. Можна толькі меркаваць пра 
тое, што гэта чарговае кракаўскае выданне, якое паўстала недзе на пры-
кан цы 1621 г. Аўтар – Пракоп Збігнеўскі / Procop Zbigniewski. Улёт ка 
складаецца з трох асноўных частак: невялікага лацінамоўнага ўступу 
“Syncretismus”, казання “Завяршэнне падзей ваенных з туркамі” / “Ter-
minata Rzeczy Woiennych z Turkiem” і дыярыўша Хоцімскай вайны.

Стыль “Завяршэння…”, спецыфіка адлюстравання гістарычных 
падзей (пастаянная адсылка да Святога пісання) дазваляюць разглядаць 
гэту другую кампазіцыйную частку як касцельнае казанне. Улічваючы 
тое, што навіны цягам усяго xvii ст. зачытваліся ў тым ліку святарамі 
з амбонаў, падобнае дапушчэнне ўяўляецца цалкам магчымым. П. Збіг-
неўскі надзвычай удала аддзяліў ідэалагічную функцыю ўлёткі ад 
інфармацыйнай. Дыярыўш складзены з фактаў, а вось “Завяршэнне…” – 
гэта ўжо зручны спосаб іх трактоўкі, своеасаблівая расстаноўка акцэнтаў. 
Аўтар нібы не рызыкаваў пакідаць грамадзян Рэчы Паспалітай сам-на-
сам з надрукаванай інфармацыяй, разумеючы яе неадназначнасць, двух-
сэнсоўнасць.

А падумаць палякам і літвінам сапраўды было пра што… І пера-
ду сім – пра вынікі Хоцімскай вайны. З аднаго боку, удалося спыніць 
турэцкую армію на мяжы Рэчы Паспалітай, заключыць патрэбнае як 
паветра перамір’е. З другога боку, двухгадовая вайна забрала трох 
выбітных ваеначальнікаў – Ст. Жалкеўскага, Яна Хадкевіча і польнага 
гетмана Ст. Канецпольскага, які, нагадаем, 7 кастрычніка 1620 г. па тра-
піў у палон. Загінуў, як пісаў Якуб Сабескі, і квецень польскага ры цар-
ства [105]. Пачатак жа кампаніі быў звязаны з ганебнай здрадай вой-
ска і ўцёкамі жаўнераў з поля бою. Бясконцыя рокашы і хваляванні 
заўважаліся і ў абозе Хадкевіча. Відавочна, у Рэчы Паспалітай выспя ва-
ла анархія. Адсутнасць кантролю над войскам нельга было ўжо спісаць 
на асобныя пралікі гетманаў або на свавольства пэўных “кунтушовых 
д’яблаў”. Непадпарадкаванне і самавольства станавіліся сістэмай.

Хоцімская вайна яшчэ раз праявіла старыя спрэчкі паміж Ка ра-
леў ствам і Княствам. Згаданы вышэй Якуб Сабескі піша пра тое, што 
паспалітае рушанне, якое збіралася ў Каралеўстве, катастрафічна не 

66 Надпіс на тытуле: “Adwersaria, albo terminata sprawy wojennej, która się toczyła w wo  ło-
skiej ziemi z tureckim cesarzem : w roku teranieszym / 1621”.
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паспявала на вайну. Вялікі гетман літоўскі Ян Караль Хадкевіч мусіў 
адбівацца сіламі нешматлікага войска, значную частку якога складалі 
літвіны67. Потым, падчас ІІ Хоцімскай вайны, літвіны згадаюць гэта і, 
фактычна, будуць байкатаваць загады Яна ІІ Сабескага [81]. На па чат-
ку і напрыканцы xvii ст. нязгода паміж Княствам і Каралеўствам не 
дазволіць давесці справу ў вайне з туркамі да канчатковай перамогі.

Аднак, зразумела, аўтар улёткі да гэтых пытанняў не звяртаўся. 
Пракоп Збігнеўскі вайну са “стагаловай гідрай”, Атаманскай Портай, 
параўноўвае са старазапаветным патопам, а весткі пра перамір’е 
лічыць падобнымі да галінкі алівы ў дзюбе голуба, якая, паводле 
Святога пісання, дала ведаць Ною аб адступленні вады. Перамір’е 
аўтар называе безумоўным сведчаннем перамогі, бо ўдалося спыніць 
не проста ворага, а магутную хтанічную моц – ісламскі свет. “Цар 
турэцкі ў Царградзе пра тую вайну доўга трубіў, але вынікі яе супраць 
яго самога абярнуліся. Грэцыю і Азію прывёў ён дзеля таго толькі, каб 
усёй сваёй моцай і атрутай, нібы цмок, Польшчу жыўём праглынуць”. 
Героем, які здолеў перамагчы цмока і выратаваць хрысціянскі свет, 
Пракоп Збігнеўскі лічыць “другога Вітаўта”, Яна Караля Хадкевіча68, 
“<…> зацнага і непераможнага гетмана, які пасля вікторыі ў Інфлянтах і 
Маскве выступіў супраць туркаў. Атрымаўшы ад караля, найяснейшага 
Жыгімонта Польскага, бласлаўленне, ён так магутна ўдарыў, што за час 
кароткі паганцам рогі адцяў” [25, с. 5]. Толькі мімаходзь аўтар заўважае: 
“<…> каб атрымаў дапамогу, і больш бы зрабіў”. 

Шмат увагі Пракоп Збігнеўскі надае прычынам магутнасці турэц-
кай дзяржавы, якая здолела захапіць і падпарадкаваць хрысціянскія 
народы. “<…> шматлікія людзі ўжо пісалі пра тое, чаму тыя дзяржавы 
загінулі. А прычыны розныя, у прыватнасці – нязгода сярод венграў, 
а ў Грэцыі – зайздрасць і хцівасць. Адны лёгкаважылі ворага, другія 
не жадалі з ім ваяваць, трэція нядбайна рыхтаваліся да вайны – 
соймікавалі тады, калі трэба было станавіцца на полі бою” [25, с. 7]. 
Рэч Паспалітую, на думку аўтара, верагодна мог чакаць лёс “падбітых 
народаў” – жабрацтва, рабства, бяспраўе (“жыццё ледзь душа ў чорным 

67 Гетман польны літоўскі Крыштоф Радзівіл скардзіўся каралю на тое, што Ян Караль 
Хадкевіч “<…> усіх, хто быў больш-менш здатным жаўнерам у Літве, разам з сабой забраў” 
[66, с. 177].

68Сучаснікі згадваюць тое, што ў побыце Я.К. Хадкевіч часта карыстаўся старабеларускай 
мовай. “<…> Калі Хадкевічу хтосьці нагадваў пра вялікую колькасць варожага войска, 
ён звычайна, указваючы на рукаяць шаблі, адказваў: “Тая іх палічыць!”. Другім разам, 
размаўляючы пра незвычайную гарачнасць Асмана, адказваў на рускай мове: “Сярдзітая 
сабака – ваўкам страва” [25, с. 186]. 
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целе”). Думаецца, падобны напамін быў патрэбны дзеля таго, каб яшчэ 
раз падкрэсліць значнасць падзей, якія адбыліся пад Хоцімам. “Не хутка 
туркі апамятаюцца, бо не ўсе з іх вернуцца ў Канстанцінопаль. <…> 
Сёння ў турэцкай галаве больш страху, чым у чаркескай [казацкай. – 
В.Е.] чупрыне валасоў”.  Завяршаецца “Terminata…” зваротам да чы-
та ча. Пракоп Збігнеўскі тлумачыць тое, якія менавіта звесткі можна 
знайс ці ў Дыярыўшы. 

Уласна сам Дыярыўш – гэта падзённае, надзвычай падрабязнае 
апісанне падзей пад Хоцімам, пачынаючы з канца жніўня (ultima 
Augusti) і завяршаючы 8 кастрычнікам. Аўтар Дыярыўша – як мі ні-
мум, сведка падзей. І тым больш цікава параўнаць яго запісы, па-пер-
шае, з мемуарамі соймавага камісара, любельскага ваяводзіча Яку-
ба Сабескага, непасрэднага ўдзельніка І Хоцімскай вайны; па-дру-
гое, з апісаннем жыцця Яна Караля Хадкевіча, створаным Адамам 
Нарушэвічам (апошняя крыніца мае асаблівую каштоўнасць з прычыны 
выкарыстання яе аўтарам шматлікіх арыгінальных дакументаў, якія на 
сённяшні дзень недасягальныя для беларускіх навукоўцаў).

Адразу заўважым тое, што ўлётка абмінае такія важныя падзеі, 
як спроба вайсковага рокаша (пачатак жніўня), пераправа войскаў 
Я. К. Хадкевіча і падчашага кароннага Ст. Любамірскага праз Днестр 
(перыяд з 8 па 16 жніўня), стварэнне ўмацаванага лагера пад Хоцімам 
і г.д. Першы запіс прысвечаны запарожцам: “У канцы жніўня з’явілася 
казакаў запарожскіх 3 000, адбіліся яны ад войска свайго і заблукалі. 
Войска ж наша дужа паспешна выйшла ў поле, прыняўшы казакаў 
за татараў. У той самы дзень казакі скінулі гетмана свайго Барадаўку 
[Якаў Адамавіч Барадаўка-Няродзіч. – В.Е.] і Іліяша Сагайдачнага 
[Пятра Сагайдачнага. – В.Е.] гетманам абралі” [25, с. 9]. Практычна 
слова ў слова ўсё тое паўтарае і Якуб Сабескі, праўда, запарожцы ў 
яго не “заблукалі”, а займаліся рабункамі ў ваколіцах Хоціма. Піша 
Сабескі і пра абвінавачанага ў шматлікіх злачынствах Барадаўку, якога 
цудам выжыўшы Сагайдачны [напярэдадні ледзь не патрапіў у палон 
да татараў. – В.Е.] загадаў спачатку закаваць у кайданы, а потым пад 
Хоцімам пакараў смерцю [105, с. 19]. Адам Нарушэвіч абвінавачвае 
Барадаўку ў тым, што ён, здрадзіўшы каралю, не жадаў ісці на злучэнне 
з Хадкевічам і марнаваў час на Падоллі [66, с. 199].

Тэма казакаў, падкрэслім, – адна з галоўных і ў Дыярыўшы, і ў мемуа-
рах Я. Сабескага. Абодва аўтары не хаваюць захаплення надчалавечай 
смеласцю запарожцаў. Цытуем П. Збігнеўскага: “<…> якія сэрцы, моцы 
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і мужнасць Бог гэтым людзям падараваў, што яны так добра змагаюцца з 
ворагамі ўсіх хрысціян!” [25, с. 12]. Дадзеная заўвага была зроблена праз 
тры дні пасля пачатку актыўных баявых дзеянняў. У аповедзе ад 1 верасня  
П. Збігнеўскі піша: “<…> казакі запарожскія з вялікім абозам злучыліся 
і сталі на адлегласці ў паўмілі ад нас табарам. Татары і туркі штурмавалі 
той табар ад 25 жніўня да 1 кастрычніка, але казакі адбіліся і аднаго 
толькі свайго страцілі. Таго небараку схапілі і да султана прыцягнулі. 
Султан спытаўся толькі, хто такі, і, даведаўшыся, што казак, загадаў 
застрэліць”. Я. Сабескі піша пра тое, што Асман ІІ меў асаблівую 
лютасць да запарожцаў. Ён нібыта не проста загадваў пакараць 
смерцю ненавісных яму “гяураў”, а і сам удзельнічаў у іх катаванні. 
“<…> адкінуўшы султанскую годнасць, уласнай рукой прашываў ён 
стрэламі прывязаных да дрэва запарожцаў” [105, с. 19]. “Меў да казакаў 
Асман злосць неверагодную, разумеючы тое, што калі іх пераможа, то 
пераможа лёгка і палякаў” [66, с. 201]. 

Далейшыя падзеі, апісаныя ў Дыярыўшы, маюць дачыненне да 
2 ве расня – гэта дзень, калі, паводле Я. Сабескага, пад Хоцім прыбылі 
туркі на чале з султанам. Спачатку П. Збігнеўскі паведамляе пра 
прычыны спазнення на вайну каралевіча Уладзіслава iv: паводка раз-
бурыла пабудаваны “пэўным літвінам або русінам” мост праз Днестр. 
Маруднасць Уладзіслава паставіла вялікага гетмана ў надзвычай скла-
данае становішча – ён мусіў бараніцца нават ад нешматлікай татарскай 
стражы, не кажучы ўжо пра магчымасць пэўных атакуючых дзеянняў. 
Я. Сабескі, разумеючы гэта, не тое што папракае каралевіча (падчас 
маскоўскага паходу ён не адмаўляў сабе ў такім задавальненні69), аднак 
усё ж надзвычай востра рэагуе на яго бяздзеянне, якое пагражала 
паражэннем Рэчы Паспалітай. 

П. Збігнеўскі ў гэтым сэнсе куды больш памяркоўны. Доўгастаянне 
Уладзіслава пад Камянцом ён лічыць вымушаным, а жаданне прыйсці 
пад Хоцім – шчырым і не падлягаючым сумненню. Такая пазіцыя дае 
падставы меркаваць пра тое, што або крыніцы інфармацыі аўтара 
Дыярыўша, або сам ён на пачатку кампаніі знаходзіліся ўсё ж не ў абозе 

69 У 1618 г. Я. Сабескі ў якасці камісара сойма апынуўся ў абозе войска Рэчы Паспалітай 
пад Мажайскам. Маючы заданне інфармаваць сойм пра ваенныя падзеі, ён занатоўваў убачанае 
ў дыярыўшы. “Былі там і крытычныя заўвагі ў адрас Жыгімонта ІІІ і каралевіча Уладзіслава”, – 
паведамляе У. Сыракомля. Апошні даведаўся пра запісы і загадаў таемна ўкрасці дыярыўш, 
а пасля даслаў яго каралю. Жыгімонт ІІІ не прыняў падарунак сына. “Калі б я пажадаў у чужых 
паперах знаходзіць тое, што пра мяне пішуць, то і Каралеўства, і здароўе б страціў”, – так 
нібыта сказаў кароль і, не чытаючы, кінуў дыярыўш Сабескага ў агонь [105, с. 10].
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Хадкевіча, а ў абозе Уладзіслава iv. Аўтар, хутчэй за ўсё, глядзеў на 
падзеі 2 верасня з іншага берага Днястра.

Пра гэта сведчыць і скамканасць, фрагментарнасць далейшых 
звестак. З раніцы, інфармуе Дыярыўш, туркі пачалі з’язджацца з каза ка -
мі, потым татары занялі пагоркі, адкуль атакавалі казацкі табар. “Апоўд-
ні прыбыў султан. Наша войска насустрач яму з абозу выйшла”. Далей 
паведамляецца пра тое, што першы і самы магутны ўдар прыйшоўся 
на запарожцаў Сагайдачнага, якіх Я.К. Хадкевіч падмацаваў 4 тысячамі 
нямецкай і польскай пяхоты. “Янычары, страляючы з рушніц, дужа 
моцна насядалі, але казакі разам з немцамі не паддаліся і за роў ворага 
адагналі”. Згадвае ўлётка лісоўчыкаў палкоўніка Русіноўскага, якія 
ўдала з’язджаліся з татарамі. Вынік той вераснёўскай бітвы, па словах 
П. Збігнеўскага, такі: “<…> язычнікаў палягло некалькі соцень, нашых 
жа рыцараў забіта ўсяго 20”. 

Версія Я. Сабескага, хаця прынцыпова і не адрозніваецца, аднак 
мае ўсё ж крыху іншае напаўненне дэталямі [105, с. 10]. Спачатку 
адзначым тое, што бітва, якая распачалася 2 верасня, не была першай. 
Напярэдадні, хутчэй за ўсё 1 верасня, Я.К. Хадкевіч мусіў адбівацца 
ад зацятых наскокаў татарскай конніцы. На наступны дзень бой 
пачаўся сапраўды з няўдалай атакі пярэдняй турэцкай стражы на 
пазіцыі запарожцаў, і сапраўды нямецкая і венгерская (заўважым) пя-
хота, засеўшы ў лесе, расстрэльвала атакуючых асманаў. Далей, як і 
паведамляе П. Збігнеўскі, туркаў контратакавалі конныя харугвы Хад-
кевіча і лісоўчыкі Русіноўскага70. Аднак бітва на гэтым не завяршылася. 
Раз’юшаны султан, які пастанавіў вячэраць не інакш як у абозе войск 
Рэчы Паспалітай, кідаў у жэрла бою ўсё новыя аддзелы. Толькі апоўначы 
туркі і татары супакоіліся.

Ёсць некаторыя адрозненні ў пераліку забітых і параненых жаў не-
раў. Абодва пішуць пра параненага ў калена правай нагі Завішу, а так-
са ма пра загінуўшых ротмістраў з ліку татараў-караімаў (ва ўлётцы – 
ка зац кіх ротмістраў) паноў Богдана / Bohdana і Чарэніча / Czarenicza.

70 Сітуацыю ўдалося выратаваць толькі дзякуючы непасрэднаму ўмяшанню гетмана, які, 
падкрэслім гэта, быў ужо настолькі слабы, што амаль не выходзіў з намёта. “<…> Хадкевіч 
заўважыў небяспеку і як мага хутчэй даслаў на дапамогу казакам нямецкую і венгерскую 
пяхоту на чале з Дэнгофам і Лермунтам. Абышлі яны туркаў збоку і пачалі выкошваць іх 
шыхты густым агнём, дазволіўшы запарожцам крыху перавесці дух. Сам жа Хадкевіч сеў на 
каня, узяў у пахолка шышак і палаш, ускочыў са сваім палком і лісоўчыкамі Русіноўскага 
паміж туркамі і казакамі. <…> Атакаваў Хадкевіч хутчэй, чым вораг паспеў пашыхтавацца, 
ужо праз дзве гадзіны бітвы туркі ганебна ўцяклі, пакінуўшы сваіх параненых на полі бою” 
[66, с. 213].
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Далей П. Збігнеўскі паведамляе пра загінуўшых паноў Ромара / Romor, 
Ры лінь  скага / Ryliński, Астраўца / Ostrowiec, Язоўскага / Jazowski, Рас-
коў скага / Roskowski, лісоўчыка Енджыёўскага / Jedrzeiowski і інш. 
Не каторыя з гэтых прозвішчаў згадвае і Я. Сабескі (Расоўскі, Ен джы-
ёўскі). Праўда, Пракоп Збігнеўскі паведамляе пра небяспечнае ра нен не 
палкоўніка лісоўчыкаў Русіноўскага, а мемуары Я. Сабескага пра гэта 
маўчаць. Адам Нарушэвіч піша, што Русіноўскі ў тым баі быў за біты 
[66, с. 214]. Зрэшты, пра гэты факт адзін з аўтараў хоцімскай эпа пеі мог 
і не ведаць. Яшчэ раз гэта адзначым, прынцыповых ад розненняў паміж 
тэкстамі П. Збігнеўскага, Я. Сабескага і А. На рушэвіча на дадзеным этапе 
апісання падзей Хоцімскай вайны мы не выявілі. 

3 верасня ў абоз пад Хоцім, паведамляе ўлётка, прыбывае хворы, 
амаль непрытомны каралевіч Уладзіслаў і, паводле А. Нарушэвіча, 
спыняецца ў намёце Я.К. Хадкевіча. Праз некалькі гадзін туркі вялікай 
колькасцю выходзяць на поле. “Мосці панове гетманы войска з абозу 
не выпусцілі, загадаўшы пільнаваць валы і быць пры сваіх харугвах. 
Ударылі з усіх бакоў туркі на наш абоз, але хутка адкаціліся са шкодай 
для сябе і з вялікім сорамам. У той дзень яны нас пакінулі ў спакоі, але 
раз-пораз з’яўляліся побач і выклікалі на двубой (кожны наш ахвотны 
да шаблі пакідаў абоз; такім быў ротмістр і паручнік пяхоты Дэнгофа 
пан Апароўскі). Ударылі туркі дужа магутна на казакаў, строгі маючы ад 
султана загад знішчыць іх лагер у той самы дзень” [25, с. 11]. 

Зноў выявілася, што запарожцы – далёка не лёгкая здабыча. 
“Стралялі [туркі. – В.Е.] з вялікіх гармат і з малых рушніц беспера пын-
ку – так, што адзін аднаго ў тым грукатанні, у дыме ні чуць, ні бачыць 
не маглі. Казакі ж мужна, хвацкі бараніліся, даючы добры адпор, – каля 
тысячы ворага забілі, а самі ў акопах, з ласкі Божай, цэлымі засталіся” 
[25, с. 11]. Не стамляецца П. Збігнеўскі згадваць подзвігі запарожцаў, 
якія злавілі, па яго словах, трох братоў янычараў або, вяртаючыся з поля 
бою, прыносілі ў мяхах галовы шматлікіх забітых імі ворагаў.

Без перабольшвання гімнам запарожцам можна лічыць інфар-
ма  цыю, датаваную 4 вераснем. П. Збігнеўскі апавядае пра шматлікія 
спробы турэцкіх войскаў авалодаць лагерам казакаў. Працытуем гэты 
ка валак тэксту цалкам: “<…> Туркі, абмінуўшы нашы акопы і лагер, 
з усёй сілы ўдарылі на казакаў. Сказаў ім нейкі лісоўчык, нібыта казацкі 
табар не дужа добра ўмацаваны. Уночы, падцягнуўшы гарматы, туркі 
пачалі пляжыць запарожцаў. Нават з узыходам сонца не спыніліся. 
Два разы (кожны раз цягам дзвюх гадзін) хадзілі яны на штурм. Аднак 
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марна ўсё! <…> Султан дужа разгневаўся і сказаў, гледзячы на тое: ні 
піць, ні есці не буду, пакуль вы мне таго сівога сабаку Сагайдачнага 
не прыцягнеце. Пасля чаго трэці, самы магутны, штурм адбыўся – 
надвячоркам пайшлі яны ў атаку. <…> Аднак казакі не толькі адстаялі 
свой вазамі апаясаны табар, але магутна ў поле выйшлі ды так паган-
цам усыпалі, што тыя ўцякалі хто куды і нават гарматы свае на полі 
пакідалі. Казакі ж стралялі і секлі ворага, на самым карку яго ў лагер 
турэцкі ўехалі. Намёты разбурылі і абрабавалі. Гарматы, якія былі дужа 
цяжкія, прыхапіць разам з сабой не здолелі. Таму, колы разбіўшы, у роў 
іх паскідалі і камянямі з пяском засыпалі” [25, с. 12]. 

Якуб Сабескі да гэтага апісання дадае наступнае: “Ужо турэцкі абоз 
быў магутнасцю хрысціянскай зброі здабыты, <…> калі запарожскія 
ка закі, гайдукі і пахолкі з нашага абозу, раз’ятраныя ганебнай прагай 
ра бункаў, далі час ворагу сабраць сілы. Жадаючы вярнуць сваю маё-
масць, атакавалі яны ў вялікай колькасці, забіваючы і беручы ка за каў 
у няволю. Потым туркі іх рознымі жахлівымі спосабамі жорстка ка-
тавалі і нявечылі. Праўда, большая частка пахолкаў і казакаў, унік-
нуў шы небяспекі, абцяжараная здабычай, усё ж вярнулася да сваіх. 
Я.К.  Хадкевіч, седзячы на кані, стаяў у брамах свайго лагера, калі га-
нец да нёс яму вестку пра тое, што казакі разам з некаторымі польскімі 
сіламі за хапілі лагер Асмана і што толькі невялікая падтрымка пе ра-
шкаджае не мінучай перамозе. Але Я.К. Хадкевіч, зважаючы на тое, 
што ўжо сон ца хінецца да далягляду, не дазволіў ноччу працягваць 
бой” [105, с. 31]. 

Здавалася б, гэта было ракавым і няўдалым рашэннем, якое ставіць 
рэпутацыю “літоўскага Геркулеса” і “маскоўскага Перуна” пад сум нен-
не. Аднак Я. Сабескі заўважае, што рашэнне было цалкам апраўда ным, 
бо бітва ўначы магла пераўтварыцца ў братазабойчую мешаніну.

Паведамленне ад 5 верасня інфармуе пра няўдалую спробу мяс-
цо вых сялян уначы спаліць абоз Я.К. Хадкевіча (нібыта па загаду 
Асма на ІІ). Аднак два злачынцы патрапілі ў рукі запарожскіх казакаў. 
Улётка паведамляе пра тое, што Я.К. Хадкевіч загадаў жорстка пакараць 
сялян: “<…> аднаму галаву адцялі, другога павесілі. Усё дзеля таго, каб 
у будучым мясцовыя жыхары нам не шкодзілі”. Далейшае апавяданне 
выклікае шок: “<…> некалькі дзясяткаў сялян з моста [жаўнеры 
Я.К. Хадкевіча. – В.Е.] скінулі. Не мінаючы ні жанчын, ні дзяцей, 
звя заўшы ім рукі і ногі, кідалі ў ваду. Некаторыя добра плавалі, таму 
даводзілася страляць у іх з мушкетаў. Іншых з высокага замкавага моста 
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скідалі” [25, с. 13]. Цяжка зразумець, ці былі пакараныя мясцовыя 
жыхары непасрэдна па загаду Я.К. Хадкевіча (гетман быў вядомы сваёй 
справядлівай жорсткасцю яшчэ з часоў маскоўскіх паходаў). Хутчэй 
за ўсё, аўтар аб’яднаў тут два розныя эпізоды, блізкія па часе, але не 
звязаныя паміж сабой. 

