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²
Напередодні святих апостолів Петра і Павла 1590 року 
замітний був із самого ранку на Перемиськім шляху в 
Новому Самборі, довкруги церкви святого апостола Пи-
липа, незвичайний рух.

Ця церква стояла край високого берега, серед хат, де жили право-
славні. Тоді, на підставі королівського розпорядку, не вільно було 
всередині городських мурів ставити православних церков. Цього 
дня з’їздилися православні з усіх сторін і ставали на площі недалеко 
церкви. Ціла площа заставлена возами різного роду. Вози з плетени-
ми полукішками, з полукішками із липової кори або дощинок, з кова-
ними або босими колесами. Поміж ними роїлося від людей у різних 
одягах. Одні поприїздили з жінками на возах, другі на конях або по-
приходили пішки. Народу і не злічиш: у полотняних свитках та в си-
ніх шляхетських капотах1, в чоботях або постолах2. Жінки повбирані 

1  Верхній одяг у галицьких міщан (Тут і далі — прим. ред.).
2  М’яке селянське взуття з цілого шматка шкіри без пришивної підошви, 

яке зазвичай носили з онучами, прив’язуючи до ніг мотузками.
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святково, аж мерехтіло в очах од різних кольорів, — начеб того мако-
вого цвіту натикав.

Найбільше було шляхетських капот. Ціла самбірська земля, від 
річок Верещиці, Дністра і Стрию аж до Карпатських гір, мала тут сво-
їх заступників. Народ стояв купками і гуторив усюди на одну тему: 
цього дня мав приїхати до Нового Самбора перемиський владика 
Стецько Брилинський із Спаського монастиря, куди він у той час, не 
почуваючи себе безпечним на владичому престолі в Перемишлі, пе-
ребрався жити.

Владика заповів свій приїзд на це велике свято, щоби відвідати 
свою паству та підтримати у людей православного духа.

В Самбірщині, що належала до королівщини, було найбільше ма-
лоземельної української шляхти, а вона, хоч їй переслідували право-
славну церкву, найзавзятіше її держалася, не дала себе нічим відстра-
шити.

Не було закутини на цілій Україні, де би жило стільки тої шляхти, 
що тут. Шляхта жила в збитих одноцілих громадах, почувала в собі 
силу, держачися разом, була всупереч свого вбожества бадьора, і вона 
одна була сильною опорою благочестя. Цілі села — Чайковичі, Біли-
на Велика, Лука, Ортиничі, Гординя, Кульчиці, Городище, Сілець, Бе-
режниця, Бачина, Топільниця, Явора, Комарники, Ільник, а далі в 
Стрийщині: Крушельниця, Корчин — були густо заселені шляхтою, 
що виводила свої шляхетські клейноди ще від князя Льва, дорожила 
ними і, хоч як намагався польський уряд взяти їх у підданство, стоя-
ла твердо за свої вольності і за православну церкву.

Як тільки розійшлася вістка, що приїде їх владика, такий самий 
шляхтич, як і вони, Стецько Брилинський, то по цілій околиці мов 
запалив: з усіх сторін напливала шляхетська братія.

На площі було дуже глітно і гамірно. Говорено про переслідування 
православної церкви, про відступництво великої шляхти. Міркува-
ли про те, чому владика не живе в Перемишлі. Тут і там давалися 
чути голоси погрози. Один бадьорий шляхтич у синій капоті, з шаб-
люкою при боці на ремінці вигукував завзято і піддавав думку, щоби 
шляхта силою ввела владику на його перемиський престол і держала 
гонорову сторожу біля його особи, коли б латинство захотіло йому 
яке лихо заподіяти.

— Силою постоїмо, панове-браття, за нашим правом і тих соба-
чих синів на шаблях рознесемо.

Заповідалася пречудна літня днина. Сонце вже високо піднялося 
та стало добре припікати.
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Отець Атанасій, монах Спаського монастиря, що був при церкві 
святого Пилипа парохом1, а заразом в одній особі завідував церков-
ною школою, від самого ранку був на ногах і всюди робив порядок.

Усі сподівалися приїзду владики зранку, тепер стали нетерпели-
витися, чому його досі нема? Дехто завважив, чи не приключилася 
дорогому гостеві яка пригода по дорозі.

— Яка ж тут може бути пригода? Владику супроводжують Береж-
ницькі та Бачинські. Шляхта певна, не допустить.

— То добра шляхта і певні люде, то правда, — говорив пан Сі-
лецький Яким. — Але не завадило б, якби ми так, зібравшись у гур-
ток, виїхали на конях назустріч, — було б то і гарно, і почесне, і вла-
диці було б це мило, що ми його шануємо.

— Й не гаючись треба так зробити, — обізвався старий Грицько 
Жмайло, або Цьмайло, з Кульчиць. — Ану, панове-браття, на коні, та 
й з Богом! Я їду з вами.

