
Павло Тетера та львівська Ставропігія.
ПодаГв'Жгтола Апдрусяк.

В списку членів львівського ставропігійського братства зна
ходяться імена двох українських гетьманів Івана Виговського та 
Павла Тетері.1) Членами львівської Ставропігії стали оба вони 
вже після їхнього уступлення з гетьманського уряду, коли пер
ший був київським воєводою,2) а другий брацлавським та ніжин
ським старостою.3) З того часу маємо також джерельний матеріял 
до їхніх зв’язків з братством.

Необильні згадки про зносини Виговського з львівським 
братством4) нас не дивують; це ж зносини високопоставленої 
людини, що без сумніву цікавилася долею православної суспіль
носте, з людьми, що гуртувалися для оборони тієї ж перед на
ступом латинників і уніятів. Зате більш інтересними є для нас 
зносини Ставропігії з Тетерою, що як гетьман полишив по собі 
недобру пам’ять,5) а в останніх роках свойого життя був в близь

х) Архивъ Юго-зап. Россіи, ч. І, т. XII, ст. 485.
2) Виговський вписався в члени братства 13 листопада 1662 р. 

(А. Петрушевич: Сводная галицко-русская Лѣтопись съ 1600 по 1700 г:, 
Львів 1874, ст. 134).

3) Дата приступлення Тетери до членства Ставропігії не відома, 
одначе під заявою приступлення в члени е підписаний він ось як: „Pa
weł Tetera Bracław. Niżyn. starosta“ (Ibid., ст. 162—163).

4) Збереглися згадки про гостину Виговського в братстві, дару
вання Ставропігією йому книжок та про прохання братства до Вигов
ського о заступництво в ріжнпх справах (Арх. Ю. 3. Р. ч. І, т. XI, ст. 181, 
462, 574, 576; т. ХП, ст. 333 ; т. X, ст. 627-628, ч. ССХХХІII, лист Ста
вропігії до Виговського після смерти київського митрополита Діонисія Ба
лабана в справі вибору нового митрополита та звороту ліхтарів і срібла, 
забраного при окуні міста з братської церкви в часі „пилявецької екс
педиції“.).

5) Перш за все виновник смертп І. Виговського (В. Гарасимчук: 
Смерть І. Виговського. Ювіл. Збірник на пошану М. Грушевського, І; 
Київ 1928, ст. 205—216), ізза чого Юрій Хмельницький в листі до 
Я. Собєского в 1669 р. висловлюється про нього ось як: „ten filius per-
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ких зносинах з єзуітами. Цікаве, що зносини Тетері з львівським 
братством та його коншахти з єзуітами припадають майже на 
той самий час.1)