Я. Сабескі згадвае свавольства асобных марадзёраў (гайдукоў) 
з абозу Хадкевіча. Яны сапраўды здзейснілі шэраг злачынстваў у 
вако лі цах хоцімскага замка. “<…> свавольная чэрнь учыняла над 
імі [сялянамі. – В.Е.] гвалты, быццам бы былі яны не хрысціянамі і 
падданымі нашага караля, а язычнікамі і ворагамі. Забівалі, не зважаючы 
ні на век, ні на пол. Хапалі мужчын і жанчын, кідалі іх з хоцімскага 
моста. Немаўля, адарванае ад грудзі маці, дзіця, адабранае ў бацькі, – 
танулі яны ў рачных хвалях; на вачах бацькоў няславілі зладзеі дзяўчат” 
[105, с. 33]. Я. Сабескі заўважае: некаторыя памылкова думаюць, што 
гэтыя злачынствы здзяйсняліся па загаду гетмана. Відавочна, гэтае 
меркаванне раздзяляў і аўтар Дыярыўша. Ваяводзіч любельскі гэты 
факт абвяргае: даводзіць тое, што Я.К. Хадкевіч нават не ведаў пра 
злачынствы, а Ст. Любамірскі, не жадаючы непакоіць хворага гетмана, 
загадаў жорстка пакараць марадзёраў.

Паведамленне ад 6 верасня – адносна лаканічнае. Дыярыўш ін-
фар муе пра трох значных турэцкіх палонных, адпраўленых на 
“сядзенне” ў замак. 7 верасня “<…> туркі апоўдні, нібы здані, з 
вялікім імпэтам пад шанцы нашы падышлі. Колькі дзясяткаў пяхоты 
высеклі. Ротмістраў двух – паноў Слухоўскага / Słuchowskie go і Зыхоў-
ска га / Zychowskiego – засеклі і харугвы дзве ўзялі”. Пасля чаго ў 
шанцы ўскочылі нашы 4 харугвы (Хадкевіча, Патоцкага, Сіняўскага 
і Рудаміны), схапіўшыся з туркамі на шаблі, адагналі іх ад абозу. 
Улётка паведамляе пра самыя цяжкія з пачатку вайны страты ў войску  
Я.К. Хадкевіча. Загінулі камянецкі стараста Патоцкі, гетманскі харунжы 
Балабан (харугва гетмана дасталася туркам), малодшы Далмат (сын 
старога сябра Я.К. Хадкевіча) і іншыя “зацныя рыцары” [25, с. 14]. 

А ўсяму віной нядбайства двух харунжых – Слухоўскага і Зы хоў-
ска га (у Сабескага – сотнікаў Śladkowskiego i Życzowskiego), якія “<…> 
не выставіўшы нават вартавых, нібы ў мірны час адпачывалі. Войска 
іх бяззбройнае, нават распранутае, святкавала перамогу. На іх пазіцыі 
якраз і абрынуліся туркі, заслужана пакараўшы нядбайства” [105, с. 35].

8 верасня, у Дзень нараджэння Панны Марыі, паведамляе Дыя-
рыўш, войска наша пры шанцах і ў дзвюх брамах стаяла”. Апроч 
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няўдалай атакі татараў нічога асаблівага не здарылася. Дабудавалі ў 
гэты дзень мост каля замка, дзякуючы чаму нашы вазы з таго берага 
былі перапраўленыя. 9 верасня туркі ў поле вышлі. “Зноў атакавалі 
казакаў, але з ганьбай для сябе адступіць мусілі. Каля 2000 трупаў 
сваіх пакінулі”. 10 верасня. Ціха ў баку язычнікаў было, бо мост праз 
Днестр будавалі. Жадалі з двух бакоў на казакаў ударыць”. 11 верасня 
войска турэцкае і наша з раніцы да вечара пры справе было. Туркі 
пераправілі праз свой мост колькі гармат і стралялі з іх па казацкім 
табары, шмат коней забілі. З гэтага дня пан гетман вялікі дужа моцна 
хварэць пачаў”. Ноччу 12 верасня казакі разам з пяхотай і кавалерыяй 
Хадкевіча вырашылі нячутна падысці да турэцкага лагера і на досвітку 
атакаваць яго. “Аднак наплылі чорныя хмары і пайшоў моцны дождж, 
нашы планы парушыў” [25, с. 15]. 

Я. Сабескі называе дождж боскай засцярогай. “<…> гэта начная 
выправа, якой спадарожнічала вялікая небяспека, не магла завяршыцца 
шчасліва. Будучы пазней у абозе турэцкім, бачыў я на ўласныя вочы 
тое, што нашы ўяўленні пра яго былі цалкам фальшывыя. З таго боку, 
адкуль мы павінны былі наступаць, за валам густымі шэрагамі стаялі 
гарматы. Коні штоночы вярталіся з пашы і заўжды былі пад рукой, над 
кожным вялікім намётам гарэў ліхтар. Намёты былі злучаныя вяроўкамі 
так, што не толькі вершнікі, але і пехацінцы паміж імі не маглі прайсці” 
[105, с. 42].

13 верасня войска Хадкевіча паспрабавала на досвітку атакаваць 
турэцкі лагер, аднак зноў няўдала. “Тры венгры з харугвы пана Масінь-
скага (у Я. Сабескага – Moszczyńskiego) уцяклі да туркаў і пра наш 
намер распавялі”. На наступны дзень, апавядае ўлётка, у турэцкі лагер 
прыйшло падмацаванне на чале з Каракаш башой. 15 верасня Каракаш 
вывеў на поле 36 000 туркаў і атакаваў рускую царкву [драўляная 
праваслаўная царква знаходзілася побач з замкам і ахоўвалася пяхотай 
Дэнгофа. – В.Е.]. “Бог прыпыху таго турчына дзіўным чынам пакараў, 
бо Каракаш галаву сваю склаў, забіты гарматным стрэлам з нашых 
акопаў. <…> Султан дужа яго шкадаваў”. Гэта інфармацыя настолькі 
лаканічная, што не дазваляе ўявіць сабе тую небяспеку, у якой апынулася 
войска Рэчы Паспалітай. 

Я. Сабескі на гэты конт заўважае: “Скалануўся польскі абоз ад 
бразгатання і грукату, усе ўжо ў роспачы казалі, што вораг пераадолеў 
нашы акопы. <…> Хадкевіч заклінаў сваіх любасцю да святых таямніц 
веры, любасцю да Айчыны. Сам пад брамай Любамірскага сеў на 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



118

каня і разам з асабістай вартай Уладзіслава на апошні наважыўся бой” 
[105, с. 48]. Толькі цуд выратаваў войска Рэчы Паспалітай. Заўчасная 
смерць Каракаш башы выклікала ў турэцкіх шэрагах паніку. Як бачым, 
аўтар Дыярыўша не першы раз намагаецца схаваць ад свайго чытача 
найбольш драматычныя моманты бою.

“На наступны дзень туркі сядзелі ціха. Мы былі дужа гэтаму 
рады, бо мелі вялікі недахоп у правіянце. Голад ужо пачаў нас ціснуць. 
Каням замест сена дубовую кару давалі” [25, с. 17]. За гэтай невялікай 
рэмаркай хаваліся падзеі, пра якія аўтар Дыярыўша зноў палічыў 
за лепшае не распавядаць. Сітуацыя ў лагеры Я.К. Хадкевіча была 
крытычнай і надзвычай нагадвала сітуацыю, якая склалася ўсяго год 
назад у лагеры Ст. Жалкеўскага. Працытуем Якуба Сабескага: “<…> 
затрымка і няпэўнасць дапамогі, якую мы чакалі з Польшчы, пакідалі 
нас у прык рым становішчы. Штодзень, а дакладней штогадзіны, 
змяншалася коль касць жаўнераў. Дрэннае паветра, а магчыма, і гнілая 
вада моцна пра рэджвалі польскія шэрагі. Людзі нечакана паміралі – ад 
яснавяльможных да простых пахолкаў. Адны, падкошаныя ліхаманкай, 
развітваліся з душой у вялікіх пакутах, іншыя доўга хварэлі, няздольныя 
да вайны, знясіленыя, ляжалі ў абозе. <…> падчас той выправы было 
нямала і тых, хто ўцякаў сярод дня і сярод ночы, пакідаў сваю харугву, 
жадаючы лепей загінуць у хвалях ракі, чым цярпець выпрабаванні 
на службе Айчыне” [105, с. 39]. Як вынікае, нават хуткі на расправу, 
суворы Я.К. Хадкевіч не здолеў усталяваць у войску дысцыпліну. 
Пэўная частка войска, якое марна чакала падтрымкі з Каралеўства, ужо 
ў сярэдзіне верасня было дэмаралізаванае.

17 верасня, паведамляе Дыярыўш, зноў ад туркаў нічога не 
чуваць. “Двух сабак з-пад харугвы пана Масіньскага, здраднікаў, якія 
хацелі перабегчы да туркаў, пакаралі. У гэты ж дзень яго міласці паны 
гетманы з палкоўнікамі і ротмістрамі мелі нараду. <…> пастанавілі да 
крэсу жыцця бараніцца ад ворага, бо баяліся, што на нашых карках 
турчын уварвецца на тэрыторыю Радзімы”. “18 верасня. Запарожскія 
казакі ўначы стражнікаў турэцкіх ціха абмінулі і неспадзявана ў 
абоз іх увайшлі. Туркаў, якія спалі, некалькі дзясяткаў забілі, валоў, 
вярблюдаў шмат узялі, у намётах сукна, каштоўнасцей, грошай і іншых 
рэчаў награбілі, харугвы дзве янычарскія ўзялі і яго міласці каралевічу 
ўручылі” [25, с. 17]. Я. Сабескі да гэтай інфармацыі дадае тое, што 
ў рукі казакаў ледзь не патрапіў другі візір Усаім. “Пазбавіўшыся ад 
пыхлівага адзення, без пояса, дзе былі зашытыя залатоўкі, без зброі 
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цэлую ноч блукаў ён па лесе, і, знайшоўшы цесную пячору, галінкамі 
дрэў яе захінуў, і ў ёй да раніцы хаваўся” [105, с. 53]. 

“19 верасня ціха было. Туркі ў поле не выходзілі, з гармат толькі 
стралялі, мы тое ж рабілі. <…> Уначы лісоўчыкі на ловы хадзілі і 
трох татараў, чабаноў, коней, валоў колькі здабылі. Дужа гэтыя валы 
нам дапамаглі”. “20 верасня. У той дзень спакойна было. Адзінае што 
запарожцы на пашы коней турэцкіх забралі, што дужа ворага разгне-
ва ла”. 21 верасня з турэцкага лагера вярнуўся маршалак двору Ст. Лю-
ба мір ска га пан Зеленскі, які прывёз весткі ад візіра. Зноў у Дыярыў-
шы навідавоку простая канстатацыя, якая далёка не раскрывае змест 
падзей. У адказ на місію Зеленскага туркі распачалі жорсткія баі. 
Я. Сабескі піша пра тое, што Я.К. Хадкевіч “<…> махнуў ужо на свайго 
пасла рукой” [105, с. 48]. Таму вяртанне Зеленскага для моцна хворага 
гетмана ў пэўным сэнсе было цудам.

Далейшы змест Дыярыўша дастаткова блытаны. 22 верасня71, піша  
П. Збігнеўскі, палкоўнікі і камісары, прыйшоўшы да гетмана, знайшлі 
яго напаўжывым. Я.К. Хадкевіч быў адвезены ў замак, дзе аддаў гет-
ман скую булаву Ст. Любамірскаму. “У той самы дзень палкоўнікі і ка-
мі сары Вялікага Княства Літоўскага сабраліся на нараду, разважаючы 
пра тое, хто стане на чале войска, калі яго міласць пан гетман аддасць 
Бо гу душу. Абралі яны пана гетмана польнага і каралевіча сабе за кі-
раў нікоў”. Тым часам туркі літве і кароне не дужа назалялі, інфар-
муе Дыярыўш. “23 верасня, у пятніцу [звернем на гэта ўвагу. – 
В.Е.], пан вялікі гетман літоўскі памёр а другой гадзіне” [25, с. 19].  
Я. Сабескі, заўважым, называе дзень смерці Хадкевіча – 8 кастрычніка 
(па між другой і трэцяй гадзінай пасля апоўдні ад апакаліптычнага 
ўдару) [105, с. 54]. А. Нарушэвіч называе яшчэ адну дату смерці 
вялікага гетмана – 24 верасня: “Прывезены да замка, аддаў булаву разам 
з гетманскай уладай у рукі Любамірскага 23 верасня, а сам назаўтра, 
у пятніцу, а другой гадзіне апоўдні пасля доўгага і цяжкага канання 
Богу аддаў душу” [66, с. 243].

25 верасня, у нядзелю, інфармуе далей Дыярыўш, быў дождж вялікі з 
раніцы. “<…> туркі з гармат казакаў і лісоўчыкаў пляжыць пачалі, але людзі 
гэтыя – з трыма душамі, і не так лёгка іх чорную душу з цела выдраць” [25, 
с. 20]. Як можна заўважыць, у дадзеных П. Збігнеўскага і А. Нарушэвіча, 
які спасылаецца на Я. Сабескага, ёсць розніца ў адзін дзень.

71 У Дыярыўшы ўсё ж заўважаецца лічба не “22”, а “24”, хоць пасля паведамляецца пра 
падзеі 23 верасня. Магчыма, гэта абдрук, а магчыма, і праўка выдаўца.
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Паведамленне ад 26 верасня датычыцца мірных перамоў паміж 
Рэччу Паспалітай і Турцыяй. Падданыя Асмана ІІ моцна цярпелі ад 
голаду і хвароб, таму не менш за “палякаў”, інфармуе Дыярыўш, былі 
зацікаўленыя ў перамір’і. “27 верасня “ранюсенька” падышлі пад 
замак татары і туркі, але іх адразу ж, як сабак кіпнем з кухні, стрэламі 
ад сцен адагналі”. У гэты ж дзень султан загадаў свайму войску даць 
генеральную бітву, скіраваўшы ўсе сілы на лагер лісоўчыкаў. Пасля 
працяглага абстрэлу янычары пайшлі на штурм. “Лісоўчыкі адбіліся 
ад некалькіх атак, а потым язычнікаў пагналі назад, білі іх і секлі”. 
У той самы дзень туркі з гарматы патрапілі ў намёт каралевіча, але 
нікога не забілі, бо Уладзіслаў жыў у сялянскай хатцы, якую саступіў 
яму памерлы Я.К. Хадкевіч. Заўважым, што амаль слова ў слова гэту 
інфармацыю паўтарае Я. Сабескі. 

28 верасня ў турэцкі лагер скіраваліся паслы – кашталян бельскі 
Станіслаў Жаравіньскі і любельскі ваяводзіч Якуб Сабескі, якія мелі пры 
сабе каля 100 чалавек. “Туркі выехалі насустрач паслам у гэтакай жа 
колькасці. З’ехаўшыся з імі, пан бельскі праз перакладчыка сказаў: “Мы 
да вас з паслом едзем”. На гэта сустракаючыя выгукнулі: “Дай Бог, каб 
мір надышоў”. 29 верасня ціха было, калі не лічыць заўчасную смерць 
аднаго з лісоўчыкаў падчас кароткай вылазкі ў турэцкі лагер [25, с. 22]. 

“1 кастрычніка абоз яго міласці каралевіча, які пад Камянцом стаяў, 
вярнуўся. Даслаў у гэты ж дзень султан супраць іх некалькі тысяч войска 
і 10 гармат, але нашы даведаліся пра гэта і пайшлі наперарэз па іншай 
дарозе, пасля чаго вораг назад вярнуўся і з тых гармат пачаў па нашых 
акопах страляць. Аднак нашы пушкары трапным агнём іх прымусілі 
замаўчаць. У той самы дзень паслы ад данскіх казакаў прыбылі з лістом 
да каралевіча. Яго міласць інфармавалі, што супраць ворагаў крыжа 
ідуць, прасілі аб харугве. 2 кастрычніка паслы паехалі, атрымаўшы 
наступны адказ: калі казакі прыйдуць – харугву атрымаюць”. Звестак ад 
3 кастрычніка ў Дыярыўшы няма (і гэта адзіны выпадак, калі аўтар не 
знайшоў, што паведаміць), затое 4 кастрычніка адбылося шмат цікавага: 
па-першае, уцяклі “чацвёра нашых” з турэцкага абозу; па-другое, 
вярнуўся Я. Сабескі разам з турэцкімі пасламі. Кашталян бельскі 
застаўся “ў гасцях” [25, с. 23]. 

5 кастрычніка ваяводзіч любельскі паехаў зноў у турэцкі лагер, 
дзе пагадзіўся з патрабаваннем суцішыць лісоўчыкаў і пахолкаў, якія 
надзвычай моцна непакоілі частымі нападамі і рабункамі (інфармацыя 
ад 6 кастрычніка). А вось святкаванне трыумфу над туркамі пачалося 
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7 кастрычніка “значнай стралянінай”. “На гэтым вайна завяршылася, і 
дамовы аб міры былі заключаныя – якія, пра гэта нічога не ведаю, магу 
толькі здагадвацца”. Такім было апошняе паведамленне Дыярыўша 
Хоцімскай вайны.

Падсумоўваючы, заўважым тое, што інфармацыя, змешчаная ў 
дакуменце, дастаткова ўзважаная. Яе дакладнасць збольшага пац вяр-
джа ецца іншымі, вартымі даверу дакументамі (мемуарамі Я. Сабескага 
і жыццяпісам Я.К. Хадкевіча).

Наступны дакумент, які мае дачыненне да падзей верасня і каст-
рыч ніка 1621 г., называецца “Харугва сармацкая ў Валахіі, гэта значыць 
Паспалітае рушанне і шчаслівае вяртанне палякаў з Валахіі: у гэтым годзе 
1621”72. Аўтар улёткі – Марцін Пашкоўскі. Месца друку не па зна чана. 

На тытуле размешчаны невялікі, 10-радковы, верш, які ў пэўным 
сэнсе анансуе змест улёткі. М. Пашкоўскі называе яго ўступам (“ja wstęp 
czynie do rzeczy”). На наступным аркушы – зварот “Да ласкавага чы та-
ча”. Аўтар падкрэслівае: “Пра тое, што бачыў, пяром напішу я”. Іншымі 
словамі, Марцін Пашкоўскі – яшчэ адзін сведка (удзельнік) выправы 
Я.К. Хадкевіча.

Уласна сама рыфмаваная гісторыя Хоцімскай вайны не столькі 
інфармавала чытача, колькі ўказвала яму на значнасць меўшых адбыцца 
падзей. На наш погляд, казаць пра мастацкія вартасці гэтага шурпатага 
паводле стылю і блытанага з пункту погляду інфармацыі аповеду не 
варта. Пэўную цікавасць для лінгвістаў, паланістаў, гісторыкаў можа 
прадстаўляць мова твора. Як сказаў бы польскі навуковец ХІХ ст. 
М. Вішнеўскі, гэта мова “рыцарская” – каларытная, сакавітая. 

Пачынаецца аповед са згадвання вынікаў вайны – палякі пры нес-
лі “перамір’е з гоняў далёкіх”. Далейшая гісторыя шмат у чым паў-
тарае прааналізаваны намі Дыярыўш (гэты дакумент згадваецца ў 
тэксце “Сармацкай харугвы”). Падаецца апісанне лагера, разбітага 
Ст. Любамірскім над Днястром. Зноў акцэнт робіцца на запарожцах: 
“<…> пра іх апавядаюць, нібыта дзевяць душ казакі маюць” [33, с. 4]. 
Згадваецца і колькасць войскаў: Асман ІІ прывёў туркаў і патурчэнцаў 
(“пяцькроць сто тысяч”), “потым татараў 100 тысяч прыйшло”. Ка ра-
леўства ж выставіла ў 5 разоў менш (“і 100 тысяч нашых не было”). 
Вялікая ўвага надаецца асобе Я. К. Хадкевіча: “У Маскве шмат душ 

72 Надпіс на тытуле: “Choragiew Sáuromátcka w Wołoszech, To iest Pospolite ruszenie i 
sczesliwe zwrocenie Polakow z Wołoch w roku teráźnieyszym 1621. Оpisana przez Marcina Pasz-
kowskiego”.
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у лепшы свет адправіў. // Удала на ардынцаў хцівых сеткі ставіў” [33, 
с. 5]. Ёсць у тэксце сцэны, якія з пункту погляду інфармацыі цалкам 
паўтараюць змест Дыярыўша. Працытуем адзін з такіх эпізодаў:

Прысягнуў султан у той дзень ні піць, ні есці,
Пакуль не здолее са свету Божага гяураў звесці
Гарматы і гарматкі выцягнуў на поле. Войскі
Вывеў. Спярша ўдарыў па казаках запарожскіх,
Затым па Каралевічу. Не абмінуў вялікапалянаў.
Паляк у той дзень змагаўся мужна, без заганаў!
Адбіўся хутка ад арды і з дапамогай Пана
Прымусіў пяткі змазаць ганарлівага Асмана.
Не зломкамі былі і запарожцы. Дужа ўдала
Іх шабля па турэцкіх шыях вандравала.
Турэцкі лагер знеслі. Адсвяткавалі перамогу.
І ўдзень, і ўначы рабілі ворагу трывогу [33, с. 7].

Далейшы змест “Сармацкай харугвы” можна раздзяліць на дзве 
часткі: аповед пра мірныя перамовы і ўзнёслая малітва з падзякай 
Богу за незабыўную перамогу. Змяшчае ўлётка цікавую дэталь, якая 
датычыцца казакаў П. Сагайдачнага: “<…> турэцкія харугвы і гарматы 
дасталіся запарожскай ардзе”. Гэта заўвага, з аднаго боку, сведчыць пра 
вялізную ролю, якую запарожскае войска адыграла ў Хоцімскай вайне; 
з другога боку, і гэта важна падкрэсліць, выдае пагарду рыцарскага, 
шляхецкага кола да запарожцаў. Марцін Пашкоўскі не разглядае казакаў 
як самастойную моц. Яны – толькі вострая (і, што важна, неабачная) 
зброя ў руках Рэчы Паспалітай.

Наступны дакумент – кракаўскае выданне (друкарня Францішака 
Цэзарыя / Franciszka Cezarego) пад назвай “Пасол з Валахіі, з абозу 
польскага”73. Улётка складаецца з невялікага вершаванага прысвячэння, 
трэба думаць – Я.К. Хадкевічу (“О, зацны гетман! Той, што здолеў з 
пашчы небяспекі мілую Айчыну вырваць”), а таксама з палемічнай 
прамовы, звернутай да грамадзян Рэчы Паспалітай.

Пачынаецца прамова з эмацыянальнага звароту да хрысціян: 
“Паслухайце ўсе народы! Радасную навіну ад мяне пачуйце: вораг 
крыжа святога аслаб! Аслаб! Аслаб! <…> Мы, палякі, ні ад каго не 
маючы дапамогі, толькі тымі сіламі, якія ў Польшчы маем, а што яшчэ 

73 Poseł z wołoch z obozu polskiego, roku 1621.
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больш важна – не ўсёй сваёй магутнасцю (бо кароль яшчэ з паспалітым 
рушаннем не прыйшоў), <…> ворагу цяжкае паражэнне нанеслі. <…> 
Весяліцеся ўсе, хто належыць да харугвы Крыжа Святога. Сёння ўжо 
пра гэтага ворага ведаем мы тое, што перамагчы яго магчыма!” [93, с. 3]. 
Перамогі Рэчы Паспалітай над турэцкімі войскамі былі і раней, аднак 
аўтар выдзяляе менавіта апошнюю. Своеасаблівы “цуд над Днястром” 
успрымаецца ім як сведчанне Боскай ласкі да “польскай” зброі. Бітва 
ж пад хоцімскім замкам, паводле тэксту ўлёткі, – гэта апакаліптычнае 
сутыкненне войскаў анёлаў і шатана. “Зараз мы ўжо ведаем тое, што не 
такі страшны д’ябал, як яго малююць”. 

Прычына поспеху Рэчы Паспалітай: трываласць веры яе гра ма-
дзян-католікаў. “Недаверкі”, а менавіта так і на Літве, і ў Кароне на-
зы валі ў xvii ст. пратэстантаў, не могуць, на думку аўтара, паспяхова 
супрацьстаяць туркам: “Усе іншыя каралеўствы патрапілі ў пашчу 
да таго жахлівага льва. Грэцыю і ўсе акаляючыя дзяржавы, якія ад 
касцёла Боскага адхіснуліся, хапіла турку з’есці, як кажуць, толькі на 
сняданак” [93, с. 4]. Змяшчае ўлётка і цікавыя, нярэдка перасыпаныя 
гумарам дэталі, якія вылучаюць дакумент з шэрагу ваенных рэляцый і 
касцельных казанняў. Напрыклад, расчараваны Асман ІІ у гневе “<…> 
рваў на галаве валасы, а салдат і камандзіраў сваіх папракаў тым, 
што яны абяцалі ў кожнай бітве змагацца, як львы, але слова свайго 
не стрымалі і, нібы паненкі, ад рыцараў нашых уцякалі”. Туркі ў  
М. Пашкоўскага – гэта бязвольныя рабы, якіх тыран дасылае на вер ную 
смерць, таму перамога ў Хоцімскай вайне – гэта яшчэ і трыумф сва-
бодных людзей над прыгнётам і тыраніяй.

“Бачыў [султан. – В.Е.] тое, што адбываецца, як туркі на акопы 
нашы, нібы быдла неразумнае, наступалі. Бачыў, як ішлі яны на смерць, 
нібы завязаўшы вочы, як бараны на бойню; як у кожным штурме іх гінула 
больш, чым вярталася назад. Але гэта нічога не значыла для таго, хто 
ненажэрнасцю сваёй ужо ўсю Польшчу праглынуў. Ён быў перакананы: 
усё, што толькі пажадае, у момант атрымае ў рукі” [93, с. 6].