— Добре так, — гукали скрізь, — веди нас, пане Гри цьку!
Шляхта стала розходитися до коней. Дехто мав верхового коня 

напоготівлі, інші випрягали з возів, а дехто позичав коня в сусіда.
Грицько Жмайло-Кульчицький був собою замітний чо лов’яга. Се-

реднього росту, кремезний і плечистий дідуган, з білим як молоко 
волоссям, з довгими сивими вусами. Одягнений був у капоту з си-
нього сукна, густо позаду збирану, в сивій смушковій шапці із синім 
дном. Був оперезаний цвітистим поясом, до якого прип’ята була здо-
ровенна крива шаблюка.

Найстарші люде говорили, що йому минуло вже сто років. Лице у 
нього було рум’яне і здорове. Не вадило йому, що мав дві борозни на 
лиці і чолі від шаблі. На світ дивився весело сивими очима.

Тим часом шляхта гуртувалася на вільній площі.
Внук Грицька привів йому кремезного коня. Старий вискочив  

справно на сідло, поправився, оглянув гурток, ви їхав наперед гурту і 
скомандував:

— Чвірками! — Відтак оглянувся на церкву, здійняв шапку і пере-
хрестився тричі: — Во ім’я Господнє! Вперед!

Усі зробили те саме, впорядкувалися і рушили за Грицьком. Як 
минули вже хати перемиського передмістя, вони розділилися по 
обидва боки дороги і їхали незамітно поміж придорожніми вербами.

Старий Грицько вийняв з кишені люльку, набив тютюном і викре-
сав огню. Він був вдоволений, веселий і усміхався під вусом, не гово-
рячи ні слова.

1  Парафіяльний священик.
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Проїхали так, гуторячи між собою, з годину, аж помітили з другої 
сторони ватагу людей, що проти них їхала.

— Се, певно, владика! — заговорили всі майже в один голос.
Так воно і було. Серединою дороги їхала коляска. Видно було зо-

лотий хрест владичий, від якого відбивалися яркі промені сонця.
— Нуте, панове-браття, ушикуймося на дорозі як слід і так 

під’їдьмо достойно і з повагою, — говорив один із шляхти.
— Тихо там! — гукнув Грицько до своїх. — Ховатися і шаблі на-

поготові!
Тепер усі завважили, що під лозами над Дністром коїться щось 

незвичайне. Щораз більше людей виїздило з ліз і ставали рядком. По-
чет владичий зближався щораз. Здається, що ніхто з них не міг бачи-
ти, що над Дністром дія лося.

Навпаки, Грицько бачив і одних, і других. Його варта, їдучи, кри-
лась між вербами, і ніхто ані з дороги, ані від ліз не міг її завважити.

Ті, що супроводжували владику, вважали себе безпечними. Весе-
ло гуторили, а для увеселення владики заводили герці, перебігалися, 
підкидали вгору шапки і відтак їх ловили в повітрі. І з того вийшло 
замішання в цілому гурті, аж наблизилися до того місця, де стояла 
підозріла громада під верболозами.

В ту хвилю громада заревла пекельними голосами “алагу!” і, мов 
яструби, кинулася з шаблями, списами і ломаками на владичу дру-
жину. Набіг був несподіваний. Шляхта, що супроводжувала владику, 
не вспіла впорядкуватися до оборони, як на них напали з усіх боків і 
стали бити.

Тепер Грицько виїхав на середину дороги і, добуваючи шаблі, 
гукнув: 

— То не жарти, пани-браття! На дорогу! Шаблі в руки і скоком! В 
ім’я Боже!

Старий наче відмолодів. Стиснув коня і почвалував передом, а 
шляхта лавою за ним.

Прискакали в саму пору.
Багато Бережницьких та Бачинських лежало на землі побитих та 

покривавлених. Їхні коні, позадиравши хвости, налякані, розбігали-
ся на всі сторони. Якийсь забруднений голодранець простягнув руку 
до сивої владичої голови, як у тій хвилі прискочив Грицько і одним 
ударом відрубав йому руку. Кров жбухнула на владичу одежу. Жмай-
лова дружина рубала завзято куди попало. Отямились і Бе режницькі 
та Бачинські і собі стали відбиватися. Боротьба тривала коротко. На-
пасники, побачивши перемогу, стали втікати в лози. За ними пусти-
лися навздогін, ловили та в’язали мотузками.
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Грицько став перепитувати бранців, хто вони і хто їх на таке зло-
чинство підбив. Вони призналися, що їх згуртував якийсь ксьондз із 
Самбора, обіцяв заплатити по золотому і дати коня, а вся добича буде 
їхня.

Була тут всіляка збиранина: були татари, волохи і голота самбір-
ська.