ditionis et hom o aboiiabilis T etera, om ni dolo plenissim us, a c  sanguine 
innocentissim i W y c h o v ii  zm aran y“ (Ibid ., ст. 2 1 6 ; F . K lu czy ck i: P ism a 
do w ieku  i spraw  J. S ob iesk iego , т. І, я. І, ст. 455, ч. 213). Після уступ- 
лення з гетьманського уряду вивіз Тетера в Полыцу знаки гетьманської 
влади, гетьманські скарби, архів та майно й козацькі армати та аму
ніцію; звороту того всього жадав від польського уряду гетьман Доро
шенко (Акты Ю . 3. Р. т. V III, ст. 2 3 0 ; т. IX , ст. 164, 307 і 310 -  3 1 1 ; 
І. Крипякевич: До історії укр. Державного Архіва в ХѴН в., Записки 
т. 134, ст. 7 3 — 74). Домагаючись звороту українського державного майна, 
вивезеного Тетерею, Дорошенко не забував й про поодиноких людей, 
що опинилися в Поіьщі завдяки Тетері. В справі вивезеної Тетерою 
сироти по козакові Ковалевськім (Акты 10. 3. Р. т. IX , ст. 310) писав 
Дорошенко до львівського єпископа Йос. Шумлянського з Чигирина, 
24. V . 1673 р . : „L u b o  na pam ięci m oiey  m iałem  zaw sze, iednak  nie 
trafiło m i się ustnie przypom n ieć w aszey  m iłośc i pastersk iey  o K ow a- 
low szczan ce , k torey  ch oć  żadnym  opiekunem  у  patronem  po śm ierci ro 
d z iców  iey , T etera  n ieb oszczy k  nie będąc, ze w szystk im  one w  sum m ach 
у  w  ro żn y ch  splendorach  у  fantach ubóstw em  zaprow adził z U krainy 
do P o lsk iey , у tak na n iepow ierzen ie  puścił, ze teraz n igdzie  tam  słyszę 
przystan iszenia  niem a, a co  w iększa  podobn o czy  nie katholiczka  b y d z  
przym uszona, m nie zas tu zaw sze krew ni iey  prozba  sw oią o w yszu 
kanie z tam tych  k ra iów  zadaia  tu rb a cy a : tedy  teraz listow nie śm iem  
w aszey  pastersk iey  m ości py ta ć  się у  upraszać, iezeli w asza pasterska 
m osc  w iadom y iest, racz  ze m i z łaski sw ey  ozn aym ic, gdzie  ona у  p rzy  
k im  zostaie ta K ow alow szczan k a , a iesliby  m ożna у p rzy czy n ę  do je g o 
m ości pana m arszałka у hetm ana k oron nego  w nieść, żeb y  ia w olno kazał 
sam na U krainę do o y cz y z n y  у k rew n ych  tak odpuście , ia k ob y  on ey  
n igdzie  w  drodze  zadn ey  p rzeszk od y  za obm yślen iem  iegom osci b y d z  
nie m o g ło .“ (In d . Rei. Castr. H al., t . 434. ст. 1280, облита з 24. Y II . 1677).

x) В 1668 p. записує Тетера свою маєтність Висоцьк на Поліссі, 
свої суми на маетностях Колки на Волині та свій дім на Сольці у Вар
шаві на фундацію єзуїтської колеґії у Варшаві під умовою, що до кінця 
його життя платитимуть йому щорічно по 8000 зол. поль. (Е . R u lik ow - 
ski, S łow n ik  geogr. ziem  polsk ich , т. X IV , Варшава 1895, ст. 117). Ізза 
цього запису Ю . Бартошевпч (E n cyk l. pow szechna O rgelbranda, т. X X V , 
Варшава 1867, ст. 237) і П. ПІафранов (Замѣтка о гетманѣ Павлѣ 
Тетерѣ, Кіев. Стар. 1890. V II, ст. 128—129) вважають, що Тетера став 
католиком. Хоч Тетера в часі процесу з Пясочинським за впсоцькі ма
етности зізнав дня 5 листопада 1669 р. в краківськім ґродськім уряді, 
що він : „m ultis lassatus curis bellicis  reliquum  annorum  suorum  cursum  
ad m erendam  D ei g loriam  con secrare cupiens, castrorum  regim ini re- 
nuntiavit, iterque petendi Rom  am  v idendique loca  sacra in animum in- 
duxit. Q uae om nia postquam  anim o deliberato constituisset, bonaque sua 
haereditaria in fundationem  co lleg ii Varsaviensis Societatis Iesu de n ova  
rad ice  ultro libere et ben evo le  iuxta constitutiones regn i recogn ov isset.“
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Вступаючи в члени львівського ставропігійського братства 
Тетера висловлював свою радість із-за того, що він став спів- 
братом і слугою в тім побожнім православнім львівськім брат
стві. Прирікав, що буде разом з братчиками „в кожних справах 
і потребах, так публичних, як приватних, так успішних як і про
тивних (безуспішних) за цілість божої церкви і львівського брат
ства ставати так, щоби за підняте для святого імени невдатне 
піклування разом з їх милостями панами братством почув голос 
справедливого божоротрибуналу : прійдѣте благословенные Отца 
моего наслѣдуйте...“1 * з) Тому власне львівська Ставропігія після 
смерти єпископа Атанасія Желиборського в 1666 р.8) зноситься 
з „його мил. паном брацлавським старостою, як знаменитим пра
вославної церкви сином“ в справі вибору нового львівського 
владики.8) Коли ж пізніше в часі боротьби Йосифа Шумлян- 
ського з Антоном Винницьким та Яремою Свистельницьким за 
львівську єпископську катедру братство перехилилося більше на 
бік двох останніх,4) звернулося тоді до Тетери з проханням, щоби 
він вистарався на королівськім дворі о заборону для Шумлян- 
ського присвоювати собі та поширювати духовну юрисдикцію 
аж до часу розсудження цієї справи королем.5 *)