Звернем увагу на тое, што падобнае ж апісанне турэцкай “тактыкі” 
характэрна і для Дыярыўша, і для “Успамінаў…” Я. Сабескага. 
Аднак у адрозненне ад гэтых двух дакументаў, “Poseł z wołoch…” не 
ўзнаўляе дэтальны малюнак вайны. У М. Пашкоўскага іншая задача: ён 
удзельнічае ў палеміцы з нябачнымі апанентамі, якія імкнуцца адабраць 
перамогу ў грамадзян Рэчы Паспалітай. “(Немцы звыклі красці славу ў 
народа польскага і ўсё толькі ўласнай мужнасці прыпісваць). <…> Але 
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калі такія мужныя немцы, чаму яны, 20 год у Венгрыі ваюючы, туркам 
атрымаць перамогу дазволілі?” [93, с. 8]. Немцы толькі стралялі ў 
туркаў, аднак гэтак жа сама стралялі ў туркаў і казакі, прычым стралялі 
не горш, даводзіць аўтар улёткі. “Не кажу я гэта з нянавісці, а толькі 
дзеля таго, каб праўду абараніць, бо і на вайне маскоўскай у апісанні 
здабычы Смаленска Mercurius Gallobelgicus славу пераможцаў немцам 
аддаў. А іх жа ўсяго тры сотні было на колькі тысяч нашых. <…> Славу 
я прызнаю за кожным народам, бо чужой славы не прагне той, хто сваёй 
мае досыць. Але славы, якую нам Бог падараваў, не аддам нікому” [93, 
с. 8].

З яшчэ большым абурэннем аўтар улёткі звяртаецца да тых, хто вы-
каз вае сумненні ў станоўчых выніках Хоцімскай вайны. “<…> турак не 
звяр таецца да міру, калі перамагае. Сведкам таму – гетман Жалкеўскі. 
Коль кі разоў, калі меў сілы, ён вёў перамовы аб міры, а потым, калі па-
тра піў у пастку Скіндэрбашы, не здолеў міру выжабраваць. Гора таму, 
хто пра мір просіць, яшчэ большае гора таму, хто распачынае вайну і мір 
за ключае” [93, с. 10]. Акрамя таго, туркі першымі пакінулі свой лагер. І 
гэ та ўжо, лічыць аўтар, само па сабе сведчыць пра іх ваеннае паражэнне. 
“Сул тан не толькі першым адышоў, але і мост свой падараваў, каб ужо мы 
не мелі ніякіх прычын у Валахіі затрымлівацца” [93, с. 11]. Завяршаецца 
ўлёт ка палымяным заклікам, звернутым да хрысціян, “<…> шаблі свае 
ўсім разам трэба здабыць і кожнаму са свайго боку пайсці на таго ваўка 
дра пежнага. Дзеля веры святой хрысціянскай і дзеля саміх сябе” [93, 
с. 11]. 

Такім чынам, падзеі 1620–1621 гг. прымусілі выдаўцоў Рэчы 
Паспалітай пераключыцца з маскоўскай тэматыкі на турэцкую. Адзна-
чым узважанасць, далікатнасць працы аўтараў і рэдактараў (маг чы ма, 
цэнзараў) з інфармацыяй, якая магла ўспрымацца неадназначна. Ні ў 
выпадку з катастрофай войска Ст. Жалкеўскага, ні ў выпадку з па хо-
дам Я.К. Хадкевіча ўлёткі не публікуюць факты, якія маглі б на ра-
дзіць паніку або дыскрэдытаваць каралеўскую ці гетманскую ўладу 
(а фактаў гэтакіх было больш чым дастаткова). Яшчэ адна важная дэ-
таль: у большасці выпадкаў аўтары ўлётак – адначасова і ўдзельнікі па-
дзей. Прысутнасць наратара ў тэксце, з аднаго боку, выклікае давер да 
ін фар мацыі, з другога – указвае на яе суб’ектыўны характар. Па гэтай 
пры чыне разглядаць прааналізаваныя вышэй неперыядычныя сродкі 
ма са вай інфармацыі як беззаганныя гістарычныя дакументы, на наш 
погляд, не варта. 
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ГЛАВА 3
“НАВІНЫ” ПЕРЫЯДУ 1648–1655 гг.: 
ПАЎСТАННЕ Б. ХМЯЛЬНІЦКАГА 

Першая вядомая нам рэляцыя, у якой друкуюцца звесткі пра ка-
зац кія хваляванні на тэрыторыі Украіны, датуецца 2 красавіком 1648 г. 
“Безыменны” да “Невядомага” піша: “Цяжкая і нешчаслівая для нас 
будзе гэта казацкая вайна” [63, с. 9]. 21 мая 1648 г. з’яўляюцца так зва ныя 
“Навіны з Украіны”. Ананімны аўтар паведамляе: “20 тысяч ардынцаў 
у Хмяльніцкага ды яшчэ тлум гультайскі пры ім. Акружылі яны войска 
яго каралеўскай міласці разам з панам Стэфанам Патоцкім і Камісарам 
войска запарожскага. Кажуць, нібыта пра штурм Арда з Хмяльніцкім 
мяркуе, абоз наш з усім быдлам і прыпасамі забралі” [63, с. 17].

Наступная рэляцыя называецца “Аб разгроме гетманаў пад Кор су-
нем” (ад 26 мая 1648 г.). Невядомы аўтар падае гісторыю катастрофы, 
якая адбылася з каралеўскім войскам. Прынцып пабудовы матэрыялу  
храналагічны: паведамляецца пра падзеі з 13 па 26 мая. Чытач глядзіць 
на бітву вачамі наратара, сведкі і непасрэднага ўдзельніка бітвы. 
Аўтар – гарачы патрыёт Рэчы Паспалітай – інфармуе аб колькасці 
войскаў, пра іх манеўры, узбраенне, кіраўніцтва. Тэкст, хутчэй за ўсё, 
не рэдагаваўся. Стыль рэляцыі эмацыянальны, мова набліжаецца да 
гутарковай, прысутнічаюць украінізмы. Аўтар перадае трагічную ат ма-
сферу жорсткасці і ўзаемнай нянавісці. Не шкадуе фарбаў для апісання 
ўсеагульнага Хаосу, у якім апынулася Каралеўства. Працытуем урывак 
з рэляцыі:

“Татары пераправіліся праз рэчку <…> і наблізіліся да нашых 
акопаў недалёка ад рэдута пана Оберштэра. Ён загадаў па іх з гарматаў 
ударыць, і быў забіты хтосьці значны, бо татары яго падабралі і вывезлі, 
перакінуўшы праз каня. Пацярпелі ад той страляніны і іншыя – дасталася 
коням і людзям. Некалькі дзясяткаў казакаў патрапілі ў акопы. Стралялі 
мы ў іх, але толькі марна папсавалі порах. Тым часам з абозу выскачылі 
нашы і схапілі аднаго татарына. Казакі ж нічога асаблівага не рабілі… 
Адно толькі – прыглядаліся да нашага войска і лагера. На зыходзе сонца 
пачалі татары з’язджаць з поля на вячэру. Нашы ўпалявалі дзевяць 
татараў і бута (buta) alias перакладчыка казацкага. Пан кракаўскі ваявода 
загадаў іх катаваць, а больш за ўсіх – катаваць бута. Паведаміў бут, што 
стаіць тут каля 47 тысяч войска, што сёння прыйшлі казакі з рознай 
зброяй і з рознымі харугвамі – блізу 15 тысяч. Хан у полі стаіць з яшчэ 
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большымі сіламі. Паслухаў гэту споведзь пан кракаўскі і загадаў усім 
галовы адцяць [63, с. 24]. 

Далейшы аповед сведчыць пра тое, што аўтар рэляцыі не ведае ўся-
го малюнку бітвы. Падаюцца толькі тыя эпізоды, у якіх ён сам удзель ні-
чаў. Так, пасля разгрому лагера каралеўскага войска аўтар уцякае ад та-
та раў: “Угледзелі татары, што нас не зловяць, да таго ж ведалі яны добра, 
што без бою мы не здадзімся, і вярнуліся назад, каб завершыць раба ван-
не лагера”. На гэтым апісанне бітвы завяршаецца. Аўтар перапрашае 
ў чытача, прызнаецца, што “не ўмее болей паведаміць”, апроч таго, 
што “дужа нацярпеўся страху ад мужыкоў”. Праясніць сітуацыю ўда-
ец ца толькі праз месяц. Брацлаўскі ваявода Адам Кісель у лісце да “Яго 
Міласці Пана Прымаса” (ад 21 мая 1648 г.) паведамляе: “Жахлівая rerum 
metamorphosis з Айчынай нашай здарылася. Няма болей войска Рэчы 
Паспалітай, разбіта яно цалкам. Гетманы абодва забітыя, альбо адзін 
з іх – мізэрны палонны. Гэта ўжо пэўна… <…>. Гэтак раптоўна, гэтак 
жорстка растаптаў вораг нашу нешчаслівую Айчыну. А мы без войска, 
без правадыроў, без Караля засталіся” [63, с. 26].

Казацкае паўстанне паступова пераўтваралася ў дзяржаўную ка та-
ст рофу. Востра адчуваўся недахоп інфармацыі. Невядомы грамадзянін 
Рэ чы Паспалітай з болем напіша: “<…> ніякіх навінаў – усё толькі 
лух та адна, забаўлянкі (“wszystko kawy dla zabawy”)” [63, с. 83]. Не 
ха пала навінаў нават сенатарам на сойме, які пачаўся ў Варшаве 
16 ліпеня 1648 г. Як сведчыць дыярыўш сойма, сенатары мусілі шукаць 
карэспандэнтаў на Украіне, бо былі знішчаныя ўсе традыцыйныя шляхі 
атрымання інфармацыі. Манахі мусілі ўцякаць, закрываліся манастыры, 
адміністрацыі “рускіх” ваяводстваў не працавалі. Толькі нейкім цудам 
навіны траплялі ў сталіцу Рэчы Паспалітай. 

20 ліпеня ў пасольскай ізбе дэпутаты слухалі навіны з Украіны, 
а менавіта “<…> пра нечуваныя злачынствы, праліццё крыві, шкоду, 
якую казацкія шайкі на Украіне ўчыняюць. Пра знявагу касцёлаў, 
а асабліва – касцёлаў езуіцкіх. Як, напрыклад, у Вінніцы, дзе Найсвяты 
Сакрамант казакі нагамі тапталі, з кубкаў святых гарэлку пілі, ксяндзоў 
жахліва катавалі, нават нябожчыкаў з трунаў даставалі, секлі на часткі 
і сабак тым мясам кармілі” [63, с. 113]. І гэта толькі невялікая частка 
шакіруючай інфармацыйнай плыні, якая трапляла ў сенат ад мясцовай 
шляхты і каталіцкіх святароў.

На пятым пасяджэнні сойма дэпутаты пажадалі пачуць “навіны з 
Украіны” ад непасрэднага сведкі падзей. Быў запрошаны шляхціц, які 
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нейкі час знаходзіўся ў казацкім палоне. Дыярыўш называе прозвішча 
шляхціца – пан Марэк Сабескі. Па словах Сабескага, “Хмяльніцкі ні-
яка га зла Рэчы Паспалітай не жадае”, а за меч узяўся таму толькі, “<…> 
што быў моцна пакрыўджаны, абражаны і зняважаны, а справядлівасці 
нідзе не мог знайсці” [63, с. 120].

Пакуль у сенаце вырашалі, на якія грошы фарміраваць войска, каго 
абіраць гетманам, казакі ўзялі Бар. Пра гэта паведаміў 9 жніўня 1648 г. 
падольскі суддзя Лукаш Мяскоўскі. “Калі нас – братоў вашых – не шка да. 
Ратуйце хоць дамы, касцёлы, – гэтак суддзя звяртаўся да сенатараў Рэ чы 
Паспалітай і не забываўся дадаць: – Пра мір з казакамі лепей весці гу тар-
ку тады, калі будзе ў нас моцнае войска” [63, с.151]. У зборы рукапі саў  
Л. Марштына ёсць звесткі пра ксяндза, які прывозіў навіны з Украі ны. 
Быў гэта ксёндз з Познані, нехта Бранецкі. “Ён насыпаў навінаў дужа 
багата, але ўсе яны былі невясёлыя” [63, с.156]. 

У верасні 1648 г. навіны пра казакаў пачынаюць трапляць з Бе-
ла русі. Віленскі ваявода Крыштоф Хадкевіч паведамляе пра тое, што 
“гультайства падышло пад Слуцк”. “Жадалі казакі атрымаць 10 тысяч 
за латых, палатна 6 тысяч локцяў і коней – кожнаму па аднаму: гетману, 
сот нікам і есавулам”. Аднак Слуцк прыняў бой. Хадкевіч інфармуе: 
“Пан Бог нас блаславіў. Пасля першага штурму засталося 60 забітых му-
жы коў, столькі ж – пасля другога. Нічога не дапяўшы, павярнулі казакі 
на зад”. Слуцк выправіў пагоню. 

“Як селі мы казакам на карак, як пачалі іх секчы, біць, гналі мілі з тры – 
ажно да Пагоста. І там каля моста распачалі яны з намі бітву, бо ўцякаць 
ім не было куды. Адны плысці спрабавалі, другія, у ваду скочыўшы, 
тапіліся. <…> Пабілі мы іх багата – болей за 2 тысячы. Але і нашых 
багата загінула. Пайшлі харугвы нашы ўслед за імі – ажно да Турава. 
Падстрэлілі іх гетмана, які зваўся Сакоўскім. Сумняваюся, што застаўся 
ён жывым. Забілі і пісара іх вайсковага, які называў сябе Турчыновічам. 
Злавілі шмат палонных. Адных трымаем каля Слуцка, а шэсць значных 
выправім у Вільню. Але на гэтым не “амэн”, бо войска іх немалое стаіць 
пад Мазыром – блізу 20 тысяч таго гультайства” [63, с. 179].

З сярэдзіны верасня навіны пачынаюць прыходзіць з-пад Канстан-
ці нава, што на Украіне. У “навінах з вайсковага абозу” (ад 18 верасня 
1848 г.) паведамляецца: “Зняўся наш лагер з-пад Канстанцінава. На пе-
ра дзе пайшлі пан Зацьвіліхоўскі з панам Калінскім. Сустрэліся яны з 
2000 казакаў, якіх лёгка расцерушылі” [63, с. 198]. Далейшыя рэляцыі 
і карэспандэнцыі маюць трагічны змест. Спачатку апавядаецца пра 

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



128

другое запар паражэнне каралеўскага войска, а потым пра рабункі і 
казацкія гвалты. Згаданы Лукаш Мяскоўскі паведамляе: “Просім пра 
выратаванне жыцця. Бо ў тым становішчы, у якім мы апынуліся, апроч 
жыцця, ратаваць нам няма ўжо чаго” [63, с. 211]. 

Надзвычай цікавыя матэрыялы змяшчае дыярыўш элекцыйнага 
сойму 1648 г. Невядомы аўтар падрабязна ўзнаўляе ход пасяджэнняў. 
Падыход да адлюстравання інфармацыі гэтакі ж, як і ў сучасных 
парламенцкіх журналістаў. Апавяданне вядзецца ад першай асобы, 
шырока цытуюцца выступаючыя, тлумачуцца эканамічныя і палітычныя 
выгоды ад прынятых рашэнняў. Аўтар дыярыўша часта згадвае: 
“прый шлі на пасяджэнне, чыталі навіны”, “слухалі навіны з Украіны” 
і інш. Напрыклад: “Ужо ўвечары вырашылі мы праблему дысідэнтаў. 
Засталіся яны пры даўніх правах. Прыйшлі нядобрыя навіны. Замосце 
атачылі казакі. Хлеба, солі, вады ў гараджанаў няма” [63, с. 324]. Хто 
даставіў гэтыя навіны? Магчыма дапусціць тое, што – купцы або 
бежанцы. Яны маглі ведаць пра голад. Аднак бежанцы не маглі ве даць 
пра месца знаходжанне каралеўскіх войскаў і пра іх далейшыя пла ны. 
“Хмель пад Замосцем са 120 тысячамі людзей. Харугвы нашы, якія па 
роз ных месцах стаялі, адступілі да Віслы” [63, с. 324].

Невядомы соймавы “прэс-сакратар” сабраў навіны з розных кры-
ніц, праверыў іх праўдзівасць і падрыхтаваў тэкст, які прачыталі се на-
тары. Пра тое, як працавала “служба навінаў” на элекцыйным сой ме 
1648 г., зараз можна толькі меркаваць. Аднак ёсць адна дэталь, якая 
можа дапамагчы адказаць на гэта пытанне. З восені 1648 г. усё час цей 
карэспандэнтамі, аўтарамі рэляцый выступаюць манахі розных ордэнаў – 
да езуітаў далучаюцца дамінікане. Пра тое, што ў межах ордэна езуітаў 
існавала своеасаблівая тайная паліцыя, сведчыць лёс А. Каяловіча – 
рэктара віленскай акадэміі. Менавіта праз езуітаў у xvii ст. навіны 
траплялі ў Рэч Паспалітую з-за мяжы. Менавіта езуі ты былі рэдактарамі 
першых польскамоўных часопісаў. Лагічным уяў ля ецца тое, што езуі-
ты – гэтыя своеасаблівыя вартавыя шляхецкай рэс публікі – спачатку 
адбіралі інфармацыю, якая трапляла па лініі так званай “гетманскай” 
(штотыднёвай) пошты, а потым сарціравалі і рэ да гавалі яе.

Так, 18 красавіка 1649 г. у Варшаву патрапіў “пратакол” допыту нейкага 
сотніка Федзькі, які паведаміў пра тое, што “<…> палкоўнік Нябаба казакаў 
пад Гомель прывёў”, што “<…> Хмяльніцкі напэўна і хацеў бы міру, 
але мірыцца не можа, бо галота пастанавіла або шлях ту вынішчыць, або 
загінуць” [63, с. 387]. У канцы мая навіны з Украіны ўсё больш трывожныя. 
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У сакрэтнай рэляцыі Альшэўскага, спада рож ні ка каралеўскага пасла да 
Б. Хмяльніцкага, паведамляецца: “З Масквой Хмель таемна змовіўся. Быў 
пасол ад цара, і яны сваіх паслоў даслалі ў Маскву, каб перадаць падзяку. 
Чуваць, што Масква не дазволіць войску літоўскаму перайсці праз Днепр, 
а Хмяльніцкі, не зважаючы на літвінаў, усёй моцай наваліцца на Польшчу”. 
Згадвае Альшэўскі і тое, што “<…> Хмель ведае пра ўсё, што ў Польшчы 
адбываецца. Адкуль ведае – таямніца” [63, с. 396].

Дыярыўш кансультацыі “караля Яна Казіміра з сенатарамі” (1–7 чэр-
веня 1649 г.) паведамляе пра тое, што палітычная эліта Рэчы Паспалітай на 
другі год вайны была добра інфармаваная пра падзеі на Украіне. Удалося 
нават перахапіць таемную перапіску Хмяльніцкага з татарамі, а таксама 
з маскоўскім царом. Заслухалі сенатары і рэляцыю каралеўскага пасла 
пана Сьмяроўскага (Śmiarowskiego). Паміж іншым ён паведамляў: “Калі 
аддаў яму [Хмяльніцкаму. – В.Е.] ліст ад Караля Яго Міласці, прыняў той 
ліст пыхліва і, прачытаўшы, кінуў праз стол пісару. Ды так, што ліст ажно 
на падлозе апынуўся. Затое маскоўскіх і венгерскіх паслоў сустракае з 
вайсковай музыкай. <…> Толькі вар’ят наважыцца патрапіць у гэта пекла. 
Кожны, хто прыедзе сюды – загіне” [63, с. 406].

У рэляцыі камянецкага кашталяна Станіслава Ланцкароньскага 
(Sta nisław Lanckoroński) паведамляецца пра тое, што “<…> у Царград 
па лонных з Украіны татары нагналі столькі, што за аднаго раба 
даецца ўсяго адзін лук або дзесяць стрэл [63, с. 408]. 13 ліпеня 1649 г. 
з’яўляюцца “Навіны з літоўскага абозу” (ад 8 ліпеня 1649 г.). У “навінах” 
паведамляецца пра тое, што “7 чэрвеня адбылася генеральная бітва 
з казакамі паміж багнамі на беразе рэчкі Прыпяць”. Невядомы ка-
рэс пандэнт даводзіць: “Пан Тызенгаўз з пяхотай і драгунамі разам з 
ротмістрам панам Тэафілам Раецкім і з яго міласцю панам Ропам рас-
церушылі казакаў: 15 тысяч ex nunc забілі. Пан Роп забіты і шмат немцаў 
палягло. Казакі блізу 2 тысяч на харугву пана Раецкага наскочылі, з імі 
ён біўся мужна; не зважаючы ні на што, калолі мы іх, капытамі тапталі, 
шмат хто з казакаў у рэчцы патануў”. Згадваюцца ў “навінах” таксама 
імёны загінуўшых літвінаў. Карэспандэнт паведамляе пра тое, што 
адыходзячых казакаў лавілі ў лесе і без шкадавання забівалі. “Голад 
таксама ў нашым лагеры. Коней ямо” [63, с. 413].

20 ліпеня з’яўляюцца яшчэ адны навіны з “літоўскага абозу”. Па-
ве дам ляецца пра тое, што некалькі тысяч казакаў раптоўна наско чы лі 
на харугву пана Фалецкага з аддзела пісара ВКЛ пана Валовіча. “Мно-
гіх нашых пасеклі. Але мы ўзяліся за справу. Пан Донавай з пяхотай 
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добра сябе паказаў. Выйшаў у поле і ўзяўся з казакамі на шаблі: было ж 
таго гультайства каля 2 тысяч. Адступілі і пачалі яны акопвацца. Нашы 
штурмам тыя акопы здабывалі. Ажно казакі мусілі з акопаў уцякаць на 
балота, адкуль іх ледзьве з палову выратавалася. Два старшыні было 
ў таго гультайства: Галота (Hołota) і Кісель. Галота забіты, а Кісель 
уцёк”. Паведамляецца таксама пра тое, што другі полк казакаў на чале 
з Галавацкім (Głowacki) пайшоў пад Рэчыцу, але так Бог даў, што з тых 
здраднікаў ніхто не ўцёк, а Главацкага жывым узялі і на кол пасадзілі 
(“i na pal wbito”)”.

Нягледзячы на агульны пераможны тон навінаў, аўтар не хавае сваёй 
насцярожанасці. Прычына гэтаму: незлічоная, як здаецца, колькасць 
казакаў. “Праз Прыпяць яшчэ адно немалое войска перапраўляецца. 
Падзяліліся яны на тры часткі. Даведаўшыся пра гэта, князь [Януш 
Радзівіл. – В.Е.] яго міласць 6 тысяч нашых даслаў супраць іх і сам на 
дапамогу мусіў пайсці” [63, с. 416].

Змест ліпеньскіх (1649 г.) “навінаў з Украіны” становіцца ўсё больш 
трагічным. Зноў адчуваецца інфармацыйны голад – нават сенатары 
і кароль мусяць задавальняцца чуткамі. У якасці надзейных крыніц 
інфармацыі разглядаюцца львоўскія купцы, якія, нягледзячы на вайну, 
мелі ўсё ж нейкія стасункі з Каралеўствам і Княствам. Так, у “навінах 
з узятага ў аблогу Збаража” (17 ліпеня 1649 г.) паведамляецца: “<…> 
прыйшлі навіны ад купцоў львоўскіх пра тое, што пан Камянецкі даслаў 
да караля двух пераапранутых у казакаў шляхціцаў – прасіў аб дапамозе. 
Бо гультайства – не палічыць, а нашых – жменя ўсяго” [63, с. 417]. 

Кашталян гнезненскі Ян Лешчыньскі (Jan Leszczyński) прыблізна 
ў гэты ж час наракаў на адсутнасць праверанай інфармацыі. Будучы ў 
абозе пад Краснаставам 20 ліпеня 1649 г., ён пісаў: “Кожны раз у нашым 
абозе розныя навіны. Sunt bona, sunt quaedam mala, sunt mediocria multa. 
Пан Бог толькі ведае, чаму верыць! Учора дайшло да нас, што князь 
Вішнявецкі з некалькімі тысячамі шляхты ноччу выйшаў з лагера і 
здабыў колькі харугваў казацкіх, колькі гарматаў узяў і без малога 
40 тысяч трупаў па сабе пакінуў. Той жа інфарматар (“relator”) паведаміў, 
што Хмяльніцкі “<…> адышоў ажно на 4 мілі. І вось учора прыйшла 
навіна пра тое, што ў абозе горача, што кожны дзень адбіваюцца яны 
ад ворага. А Хмяльніцкі прысягнуў, што нават калі адна трэць яго 
галадранцаў застанецца, то ён усё роўна мусіць свайго дапяць і нашых 
выцяць. Тыя дзве навіны – лепей бы іх зусім не было. Адно толькі – 
непакой ад іх і хваляванні” [63, с. 418]. 
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Затое навіны з Літвы неслі ў сабе нязменны пазітыў. Віленскі 
ваявода Крыштоф Хадкевіч 26 ліпеня паведамляў: “Пан Бог наша войска 
літоўскае блаславіў: 28 тысяч казакаў пад Пятркоўцамі (Piotrkowcami) 
нашы разбілі і шмат патапілі ў Прыпяці. Каля 5 тысяч уцяклі на востраў 
прыпяцкі і там “адсекліся”. Нашы іх акружылі. Ёсць надзея, што з 
дапамогай Пана Бога мы іх голадам зморам і зброяй выб’ем. Нашых 
загінула каля 2 тысяч” [63, с.423].