Грицько видав короткий засуд:
— Усіх на гілляку! — Він вказав на якогось кремезного татарина і 

приказав: — Повішай усіх, а тебе пустять на чотири вітри. Ти, Про-
копе, тут останешся, — каже до свого внука. — Останешся тут з кіль-
кома шляхтичами і допильнуєш, щоби так було зроблено, як я при-
судив, я, Грицько Жмайло-Кульчицький!

Татарин зараз засукав рукави і брався по одному вішати на 
вербі.

Грицько скомандував:
— Рушай до города!
— Пане Грицьку! — гукала шляхта. — Владика вас кличе до себе.
Грицько зміркував, що згаряча не привітався з владикою, і стало 

йому ніяково. Зблизився до владичої коляски, як винуватець, зліз з 
коня, зняв шапку і взяв владику за руку, щоби поцілувати.

— Не слід тобі, пане-брате, цілувати мене в руку, ти мій спаси-
тель, а і віком від мене старший. — Владика поцілував його в голову і 
обняв рукою за шию.

— Либонь, що старший, та все ж ваша милість великий достой-
ник нашої церкви, а я вірний син тої церкви.

— Спасибі тобі, брате, з цілого серця, спасибі, і вам усім, мої діти, 
що виручили з нещастя. Сідай, пане Грицьку, біля мене. Маєш до того 
повне право. Скільки тобі літ?

— Пішло вже на другу сотню, ваша милість, — говорив весело 
Грицько, сідаючи до коляски. Може, був би на те не зважився, та вла-
дика таки насилу його втягнув.

— Благословення Господнє на тебе і твій увесь рід, — говорив 
владика, благословляючи його хрестом. — Велика у тебе сім’я?

— Славити Господа небесного, і злічити не можна. Я вже й прав-
нуками величаюся.

— Сини мої любі, — говорив владика, звертаючись до шляхти, 
що густо обступила коляску, — ви одинока підпора нашої благочес-
тивої віри і церкви!

Він устав у колясці і благословив довкруги хрестом.
Грицькові було пильно приїхати до міста, де всі нетерпеливо ви-

жидали, тож сказав:
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— Преосвященний отче, нам пора. Народ мног вижидає вашу 
милість, як спасителя.

Владика призволив, і Грицько дав знак, щоби рушали.
— Пане-брате, — каже владика, — ти дуже жорстоко поступив з 

тими людьми.
— На те вони заслужили, таке воєнне право.
— Не по-християнськи…
— Вони теж не по-християнськи поступали собі.
— А на мою просьбу ти б не помилував їх? Заберіть собі їхню до-

бичу воєнну, та й годі…
— Просьба вашої милості для мене приказ. — Грицько встав і ве-

лів візникові станути. Відтак каже до одного із шляхти: — Скоч до 
Прокопа зараз, скажи, що на приказ їх милості я їм усім дарую життя, 
але по двадцять п’ять київ мусять дістати, та й годі! А на добичу во-
єнну я не числю, ваша милосте, — каже, звертаючись до владики, — 
стільки тої добичі, що кіт наплакав, то голота…

Поїхали далі.
— Бог тебе напутив, мій брате, що ти в саму пору прибув на 

поміч .
— Воно нічого без Божої помочі і Божого напучення не робиться, 

— каже Грицько, знімаючи шапку і хрестячись побожно, — але я за-
здалегідь розвідав, що коїться. Нині вранці їхав я з моїми кульчича-
нами у город повітати вашу милість… Уже під самим городом, зараз 
біля замку, дивлюсь, а там, за валами, шикуються якісь люде на ко-
нях. Вони мене не бачили, як я обережно до них наблизився. Було 
мені це підозріле, сам не знаю чому. Сама збиранина, голодранці. Від-
так побачили мене, та й нічого — не зачіпають, навіть не звертають 
на мене уваги, а далі всі шнурком потягли на цей бік по Дністрові. 
Мене наче промінь Божий освітив: еге, гадаю, звідтам над’їде влади-
ка, хіба ж вони на його повітання їдуть?.. Догадався я чогось недобро-
го і лише на вус намотав. Та, видко, Дух Святий не лише мене освітив, 
бо ось я йно готовивсь скликати шляхту, як один випередив мене, 
висказуючи побоювання щодо безпеки вашої милості… і все в пору, в 
Божий час склалося.

— Ти, пане-брате, бувалий чоловік…
— Бував по Божому світу, з козаками волочився, два сини там по-

клали голови, — ми татарву шарпали, — а я таки на старості літ вер-
нув у рідне село, свої кості тут зложити, коли мене Господь покличе.

— Дуже я тобі вдячний, що ти помилував тих людей, стільки було 
би душогубства через мою особу. Не подумав ти, що їх краще під суд 
віддати. В Самборі ж обов’язує магдебурзьке право…


