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IV. Оповіданнє очевидця про смерть Ронти.

Подав Мих. Грушевськии.

Кілька років току, видаючи василиянські записки про Ко
ліївщину1), я згадав про оповіданнє очевидця про кару смерти 
над Гонтою, наведене І .  Зелїнськин в його виданню тих васи- 
лиянських записок, приладженім ним до друку, але не випуще
нім цензурою і тепер з архиву цензури переданім до бібліотеки 
львівського університету (с. 47). Я заповів тодїж виданне сеї за
писки, в серії иньших матеріалів, але иньші зайнята забрали мій 
час і увагу тоді', і я тепер, кориетаючи з кількох свобідних 
сторінок в сій книжці „Записок“, хочу сповнити свою обіцянку.

Записка Звлїньского (в примітці до споминів о. Сорочин- 
ського) звучить так:

Naoczny świadek stracenia Gonty wny Adam Koniuszkowski ieszcze 
w  roku 1824 opowiadał w  pewnem zgromadzeniu rzecz następuiącą. 
Przeięty strachem okropnej rzezi na Ukrainie, zabrałem się z moją zoną 
i niemowlęciem, oraz z iednem sługą, któremu także nie dowierzałem, 
i uchodziłem z Ukrainy chcąc się dostać do Lwowa. Aż tu na raz 
wieść gruchnęła, że wkroczyły wojska rosyjskie, że Gonta schwytany. 
Na drugi dzień ziechałem się z woiskiem rossyjskim, a że mi żona za
słabła, musiałem przeto uczepić się poczciwego kapitana i z wojskiem  
maszerować. Wyprzedzał nas oddział jazdy rossyiskiej uprowadzający 
z sobą rozbójników. Nie wiedziałem, dokąd jadą, lecz nie chciałem się 
popuszczać zbrojnych opiekunów, i tak razem z niemi stanąłem w Ser-

*) Записки T. LVII, c. 4 i 17 нотка.
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bach, niby na noclegu. Nazajutrz rano kapitan oświadczył mi, że n a
stąpi exekucya Gonty i jego wspólników, iakoż nie ociągając sie w y
szedłem oglądać, co to będzie. M[n]oztwo ludzi zbiegło się na to w i
dowisko. Rozbójnicy stali —  jedni powiązani, a drudzy okuci, do naga 
rozebrani. Woisko otaczało ich z nabitą bronią, a ksiądz słuchał spo
wiedzi. Przygotowanie do okropnój śmierci nie trwało długo — i za
raz kapitan przeczytał im wyrok, ogłaszający, że za morderstwa, pale
nie, bunty będą wszyscy cwiertowani. Widziałem, jak tych rozbójni
ków jednego po drugim do drzewa przywiązywano. Jednego Gontę 
obnażonego i skrępowanego na zakończenie widowiska zostawiono, 
a resztę wszystkich po jednemu w  pozdlóż siekirami i pałaszami od 
głowy do nóg rębano, czląki-w-koło wplatano, albo na pal wbijano. 
Nieborak Gonta żałosnym spojrzeniem żegnał konających wspólników  
zbrodni, a gdy na niego kolój przyszła, drżał, posiniał, wyrzekł kilka 
słów, oczy mu słupem stanęły, pianę z gęby wyrzucił j jękał tak prze
raźliwie, że aż sobie uszy zatkałem. Jeden z oprawców najpierw wryjął 
mu oko, zastromił na szpilę i pokazywał ludowi, ażeby poznawali, czy 
to jest straszne oko hajdamaki Gonty. Potóm odciął mu rękę i poka
zywał ludowi, pytając, czyli ta ręka wymordowała mieszkańców Ukra
iny, niemowląt, kobiet, starców i duchownych w Humaniu, a gdy od
powiedziano, że ta ręka mordowała niewinnych, oprawca zatkał ją na 
pal, a tern czasem przedrwiwał z Gonty, pytając go po rusku, gdzie 
się rodził, czyli ma żonę, ojca, matkę, dzieci ? Gonta w okropnych bo
lach klął nielitościwego oprawcę, a gdy mu drugą rękę ucięto i obie- 
dwie nogi, dostał nadzwyczajnych konwulsyi, zaczął zębami zgrzytać, 
krwią pluć, jęczać przeraźliwie, strasznie. Oprawca rozpruł mu brzuch 
i snuł kiszki, wreście wyrwał serce. Krew strumieniem trysknąła. Gonta 
typnąl kilka razy białkami, lecz juz nie żył. Odcięto mu głowę, w y
wleczono język i za język do pala przybito długim brytnalem, i tak do 
góry podniesiono. Serce także na pal wbito, tolub na kole położono 
i na każdem palu przylepieno napis: Gonta, Gonta, kilkanaście razy. 
Kapitan zaraz wysłał sztafetę do Warszawy i kazał po wszystkich m ia
stach ogłaszać, ze Gonta iuż stracony.

Powieść tą w  dosłownie wypisałem i w  oryginale do wiadomości 
powszechnej przedrukowane podaję.

Оповіданно, як бачимо, значно ріжнить ся від загально 
принятої версії, пущеної в курс виданнем Рачпньского і кано
нізованою, так би сказати, звістною біоїрафіею Гонти, написа
ною Антоновичом*). В тій версії f з Гонти живого деруть

*) Иваиъ Гонта — Кіевская Старина 1882, XI, с. 275, переклад 
в Рус. Істор. Бібліотеці, т. XIX.
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шкуру, він терпеливо вносить сї муки з понатку, але нарешті 
терпець його уриваєть ся, і він попинав кричати про наказ ко
роля чи грамоту цариці. Се дерте пасів і терпеливість Гонти 
при сих муках становить характеристичну прикмету, що лучить 
в одну їрупу ріжні оповідання, досить відмінні в подробицях. 
Вони покликують ся на очевидців, але ріжні варіації сих опо
відань показують, скільки белетристики внесено було в сї по
дробиці. Сорочинський і Мошиньский в своїх мемуарах не зга
дують про дерте шкіри, говорять тільки про четвертование. Наш 
оповідач, говорячи, як „наочний сьвідок, не згадує про дерте 
шкіри теж, а від оповідачів першої ірупи ріжнить ся тим, що 
замість стоіцізму Гонти з яким він прийняв кару, описує дуже 
драстично страшенну депресію його в момент кари.

Коли маємо перед собою оповіданне, записане не більше не 
меньше як 56 літ по епізоді, хоч би від самовидця, трудно ду
же велику ціну привязувати до ріжних детайлїв. Але й всі инь- 
ші оповідання походять з переказів, і записані з виразною бе
летристичною закраскою. Помирити їх в основних моментах 
з оповіданнєм нашого оповідача можна б, прийнявши, що екзеку
ція над Гонтою тягнула ся справді кілька день, як оповідають 
деякі з першої ірупи1), і що в перших днях Гонта, коли дерли 
з нього паси, показував великий стоіцізм, але по кількох днях 
екзекуції він був зломаний, і при останніх стадиях нелюдських 
мук справді* проявляв такий упадок духа, як описує наш 
очевидець, що міг попасти як раз уже на останню стадию сеї 
екзекуції.

Тільки й се оповіданне, як і всі иньші нам звістні, треба 
приймати, як півбелетристичні, cum  grano salis.

*) Лїпонан каже, що ся еквекуція була возложена на ділах 14 
день, і тільки через те, що' Гонта став згадувати про накази короля, 
Бранїцкий, занепокоєний тин, казав його на третій день зарізати і дальшу 
екзекуцію робити вже на його труні.