Далейшыя навіны паступалі ў асноўным па лініі касцёльнай. Так 
гнезненскаму архібіскупу паведамлялі пра тое, што абоз пад Збаражам 
ледзь трымаецца, але кароль з 16-тысячным войскам ідзе на дапамогу. 
Сакратар караля Войцех Мяскоўскі падаў “рэляцыю бітвы з казакамі”. 
Стыль яе надзвычай эмацыянальны, ствараецца апакаліптычны малюнак 
апошняй бітвы хрысціян з шатанскім войскам. Пры гэтым аўтар 
выступае ў ролі своеасаблівага рэпарцёра, які транслюе інфармацыю з 
месца падзей. Ствараецца эфект прысутнасці. Працытуем урывак:

“Угледзела арда тое, што войска наша дужа расцягнулася, і пачала 
заходзіць нам у тыл. Спачатку на пана Карыцкага тая саранча насела, 
які ад іх не дужа адбіваўся, бо мусіў ахоўваць пераправу. Рушылі 
тады яму на дапамогу паны Сандамірскі, Брацлаўскі, пан падканцлер 
літоўскі, таксама пан Тышкевіч. Шмат з іх на полі засталося. Загінула 
харугва пана падканцлера літоўскага, пяхота і дзве сотні драгунаў ляглі 
побач. Хацеў полк львоўскі затрымаць арду, стаяў мужна, пакрыў сябе 
неўміручай славай, але ўсе, быццам у мутнай вадзе, растварыліся. 
Забіта шляхты – гвалт, значных асобаў, ураднікаў, ротмістраў палягло – 
свет. Палкоўнік і сцяг захоплены. Ды што тут казаць? Няма больш палка 
львоўскага. Харугвы пана Сандамірскага і пана старасты Стапніцкага 
цалкам выбітыя. Там жа, побач, ляглі пан рэчыцкі стараста Уржэндоўскі 
і пан Чарнецкі, абозны войска Яго Каралеўскай Міласці. <…>

Кароль убачыў, што нашы пачалі паддавацца, выхапіў рапіру і 
кінуўся да іх. Крычаў: “Не адступайце, панове, на пакідайце Айчыну! 
Памятайце пра славу продкаў вашых!” І калі ўжо палова абозу была не 
наша, Кароль Яго Міласць стаў на шляху адступаючых, хапаў за каўняры 
афіцэраў – адных пераконваў, другіх хацеў забіць. Прасіў, маліў, каб не 
ўцякалі. Дзве харугвы казацкія і рэйтараў уласных на дапамогу даслаў, 
якія сцяной сталі і непрыяцеля спынілі. Пяхота дужа дапамагла: як 
стрэліць – нібы касой пройдзецца. Арда ж ляцела на агонь нібы вочы 
завязаўшы. На валаску ўжо Рэч Паспалітая наша трымалася… Такім 
быў праўдзівы мой аповед. Ніколі яшчэ Рэч Паспалітая, Кароль не былі 
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ў такой сітуацыі, як 15 жніўня. Дай Божа Айчыне нашай шчаслівейшага 
лёсу” [63, с. 437].

 Пасля такіх жахлівых паражэнняў Рэч Паспалітая апынулася 
ў сітуацыі, блізкай да палітычнага калапсу. Па краіне пачалі хадзіць 
ананімныя вершы, у якіх, з аднаго боку, падавалася храналогія “ня-
шчас цяў”, з другога – падзеі ацэньваліся і пэўным чынам асэнсоўваліся. 
Працытуем верш “Лямант Каралеўства Польскага”:

Пракляты Корсунь, і вы, Жоўтыя Воды,
Першымі вы нарабілі мне шкоды.
Там сыноў маіх кроў упершыню пралілася,
Іншым вяроўка ў шыю ўпілася.
Ці дзень панаваў, ці ноч панавала –
На Корсунь самотная я паглядала.
Дарма ўсё чакала сыночкаў з паходу.
Ды пасынкаў толькі даждала чароду.
Сыночкі мае, куды ж вы бяжыце?
Чаму, як асінавы ліст, вы дрыжыце? [63, с. 472].

Наступная рэляцыя датуецца 6 жніўнем 1650 г. Звесткі, якія па ве-
дамляе невядомы аўтар, маюць сакрэтны характар. Распавядаецца пра 
перамовы Хмяльніцкага з турэцкім султанам [63, с. 555]. Нічога пэўнага 
рэляцыя не паведамляе. Пра тое, што “Хмель хвост паджаў” інфармуе 
невядомы карэспандэнт 23 кастрычніка 1650 г. “Баіцца дужа ён, бо 
татары разляцеліся па розных месцах. Сваіх таксама не дужа багата 
мае. Вось зараз бы яго ў порах сцерці” [63, с. 580]. У сакавіку 1651 г. 
невядомы аўтар паведамляе пра “фартэль”, які валахі прыдумалі пад 
Вінніцай. “4 харугвы выступілі супраць казакаў. Спаткаліся з імі і пачалі 
звяртацца да галоты па-татарску. Казакі, мяркуючы, што татары ім на 
дапамогу прыйшлі, з радасцю да валахаў паскакалі. А нашы іх на шаблі 
ўзялі – усіх чыста выцялі” [63, с. 629].

Апошнія навіны – “з-пад Львова” (“o klęsce Batowskièj”). Датуюц ца 
14 чэрвенем 1652 г. Яшчэ адзін невядомы аўтар паведамляе падра бяз-
нас ці чарговай прайгранай бітвы: “Адны на полі назаўжды засталі ся, 
другія ў палон да язычнікаў патрапілі. Мала нашых выратавалася. Ад 
некалькіх тысяч добра калі сотня якая засталася” [63, с. 656].Эл
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ГЛАВА 4
ПЕРШАЕ ПЕРЫЯДЫЧНАЕ ВЫДАННЕ 

НА ТЭРЫТОРЫІ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ (“МЕРКУРЫЙ 
АРДЫНАРЫЙНЫ”): НАВІНЫ ПЕРЫЯДУ “ПАТОПУ”

4.1. АСАБЛІВАСЦІ ВЫДАННЯ 
“МЕРКУРЫЙ АРДЫНАРЫЙНЫ”

“Першай нацыянальнай газеце”, як называюць “Меркурый…” поль-
скія вучоныя, прысвечаны даволі грунтоўныя і шматлікія навуко выя ар-
ты кулы. Сістэмнае вывучэнне выдання пачалося яшчэ з першай чвэрці 
ХІХ ст. У розныя часы да “Меркурыя” звярталіся С. Бандке [26, 27, 28], 
І. Лялевель [54], Л. Рагальскі [99], Ф. Сабешчаньскі [107], М. Віш неў-
скі [114], Л. Кандратовіч [48], К. Шайноха [110] і інш. З су час ных поль-
скіх даследчыкаў “Меркурый” сістэмна вывучалі Р. Маеўска-Гжэ гар-
чы кова [60], З. Лібішоўска [56], Ю. Ланкаў [53] і інш. На пост савец кай 
прасторы адзначым грунтоўны артыкул украінца Яўгена Горба [9]. 

У беларускіх даследаваннях, якія закранаюць тэму сродкаў масавай 
камунікацыі І Рэчы Паспалітай (С. Говін [8], А. Слука [22] і інш.), 
“Меркурый” амаль не згадваецца. Асноўная прычына – недахоп крыніц 
для навуковага аналізу. На адсутнасць цікаўнасці, на наш погляд, 
паўплываў і звыклы стэрэатып, згодна з якім напісанае на польскай мове 
мае дачыненне выключна да гісторыі і культуры сучаснай Польшчы. 
На карысць гэтай думкі, здавалася б, і месца выдання “Меркурыя” – 
Кракаў, Варшава. Аднак, і гэта важна падкрэсліць, газета была сродкам 
інфармацыі не Каралеўства, а Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў.

Краіны, якія некалі ўваходзілі ў Вялікае Княства Літоўскае, маюць 
не меншыя правы на “Меркурый”, чым нашчадкі Кароны. Важна і тое, 
што з усяго комплексу “краёвай” інфармацыі пераважная большасць 
матэрыялаў мае дачыненне менавіта да падзей ва Украіне і на Беларусі. 
Матэрыялы газеты ўтрымліваюць надзвычай каштоўную інфармацыю 
па гісторыі нашай краіны другой паловы xvii ст. (напрыклад, падаецца 
цікавая інтэрпрэтацыя абставін магілёўскага паўстання 1661 г., аблогі 
Старога Быхава, здачы маскоўскімі войскамі віленскага, берасцейскага, 
гарадзенскага замкаў і інш.).

У нарысах, прысвечаных гісторыі Варшавы, Ф. Сабешчаньскі ад-
з на чае інфармацыйны характар “Меркурыя”. “Друкаваліся пераважна 
навіны з замежных краін. Былі яны падрабязныя і заўжды пачыналі 
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газету. Уласныя ж навіны змяшчаліся толькі ў канцы выдання” [107, 
с. 58]. Звяртае ўвагу навуковец таксама і на крыптонім, які пазначаны ў 
выходных дадзеных першага кракаўскага нумара: “Cum Priuilegio S.R.M.”. 
На яго думку, за “ініцыяламі хаваецца рэдактар і выдавец – Ян Аляк-
сандр Гарчын, які спачатку або саромеўся, або баяўся пазначаць сваё імя, 
чакаў рэакцыі з боку двара і чытачоў” [107, с. 58]. Уласнае ж імя вы да вец 
упершыню пазначыў толькі ў выходных дадзеных № 21 (ад 30 са ка ві ка) – 
амаль праз 3 месяцы пасля выхаду ў свет першага нумару.

Як адзначае ўкраінскі навуковец Яўген Горб, хутчэй за ўсё іні цыя тарам 
выдання газеты была жонка караля Яна ІІ Казіміра – Людавіка Марыя. 
“<…> Паводле паходжання, яна была францужанкай і актыўна прасоўвала 
французскія парадкі ў Рэчы Паспалітай”. Падчас “шведскага патопу” кароль, 
як вядома, эміграваў. Будучы ў замежжы, Людавіка Марыя распрацавала 
план рэформ, рупарам якіх якраз і мусіў зрабіцца “Меркурый”. 

Канцэпцыя “Меркурыя…”, лічыць Я. Горб, запазычана ў выдаўцоў 
французскай “La Gazette” [9, с. 150]. С. Бандке акцэнтуе ўвагу на тым, 
што “Меркурый…” з’яўляўся не столькі наследаваннем французскага 
выдання, колькі сведчаннем напружанай гістарычнай сітуацыі, бо “<…> 
заўжды нашы газеты паўставалі пасля крывавых войнаў” [28, с. 205]. 
Таксама польскі даследчык раздзяляе ўсе нумары выдання на дзве 
групы: “Меркурый чарговы / ordynaryiny” і “Меркурый пазачарговы / 
extraordynaryiny”. Апошні С. Бандке параўноўвае з бюлетэнем, у якім 
друкаваліся навіны, заслугоўваючыя асобнай увагі [28, с. 219]. Камяніцу 
“Шоберовску” – месца выдання першых нумароў “Меркурыя…” – 
даследчык знаходзіць “на кракаўскім кірмашы, недалёка ад касцёла 
Святога Войцеха” [28, с. 222]. Аналізуючы якасць газеты, вучоны 
адзначае пагаршэнне друку менавіта варшаўскіх выданняў – дзе-нідзе 
сцёртыя літары [28, с. 223].

Для большасці навукоўцаў важным з’яўляецца тое, што “ма тэ-
рыялы “Меркурыя…” рэдагаваліся так, каб на старонках газеты з’яў-
ля ліся выключна зручныя для каралеўскага двара навіны” [9, с. 150]. 
Рэдактарамі і аўтарамі тэкстаў “Меркурыя…” былі каралеўскі сакратар, 
кіраўнік львоўскага манетнага двара Іеранім Піноччы і, як ужо ад -
зна  чалася вышэй, выдавец Ян Аляксандр Гарчын. “Іеранім Піноччы 
(італьянец з Сіены) здзяйсняў творчую працу, а Я. Гарчын выконваў 
абавязкі карэктара і рэдактара” [9, с. 150]. 

Аналіз газеты варта пачынаць з яе назвы. На тытуле першага 
нумара было пазначана: “Merkuriusz Polski, dźieie wszytkiego świátá 
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w sobie zámykáiący dla informácyey pospolitey”. Другі нумар меў ужо 
іншую назву: “Merkuriusz Polski ordynaryiny”. № 3 меў назву “Mer ku-
ri usz Polski extraordynaryiny”. Усе наступныя нумары газеты, акрамя 
апош няга (№ 41), былі або чарговымі (“ordynaryiny”), або пазачар го вымі 
(“extraordynaryiny”). Апошні ж нумар называўся: “Merkuriusz ordy naryiny. 
To iest NOWiNY z rożnych Kráiow”. З сарака аднаго нумара “Меркурыя” 
чарговымі з’яўляюцца 28, пазачарговымі – 12. На жаль, № 29 газеты не 
захаваўся. Адпаведна, вызначыць яго від на сённяшні дзень немагчыма. 

Паводле С. Бандке, газета выходзіла з перыядычнасцю 1–2 разы 
на тыдзень. З гэтым меркаваннем можна пагадзіцца толькі часткова. 
Згаданая перыядычнасць характэрна выключна для “ардынарыйных” 
“Меркурыяў”. Пазачарговыя выданні выходзілі або ў той самы дзень, 
што і чарговыя, або тады, калі з’яўлялася патрэба апублікаваць 
важныя дзяржаўныя дакументы (№ 17, 32). Ёсць таксама выпадкі, калі 
перапынак паміж нумарамі складае ўсяго 2 дні, напрыклад, паміж № 1 
(3 студзеня) і № 2 (5 студзеня). Пры гэтым № 3 (пазачарговы) выйшаў 
таксама 5 студзеня. Гэтак жа сама 11 студзеня выйшлі адразу № 4 
(чарговы) і № 5 (пазачарговы).

Колькасць асобнікаў нідзе не пазначаецца. Агульнапрынята лічыць, 
што наклад “Меркурыя…” – ад 100 да 200 экзэмпляраў (Я. Горб,  
Ф. Сабешчаньскі, С. Бандке і інш.). Падкрэслім, што ні абвергнуць, 
ні пацвердзіць гэта дапушчэнне пакуль што немагчыма. Колькасць 
старонак у газеце, у залежнасці ад нумара выдання, магла быць рознай: 
ад 4-х (№ 3, 8, 36 – пазачарговыя; № 10 – чарговы) да 12 (№ 1). Усе астатнія 
нумары мелі 8 старонак. Фармат “Меркурыя”: 20 на 17 сантыметраў. 
З 1-га (3 студзеня 1661 г.) па 27-ы нумары газета друкавалася ў Кракаве 
“w kamięnicy Szoberowskiey ná Wendećie”. Пачынаючы з № “28” (14 мая 
1661 г.) і па апошні – № 41 (22 ліпеня 1661 г.) выданне ажыццяўлялася 
ў Варшаве. Падаваліся наступныя выходныя дадзеныя (напрыклад, 
№ 36): “w Warszawie. Przez Jana Alexandra Gorczyna. Dniá 22. iulij A 
1661. Cum priuil.: S.R.M”.

Ужываліся дзве мовы: лацінская (надзвычай рэдка, толькі ў выпадках 
цытавання дакументаў або лістоў, якія патрапілі ў Рэч Паспалітую з-за 
мяжы) і макаранічная. Змест “Меркурыя ардынарыйнага” складалі на-
ві ны. Сённяшнія даследчыкі жанраў перыядычнага друку вызначылі б 
матэрыялы “Меркурыя…”, хутчэй за ўсё, як інфармацыйныя –  ка рэс-
пан дэнцыі, паведамленні, справаздачы і нататкі. У асобных выпадках 
аўтары набліжаліся да сучаснага рэпартажнага стылю (напрыклад, 
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у № 36 змешчаны надзвычай красамоўны аповед пра варшаўскі парад 
з нагоды перамогі над Масквой).

Паводле шляхоў атрымання інфармацыі матэрыялы і чарговага, 
і пазачарговага “Меркурыя” можна раздзяліць на дзве групы: навіны 
з-за мяжы (каля 90% ад агульнай колькасці ўсіх паведамленняў 
асобнага нумара “Меркурыя ардынарыйнага”) і навіны “краёвыя” 
(звычайна рэдакцыя іх пазначае загалоўкамі “З Кракава”, “З Варшавы”). 
Заўважым, што Кракаў і Варшава, як слушна адзначае С. Бандке [28], – 
гэта паштовыя вузлы, куды прыходзіла карэспандэнцыя з усёй Рэчы 
Паспалітай. Па гэтай прычыне навіны “З Кракава” маглі датычыцца 
беларускіх Магілёва, Полацка, Бярэсця ці ўкраінскіх Чы гі рына, 
Кіева, Чарнігава і г. д. Месца “краёвым”, рэчпаспалітаўскім навінам 
у чарговых нумарах “Меркурыя…” адводзілася надзвычай мала (як 
правіла, яны публікаваліся на апошняй старонцы, пасля асноўных – 
замежных – навін). Гэта можна растлумачыць хіба толькі тым, што 
заказчык выдання – Людавіка Марыя – жадала чытаць навіны з роднай 
ёй заходняй часткі Еўропы.

Матэрыялы размяшчаюцца, як правіла, па храналагічным прын цы-
пе – спачатку друкуюцца самыя даўнія навіны (звычайна з Мадрыда), 
да лей адлегласць паміж датай публікацыі нумара і датай, пазначанай 
у карэспандэнцыі, скарачаецца. У якасці прыкладу адлюструем 
“стуж  ку навін” №13 (“ordynaryinego”, ад 23 лютага): “З Мадрыда” 
(ад 24.12.1660), “З Лісабона” (ад 28.12.1660); “Са Стакгольма” (9.01.1661), 
“З Барселоны” (12.01.1661), “З Лондана” (14.01.1661), “З Па ры жа” 
(15.01.1661), “З Гаагі” (19.01.1661), “З Неапаля” (19.01.1661), “З Мі-
лана” (26.01.1661), “З Гамбурга” (28.01.1661), “З Ры ма” (29.01.1661), 
“З Кёльна” (30.01.1661), “З Рыгі” (30.01.1661), “З Франк фурта-над-Май-
нам” (3.02.1661), “З Вены” (14.02.1661), “З Кракава” (23.02.1661). 

Як можна заўважыць з гэтага прыкладу, храналагічны прынцып 
фарміравання “стужкі навін” супадае з геаграфічным – Мадрыд, Лі са-
бон, Капенгаген і г. д. У сярэднім у адным “чарговым” нумары “Мер-
ку рыя” публікуюцца навіны з 13–15 гарадоў. Пры гэтым геаграфія 
публікацый не можа не здзіўляць: заходняя і паўночная Еўропа, Мас ко-
вія, Атаманская Порта, Персія, Крымскае ханства (Бахчысарай). Усяго 
мы налічылі 36 гарадоў, з якіх прыходзілі карэспандэнцыі, і 17 краін 
Еўропы (Англія, Аўстрыя, Беларусь, Бельгія, Галандыя, Данія, Італія, 
Латвія, Літва, Нямеччына, Партугалія, Польшча, Вялікае Княства 
Маскоўскае, Турцыя, Украіна, Францыя, Швецыя).

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



137

Дызайн і кампазіцыя газеты збольшага супадаюць з дызайнам і 
кампазіцыяй соймавых рэляцый, якія публікаваліся падчас пасяджэння 
парламентаў Рэчы Паспалітай. Кожная тытульная старонка адкрываецца 
прыгожа аздобленым (часцей за ўсё – з раслінным арнаментам) іні-
цыя  лам. Нумар газеты пазначаўся рымскімі лічбамі ў самым вер се, 
пасярэдзіне тытульнага ліста. Крыху ніжэй вялікімі літарамі дру ка ва-
ла ся назва “MERKURiUSZ POLSKi”. Удвая меншымі паводле па ме-
ру літарамі пасярэдзіне ўказваўся від выдання: “ORDYNARYiNY” ці 
“ExTRAORDYNARYiNY”. Яшчэ ніжэй – дата публікацыі. Назва і дата 
аддзяляліся ад наступных матэрыялаў прамой рыскай. Шрыфт, вы ка-
рыс таны ў “Меркурыі”, – гатычны (так званы “Швабахер”). 

Тэкставыя матэрыялы аддзяляюцца адзін ад аднаго загалоўкамі, 
якія змяшчаюцца пасярэдзіне радка праз адзін інтэрвал, выдзелены, як 
правіла, курсівам. Афармляюцца загалоўкі, напрыклад, так: Z Floren-
ciey we Włoszech 25 Junii, 1661, Z Hagi w Hollandiey 27 Junii, 1661 
і г. д. Апавяданне вядзецца і ад першай, і ад трэцяй асобы. Крыніцы 
ін фар мацыі не ўказваюцца. Старонкі “Меркурыя…” маюць скразную 
ну марацыю. Напрыклад, апошняя старонка № 1 – 12-я, а першая на-
ступнага нумара – 13-я і г. д. “Гэта традыцыя, характэрная для та-
гачасных еўрапейскіх выданняў, калі ўсе нумары за год аб’ядноўваліся 
ў адзін вялікі фаліянт” [9, с. 151].

Актуальнасць апублікаваных навін у “Меркурыі” – розная. У ся-
рэд нім час паміж падзеяй у заходняй або паўднёвай частках Еўропы 
і датай публікацыі складае каля месяца. Даўжэй за ўсё навіны ішлі з 
Мадры да – ад 23 да 66 дзён. Прыблізна гэтакая ж колькасць дзён была 
патрэбна навінам з Лісабона. Каля 40 дзён складаў шлях пошты са 
Стакгольма. Каля 35 – з Лондана і Парыжа. Найбольш актуальнымі 
былі навіны з Вены (каля 10 дзён), гарадоў Германіі – Гамбург, Кёльн, 
Франкфурт (каля 22 дзён). Як вынікае, у другой палове xvii ст. 
з дастаўкай пошты існавалі пэўныя праблемы. І гэта пры тым, што ў 
першай палове згаданага стагоддзя пошта Рэчы Паспалітай працавала 
куды лепш. 

Сярод дакументаў асабістага архіва Стэфана Баторыя, апублі ка ва-
ных у ХІХ ст. Э. Рачыньскім, знаходзіцца інструкцыя аб арганізацыі 
пошты. Кароль даручае ўпарадкаваць гэту службу такім чынам, каб 
“ганцы па штовыя з Кракава да Венецыі і з Венецыі да Кракава, туды і 
назад еду чы, 15 дзён у падарожжы знаходзіліся [80, с. 101]. Падкрэслім: 
на дастаўку пошты з Венецыі ў Кракаў (адлегласць паміж гарадамі каля 
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1000 км.) у канцы Хvi ст. адводзілася крыху больш за 2 тыдні. У 1661 г. 
пошта з Венецыі да Кракава ішла каля 40 дзён.

Такі працяглы тэрмін дастаўкі навін у рэдакцыю “Меркурыя” быў 
абумоўлены як аб’ектыўнымі, так і суб’ектыўнымі фактарамі. Сярод 
аб’ектыўных варта найперш згадаць бесперапынныя войны, якія вяліся 
амаль ва ўсіх кутках тагачаснай Еўропы і перашкаджалі наладжванню 
трывалых шляхоў камунікацыі. Нельга ігнараваць і жахлівы эканамічны 
стан самой Рэчы Паспалітай (пасля шведска-маскоўскага патопу 
краіна была адкінутая на шмат дзесяцігоддзяў назад). Аднак існавалі 
і суб’ектыўныя фактары. Сярод іх – канфлікт паштовай службы Рэчы 
Паспалітай з адпаведнай службай курфюрста Брандэнбургскага. 

Колькасць дзён паміж датай, пазначанай у карэспандэнцыі, 
і датай публікацыі гэтай карэспандэнцыі ў газеце  

“Меркурый польскі ардынарыйны” (№ 13)

25 студзеня 1661 г. у № 8 (extraordynaryiny) рэдакцыя “Меркурыя…” 
тлумачыць прычыны спазнення гданьскай пошты. У прыватнасці, 
паведамляецца пра тое, што пошта з Заходняй Еўропы трапляе або ў 
Кракаў, або ў Гданьск  (там, па словах С. Бандке, былі паштовыя склады). 
“Праз Кракаў diffunduntur [трапляюць. – В.Е.] лісты з Італіі і, часткова, 
з нямецкіх зямель. Праз Гданьск – з Іспаніі, Партугаліі, Англіі, Францыі, 
Нідэрландаў і з іншай часткі Нямеччыны. Зараз зразумела, якое вялі кае 
значэнне гданьская пошта мае” [62, с. 58]. 

Выдаўцы “Меркурыя…” не без шкадавання адзначаюць тое, што 
менавіта гданьскі напрамак выклікае апошнім часам шмат праблем. 
“Іх прычына, наколькі мы зразумелі, – паведамляе “Меркурый…”, – 
заключаецца ў тым, што лісты трапляюць праз зямлю курфюрста 
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Брандэнбургскага, паштовая служба якога contra lus gentium [насуперак 
міжнароднаму праву. – В.Е.] забараняе нашым паштальёнам вольна 
перасоўвацца па чужой тэрыторыі” [62 с. 58].

Як вынікае з далейшага зместу газеты, падданыя курфюрста 
пажадалі атрымаць манаполію на дастаўку пошты з Еўропы ў Рэч 
Паспалітую і, як можна меркаваць, далей – у Масковію. Ім спатрэбіўся 
паштовы офіс у Гданьску, што, канешне, выклікала незадавальненне ў 
жыхароў Каралеўства. Дзеля вырашэння гэтай праблемы не абышлося 
без міжнародных перамоў. Іх вынікам зрабілася афіцыйная дамоўленасць, 
тэкст якой якраз і публікуе Ян Гарчын (“Articuli inter S.R.M. Poloniae 
& Celsitudinem Electoralem Brandeburgieñ. ratione Postae”). Сэнс гэтага 
дакумента, які складаецца з 4-х пунктаў, пракаменціравалі выдаўцы: 
у дамоўленасці вядзецца пра пажаданае “вольнае перасоўванне па чужой 
тэрыторыі як паштальёнаў курфюрста, так і паштальёнаў Каралеўства” 
[62, с. 59]. Аднак, як вынікае са зместу далейшых нумароў “Меркурыя”, 
цягам усяго 1661 г. згаданае “паштовае пагадненне” па невядомай 
прычыне не выконвалася.

Адзначым таксама тое, што дата напісання “краёвых” навін (як з 
Кракава, так і з Варшавы) звычайна супадае з датай выхаду таго або 
іншага нумару газеты. Рэдакцыя спяшалася як мага хутчэй данесці да 
свайго чытача карысную інфармацыю. З гэтым звязаныя шматлікія 
памылкі друку, характэрныя для “Меркурыя”. У тым жа №8 у канцы 
4-й старонкі рэдакцыя змяшчае пералік усіх памылак, знойдзеных 
у папярэдніх нумарах (“Korrektá Errorow drukowych”). Прывядзём 
некаторыя з гэтых памылак, а таксама цікавую, на наш погляд, заўвагу 
рэдакцыі наконт памылак “меншых”:

Korrektá Errorow drukowych

Fol.	 Wiersz.	 Omyłki	 ták		popráwić

2. 3. Europiey w Europie y w
3. 23. Trzynasty Czternasty
20. 29.         3.      5.
22. 13. Spasłey Spasa
44. 8. gotuie gotuie się

Mnieysze omyłki rozsadny Czytelnik łáskawie przebaczy
[62, с. 60].
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№ 1 “Меркурыя”, як мы ўжо адзначалі, датуецца 3 студзенем 
1661 г. (“w Krákowie 3 ianuarij 1661.”). Месца і час друку невыпадковыя. 
Менавіта “<…> на пачатку студзеня кароль і каралева знаходзіліся ў 
Кракаве, бо падарожнічалі па малапольскіх і вялікапольскіх ваяводствах” 
[9, с. 151]. У адрозненне ад храналагічна блізкіх маскоўскіх “Столбцов”, 
аўтары “Меркурыя” праяўляюць самастойнасць у высновах, даюць 
прагноз развіцця сітуацыі, які (як вынікае з гісторыі) праз пэўны час 
спраўджваецца. Гутарка, падкрэслім, не пра асабістае меркаванне, а пра 
абгрунтаваную аўтарскую пазіцыю. Істотна таксама тое, што сусветныя 
палітычныя, эканамічныя падзеі падаюцца ва ўзаемасувязі. Еўропа 
разглядаецца рэдакцыяй газеты як адзінае цэлае.

4.2. ЗМЕСТ “МЕРКУРЫЯ” 

На пачатку першага нумара змяшчаецца своеасаблівы зварот 
да чытача (далей нічога падобнага не сустракаецца). Рэдакцыя гэтак 
характарызуе сваю задачу: “<…> навіны штотыдня да друку падаваць і, 
наколькі хопіць здольнасці, дакладна інфармаваць пра тое, што добрага 
адбылося як у нашай Айчыне, так і ва ўсім свеце”. Навіны ж, паводле 
выдаўцоў, – гэта “найпатрэбнейшая чалавеку рэч”, бо з іх і “складаецца 
гісторыя, якая ёсць маці ўсялякай разважлівасці” [62, с. 3].

Адкрывае №1 паведамленне: “У Сталіцы Апостальскай валадарыць 
святы айцец Аляксандр vii, абраны пасля смерці Інакенція Х на пачатку 
року панскага 1655”. І як наступства гэтага абрання – “<…> вайна ў 
зямлі італьянскай паміж французам і іспанцам” [62, с. 3]. Гутарка пра 
ваенную фазу канкурэнцыі паміж французскім і іспанскім дварамі. 
Рымскі Папа Аляксандр vii быў, як вядома, “іспанскім кандыдатам”. 
Яго абранне выклікала незадавальненне ў Парыжы. Далейшая ін фар-
ма цыя, апублікаваная ў газеце, мае дачыненне да Свяшчэннай Рымскай 
Імперыі: “Цэзарам хрысціянскім зараз з’яўляецца Леапольд І, якога 
каранавалі ў 1658 г.”, – паведамляецца ў “Меркурыі…”. Невядомы 
карэспандэнт даводзіць тое, што “Леапольд сабраў вакол сябе немалое 
войска, прызна ча нае як для абароны спадчынных зямель, так і для 
абароны Венгрыі. Баіцца Леапольд, што справа дойдзе да вайны з 
турэцкім султанам” [62, с. 4].

Наступнае паведамленне – з Францыі, “дзе пануе Людовік xiv”. 
“Пасля заключэння Пірынейскага міру ўзяў французскі кароль пер ша-
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род ную дачку іспанскага караля in Matrimonium [замуж. – В.Е.]. Войска 
шматлікае, якое меў пры сабе, часткова распусціў, астатнюю ж частку 
гэтак раздзяліў: адных пасадзіў на мяжы з Каталоніяй, другіх – на мяжы 
з Нідэрландамі, трэцюю частку размясціў каля “канала Ангельскага” 
[праліў Ла-Манш. – В.Е.]. <…> Кароль жа іспанскі Філіп iv пасля 
заключэння згаданага міру таксама спыніў вайну з французамі як у 
Італіі, так у Нідэрландах і Каталоніі”.

Асаблівую дасведчанасць праяўляе аўтар “Меркурыя…” у абста-
ві нах англійскай палітыкі. Вось як, напрыклад, падаецца вяртанне 
на ка ра леўскі пасад у 1660 г. Карла ІІ: “<…> Англія не так даўно 
прыняла свайго дзедзіча – Карла, які post violentam mortem Patris [пасля 
гвалтоўнай смерці Бацькі. – В.Е.] цягам 12 год in exilio [у выгнанні. – 
В.Е.] жыў. Парламент доўга раіўся, як дасягнуць згоды паміж каралём 
і грамадзянамі. Нарэшце вырашана было 28 асоб, якія некалі судзілі 
бацьку маладога караля, смерцю пакараць” [62, с. 4]. 

Актуальнай па тых часах тэме Англіі ў № 1 “Меркурыя…” адво-
дзіц ца ці не самае вялікае месца. Так, карэспандэнт анансуе нібыта 
вы ра шаны ўжо шлюб паміж Карлам ІІ англійскім і партугальскай 
прынцэсай Кацярынай. Нават паведамляе пра тое, што “<…> пасол 
партугальскі паабяцаў каралю пасаг надзвычай вялікі”. “Тым захадам 
пярэчаць парламент і духавенства, просяць яны, каб Карл не рабіў 
каралевай Англіі каталічку. Узамен прапануюць ажаніцца на прынцэсе 
дацкай” [62, с. 5]. “Тым часам Партугалія хутка апынецца ў эпіцэнтры 
падзей, – даводзіць “Меркурый…”. – Даўно ўжо супраць яе гатуецца 
выступіць з вялікім войскам кароль іспанскі” [62, с. 5].

Не мінулі ўвагі рэдактараў і “звесткі з Масквы”. Паведамляецца 
пра тое, што “Масковія з прычыны вайны настолькі абязлюдзела, што 
ў большасці выпадкаў палеткі і не ўзараныя, і не засеяныя”. “Шмат 
лістоў разаслаў цар, намагаючыся жаўнераў чужаземных адшукаць. Да 
Гамбурга і Амстэрдама нават паслоў сваіх дасылаў, каб гарматы і порах 
яны адтуль прывезлі” [62, с. 8].

Навіны “краёвыя” пачынаюцца з наступнай заўвагі: “Пасля жах лі-
вых выпрабаванняў Каралеўства Польскае на ногі ўстае”. Паведамляецца 
пра адступленне маскоўскага войска: “Гарады, якія ў Літве і ва Украіне 
ў рукі ворага патрапілі, памалу вяртаюцца ў нашы рукі. Абяцае цар 
маскоўскі вярнуць і ўсё астатняе, акрамя Смаленска” [62, с. 9]. 

Наступны нумар (№ 2) з’яўляецца 5 студзеня 1661 г. Ён – ordyna-
ryiny / чарговы. Айчынным навінам прысвечана надзвычай мала месца – 
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меней за палову апошняй, восьмай, старонкі. З’яўляюцца падзагалоўкі, 
якія ўказваюць на горад, з якога матэрыялы дастаўлены ў рэдакцыю, і 
на дату атрымання звестак: “З Мадрыда 12 лістапада 1660”, “З Лісабона 
16 лістапада 1600” і г. д. – усяго 14 еўрапейскіх і ўсходніх (Атаманская 
Порта) гарадоў. Найбольш цікавымі і трагічнымі былі весткі “z Krá-
ko wá”, якія ўключалі навіны з Вялікага княства: “З Літвы прыйшлі 
весткі аб вялікім голадзе, а таксама пра хваробы, якія Вільню апанавалі. 
З той прычыны presidium [гарнізон. – В.Е.] маскоўскі, які размясціўся ў 
замку, не павінен сядзець там extremitatem [бясконца. – В.Е.], калі жадае 
beneficio capitulationes gaudere [з выгодай для сябе капітуляваць. – В.Е.]” 
[62, с. 20].

Трэці, студзеньскі, нумар (таксама ад 5 студзеня) – extraordynaryiny / 
“пазачарговы”. Складаўся ён з чатырох старонак і быў прысвечаны 
падзеям каля невялікага мястэчка Чуднаў (зараз – г. Чуднів Жытомірскай 
вобласці, Украіна). У кастрычніку 1660 г. войска Каралеўства на чале 
з гетманам Станіславам Патоцкім атачыла маскоўскія палкі ваяводы 
Шарамецева і прымусіла іх капітуляваць. Працытуем Яна Хрызастома 
Пасака: “Нашы гетманы знеслі Шарамета. Ды так, што нават сведкі таго 
паражэння не засталося, бо адны на полі ляжаць, другіх татары ў палон 
забралі. І самога Шарамета ўзялі” [62, с. 99].

“Пасля таго як мы ўзялі абоз з гарматамі і людзьмі маскоўскімі, – 
паведамляе “Меркурый…”, – прыйшлі лісты ад пана Юрыя Хмяль ніц ка-
га да яго міласці пана маршалка вялікага кароннага [Ежы Любамірскі. – 
В.Е.] і да яго міласці пана ваяводы. У лістах тых паведамлялася пра тое, 
што Хмяльніцкі склікаў раду ў Корсуні і зараз чакае камісара ад караля” 
[62, с. 21]. 

Наколькі можна зразумець з гэтага паведамлення, Юрый Багданавіч 
адмаўляўся ад падтрымкі маскавітаў і спадзяваўся атрымаць ад караля 
гетманскую булаву. Аднак, як вынікае з “Меркурыя…”, зрабіць гэта было 
не проста: “Розныя галасы гучалі на пляцы, <…> нарэшце пагадзіліся 
з тым, што не можа булава быць у руках аднаго толькі Хмяльніцкага з 
прычыны яго маладога веку. Прапанаваў яму пан ваявода мець каля сябе 
дарадцу – чалавека дасведчанага і bonarum partium [з нашага боку. – 
В.Е.]”, “<…> так было лепей каралю яго міласці і Рэчы Паспалітай 
нашай служыць”, – заўважае аўтар [62, с. 21]. Чалавек з “нашага боку” – 
гэта, хутчэй за ўсё, каралеўскі камісар, чарнігаўскі ваявода Станіслаў 
Бянёўскі, у прысутнасці якога Юрый Хмяльніцкі прысягаў на вернасць 
Яну Казіміру.
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На наступны дзень “у Корсуні каля Спаскай царквы сабралася 
галота”, –  апавядае “Меркурый…”. “Паклаўшы капялюш на зямлю, а на 
яго зверху булаву, сказаў пан гетман колькі слоў. Маўляў, з Боскай і ва шай 
волі вярнуліся мы да пана нашага праўдзівага (“páná przyrodzonego”). 
А дзеля таго каб маскавіты тут ваду больш не муцілі, даслаў нам лас ка-
вы кароль свайго камісара, каб лад паміж намі ўсталёўваў” [62, с. 22]. 
Па водле “Меркурыя…”, пасля Хмяльніцкага з прамоваю выступіў 
Ст. Бянёўскі, які акцэнтаваў увагу на тым, што землі ўкраінскія 
“<…> вярнуліся да Рэчы Паспалітай не пры дапамозе зброі, а адно 
толькі – з ласкі Боскай”. Гэта заўвага важная для разумення ідэалогіі 
“Меркурыя..”, рэдакцыя якога, карыстаючыся сучаснай тэрміналогіяй, 
праводзіла інфармацыйную вайну супраць Масковіі. 

Насельніцтву лаяльных цару “рускіх ваяводстваў” было надзвычай 
важна давесці тое, што іх “маскоўскія прыгоды” – уцёкі і вяртанне ў Рэч 
Паспалітую – гэта нармальны Боскі план, які традыцыйна складаецца 
з трох частак: спакушэнне злом (грэхападзенне), пакуты, скруха і 
дараванне праз міласэрнасць уладароў нябеснага і зямнога. “Услед за 
злой радай пайшлі вы і згінулі б напрыканцы свайго шляху. Але яго 
міласць кароль за ўсё, што адбылося, як за ўласны грэх перад Богам 
адкажа і забудзецца на ўсё злое” [62, с. 22]. 

Цяжка сказаць, наколькі змест “Меркурыя…” адпавядаў рэ ча існас-
ці. Хутчэй за ўсё, рэдакцыя выдавала жадаемае за сапраўднае: “За па-
тра баваў пан Ваявода, каб галота вернасць сваю давяла праз прысягу 
ў царкве святой. Закрычалі ўсе, што згодныя прысягнуць. З тым і пайшлі 
ў царкву, у якой адбыўся acta Deo gratia [акт Боскага бласлаўлення. – 
В.Е.]. Потым паставілі на сярэдзіну царквы алтар, а на яго Евангелле 
паклалі. Cum magna Solemnitate [з надзвычайнай урачыстасцю. – В.Е.] 
прысягалі. Тых, хто выходзіў з царквы, пан гетман добра частаваў. 
Зацягнулася застолле далёка за поўнач. З гармат стралялі дужа гучна” 
[62, с. 22]. 

Нельга не звярнуць увагу на тое, што адлегласць паміж падзеямі, якія 
гэтак падрабязна адлюстраваны ў “Меркурыі…”, і датай публікацыі – 
крыху больш за 2 месяцы. Навіны з Украіны і Мадрыда даходзілі да 
Кракава прыблізна за адзін і той жа перыяд часу. Толькі адлегласць 
паміж Кракавам і Мадрыдам складае 2830 км., а паміж Корсунем і 
Кракавам –  каля 1000 км. Ва ўмовах вайны многія шляхі камунікацыі, 
зразумела, былі перарэзаныя. Гэтым можна растлумачыць спазненне 
ўкраінскіх навін, аднак уявіць сабе тое, што каралеўскі двор (а з ім 
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разам і І. Піноччы – сакратар Яна ІІ Казіміра) атрымліваў інфармацыю 
з такім вялікім спазненнем, усё ж дужа складана. 

Найбольш верагодна тое, што рэдакцыя “Меркурыя…”, друкуючы 
аптымістычныя навіны, мела на мэце не столькі праінфармаваць свайго 
чытача, колькі ўзмацніць баявы дух грамадзян Рэчы Паспалітай. 
І перадусім таму, што кампанія 1600 г. на тэрыторыі Літвы і Беларусі 
не прынесла пажаданых вынікаў. “Маскоўскія ваяводы мелі тут яшчэ 
трывалыя пазіцыі, маглі праводзіць нават наступальныя дзеянні. А ў 
харугвах вялікага гетмана з лістапада зноў не было ладу. Старшына, 
а пасля і простыя жаўнеры сталі пакідаць свае аддзелы, сыходзіць 
дадому. Пайшлі чуткі, што з прычыны нявыплаты вось-вось утворыцца 
канфедэрацыя” [20, с. 16]. 

№ 4 “Меркурыя…” (ад 11 студзеня) – ordynaryiny. Рэдакцыя друкуе 
навіны з Еўропы. Упершыню ў газеце, акрамя звестак палітычнага 
характару, паведамляецца пра прыродныя катаклізмы і нешчаслівыя 
здарэнні:  “(З Гамбурга, 11 снежня, 1660). Штодня атрымліваем новыя 
звесткі пра вялікі мароз” [62, с. 28]; “(З Кёльна, 16 снежня, 1660). Вецер 
вялікі знішчыў плаціну, <…> разлілася вада дужа далёка, затапіла 
палеткі” [62, с. 29]. “Граф Гфліпенбаф (Gflippenbaf) утапіўся. Кажуць, 
грошай з сабой меў шмат – без малога трыццаць тысяч талераў” [62, 
с. 31].

№ 5 (ад 11 студзеня 1661) – extraordynaryiny. Газета размяшчае 
6 афіцыйных дакументаў. Сярод іх – “Ліст хана татарскага да караля 
яго міласці”, “Ліст вялікага візіра хана да яго міласці канцлера 
вялікага кароннага” і інш. На наш погляд, найбольшую цікавасць для 
беларускай навукі можа мець апошні апублікаваны дакумент: “Пункты 
дамоўленасці паміж камісарамі ЯКМ і Масквой, якая дасягнута пры 
адступленні з Брэста Літоўскага”. Апавядаецца пра частковую ка пі-
ту ляцыю маскоўскага гарнізона г. Брэста пасля грандыёзнай перамогі 
вой ска Рэчы Паспалітай пад Палонкай (28 чэрвеня 1660 г.). Дзеля 
таго каб падкрэсліць значнасць гэтай перамогі, працытуем жаўнера 
з дывізіі Ст. Чарнецкага, удзельніка тых падзей Яна Хрызастома Па сэ-
ка: “Насеклі мы масквы дужа багата. Гетман іх галоўны, Хаванскі, два 
ра зы паранены, ледзь уцёк. Другі гетман загінуў. Ваяводаў, князёў, бая-
раў загінула сіла! З Хаванскім побач ледзь 4 тысячы вершнікаў сышло, 
а было ж войска таго больш за 46 тысяч” [84, с. 82].

“Дамоўленасці паміж камісарамі ЯКМ і Масквой” складаюцца з 
13 пунктаў. Патрабаванні Рэчы Паспалітай да маскавітаў былі досыць 
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жорсткія. Пункт “2”: “Выходзячы з брамаў, павінны яны [маскавіты. – 
В.Е.] сцягі свае кінуць пад ногі паноў камісараў. Потым іх забраць, 
але ўжо да мяжы маскоўскай не разгортваць. Да мяжы маскоўскай 
забараняецца таксама біць у бубны і дзьмуць у горны. Зброю належыць 
трымаць вастрыём долу. Таксама ніводны не можа захоўваць пры сабе 
кулі і порах”. Не забыліся каралеўскія камісары падкрэсліць (п. “5”): 
“Дазваляецца жаўнерам маскоўскім далучыцца да каралеўскіх харугваў” 
[62, с. 39].

З новага абзаца рэдактары змясцілі наступны каментарый, які, на 
іх думку, мусіў працягнуць тэму капітуляцыі маскоўскага гарнізона. 
Звяртаецца ўвага чытача на тое, што гэты каментарый атрыманы ад 
сведкі падзей (“цытата з ліста, складзенага падчас капітуляцыі”): “Пры-
спе шыла Масква час і выйшла з замка Брэсцкага акурат у Вігілійную 
ноч Боскага Нараджэння. У месцы пасярод кірмашу кінулі яны сцягі 
(як было дамоўлена) пад ногі камісараў. Не выйшла толькі каля 
600 жаўнераў, але з іх шмат хто да нас далучыўся. <…> Дужа мы маем 
надзею на тое, што хутка Масква, якая ў Гародні сядзіць, пачуе пра 
Брэст і таксама капітулюе” [62, с. 40].

Спасылаючыся на даследаванне Кшыштафа Касажэцкага (“Кам па-
нія 1660 г. у Літве”), беларускія навукоўцы А. Гладышчук і А. Нікітчык 
наконт гісторыі здачы маскоўскага гарнізона заўважаюць наступнае: 
“Маскоўскія сядзельцы – пакінуты князем І.А. Хаванскім тысячны 
гарнізон – вызваліў Берасцейскі замак 24 снежня 1660 г. Праўда, іх было 
ўжо не тысяча чалавек: ваенныя страты і хваробы зменшылі колькасць 
да 600. У замку налічылі больш за 60 спраўных гармат, порах, зерне, 
амуніцыю і больш за 100 бочак з соллю”74. Зноў адзначым працяглы 
тэрмін паміж публікацыяй і падзеяй – 49 дзён.

№ 6 газеты (ад 18 студзеня) – ordynaryiny. Выдаўцы вяртаюцца да 
звыклага фармату падачы матэрыялаў: друкуюцца навіны з замежжа 
(Мадрыд, Капенгаген, Стакгольм і інш.) і тэрыторыі Рэчы Паспалітай 
(Белая Царква, Кракаў). У асноўным увага рэдакцыі канцэнтруецца 
на звестках палітычных і ваенных. Змяшчаецца прыдворная хроніка. 
№ 7 (ад 25 студзеня) друкуе цікавыя звесткі са Стакгольма: “Кароль на 
воспу захварэў. <…> Маем таксама паведаміць пра дрэнны знак: рэчка 
Нарва, якая паміж дзвюма скаламі бяжыць і на пяцьдзясят млыноў ваду 

74 Гладыщук, А. А. Инвентари Берестейского замка и города после 1660 года / А. А. Гла-
дыщук, А. Д. Никитчик // Вестник Брестского государственного технического университета. 
Гуманитарные науки. – 2013. – № 6. – С. 43.
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лье, на тры дні спынілася – уся вада ў мора выбегла, а потым з вялікім 
шумам зноў бегчы пачала” [62, с. 50]. Весткі з Кракава былі надзвычай 
аптымістычныя: “У пятніцу, у дзень Святой Агнешкі [21 студзеня. – 
В.Е.], з мяжы прыйшлі добрыя навіны: нашым з дапамогай Боскай 
пашчасціла за Дняпром”. Праўда, на наступны дзень прыйшлі ўжо не 
надта вясёлыя навіны з Літвы, і ў прыватнасці, з-пад Магілёва, “куды 
князь Даўгарукі з войскам рушыў” [62, с. 55].

№ 9 “Меркурыя…” (ад 2 лютага 1660 г.) – ordynaryiny. Адкрываецца 
паведамленнем з Іспаніі. Каталонцы звярнуліся да караля з просьбай 
абараніць Барселону ад жаўнераў, якія “шмат крыўды робяць купцам”. 
Карэспандэнт паведамляе пра тое, што кароль меў прыхільнасць да 
каталонцаў і падпісаў адпаведны загад каменданту горада. З іншых навін 
гэтага нумара варта адзначыць хіба што дрэнны стан здароўя каралевы 
Швецыі Крысціны (“са Стакгольма, 26 снежня”) ды “<…> сённяшнюю 
выправу каралеўскага двара ў Чанстахову, куды ўслед мусілі ехаць 
пасол маскоўскага цара, а таксама прадстаўнікі Юрыя Хмяльніцкага” 
(з Кракава, 2 лютага) [62, с. 68].

Надзвычай цікавы № “10” “Меркурыя…” (ад 9 лютага, ordynaryiny). 
Пачынаецца ён нечакана – з “перасцярогі першай”. Рэдакцыя звярта-
ец ца да чытача: “З прычыны затрымання гданьскіх лістоў найбольшая 
і найпатрэбнейшая частка авізаў да нас не трапляе. Дзеля таго каб 
штотыдня, без перапынку “Меркурый…” выходзіў, некаторыя навіны, 
раней не апублікаваныя з прычыны недахопу месца, зараз маем намер 
тут змясціць, <…> звесткі гэтыя могуць спатрэбіцца праз пэўны час, 
каб растлумачыць рэчы, якія з іх, нібы вада з крыніцы, выцякаюць” [62, 
с. 69]. Што ж гэта за звесткі?

З Капенгагена 23 снежня пісалі пра тое, што “<…> гандаль ніяк не 
адновіцца з прычыны вялікай страты людской: адны забітыя, другія са мі 
па мерлі, трэція ўцяклі ад вайны”. З Кёльна 5 студзеня паведамлялі, што 
куп цы ангельскія атрымалі дазвол вазіць сукно з Лондана ў Антвер пен. 
У канцы другой старонкі рэдактары змясцілі “перасцярогу другую”. 
Гэта яшчэ адно тлумачэнне прычын адсутнасці навін: “Напэўна, віна-
ва тыя дрэнныя дарогі ў тым, што пошты венскай да гэтага часу няма. 
Таму навіны з Італіі і Вены цалкам прапускаць даводзіцца” [62, с. 70]. 

Адсутнасць замежных навін рэдакцыя кампенсавала навіна мі 
айчыннымі. З Багуслаўля (Кіеўскае ваяводства) невядомы карэспан-
дэнт 13 студзеня паведамляў пра тое, што пасол маскоўскі абя цаў 
гетману запарожскага войска амністыю і запрашаў зноў на службу. 
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“Прапановы гэтыя ў гетмана асаблівага захаплення не выклікалі, 
а граматы маскоўскія ён да яго міласці караля даслаў. Што ўжо само па 
сабе сведчыць, няхай Бог будзе да нас літасцівы, пра вернасць гетмана і 
ўсяго войска запарожскага” [62, с. 71].

Навіны “z Krakowá” змяшчаюць спіс вялікапольскіх біскупаў, вая-
водаў і кашталянаў, якія спадарожнічалі каралю ў яго чанстахоўскай 
пілігрымцы. Карэспандэнт падае цікавую навіну: “У прысутнасці якіх 
[прыдворных. – В.Е.] кароль яго міласць распачаў звычайную таемную 
нараду ў панядзелак 31 студзеня і праводзіў яе аж да наступнага 
панядзелка 7 лютага. Гэта дата – апошні дзень атрымання лістоў з 
Чанстаховы” [62, с. 71]. Аўтар, на жаль, не паведамляе, пра што раіўся 
кароль з прыдворнымі цягам тыдня. Заўважае толькі, што асаблівую 
значнасць гэтай нарадзе надалі казацкія дэпутаты, якія “4 лютага мелі 
аўдыенцыю ў караля, перадалі яму лісты ад пана гетмана і ад пана 
пісара запарожскага войска” [62, с. 72].  

У карэспандэнцыі з Чанстаховы паведамляецца пра публічную 
аўдыенцыю “маскоўскага ганца” ў Яна ІІ Казіміра. “Меў ганец маскоўскі 
публічную аўдыенцыю і дужа людную. Аддаў грамату ад свайго 
гаспадара. Уся яна амаль складалася з частага і непатрэбнага згадвання 
пустых, усім надакучыўшых слоў (па-маскоўску), а што да справы – 
дык толькі крыху было напісана. На пячатцы той граматы цар не ўказаў 
свае літоўскія і рускія тытулы, напісаў толькі, што Белай Русі гаспадар” 
[62, с. 72]. Іншымі словамі, цар адмаўляўся ад звыклых прэтэнзій на 
астатнія рускія і літоўскія землі. Для аўтара карэспандэнцыі гэта 
азначала хуткі канец вайны. Ёсць у чанстахоўскай інфармацыі і казус, 
які дужа засмуціў каралеўскі двор. Юрый Хмяльніцкі даслаў каралю 
ўласную грамату, запячатаную, аднак, пячаткай маскоўскай, на якой 
быў надпіс царскі: “Pieczát Cárskoho Weliczestwá Máłoy Rusy Woyská 
Zaporoskoho”. Казакі патлумачылі, што не знайшлі рамесніка, які б ім 
зрабіў іншую пячатку” [62, с. 72]. 

№ 11 “Меркурыя…” (ад 9 лютага, extraordynaryiny) быў працягам 
№ “10”. Рэдакцыя працытавала адразу некалькі важных дакументаў: 
“Вытрымкі з царскай граматы да яго міласці караля”, “Юстыфікацыя і 
петыцыя дэпутатаў войска запарожскага”, “Лісты гетмана і пісара войска 
запарожскага да яго міласці караля”. Істотна тое, што, у адрозненне ад 
астатніх дакументаў, змест “царграматы” не цытуецца, а пераказваецца 
і суправаджаецца каментарыямі рэдакцыі (выдзелены курсівам, раз ме-
шчаны з чырвонага радка). “Даводзіць таксама цар, што ў гэтым годзе 
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23 лістапада паведаміў яму Даўгарукі, нібыта яго міласць пан гетман 
вялікі каронны і паны гетманы ВКЛ меліся праінфармаваць яго пра сваё 
пільнае жаданне абодва войскі ад праліцця крыві ўстрымаць. <…>

Хто тут варожыя хітрыкі не распазнае? Піша цар гэта, каб 
потым даводзіць, што не ён у нас пра перамір’е прасіў, а мы ў яго” .

Пра “вечны мір” з Рэччу Паспалітай пісалі і запарожцы. Цытата з 
“Юстыфікацыі”: “Як толькі мы ў прыхільнасці да нас з боку яго каралеўскай 
міласці пераканаліся, як толькі даведаліся, што ён зноў нас пад свае крылы 
ласкава прымае, адразу ж верным адгукнуліся падданствам” [62, с. 75]. 
Узамен сваёй лаяльнасці запарожцы звыкла прасілі гарантаваць ім на 
будучым сойме недатыкальнасць асабістую і маёмасную, а таксама “<…> 
каб цэрквы нашы засталіся пры нас, тыя ж цэрквы, якія ўніяты ў Кароне 
і ў Княстве забралі, да нас зноў вярнуліся”. “Просіць таксама войска, каб 
айцец мітрапаліт з дазволу яго каралеўскай міласці да іх прыбыць мог, як 
пастыр прыбывае да авечак сваіх” [62, с. 76].

Кляўся ў падданстве каралю і гетман Юрый Хмяльніцкі, які прасіў 
Яна ІІ Казіміра “не злым языкам верыць, але мець да падданых сваіх 
бацькоўскае сэрца. <…> За тое абяцаем мы ад гэтага часу супраць 
ворага нашага да смерці стаяць” [62, с. 76]. Прыблізна гэтакі ж самы 
змест і ў паслання пісара яго каралеўскай міласці войска запарожскага 
пана Паўла Цяцеры (“páná Tetery”). “Не прагнуў я войска запарожскага 
пісарства, але, напэўна, такі ўжо з’явіўся боскі ардынанс [“ordinans” / 
загад. – В.Е.]. <…> Усім сваім хрысціянскім сэрцам прагну я прыпасці 
да ног вашай каралеўскай міласці абы толькі, узяўшы ўжо аднойчы 
пад бацькоўскае крыло, і надалей ваша трымаў ты мяне ў бацькоўскай 
ласцы. А я на гэтым месцы клапатлівым і дужа слізкім буду служыць 
вашай каралеўскай міласці так, каб Украіну, Айчыну маю, на шчаслівую 
дарогу вывесці”[62, с. 80].

У № 12 (ад 16 лютага, ordynaryiny) зноў з’яўляюцца навіны з Мад-
рыда, Стакгольма, Лондана, Парыжа, Рыма, Рыгі… Як можна здагадац-
ца, нарэшце гданьскі напрамак пошты Рэчы Паспалітай больш-менш 
па чаў працаваць. Да крыўднага мала месца адводзілася айчынным наві-
нам. Згадваецца тое, што “<…> у панядзелак 7 лютага паехаў кароль з 
Чанстаховы, а 9-га таго ж месяца прыехаў да яго міласці пасол цэ сар-
скі з Вены”. Цікавая, на наш погляд, інфармацыя аб няўдалых па што-
вых перамовах паміж камісарамі караля і курфюрста Брандэнбург скага: 
“На жаль, пасланцы курфюрста застаюцца пры ўласных інтарэсах”, – 
канстатуе рэдакцыя газеты [62, с. 88].
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Нягледзячы на гэтую не надта аптымістычную для выдання заўвагу, 
усё ж інфармацыя з-за мяжы ў Кракаў неяк трапляе (хаця і з вялікім 
спазненнем). Пра гэта сведчыць № 13 “Меркурыя…” (ад 23 лютага, 
ordynaryiny). Адкрываюць гэты нумар, як заўжды, навіны з Мадрыда, 
якія рэдакцыя датуе 24 снежнем: “На пачатку месяца наш каралевіч 
Філіп шчасліва завяршыў трэці год свайго жыцця” [62, с. 89]. З Ліса-
бо на (ад 28 снежня) паведамлялі пра тое, што “<…> флот іспанскі два 
фрэгаты ангельскія ў палон узяў разам з афіцэрамі і жаўнерамі, якія да 
нас плылі” [62, с. 89]. 

Як можна заўважыць, у тэксце праяўляецца наратар, які выступае 
ад першай асобы множнага ліку (“наш”, “нас”). Акрамя таго, аўтары 
ўказваюць на сваю прыналежнасць да грамадзянскай супольнасці Іспаніі 
і Партугаліі (“наш каралевіч”, “да нас плылі”). Ці можа гэта азначаць 
наяўнасць карэспандэнцкіх пунктаў выдання за мяжой Рэчы Паспалітай? 
Мяркуем, што не – хутчэй за ўсё, карэспандэнтамі “Меркурыя…” 
выступалі або дыпламаты, або езуіты, якія, як мы ўжо заўважалі вышэй, 
выконвалі ролю своеасаблівых паштовых кур’ераў якраз у сярэдзіне 
Хvii ст. Невыпадкова таксама асоба аўтара праяўляецца менавіта ў 
тых карэспандэнцыях, якія прыходзілі з традыцыйна каталіцкіх краін 
(Іспанія, Партугалія) або пераважна каталіцкіх (Францыя). 

Звернем увагу на карэспандэнцыю з Парыжа: “Іспанія пасля 
заключэння з намі міру намагаецца ўсталяваць гандаль з усёй Еўропай” 
[62, с. 90]. Для параўнання, працытуем інфармацыю з іншых краін: 
са Стакгольма (ад 9 студзеня): “Учора каралева Крысціна з паслом 
французскім абедала, жадае яна праз Данію ў Гамбург патрапіць” [62, 
с. 89]; з Неапаля (ад 19 студзеня): “Накіраванае да тутэйшага двара 
прашэнне аб вяртанні князю Манака канфіскаванай маёмасці” [62, 
с. 91] і г. д. Найбольш верагодна тое, што апошнія дзве карэспандэн-
цыі – гэта апрацаваныя І. Піноччы данясенні (“авізы”) дыпламатаў 
або перадрукоўкі з еўрапейскіх газет. У наступным – “чарговым” – 
“Меркурыі…” (№ 15, ад 2 сакавіка) у мадрыдскіх навінах аўтар пра яў-
ля ец ца таксама (“Правіянт для войска мы штогадзіны чакаем з Сіцыліі 
і Сардзініі” [62, с. 95]). 

Вернемся, аднак, да № 13, у якім змешчаны цікавыя падрабязнас-
ці аблогі г. Мюнстэра войскамі біскупа Крыстафера Бернхарда фон 
Га ле на (снежань, 1660 г.). Навіны з Гамбурга, якія датуюцца 28 сту-
дзе  нем, паведамляюць наступнае: “Злавілі жаўнеры біскупа пад Мюн-
стэ рам кур’ера, які выехаў з месца, і вырашылі яго адразу ж павесіць. 
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З гарадскіх брам выйшлі месцічы і прабіліся аж да шыбеніцы. Не 
маючы магчымасці жывым яго дастаць, адрэзалі цела ад бэлькі і 
перанеслі ў горад з вялікімі людскімі стратамі з абодвух бакоў. Убачылі 
гэта святары ў лагеры біскупа і звярнуліся да святароў Мюнстэра, каб 
супольна знайсці сродкі для спынення праліцця крыві. Выйшлі з месца 
4 святары, просячы дазволу прайсці ў лагер. Іх адразу ж затрымалі і 
дужа жорстка дапыталі. Выйшлі зноў жыхары Мюнстэра за брамы, 
жадаючы сваіх святароў адбіць. Аднак не ўдалося: страцілі шмат лю-
дзей. Праўда, месцічы злавілі паручніка аднаго і некалькіх жаўнераў, 
забралі іх у горад” [62, с. 92]. 

Важныя навіны прыйшлі з Рыгі (ад 30 студзеня): “Перамовы паміж 
Швецыяй і Масквой завяршыліся безвынікова. <… > Камісары шведскія 
аб’явілі маскавітам вайну” [62, с. 93]. Праз Венецыю дайшлі навіны з 
Канстанцінопаля (ад 5 лютага): “<… > туркі будуюць шанцы на абодвух 
берагах Дуная, каб бараніць Чорнае мора ад раптоўных нападаў” [62, 
с. 94]. Навіны з Кракава (ад 23 лютага) паведамляюць пра тое, што “<…> 
прыйшлі лісты з Украіны (de Data 14 ianuaij), а менавіта – з-пад Мазыра. 
Яго міласць ваявода рускі цягне той бок Дняпра да Украіны і штораз 
бліжэй да мяжы маскоўскай падыходзіць. Не заўважае ён небяспекі ні 
ад Масквы, ні ад іншых ворагаў, якія на Украіну могуць прыйсці, бо 
Масква і казакі хаваюцца па лясах” [62, с. 96].

Надрукаваны ў гэтым нумары і навіны “з Літвы” (ад 25 студзеня). 
“<…>  вялікі гетман літоўскі 24 студзеня меўся быць у Вільні, дзе ўсё 
ўжо падрыхтаванае да штурму. Ёсць моцная надзея на тое, што з Боскай 
дапамогай возьмем замак. Перабежчыкі часта да нас з’яўляюцца і ўсе 
адно і тое ж кажуць – у замку крыху больш за 300 маскоўцаў, і колькасць 
іх штодня скарачаецца” [62, с. 96]. Прагноз “Меркурыя…” аб хуткай 
здачы віленскага замка, аднак, не спраўдзіўся. Войскам Вялікага 
Княства Літоўскага, як вядома, удалося вызваліць сваю сталіцу толькі 
ў снежні 1661 г.

№ 14 “Меркурыя…” (ад 23 лютага) – extraordynaryiny. Рэдакцыя 
змяшчае тры дакументы: “Адказ ЯКМ на петыцыю дэпутатаў войска 
Запарожскага”, “Ліст візіра вялікага хана яго міласці да яго міласці 
князя канцлера вялікага кароннага”, “Напамінанне яго міласці па ну 
Ражнятоўскаму (Rożniatowski) войскаму вінніцкаму паслу яго ка ра леў-
скай міласці”. Асобна падаецца “Апісанне каметы, якая з’явілася дня 
8 лютага гэтага года”. Змест першага дакумента павінен быў пераканаць 
запарожскіх казакаў у прыхільнасці да іх з боку Яна Казіміра, які 
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“<…> літасціва і па-бацькоўску прабачае ўсе правіны супраць свайго 
каралеўства” [62, с. 97].

Кароль гарантаваў задавальненне ўсіх просьбаў казакаў, а таксама 
абяцаў значна пашырыць іх асабістыя, маёмасныя свабоды. Гарантаваў 
і свабоду веравызнання, абяцаў “стрымліваць свавольных людзей”, 
“справядліва караць вінаватых у будзь-якіх злачынствах”. Дэклараваў 
жаданне дасягнуць міру на Украіне. “Павінен вучыць падданых кароль 
перамагаць ворагаў не помстаю, а дабрачыннасцю” [62, с. 99]. Другі 
дакумент змяшчаў заўвагі візіра крымскага хана адносна перспектыў 
вясновай кампаніі супраць Масквы. “Запытайся болей пра тое ў пана 
Ражнятоўскага, – пісаў візір. – Ён падрабязна паведаміць пра ўсё, што 
мы з ім удваіх абмяркоўвалі” [62, с. 100].

У сваю чаргу, пан Ражнятоўскі ў справаздачы, якую мусіў даваць 
каралю, даводзіў, што хан да Яна Казіміра ставіцца, нібы да брата. Пра гэта, 
дарэчы, паведамляў і візір у сваім “Напаміне…”: “Хан яго міласць дужа 
ўсцешаны [перамогамі над Масквой. – В.Е.] і віншуе з гэтым яго міласць 
караля і шматлікіх гадоў панавання пад апекай Боскай яму зычыць. Так-
сама хан паведамляе ЯМК, брату свайму, што адна толькі просьба ад пас-
ла ЯКМ –  і ўсе яго войскі рушаць туды, куды пажадае ЯКМ” [62, с. 101]. 
Ражнятоўскі, калі верыць “Меркурыю”, гэту інфарма цыю пацвярджаў: 
“Пасол вусна праінфармаваў караля. Паведаміў яму, што хан ЯМ абяцае 
ўсялякую падтрымку ў вайне супраць Масквы” [62, с. 103].

Завяршаецца нумар папярэджаннем, звернутым да чытача. Рэ дак-
цыя паведамляе: “Не дужа награшым, калі ў гэтых паперах побач са 
звесткамі motus Politicos Orbis [рух палітыкі свету. – В.Е.] да ведама 
пададзім таксама тыя рэчы, якія, калі праўда, што даўней пісалі, 
гісторыю каралеўстваў вызначаюць. На лаціне рэдакцыя падае апісанне 
каметы, якая раптоўна з’явілася ў небе над Еўропай, – нібыта знака 
буду чай вялікай вайны.

№ 15 “Меркурыя…” (ад 2 сакавіка, ordynaryiny) адкрывае па ве дам-
ленне з Мадрыда. Апавядаецца пра нібыта хуткую вайну Іспаніі з Пар-
ту галіяй. “Партугальскія войскі пачынаюць ужо з’яўляцца на мяжы з 
Га лісіяй” [62, с. 105]. Наступны матэрыял – “копія ліста з Лондана ад 
21 студзеня”. Прысвечаны ён квакерам, як называе іх невядомы аўтар, – 
“<…> адшчапенцам царквы Англійскай, якія ніводнага старшага над 
сабой ні ў царкве, ні ў свецкім жыцці мець не жадаюць, а набажэнства з 
вялікім трымценнем усяго цела ажыццяўляюць, даводзячы, што толькі 
так і трэба Богу маліцца” [62, с. 106]. 
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Гутарка пра канфлікт квакераў з лонданцамі. Першыя, паведам ляе 
“Меркурый…”, рухаліся ў бок царквы Святога Паўла і па дарозе кры ча лі, 
што не маюць іншага караля, апроч Бога. Гараджане, баючыся рабун каў, 
зараз жа ўзяліся за зброю <…> і выгналі іх з месца. Увесь панядзелак і 
аўторак спакойна было. У сераду квакеры зноў з’явіліся. Знач на ўзмац-
ніліся, апанавалі браму і ўвайшлі ў горад. З усіх вуліц беглі людзі – хто 
на дапамогу каралеўскім стражнікам, хто на дапамогу квакерам. І біліся 
страшна паміж сабой”. Завяршылася гэта гісторыя яшчэ боль шым 
праліццём крыві: на чале з герцагам Ёрскім стража выгнала кваке раў 
з горада. Тыя, хто схаваўся ў дамах, да аднаго былі выбітыя. “Забітых 
квакераў у той дзень было каля дванаццаці соцень” [62, с. 107].

Астатнія навіны з замежжа былі менш трагічныя: з Парыжа 
паведамлялі, што паміж каралём і герцагам Латаргінгскім усталявалася 
моцнае сяброўства” (ад 21 студзеня); з Гаагі 26 студзеня інфармавалі, 
што прыехаў герцаг Аранскі”; З Кёльна 7 лютага паведамлялі, што 
мір паміж Мюнстэрам і біскупам хутка будзе падпісаны; з Гданьска 
даносілі, што партугальскі флот выбіў галандцаў з крэпасці на востраве 
Цэйлон, а з Вены пісалі пра хуткую і непазбежную вайну з туркамі [62, 
с. 111]. Раздзел “айчынныя навіны” складаўся з пераліку будзённых 
спраў каралеўскай канцылярыі і двара. 

Тэма квакераў знайшла працяг у наступным, шаснаццатым, 
нумары “Меркурыя…” (ад 9 сакавіка). У карэспандэнцыі з Лондана 
ад 28 студзеня паведамлялася: “Не жадалі квакеры караля перапрашаць 
або хаця крыху шкадавання выказаць з нагоды свайго ўчынку. Нават 
пагражалі каралю. Казалі нібыта, што іх нашчадкі яму адпомсцяць” [62, 
с. 114]. Лонданскі карэспандэнт таксама паведамляў: “Кароль пар ту-
гальскі, калі справа дойдзе да шлюбу паміж каралеўнай, яго сястрой, і 
нашым каралём, абяцае 12 мільёнаў пасагу” [62, с. 115]. Рымскі ка рэс-
пандэнт 12 лютага інфармаваў грамадзян Рэчы Паспалітай пра тое, што, 
“па-першае, у Святога Айца праз вайну турэцкую адбываецца шмат 
нарад, асабліва працяглыя аўдыенцыі мае пасол Венецыі, па-другое, 
Папа строга забараніў малітоўнік, надрукаваны ў Францыі мясцовым 
езуітам. Каб не толькі ніводны не наважыўся ім карыстацца, але і не мог 
захоўваць яго ў сябе або ў каго іншага” [62, с. 116]. 

З Вены 28 лютага інфармавалі аб прыбыцці кур’ера з Кан стан-
цінопаля. “Прывёз ён лісты de data 28 ianuarij, у якіх наш пасол па ве-
дам ляе пра тое, што султан турэцкі ўсё часцей кажа пра мір” [62, с. 118]. 
Кракаўскія навіны (ад 9 сакавіка) паведамляюць пра ад’езд папскага 
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легата з Кракава ў Варшаву і пра тое, што з Літвы прыйшоў дужа важны 
ліст. Рэдакцыя вырашае гэты ліст цалкам працытаваць (“Ліст абознага 
ВКЛ “Міхала Казіміра Паца. – В.Е.) да канцлера ВКЛ”):

“Даведаўся я пра войска варожае пад Дынабургам адразу пасля 
ад’езду пана Гетмана (хутчэй за ўсё, маецца на ўвазе Павел Ян Сапе-
га. – В.Е.) і з дзесяццю харугвамі казацкімі як мага хутчэй туды рушыў, 
баючыся, каб вораг у Вільню сваім на дапамогу не прыйшоў. Ідучы 
марудна з прычыны дужа глыбокага снегу, уначы 21 студзеня сталі 
на адлегласці ў паўмілі ад Дынабурга. Вораг пра наша прыбыццё ўжо 
ведаў, а мы адразу пад сцены замка падысці не маглі, бо Дзвіна не 
замёрзла. <…> Назаўтра з раніцы Іван Ільіч Палуехтаў / Pułiuehtow, 
чалавек зухвалы, які, дзякуючы некалькім перамогам, з пагардаю да нас 
ставіўся, з большай часткай людзей – не менш за тры тысячы – з замка 
выйшаў і на полі стаў. У трох месцах пяхоту расставіў. Рэйтараў ён 
меў дужа добра экіпіраваных, на чале з дзельнымі камандзірамі. Аднак 
Бог асаблівую ласку і прыхільнасць да нас праявіў. Ворага з поля мы 
прагналі і да самага замка, нават да валоў, яго гналі і секлі. Дзве сотні 
на полі паклалі, а яшчэ шмат параненых у замак паўцякала” [62, с. 120]. 

Гутарка тут пра лакальныя сутычкі паміж харугвамі Паца і аддзе ла-
мі маскоўцаў. Паводле Г. Сагановіча, асабліва значных вынікаў яны не 
мелі: “<…> пасля некалькіх сутычак паміж Пацам і Палуехтавым была 
падпісаная дамова пра замірэнне на 6 тыдняў” [20 с. 27]. Вось што пра 
гэтыя падзеі ў сваім “Дыярыўшы” паведамляе іх непасрэдны ўдзель-
нік – беларускі шляхціц Ян Пачобут-Адляніцкі: “Месяца сакавіка 5 дня 
рушылася ўсё наша войска конна – без абозаў і пяхоты – пад Дынеборк, 
дзе ў гэты ж дзень і стала, і адразу пачало з масквою ў сутычках 
спрачацца. <…> А колькі было забіта Масквы, мы гэта ведаць не маглі, 
бо біліся пад самым замкам. Але жывымі ўзялі іх нашы дзевяць. Тут жа 
на наступны дзень вялі яны з нашымі перамовы аб перамір’і. На трэці 
дзень заключылі перамір’е на шэсць тыдняў” [16, с. 144].  

№ 17 газеты (ад 14 сакавіка) – extraordynaryiny. Рэдакцыя змя шчае 
рашэнні Сяміградскага сойма. Усе тэксты – на лацінскай мове. Надзвы-
чай цікавым для беларускіх гісторыкаў можа быць № 18 “Меркурыя…” 
(ад 16 сакавіка). У навінах з Варшавы (ад 8 сакавіка) паведамляецца 
пра сітуацыю ў Вільні і Магілёве. “Штурм замка Віленскага не ўдаўся з 
прычыны нядбайнасці некаторых афіцэраў, якія абавязкі свае вы кон ва лі 
недастаткова. Другі прыступ рыхтуе яго міласць пан ваявода вілен скі, 
спадзяецца, што з дапамогай Боскай ён будзе куды больш шчаслівы. 
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<…> Магілёўцы 11 лютага, калі частка Масквы выйшла з замка, тых, 
хто застаўся, выцялі і гаспадару свайму праўдзіваму прысягнулі. <…> 
Зараз толькі адзін Быхаў над Дняпром на Белай Русі застаецца ў руках 
варожых” [62, с. 136]. 

Звернем увагу на тое, што, паводле “Меркурыя…”, магілёўцы 
вы цялі менавіта частку маскоўскага гарнізона, а не ўвесь гарнізон, 
як паведамляе Сурта:  “Року 1661. Месяца лютага 1-га дня на святога 
Трыфана гарнізон маскоўскі месцічы магілёўскія ў Магілёве выцялі. 
<…> Пора, бурмістр, які меў пад вопраткай меч катаўскі, убачыў, што 
маскалі гвалтам забіраюць пірагі ў гандлярак гарадскіх, перажагнуўся 
і пачаў маскву секчы, а тым часам у званы брацкай царквы ўдарылі, 
усталяваўся гармідар, галас, бойка, вайна”.

Пра “маскоўскіх недабіткаў з-пад Магілёва” “Меркурый…” па ве-
дамляе і ў № 28. Рэдакцыя распавядае пра рэйд палкоўніка Сурына / 
Surynа па Белай Русі, які “<…> узяў значны замак Крычаў і перасек 
каля Бранска мяжу маскоўскую. Прайшоўся агнём і мячом, зямлю 
спустошыў. Вяртаючыся, напароўся на некалькі соцень недабіткаў 
магілёўскіх, якія ўбок Смаленска прабіваліся, і ўсіх выцяў. Зараз Быхаў 
узяў у аблогу” [62, с. 212].

№ 19 “Меркурыя…” (ад 16 сакавіка) – extraordynaryiny, змяшчае 
лісты “да яго міласці пана Ст. Чарнецкага, ваяводы рускага з Крыма”, 
а таксама рэляцыю “аб справах венгерскіх і сяміградскіх”. № 20 
“Мер курыя...” (“ordynaryinego”) ад 23 сакавіка адкрываецца на ві-
на мі з Іспаніі. Кароль выехаў са сталіцы, а перад гэтым меў аўды ен-
цыю з дацкім паслом. Рэдакцыя лічыць важным паведаміць пра не-
спа  дзяваную хваробу іспанскай каралевы і некаторых прыдворных. 
“Прычына таму – незвычайныя лютыя маразы” [62, с. 141]. Цікавая на-
ві на з’явілася з Лісабона (датуецца 25 студзенем). Карэспандэнт па ве-
дам  ляе пра прыбыццё англійскага карабля. 

Ангельцы дапамаглі партугальскаму караблю не патрапіць у рукі 
іспанцаў недзе ў раёне Канарскіх астравоў. “На тым нашым караблі было 
больш за 9 мільёнаў талераў у золаце і срэбры, а таксама шмат іншых 
дарагіх рэчаў. З прычыны з’яўлення англічан тут вялікія ўрачыстасці. 
Англійскага капітана кароль узнагародзіў 100 тысячамі талераў, асобна 
ўзнагародзіў усіх афіцэраў і маракоў паводле іх рангу. Сумы атрымалі 
яны немалыя” [62, с. 142]. 

Са Стакгольма інфармавалі аб стварэнні сумеснай камісіі з Масквой 
дзеля заключэння перамір’я. Жахлівыя навіны прыйшлі з Лондана 
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(ад 18 лютага), дзе “нарэшце быў выкананы дэкрэт парламента”. “Вы-
капалі ў гэтыя дні цела Кромвеля старэйшага [Олівера. – В.Е.] і павезлі 
яго да шыбеніцы, дзе і павесілі. Праз некалькі гадзін цела Кромвеля 
знялі і галаву яму адсеклі, выставілі насупраць Вэстмінстэрскага палаца, 
дзе парламент звык засядаць. А цела глыбока пад шыбеніцай закапалі”. 
Цікава, што навіна гэтая падаецца як з’ява звычайная – нават будзённая, 
нічым не адрозная ад іншых навін з Англіі: “Прыбыў партугальскі пасол 
пад аховай 12 караблёў”; “Галандскі пасол папярэджаны аб намеры 
англічан канфіскоўваць усе караблі, якія належаць варожым краінам”. 
Нарэшце, “<…> у Портсмунд прыбыў французскі лекар, пасля чаго 
здароўе каралеўны палепшылася” [62, с. 143].

З Парыжа 11 студзеня паведамлялі пра тое, што ў нядзелю а вось-
май гадзіне з раніцы загарэўся Вялікі каралеўскі палац, Луўрам названы. 
І ўжо а 4-й гадзіне палова таго палаца ў попел пераўтварылася. Страты ад 
гэтага – каля ста тысяч залатых” [62, с. 143]. Вялікая частка інфармацыі ў 
газеце – у прыватнасці, паведамленні з Кёльна (ад 28 лютага), Венецыі (ад 
5 сакавіка), Вены (14 сакавіка) – прысвечаная блізкай вайне з Турцы яй. 
Паведамленні краёвыя (з Кракава, ад 23 сакавіка) інфармавалі пра смерць Яна 
Канецпольскага, ваяводы серадскага, і Яна Вэнжыка, старасты серадскага.

№ 21 (ад 30 сакавіка, ordynaryiny) інфармуе пра падрыхтоўку 
мадрыдскага двара да вайны з Партугаліяй (“загад з’явіўся як мага 
хутчэй гарматы ў Севіліі рыхтаваць”). У сваю чаргу, карэспандэнт з 
Лісабона паведамляе пра тое, што “<…> вайна наша з іспанцамі будзе і 
працяглай, і зацятай. Таму двор бесперапынку збірае ў войска людзей. 
Мяркуецца адкрыццё шпіталяў для жаўнераў” [62, с. 149]. 

З Парыжа 18 лютага паведамлялі пра тое, што “кароль і каралева 
накіраваліся да кардынала Мазарыні, які надзвычай хворы ляжыць” 
[62, с. 151]. 19 лютага з’явілася паведамленне з Марселя: “Гандаль 
і камерцыя тут, у нас, з прычыны вялікіх страт на моры, якія піраты 
ўчыняюць, дужа паслаблі. Гараджане абралі са свайго шэрагу дэпутатаў 
і накіравалі іх да караля з просьбай, каб ён знайшоў які спосаб нас 
абараніць”. 25 лютага з Лондана інфармавалі пра тое, што “<…> пасол 
партугальскі прапануе каралю шлюб з прынцэсай партугальскай, а ў 
якасці пасагу ад імя свайго караля прапануе 10 мільёнаў. Пасол іспанскі 
ўсяляк гэтаму перашкаджае, робіць усё для таго, каб кароль звярнуў 
увагу на княжну Аранскую” [62, с. 152].

З Вены 21сакавіка: “Вялізнае войска адусюль сцягнулі туркі. 
Уздоўж мяжы іх асабліва шмат”. 23 сакавіка з Варшавы інфармавалі пра 
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тое, што яго міласць Віленскі біскуп дні свае завяршыў. Віленскае ж 
біскупства кароль аддаў біскупу Жмудскаму. Жмудскае біскупства 
засталося вакантным” [62, с. 156]. Адносна аптымістычныя навіны 
прыйшлі з Вялікага княства: “Гародня праз капітуляцыю вызвалена. 
Тое ж – Гомель, вялікая цвердзь на мяжы Літвы з Украінай – добра ах-
вот на здаўся на літасць яго міласці нашага караля. Старадуб, месца ў 
Северскім княстве, памежнае з Масквой, тое ж зрабіла. Як вынікае, на 
дапамогу Масквы не надта каб яны спадзяваліся” [62, с. 156].

Кракаўскія навіны ад 30 сакавіка паведамлялі: “Вялікая купа сва-
воль ных надднястроўскіх казакаў вяртаецца на Украіну”. Ка рэс пан дэнт 
папярэджвае ваяводаў рускіх (Брацлаўскага, Уманьскага і Па доль скага) 
пра гэтую небяспеку: “Трэба, каб яны ў ватагі не збіраліся і па дамах 
хутчэй разыходзіліся” [62, с. 156]. Цікавай асаблівасцю гэ та га нумара 
з’яўляецца надрукаваная рэдакцыяй побач з выходнымі да дзе нымі 
перасцярога, звернутая, трэба думаць, да нядобрасумленных кан ку-
рэнтаў: “Перасцярога. Паводле прывілею караля яго міласці, ніхто не 
можа тыя “Меркурыі…” ні перадрукоўваць, ні перадрукаваныя пра да-
ваць” [62, с. 156].

№ 22 (ад 6 красавіка) па традыцыі адкрываецца паведамленнем 
з Мадрыда. “Наш двор не губляе надзеі на сяброўства з Англіяй, – 
піша невядомы карэспандэнт, – у знак сяброўства наш кароль даслаў 
ангельскаму амбасадару 8 коней, не так даўно з Неапаля дастаўленых”. 
З Лісабона паведамлялі: “Днямі вярнуўся пасол наш з Францыі і прывёў 
з Нармандыі 300 афіцэраў і шмат коней” [62, с. 157]. Змяшчаюцца 
малазначныя навіны з Капенгагена, Стакгольма, Парыжа, Лондана. На-
віны з Варшавы (ад 28 сакавіка) паведамлялі пра візіт пісара за па рожскага 
войска. Ён праінфармаваў сенат аб падзеях на Украіне. Рэ дак цыя гэтак 
каментуе ўражанні ад візіту: “Штодня ўзмацняецца надзея на тое, што 
Украіна да мінулага спакою і шчаслівага існавання вернецца” [62, с. 163]. 
Навіны кракаўскія ад 6 красавіка паведамляюць пра вынікі мясцовага 
сойміка, на якім выбіралі дэпутатаў на вальны сойм Рэчы Паспалітай.

№ 23, extraordynaryiny, датуецца 6 красавіком. У газеце змешчаны 
наступныя дакументы: “Ліст візіра да князя Сяміградскага”, “Ліст 
Рамаданаўскага, генерала маскоўскага, да казакаў запарожскіх”, “Ліст 
гетмана запарожскага да караля яго міласці”, “Пункты прапановы 
караля яго міласці соймікам, якія вальны сойм папераджаюць”. Ад кры-
ва юць газету ХХ пунктаў-прапаноў ад караля. Асабліва цікавы, на наш 
погляд, змест “ХХ пункта”.
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Звяртаючыся да шляхты, кароль піша: “Памятае заўжды кароль 
яго міласць пра тое, што паходзіць з крыві найяснейшых продкаў 
сваіх, галіны Ягелонскай. Ад іх зацнае тое Каралеўства найбольшую 
колькасць дабрадзействаў атрымала. Сёння я, апошні нашчадак тых 
святых манархаў, не зычу сабе і не жадаю з гэтага свету сыходзіць без 
даравання in publicum [публічна. – В.Е.] дабрачыннасці мілай Айчыне, 
у якой быў народжаны, і па-каралеўску выхаваны, і вольнымі галасамі 
пасля Бацькі і Брата сваіх, найяснейшых каралёў, на пасад узведзены.

Ведаю добра і маю доказы пра тое з мінулых часоў, як Дзяржава 
наша апыналася ў interregni [бескаралеўі. – В.Е.] <…> і патрэба пільная 
з’яўлялася шукаць сабе пана ў іншых дзяржавах. Адбывалася гэта не 
без хатняй калатнечы, а часцей за ўсё з праліццём крыві сыноў Айчыны 
нашай. Калі раздзеленыя паводле розных меркаванняў на розныя 
партыі, на розныя сем’і і дамы, разрывалі яны на часткі цела Айчыны і 
самі сабе крыўды ўчынялі. 

Сёння, калі Бог не падараваў нам шчасця, адабраў саму надзею на 
панаванне ў Каралеўстве нашчадка яго каралеўскай міласці, праходзяць 
перад вачамі нашымі ўсе тыя згаданыя небяспекі, як унутраныя, так і 
знешнія, здольныя знішчыць і разарваць цела Айчыны. Папераджаючы 
impendentia pericula [будучыя небяспекі. – В.Е.], Яго Каралеўская Мі-
ласць, як Nauclerus [карабельны кормчы. – В.Е.], не бачыць іншых спо са-
баў для выратавання, <…> жадае кароль яго міласць сапраўднага бацьку 
для Айчыны знайсці. Таго, каго не лёс, не нараджэнне, але вольны голас 
вяльможных паноў жывому яшчэ каралю прадставіў бы” [62, с. 168].

У гэтым “ХХ пункце” звяртае на сябе ўвагу прагрэсіўная па тых 
часах ідэя перадачы каралеўскай ўлады ад яшчэ жывога манарха 
да выбранага на вальным сойме наступніка. Ян ІІ Казімір, хаця і па 
кудзелі, але сапраўды быў нашчадкам Ягелонскай дынастыі. Гэты 
факт – важкі аргумент на карысць ідэі папярэджання магчымых рызык 
для Рэчы Паспалітай у часы чарговага бескаралеўя. Калі б гэты праект 
Яна Казіміра быў рэалізаваны, магчыма, лёс Рэчы Паспалітай Абодвух 
Народаў склаўся б інакш.

Не менш цікавы ліст князя Рамаданаўскага да казакаў, “<…> якія 
ў Запарожжы засталіся”. Мы ўжо звярталі ўвагу на тое, што апуб-
лікаваныя ў “Меркурыі…” афіцыйныя дакументы маюць гістарычную 
каштоўнасць. Мяркуем, гісторыкаў зацікавіць пералік тытулаў “мас-
коў скага гаспадара”, з якога пачынаецца ліст: “З Божай Ласкі Вялікага 
Гаспадара, Цара і Вялікага Князя Аляксея Міхайлавіча ўсёй – вялікай, 
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малой і Белай Русі дзяржаўцы і шматлікіх гаспадарстваў у землях 
Усходніх і Заходніх, і Северскіх дзедзіча” [62, с. 168]. 

Ад імя цара Рамаданаўскі зычыць казакам здароўя. Даводзіць да іх 
ведама тое, што “<…> гетман Юрый Хмяльніцкі і шмат казакаў з палкоў 
задняпранскіх забыліся на Бога і абяцанні свае, прысягі парушылі, 
Вялікаму Гаспадару нашаму, Яго Царскай Вялікасці, здрадзілі і падаліся 
да караля польскага. З татарамі ён [гетман. – В.Е.] мір заключыў і 
Цар скай Вялікасці баярына, ваяводу і намесніка Белазерскага Васіля 
Барысавіча Шарамета з таварыствам вайсковым і з казакамі, якія па той 
бок Дняпра стаялі, пакінуў. <…> Таму вы, сябры нашы, памятайце пра 
Бога і праваслаўную хрысціянскую веру і пра свае нам абяцанні. <…> 
гетмана Юрыя Хмяльніцкага і іншых яго хаўруснікаў не слухайце. За 
тое Яго Царская Вялікасць вас, слуг сваіх верных, будзе мець у вялікай 
ласцы і бараніць будзе ад усялякіх непрыемнасцей” [62, с. 169].

Цікава, што побач з лістом Рамаданаўскага “Меркурый…” змяшчае 
ліст “гетмана Запарожскага войска” (з Чыгірына, 19 лютага). “Даслалі 
мне грамату ад Рамаданаўскага, да мяне напісаную, а пры ёй маскавіта, 
які рознымі спосабамі намагаўся атамана Запарожскага абхітрыць, але 
ў тым поспеху не меў. <…> Дасылаю таго маскавіта і тую грамату” [62, 
с. 170]. На жаль, ніякіх дадатковых каментарыяў, якія б праяснілі лёс 
кур’ера князя Рамаданаўскага, рэдакцыя не змясціла.

№ 24 “Меркурыя…” – ordynaryiny. Датуецца 13 красавіком. Па-
рыж скі карэспандэнт паведамляе пра смерць кардынала Мазарыні 
(карэспандэнцыя ад 10 сакавіка). “Кардынал Мазарыні з аўторка на 
сераду развітаўся з гэтым светам”. Рэдакцыя падае наступнае апісанне 
пярэдадня смерці кардынала: “Каралю падараваў ён 18 дыяментаў кош-
там каля мільёна, каралеве – вялікі і пекны рубін” [62, с. 175]. 

З Лондана 11 сакавіка паведамлялі пра тое, што кароль, не жадаючы 
чыніць суд над квакерамі, загадаў ім плысці ў Новы свет [62, с. 176]. 
З Гамбурга 18 сакавіка пісалі пра тое, што цар маскоўскі запрашае на 
службу 200 афіцэраў і інжынераў. Навіны з Рыма, Вены і іншых гарадоў 
Еўропы датычыліся ў асноўным прыдворнага жыцця. Навіны з Варшавы 
паведамлялі пра тое, што на мясцовых сойміках з удзячнасцю ўспрынялі 
прапановы караля. Увагу свайго чытача рэдакцыя засяродзіла на пры род-
най з’яве: “Толькі што прыйшлі да нас навіны з Украіны. У той час калі 
яго міласць ваявода рускі з уласнымі людзьмі стаяў пад Чарнігавам, на 
не бе жахлівыя з’явіліся знакі. <…> пасля апоўначы страшна загрукатала, 
як бы дзесяць вялізных замкаў у адно імгненне абваліліся. Потым раптам 
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такая яркасць па небе разлілася, нібыта сонца ўзышло. Назаўтра ў той 
самы час варта заўважыла на небе рыцара ўзброенага” [62, с. 180]. Цікава, 
што падобныя “прыродныя з’явы” рэдакцыя разглядае выключна як 
бясспрэчныя знакі чарговай вялікай вайны.

№ 25 (ад 27 красавіка) – ordynaryiny. Са Стакгольма паведамлялі: 
“Масква паабяцала вярнуць усё, што захапіла ў Інфлянтах” [62, с. 182]. 
З Лондана даносілі пра тое, што саюз Англіі і Партугаліі – факт ужо 
пэўны. Пра казачныя багацці кардынала Мазарыні апавядалася ў 
парыжскай карэспандэнцыі: “Кардынал пакінуў каралю 14 мільёнаў” 
[62, с. 183]. У гэтым нумары з’яўляюцца першыя навіны з Прагі: 
“Пастанавілі на мясцовым сойме, які хутка павінен завяршыцца, што 
кожны пан за свайго падданага мусіць сплаціць 4 польскія злотыя” 
[62, с. 187]. Кракаўскія навіны паведамлялі толькі пра смерць Яцака 
(Геацынта) Міхалоўскага, старасты клабуцкага і кжэпіцкага. 

Наступны, № 26, “Меркурыя…” – таксама ordynaryiny (ад 4 мая). 
Пра надзвычай хваравітую рэакцыю іспанскага двара на шлюб англій-
ска га караля і партугальскай прынцэсы паведамлялі з Мадрыда. У сваю 
чар гу, з Лондана даносілі пра марныя намаганні іспанскага пасла таму 
шлю бу перашкодзіць [62, с. 190]. Навіны з Бруселя ад 1 красавіка: “Пры-
быў кур’ер іспанскі з загадам, каб як мага хутчэй усе раскватараваныя 
войскі грузіліся на караблі і плылі на вайну з Партугаліяй” [62, с. 192]. 
Завяршаецца нумар анонсам, у якім апавядаецца пра надзвычай важ-
ныя навіны з Літвы. “З прычыны адсутнасці месца, мы іх надрукуем у 
“Меркурыі…” пазачарговым” [62, с. 196].

№ 27, як і абяцала рэдакцыя, – пазачарговы (датуецца 4 маем). 
Іншымі словамі, з’яўляецца своеасаблівым дадаткам да № 26. Усяго 
ў пазачарговым “Меркурыі…” 7 дакументаў, сярод якіх – “Ліст з 
Дзісны і Полацка, 31 сакавіка 1661 г., аб поспехах войска літоўскага, 
якое дзей ні чае супраць Масквы” [62, с. 202]. Гутарка ў лістах аб 
адступленні войска Хаванскага з Полацка. “Яго міласць пан Юдзіцкі 
[Мікалай Уладзіслаў. – В.Е.], кашталян навагрудскі, атрымаў ад 
ваяводы віленскага кіраўніцтва над войскам ВКЛ і застаўся на Белай 
Русі. Даведаўся ён пра Хаванскага, які з Полацка ўбок Масквы з 
войскам уцякаў, і пайшоў за ім услед. Не толькі тых, хто з Полацка 
разам з Хаванскім цягнуўся, выбіў, але і са мо га Хаванскага аж да 
Пскова гнаў, шмат яго людзей пасек”. Далей аўтар паведамляе пра 
тое, што войска Юдзіцкага не здолела ўзяць цвердзь і вярнулася ўбок 
Дзісны, “<…> усюды праходзілі з агнём і мячом”. Зноў у гэтай рэляцыі 
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згадваецца Магілёў. Паводле аўтара, месцічы Дзісны, “irritati exemplo 
[па прыкладзе. – В.Е.] Магілёва, маскавітаў выцялі і нашым здаліся” 
[62, с. 203]. Пералічваецца здабыча войска ВКЛ: гармат малых – 10, вя-
лі кіх – 4, пораху – 4 бочкі, шмат бочак з правіянтам” [62, с. 203].

№ 28 – ordynaryiny (ад 14 мая). Акрамя звыклых паведамлен няў з 
Мадрыда і Лісабона, у якіх апавядалася пра шлюб англійскага караля 
Карла ІІ з партугальскай прынцэсай Кацярынай Браганскай, прыходзіла 
інфармацыя аб патанулым каля Гвінеі шведскім караблі, аб нястачы 
збожжа ў Даніі, а таксама пра “агента цара Маскоўскага, які просіць 
дазволу ў англійскага караля завербаваць 3 тысячы чалавек” [62, 
с. 207]. З Кёльна паведамлялі пра тое, што “Англія 15 караблёў рыхтуе 
для дапамогі Партугаліі” [62, с. 209]. Навіны “краёвыя” датычыліся 
ардынарыйнага сойма, які распачаўся 2 мая ў Варшаве. Рэдакцыя 
паведамляла пра тое, што маршалкам сойма абраны князь Міхал 
Радзівіл, падчашы ВКЛ. Акрамя таго, палкоўнік Сурын (Suryn) трох 
старшын казацкіх на Белай Русі ў палон узяў [62, с. 212].

На жаль, № 29 “Меркурыя…” адшукаць не ўдалося. Таму адразу 
звернемся да № 30 – “ordynaryinego” (ад 27 мая). Друку юцца навіны 
з Мадрыда, Генуі, Стакгольма, Капенгагена, Парыжа, Рыма і г. д. 
Тэрміновая інфармацыя прыйшла з Лондана, дзе “3 мая адбылася 
надзвычай шыкоўная каранацыя ў прысутнасці незлічоных грамадзян 
і чужаземцаў” [62, с. 224]. Навіны з Варшавы датычыліся падзей на 
сойме. Рэдакцыя досыць падрабязна падае інфармацыю пра новыя 
прызначэнні, соймавыя рашэнні, а таксама пра прыезд у сталіцу 
шведскага і татарскага паслоў.

№ 31 (ад 3 чэрвеня) – ordynaryiny. Зноў рэдакцыя вяртаецца да 
шыкоўнай каранацыі англійскага караля, паведамляе пра прыезд у 
Варшаву віленскага ваяводы і гетмана Вялікага Княства Літоў скага 
Паўла Сапегі, а таксама пра аўдыенцыі ў караля шведскага пасла і 
па с лоў запарожскага войска. Цікавая інфармацыя падаецца пра патра-
ба ван ні крымскага хана, звернутыя да маскоўскага цара. Акрамя ўсяго 
ін ша га, хан патрабаваў пакінуць замкі на тэрыторыі ВКЛ, “людзей 
сваіх вы весці наўпрост у Маскву” і “ніякіх дачыненняў з казакамі не 
мець” [62, с. 235].

№ 32 (ад 6 чэрвеня) – пазачарговы. Змяшчае дакументы, якія да-
тычыліся англійска-галандскіх узаемаадносін, і справаздачу з ка ра-
на цыі англійскага караля. № 33 – ordynaryiny, ад 10 чэрвеня. Газета 
паведамляе пра няўдачу маскоўскага пасла, які не атрымаў ад Карла ІІ 
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дазволу на тое, каб вербаваць людзей. У раздзеле “навіны з Варшавы” 
рэдакцыя паўтарае старую інфармацыю пра аўдыенцыю ў караля 
паслоў запарожскага войска і татарскага хана. № 34 (ад 10 чэрвеня) – 
пазачарговы. Цытуюцца: “Тастамент кардынала Мазарыні”, а таксама 
зварот галандскіх паслоў да іспанскага караля і “Прапанова пасла 
іспанскага каралю англійскаму”.

№ 35 (ад 17 чэрвеня) – ordynaryiny. Рэдакцыя паведамляе пра пачатак 
працы новага англійскага парламента, а таксама пра “ўрачыстасці на 
дзень Божага цела ў Варшаве з нагоды перамогі над ворагам”. “<…> 
адбылося шэсце. Працэсія выйшла ад фарнага касцёла ў старым месцы 
і дайшла да фарнага касцёла новага месца. Наперадзе ж сцягі неслі 
варожыя” [62, с. 268]. Больш падрабязна пра гэта паведамляе наступны 
нумар “Меркурыя…” (№ 36, extraordynaryiny, ад 17 чэрвеня). Рэдакцыя 
падкрэслівае значнасць урачыстасцей, якія “<…> сведчаць пра зацнасць 
і мужнасць таго Каралеўства, якое пасля цяжкіх выпрабаванняў з руін 
і з попелу, нібы казачны фенікс, паўстала” [62, с. 269]. Не шкадуючы 
фарбаў, аўтар падае апісанне 2-дзённых урачыстасцей з удзелам караля, 
прадстаўнікоў магнатэрыі, шляхты Каралеўства і Княства:

“Рушылі яны з прадмесця ўбок замка. Наперадзе ж вялі 8 коней, 
дужа багата золатам і каштоўнымі камянямі ўпрыгожаных. Далей 
ехалі 100 драгунаў. За імі – прыпекная кавалерыя Каралеўства – каля 
800 вершнікаў”. Рэдакцыя пералічвае прадстаўнікоў магнацкіх родаў 
Каралеўства і Княства: Патоцкія, Радзівілы, Чартарыйскія, Чарнецкія… 
Усе яны рухаліся на шыкоўных конях. “Прыгажосць той кавалькады 
немагчыма апісаць”, – прызнаецца аўтар [62, с. 270].

“Потым цягнуліся палонныя – самыя значныя маскоўскія вяльможы, 
з іх ці не самы значны князь Казлоў [-скі] / Kozłow – гетман іх польны. 
Ехалі таксама ўраднікі царскія, баяры думныя, палкоўнікаў шмат. За 
імі пешшу ішлі пахолкі маскоўскія, моладзь – некалькі соцень чалавек. 
Далей ротмістр яго міласці кракаўскага ваяводы вёў каля 200 пехацінцаў 
у строях чырвоных. Неслі яны 137 харугваў маскоўскіх. Усе харугвы 
багата аздобленыя. Восем самых каштоўных былі блакітныя, срэбрам 
багата расквечаныя. Заўжды яны ў войску маскоўскім былі. Іх неслі ў 
апошнюю чаргу. Потым неслі дзве белыя харугвы, таксама золатам і 
срэбрам багата распісаныя.

Услед рухаліся іншыя палонныя – некалькі дзясяткаў. Далей – яшчэ 
адна пешая харугва яго міласці гетмана польнага кароннага – з музыкай, 
у строях блакітных. За імі ішла харугва яго міласці князя Радзівіла, 
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падчашага ВКЛ, таксама пешая, але ў строях чырвоных. Замыкалі тую 
кавалькаду драгуны канюшага літоўскага” [62, с. 271].

Далей аўтар паведамляе пра тое, што гетманы каронныя суправадзілі 
маскоўскіх палонных у сенат, дзе з імі размаўляў Ян Казімір. Таксама 
гетманы агучылі справаздачу аб усіх “поспехах вайсковых”. “Пакуль 
чыталі справаздачу, два арлы немаведама адкуль прыляцелі і з чвэрць 
гадзіны лёталі над замкам і над Віслай паміж Прагай і Варшавай. Потым 
над гарой Замкавай яны разляцеліся. Адзін наўпрост паляцеў убок 
Мінска, на ўсход сонца, другі – на поўнач” [62, с. 271]. Арлы, хутчэй з 
ўсё, сімвалізуюць у гэтай рэляцыі напрамкі ваенных дзеянняў войскаў 
Рэчы Паспалітай: “на ўсход” – супраць Масквы, “на поўнач” – супраць 
Швецыі. Вяртанне арлоў – гэта алегарычнае адступленне войск Масквы 
і Швецыі.

Аўтар згадвае трэцяга арла, які “доўга над нашым войскам лётаў, 
калі Шарамецьеў здаваўся. Потым на зямлю зляцеў, татарын яго хутка 
папонай накрыў і яго міласці пану маршалку прэзентаваў” [62, с. 272]. 
Гутарка тут, відавочна, пра ваяводу Васіля Барысавіча Шарамецьева, 
які быў разбіты саюзным войскам Рэчы Паспалітай і Крымскага хана 
на чале з каронным гетманам Станіславам Рэвэра Патоцкім восенню 
1660 г. Тады маскоўскі ваявода апынуўся ў татарскім палоне.

На наступны дзень, апавядае “Меркурый…”, адбылася яшчэ ад на 
працэсія, толькі ўжо з удзелам літвінаў. “Узначальваў кавалькаду яго 
міласць пан ваявода Віленскі. Побач ехалі гетманы ВКЛ. Далей – се-
на тары і ўрадоўцы Княства. Палонныя, нягледзячы на тое, што бы лі 
яны значныя і ў колькасці немалой, ішлі пешшу побач з людзьмі прос-
тымі. <…> Харугваў неслі ўслед за імі 190. Былі паміж харугвамі дзве 
асабліва значныя – на адной, багата вышытай, намаляваны леў, які 
трымаў за чупрыну чалавека, дужа падобнага да паляка. Звер трымаў 
ў другой лапе меч, якім наважваўся ўдарыць. Другую харугву неслі ў 
самым канцы. Была яна надзвычай багата срэбрам і золатам вышытая.

З аднаго боку цар на ёй быў намаляваны. Сядзеў ён на прыгожым ка ні 
і трымаў у руцэ скіпетр. Перад царом – мураваная брама, верх якой абло кі 
агарнулі, а ў аблоках тых крыж быў залаты, а вакол крыжа – зоркі. З друго-
га боку той харугвы таксама цар на кані сядзеў. Толькі ўжо кап’ём ляжа ча-
га на зямлі караля нашага працінаў”. Сярод палонных, калі верыць аўтару, 
быў Павел Мітрафанавіч Галянішчаў з жонкай і дзецьмі. “У чацвер, на 
свята Божага цела, усе харугвы пану Богу былі падараваныя” [62, с. 272]. 
Іх прынеслі і пакінулі каля амбона варшаўскай фары.
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Падрабязнае апісанне трыумфу войска Рэчы Паспалітай не можа 
не здзіўляць. І Ян Гарчын, і Іеранім Піноччы не маглі не ведаць пра тое, 
што вайна з Масковіяй яшчэ далёка не завершана. “Перамагчы і ўмець з 
той перамогі карысць атрымаць – далёка не адно і тое ж”, – пісаў адзін 
са сведкаў тых падзей Ян Хрызастом Пасак [84, с. 113]. Якраз у чэрвені 
1661 г. у Полацку князь Хаванскі сфарміраваў новую, шматлікую армію, 
якая  ўжо ў ліпені распачала баявыя дзеянні з харугвамі Паца і Сапегі. 
Больш таго, з прычыны нявыплаты грошай жаўнеры ўзнялі рокаш, які 
завяршыўся канфедэрацыяй. “Калі хто і згадваў пра абавязак служыць 
каралю і Рэчы Паспалітай, то хутка ад тых згадак адмаўляўся, – гэтак 
апісваў незадавальненне ў войску Пасак. – Калі яны [кароль і Рэч 
Паспалітая. – В.Е.] нам пагражаюць, насядаюць на нас, ледзь не душаць, 
дык навошта нам скакаць пад іх дудку?” [84, с. 112]. Якраз летам і на 
пачатку восені 1661 г. войска ВКЛ апынулася на мяжы катастрофы, бо 
згубіла не толькі лад, але і дасведчаных кіраўнікоў – Пац і Сапега мусілі 
пакінуць лагер. У такой сітуацыі рэдакцыя “Меркурыя” зноў імкнулася 
да таго, каб любымі сродкамі падмацаваць баявы дух суайчыннікаў. 

№ 37 “Меркурыя” (ад 24 чэрвеня) – ordynaryiny. Газета паведамляе 
пра  перамовы Стакгольма з Масквой. Аб прыдворных навінах ін фар-
ма ва лі капенгагенскія, парыжскія і лонданскія карэспандэнты. З Анг-
ліі пісалі таксама пра тое, што абедзве часткі парламента павіншавалі 
ка ра ля з запланаваным шлюбам. Адзіная згаданая ў нумары непрыем-
насць: “У Швейцарскіх землях католікі спрачаюцца з пратэстанта мі” 
[62, с. 276]. Навіны краёвыя абмяжоўваліся паведамленнем пра тое, што 
сойм працягвае сваю працу. 

№ 38 (ад 1 ліпеня) змяшчае прыдворныя навіны з Францыі, Іспа ніі 
і Англіі. Варшаўскія навіны падаюць надзвычай сціслую інфарма цыю, 
якая датычылася працы сойма. № 39 (ад 8 ліпеня, ordynaryiny) змяшчаў 
таксама навіны, актуальнасць якіх для грамадзян Рэчы Паспалітай была 
досыць сумнеўнай: у Іспаніі захварэў каралевіч, у англійскім парла мен-
це слухалі з дакладам іспанскага пасла, у Дзюн керк з’явіліся дзве сотні 
пехацінцаў на чале з новым камендантам. З Вене цыі паведамлялі пра 
здабыццё 2-х турэцкіх караблёў у Адрыятычным мо  ры, “<…> а на іх – 
300 чалавек і два значныя туркі” [62, с. 294]. З Вар ша вы паведамлялі, 
што “сойм яшчэ не завяршыўся, хаця толькі пы тан ні абароны і заробку 
жаўнерам засталіся нявырашанымі” [62, с. 296].

Чарговы, саракавы, нумар “Меркурыя” выйшаў 15 ліпеня. Рэ-
дак цыя распавяла пра рэакцыю на рашэнне англійскага караля і 
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партугальскай прынцэсы Кацярыны Браганскай брацца шлюбам у 
Іспаніі і Партугаліі. Калі ў Мадрыдзе не дужа здзівіліся гэтай навіне, 
“бо справа была ўжо вырашана”, то ў Лісабоне трыумфавалі – “радасцю 
перапаўняецца горад” [62, с. 298]. Будзённыя весткі прыходзілі з Рыма, 
Бруселя, Гаагі і іншых еўрапейскіх гарадоў. І амаль нічога з таго, што 
адбывалася ў Рэчы Паспалітай. А пісаць было пра што… Па-першае, 
сойм завяршаўся, так і не вырашыўшы галоўнае пытанне аб фінансаванні 
войска ВКЛ, па-другое, дзеянні арміі Хаванскага пагражалі не толькі 
Падзвінню, але і ўсёй усходняй частцы Вялікага княства. Праўда, 
рэдакцыя газеты дэкларавала тое, што “<…> пытанне contributionum 
publicarum [грамадскага падатку. – В.Е.] як на заробкі жаўнерам, так на 
абарону і на іншыя патрэбы Рэчы Паспалітай у сенаце ўжо канчаткова 
вырашана” [62, с. 304]. 

Аднак падзеі верасня 1661 г. гэты тэзіс цалкам абвяргалі. Вось 
што наконт гэтага заўважае Г. Сагановіч: “<…> 6 верасня ў абоз пад 
Палудавічы вярнуліся вайсковыя паслы з Варшаўскага сойма. Сойм, 
на якім мусіла развязацца пытанне выплаты грошай жаўнерам ды 
праблема заспакаення войска наогул, разгледзеў гэта зусім павяр хо ў-
на. Затое куды больш сур’ёзна абмяркоўвалася магчымасць элек цыі 
новага манарха пры жыцці Яна Казіміра. Былі ўхваленыя новыя высо-
кія падаткі, узнагароджаны паасобныя жаўнеры – вось усё, што зрабіў 
сойм для арміі Вялікага княства, якая немаведама чым яшчэ трымалася” 
[20, с. 47].

Не надта змястоўным быў і апошні, сорак першы (ад 22 ліпеня, 
ordynaryiny), нумар “Меркурыя”. Рэдакцыя зноў згадвае сойм, аднак 
толькі для таго, каб пералічыць новыя прызначэнні на высокія дзяр-
жаў ныя пасады: “Ваяводства Валынскае пасля смерці яго міласці кня зя 
Чартарыйскага было перададзенае яго міласці Міхалу Чартарый ска му, 
ваяводзе Брацлаўскаму. Ваяводства Брацлаўскае дасталося яго мілас-
ці  Андрэю Патоцкаму, абознаму кароннаму” і г. д. Не дужа багатыя 
зместам і замежныя навіны: прыдворнае жыццё, падрыхтоўка да вай-
ны ў Турцыі, спрэчкі паміж каталікамі і пратэстантамі ў Англіі. Бадай 
што самая цікавая навіна прыйшла з Неапаля: “Паведамляюць з Ліёр-
на, нібыта прыплыў туды карабель, загружаны тытунём. Папаўзлі чут кі, 
што тытунь той атручаны. Такая пагалоска пра той тытунь разышла ся, 
што людзі яго набываць баяцца” [62, с. 305].

На сённяшні дзень пытанне, чаму рэдакцыя спыніла выданне 
газеты, застаецца адкрытым. У змесце апошняга нумара нічога не 
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ўказвае на жаданне Я. Гарчына і І. Піноччы адмовіцца ад “Меркурыя”. 
Наадварот, з’явілася новая назва газеты (“Merkuriusz ordynaryiny. To iest 
NOWiNY z rożnych Kráiow”), змяніліся загалоўкі паведамленняў. Замест 
аднаго толькі горада, рэдакцыя пачынае ўказваць таксама і краіну, на 
тэрыторыі якой гэты горад знаходзіцца: “З Неапаля ў Італіі 21 чэр ве-
ня 1661 г.”, “Са Стакгольма ў Швецыі 19 чэрвеня 1661” і інш. На наш 
погляд, меркаванне, згодна з якім продаж газеты не быў настолькі 
прыбытковым, каб яе выдаўцы былі здольны працягваць выданне, не 
зусім слушнае. Новаўвядзенні, хутчэй, сведчаць пра жаданне Я. Гарчы-
на і І. Піноччы выпускаць газету і надалей, палепшыўшы сваё выданне.

Існуе гіпотэза, згодна з якой апошні нумар “Меркурыя” пад рых-
тавалі іншыя выдаўцы (Яну Гарчыну, як некалі і Ф. Скарыну, давялося 
нібыта адбівацца ад крэдытораў). Заўважым наконт гэтага тое, што 
адрозненні паміж апошнім і папярэднім нумарамі ўсё ж не былі дужа 
значныя. Новаўвядзенні датычыліся ў асноўным афармлення загалоўкаў. 
Канцэпцыя выдання, яго змест засталіся нязменнымі. 

Магчыма, патрэбы ў выданні газеты не адчуваў двор. Е. Лоек 
акцэнтуе ўвагу на тым, што якраз 16 ліпеня завяршыўся варшаўскі 
ардынарыйны сойм. Рэфарматарскія памкненні Яна ІІ Казіміра не 
знайшлі падтрымкі ні ў сенаце, ні ў пасольскай ізбе. Газета, якая 
была створана па замове двара з мэтай палітычнай прапаганды, не 
здолела нічога змяніць і аказалася непатрэбнай. Тое, што Ян Казімір 
быў чалавекам імпульсіўным і ў многіх адносінах слабахарактарным, 
а гэта ўскосна магло паўплываць на яго рашэнне аб закрыцці газеты, – 
факт відавочны, пацверджаны сучаснікамі манарха. Напрыклад, Янам 
Пачобутам-Адланіцкім, які з вялікім здзіўленнем у сваім “Дыярыўшы” 
апісваў залітага слезамі караля: “Наглядзеўся на іх [параненых. – В.Е.] 
Кароль Ягамосць і сентыментальна заплакаў…” [17, с. 153].

Магчыма, справа была не столькі ў імпульсіўным каралю, колькі 
ў адсутнасці ў Варшаве чытачоў. Сенатары і дэпутаты раз’ехаліся па 
ваяводствах і паветах, а гэта значыць, што прадаваць газету проста 
не было каму. У любым выпадку, рашэнне аб спыненні выдання 
“Меркурыя” не было запланаваным і зрабілася, як мы лічым, для 
Я. Гарчына і І. Піноччы ў пэўнай ступені неспадзяванкай.
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ЗАКЛюЧЭННЕ 
Рэч Паспалітая адрознівалася ад суседніх дзяржаў, акрамя ўсяго ін ша-

га, наяўнасцю ў ёй актыўнай палітычнай нацыі – шляхты. Менавіта “po-
lo nus nobilis” аддавалі галасы спачатку на павятовых сойміках, а потым і 
на ўсеагульных соймах, падтрымлівалі тую або іншую партыю, магната 
або прэтэндэнта на каралеўскі пасад. Відавочна, меркаванне схільных да 
самавольства грамадзян Рэчы Паспалітай змянялася ў залежнасці ад сі туа-
цыі ўнутры краіны, за яе межамі. Кульгавая, далёкая ад дасканаласці, ча-
сам злачынная, разрываемая на часткі магнатамі шляхецкая дэмакратыя 
ўсё ж прымушала з сабой лічыцца. “Зацугліць” шляхту намагаліся і Жы-
гімонт Стары, і яго сын, Жыгімонт ІІ Аўгуст, і іх палітычныя нашчадкі –  
Ст. Баторый, Жыгімонт ІІІ, Уладзіслаў iv і інш. Аднак заўжды гэтыя намаганні 
вы ліваліся ў крывавыя канфедэрацыі, вайсковыя рокашы, зацятыя хатнія войны.

Упершыню задумаліся пра тое, як можна ўплываць на шляхту без ужывання 
сілы і подкупу запрошаныя апошнім (па мячы) Ягелонам езуіты. Менавіта 
яны заўважылі тое, што шляхта, апроч засценкаў і паветаў, існуе ў прасторы 
пэўнага інфармацыйнага поля, узяць якое пад кантроль – значыць, узяць пад 
кантроль і палітычна актыўную частку насельніцтва. Якім чынам у адсутнасці 
СМІ фарміравалася вакол беларуска-літоўскага шляхціца інфармацыйнае по-
ле? Зараз пра гэта можна толькі меркаваць, аднак, хутчэй за ўсё, актуальная 
інфармацыя перадавалася з вуснаў у вусны, абмяркоўвалася на трыбуналах і 
соймах, кірмашах. Іншымі словамі, звыклае інфармацыйнае поле шляхціца 
xvi–xvii стст. было перанасычанае чуткамі, плёткамі і тым, што зараз мы 
называем інфармацыйнымі ўкідамі – адкрытай хлуснёй, прызванай распаліць 
нянавісць да пэўнай палітычнай, этнічнай, канфесіянальнай групы (напрыклад, 
працытаваныя вышэй “Навіны з Торуні”). 

Тое, што прапанавалі езуіты, было і простым, і складаным адначасова. 
Пры падтрымцы Жыгімонта ІІІ яны вырашылі замяніць прастору чутак і 
нязручных для каралеўскага двара навін на прастору праверанай, прасеянай 
праз сіта цэнзуры інфармацыі. Так на тэрыторыі Рэчы Паспалітай з’явіліся 
неперыядычныя выданні, якія выконвалі адразу некалькі функцый – інфар ма-
цыйную, ідэалагічную і (значна радзей) забаўляльную. Іх нельга назваць СМІ 
ў тым сэнсе, які мы ўкладаем у гэты тэрмін сёння. Хутчэй, гэта былі ўлёткі, 
брашуры, якія з’яўляліся з нагоды, але, яшчэ раз гэта падкрэслім, былі менавіта 
сродкамі распаўсюджвання інфармацыі. 

Улёткі – не вынаходніцтва езуітаў. Да таго моманту, як прадстаўнікі гэтага 
ордэна апынуліся на тэрыторыі Рэчы Паспалітай, неперыядычныя выданні ўжо 
вандравалі па краінах Еўропы. Напрыклад, М. Вішнеўскі згадвае ўлётку, якая 
“<…> мае 4 старонкі, датуецца 1515 г. і паведамляе пра сустрэчу ў Венецыі 
цэзара Максіміліяна з Жыгімонтам І, каралём польскім, а таксама з каралямі 
Уладзіславам Венгерскім і Людовікам Чэшскім” [114, с. 44].
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Езуіты распрацавалі канцэпцыю ўплыву на грамадзянскую супольнасць 
Рэчы Паспалітай, якая засноўвалася на татальным кантролі ўсіх этапаў 
стварэння і распаўсюджвання інфармацыі. Выглядала гэта наступным чынам: 
па-першае, інфармацыя адбіралася і рэдагавалася (часцей за ўсё) у каралеўскай 
канцылярыі; па-другое, з канцылярыі інфармацыя трапляла ў друкарскі двор, 
гаспадар якога дзейнічаў пад жорсткім наглядам “цэнзуры біскупаў”; па-трэцяе, 
прапушчаныя праз два цэнзурныя фільтры “навіны”, “рэляцыі”, “апісанні” 
і інш. дастаўляліся ў каталіцкія парафіі, дзе зачытваліся мясцовымі святарамі. 
Такім чынам, фарміравалася тое інфармацыйнае поле, у межах якога павінны 
былі, паводле задумы езуітаў, суіснаваць грамадзяне Рэспублікі.

Канешне, гэта сістэма даволі часта давала збой. Па-першае, не ўсе дру кар-
скія двары на пачатку xvii ст. кантраляваліся касцёлам. Былі і пратэстанцкія, 
“рускія” (напрыклад, Віленская брацкая) друкарні, інфармацыйная прадукцыя 
якіх часам ішла ўразрэз з палітыкай каралеўскага двору. У такім выпадку 
адбываліся сапраўдныя інфармацыйныя войны, сродкамі вядзення якіх былі ў 
тым ліку і ўлёткі (згадаем у гэтым кантэксце прааналізаваныя вышэй Познан-
скія і Торунскія навіны). Па-другое, крыніцай інфармацыі магла быць не толькі 
каралеўская канцылярыя. У перыяды вострых палітычных канфрантацый, 
бескаралеўя інфармацыйную зброю ўзнімалі пэўныя партыі, групоўкі, нават 
асобныя пасіянарыі. Яны пускалі ў свет “навіны”, не пазначаючы на тытуле 
ні імя аўтара, ні месца выдання, ні імя выдаўца (напрыклад, “Разгром татараў 
вялікім гетманам каронным…”, 1620). 

Такім чынам, можна канстатаваць тое, што ўжо на мяжы xvi–xvii стст. 
разам з афіцыйнай інфармацыйнай прасторай на тэрыторыі Рэчы Паспалітай 
існавала і неафіцыйная. Абедзве гэтыя прасторы канкурыравалі паміж сабой, 
змагаючыся за розумы і сэрцы чытачоў.

Аднак у любым выпадку асноўная мэтавая аўдыторыя ўлётак была адна і 
тая ж – шляхта. І тут важна згадаць тое, што палітычныя сістэмы Каралеўства 
і Княства ўсё ж моцна адрозніваліся. У Княстве, дзе панавалі магнаты, на 
пачатку xvii ст. ад волі засцянковага нобіля мала што залежала. Таму і не 
ўзнікала пільнай патрэбы ўплываць на яго думкі. Аднак паступова літоўска-
беларуская шляхта пераймала палітычную сістэму Каралеўства, адбывалася 
яе інкарпарацыя ў адносна дэмакратычную сістэму прыняцця дзяржаўных 
рашэнняў75. Гэта адна з істотных прычын, па якой а) колькасць надрукаваных 
на тэрыторыі Княства польскамоўных улётак павялічваецца з набліжэннем да 
сярэдзіны xvii ст.; б) спадзявацца знайсці ўлёткі, якія б мелі ў якасці мэтавай 
аўдыторыі рускую (праваслаўную) шляхту, у Хvi–xviii стст. (гэта значыць 
былі б кірылічныя і на старабеларускай мове), на наш погляд, не варта.

75 Мы зыходзім з таго, што згаданая інкарпарацыя мела не толькі палітычны, але 
і культурны, цывілізацыйны характар: беларуска-літоўская шляхта мусіла ўсё часцей 
карыстацца польскай мовай, а дзеля адшукання рэальнай палітычнай улады адмаўлялася ад 
веры “рускай” і пераходзіла ва ўлонне рымска-каталіцкага касцёла (яскравы прыклад падобнай 
інкарпарацыі, на наш погляд, – магнацкі род Хадкевічаў). 
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Актуальнасць інфармацыі, надрукаванай у неперыядычных выданнях 
першай чвэрці xvii ст., магла быць рознай – ад некалькіх месяцаў (“Навіны з 
Інфлянтаў”, 1605) да аднаго і больш года (“Пасол з Масквы”, 1608). У пераважнай 
большасці адлегласць навіны ад падзеі – 4–6 месяцаў. Асноўныя прычыны такой 
“маруднасці”, на наш погляд, наступныя: па-першае, працяглыя войны перарывалі 
як літоўскі, “варшаўска-віленскі”, так і каралеўскі, “кракаўска-венскі”, шляхі 
камунікацыі. Адносна стабільна, у адрозненне ад каралеўскай пошты, дзейнічала 
гетманская пошта. Па-другое, на пакручасты шлях навін уплываў і суб’ектыўны 
фактар: часта рэдактары (цэнзары) не наважваліся пускаць у свет інфармацыю, 
якая сярод грамадзян Рэчы Паспалітай магла выклікаць хваляванні (так, як гэта 
было ў выпадку з “маскоўскімі” навінамі 1611–1613 гг.) і нават паніку (напрыклад, 
“Праўдзівая рэляцыя пра ўваход польскага войска ў Валахію…”, 1621). Нязручныя, 
небяспечныя навіны старанна хаваліся, а дзе-нідзе інфармацыя падавалася толькі 
частковая (напрыклад, адсутнасць паведамлення пра смерць канцлера кароннага 
Ст. Жалкеўскага ў “Разгроме татараў вялікім гетманам каронным”, 1620).

Важна ў дадзеным кантэксце падкрэсліць тое, што аўдыторыя навін мела 
суб’ектны характар: шляхта не проста спажывала інфармацыю, а асэнсоўвала 
яе з улікам уласнага вопыту. Надзвычай часта ўдзельнік пэўных падзей і 
рэцыпіент (слухач / чытач) былі адной асобай. У тым ліку і па гэтай прычыне 
адкрытай хлусні, непрыхаванага скажэння інфармацыі аўтары ўлётак сабе не 
дазвалялі. Інфармацыйны прынцып першай чвэрці xvii ст. – або верагодная 
праўда, або нічога. Змест неперыядычных выданняў у цэлым пацвярджаюць 
дакументы згаданай эпохі (дыярыўшы, асабістыя лісты, афіцыйныя рэляцыі, 
дадзеныя сучаснай гістарычнай навукі). Толькі ў асобных, выключных вы пад-
ках дапускалася наўмыснае скажэнне інфармацыі (“Торунскія навіны”).

Асноўныя вузлы камунікацыі на мяжы xvi–xvii стст. – Кракаў і Вільня. 
Сталіца Каралеўства замыкала ў сабе заходнія і паўднёвыя паштовыя шляхі 
(Еўропа, Персія, Турцыя); сталіца Княства – усходнія шляхі на тэрыторыі 
маскоўска-літоўскага памежжа. Пра гэта сведчыць тое, што еўрапейскія на ві ны 
ў акрэсленым перыядзе друкаваліся менавіта ў Кракаве (напрыклад, “Но выя 
навіны з Чэхіі, ад татараў і венграў…”, 1620). Падзеі каля Смаленска ад люст-
роўваў Ян Карцан (Вільня). Існуюць і выключэнні, як, напрыклад, надрукава ная 
Янам Карцанам у 1610 г. улётка пад назваю “Цырымонія і парадак каранацыі 
Марыны дэ Медзічы…”. Праўда, віленскую лакалізацыю тыповых для Кракава 
навін можна растлумачыць прысутнасцю караля пад сценамі Смаленска.

Гісторыя выдання “Меркурыя ардынарыйнага” сведчыць пра тое, што 
традыцыі неперыядычнага друку xvi–xvii стст. былі захаваныя ў першым 
перыядычным выданні на тэрыторыі Рэчы Паспалітай. Гэта датычыцца: 
а) шляхоў, па якіх навіны траплялі ў рэдакцыю (за выключэннем таго, што 
ў сярэдзіне xvii ст. да кракаўскага паштовага вузла дадаўся яшчэ гданьскі); 
б) спецыфікі падзелу інфармацыі на краёвую і замежную; в) асаблівасцей 
адбору навін паводле іх актуальнасці для грамадзян Рэчы Паспалітай і інш. 
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Што датычыцца “Навін грозных…”. Галоўная выснова, да якой мы прый-
шлі, фармулюецца наступным чынам: існаванне кірылічнага дакумента 1562 г. 
выдання з такой назвай малаверагоднае. Тым больш выклікае сумненне Нясвіж 
як месца друку “газеты”. Больш верагодна тое, што С. Окса і нямецкія выдаўцы 
“выключна жахлівых навін” аб узяцці Полацка Іванам iv абапіраліся на 
рэляцыі, якія складаліся “русінамі”, праваслаўнымі жыхарамі Вялікага Княства 
Літоўскага. 

Самае галоўнае пытанне, якое ў сувязі з гэтым узнікае: ці варта гісторыю 
беларускай журналістыкі пачынаць з 1563 г. (з “Навін грозных…”)? Пры ўсёй 
катэгарычнасці нашай папярэдняй высновы адказаць адназначна на гэта пытанне 
ўсё ж нельга. І перадусім таму, што яго фармулёўка мае, хутчэй, ідэалагічны, 
чым навуковы змест. На мяжы xvi–xvii стст., падкрэслім гэта яшчэ раз, не 
існавала і яшчэ не магло існаваць беларускай нацыі. Адпаведна, чакаць таго, што 
ва ўлонні полілінгвальнага, шматэтнічнага і шматканфесіянальнага, саслоўнага 
грамадства Вялікага княства з’явіцца відавочная, не падлягаючая сумненням 
праява менавіта беларускай журналістыкі – значыць, ужо першапачаткова 
спадзявацца на пажаданае, але ў істоце сваёй (зважаючы на гістарычныя ўмовы 
развіцця нашага народу) малаверагоднае. 

На наш погляд, у дачыненні да xvi–xvii стст. трэба, па-першае, вы ка-
рыстоўваць больш гнуткую, прыдатную да разумнага моўнага камп ра місу на-
вуковую метадалогію, якая дазволіць не адкідаць іншамоўныя не пе рыя дыч ныя 
выданні, якія маюць дачыненне да Беларусі (паводле месца выдання, тэ ма ты-
кі, аўтарства і інш.). Пры такім падыходзе пражскія “Навіны грозныя…” цал-
кам упісваюцца ў гісторыю журналістыкі Беларусі (менавіта гэты тэрмін мы 
прапаноўваем ужываць). Як, зрэшты, і прааналізаваныя вышэй выданні Яна 
Карцана.
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