Неуриваються зносини Тетері з львівським братством і в 1669 р. 
5 грудня ц. р. дарував Тетера до братської церкви у Львові мощі

(Ind. Rei. Castr. Leop. т. 422, ст. 800), то одначе він не вирікся зовсім
православної віри, бо в 1668—9 рр. маємо власне ці його живі зносини
з львівським ставропігійським братством, а 3 травня 1669 р. писав він 
до ігумена київського Михайлівського манастиря. що хоче йти в черці 
до Печерського манастиря (Акты Ю. 3. Р. т. YIII, ст. 264, ч. 105).

2) А. Петрушевич, ор. с ., ст. 162 -162 . — „M a ią c  cze g o  w in szo 
w a ć  sob ie , iż  m ie B ó g  m oy  grzeszn ika  pow oła ł nad w szelką  god n ość  
m oią, abym  w  tym  pobożn ym  praw osław nym  B ractw ie L w ow sk im  zosta ł 
społbratem  у  sługą. O bligu ię  się zarow no z Ich m osciam i panem  B ractw em  
w  k o żd y ch  spraw ach potrzebach  tak p u b liczn y ch  iako privatn ych  tak 
p om yśln ych  iako  у  p rzeciw n ych  za ca łosc cerkw ie B o że y  B ractw a L w o w 
sk iego staw ać, tak iakobym  za podięte dla im ienia  św iętego n ieudolne 
p ieczolow anie zarów no z Ich  M. M. Panam i B ractw em  posłysza ł g łos  
spraw iedliw ego tiybun a łu  B o s k ie g o : прійдѣ те благословенные Отца моего 
наслѣдуйте... P aw eł T etera  B racław . N iżyn . starosta.“

8) Arx. Ю. 3. P. 4. I. T . X. ст. 636. 4. ССХХХУШ.
3) Ibid., ст. 642. 4. CCXLI. лист львівської Ставропігії до А. Вин

ницького з 10. VIII. 1667.
4) Хоч деякі члени Ставропігії, як Вас. Корендович і Петро Афен- 

дик булп все по боці Шумлянського (Ibid., ст. 222, ч. ХСІХ).
5) Ibid., ст. 650—651, ч. CCXLIII, лист Ставропігії з 12. IV. 1668

до Тетери. , ;
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св. Меркурія. В своїм же даровиннім акті він з великим задово
ленням підчеркує це, що його вписано в альбом членів львів
ського ставропігійського братства.1) А ці зв’язки його з львів
ською Ставропігією зовсім противорічать вісткам, мов би то він 
після уступлення з гетьманства вирікся православної віри. Не міг 
цього зробити пізніше, бо вже в слідуючім році покидає Польщу, 
скривджений в процесі за свої маетности. Удається до Ясс,2) де 
його радо приймає господар, і піддається під протекцію султана; 
з великими почестями приймає його також патріярх. Із-за того 
поляки занепокоїлися, щоби він не погодив, на їхню некористь 
Дорошенка з Ханенком,3) і старалися його знова для себе пози- 
скати;4) у міжчасі тих їхніх заходів Тетера помер в Адріянополі.5)

Зв’язки Тетері з львівською Ставропігією бачимо аж до  
останніх днів його побуту в Польщі. Потверджують це мате
ріали до процесу між крехівським черцем Йоною Зарудним та 
львівською Ставропігією перед судом мійських радних у Львові 
в 1672 р.6) Річ була в тім, що Тетера правдоподібно перед своїм 
виїздом з Польщі зложив у львівській Ставропігії якісь срібні 
посудини; черцеві ж Зарудному належалося від Тетері 3 0 0 угор
ських золотих і він зажадав, щоби братство виплатило йому цю 
суму з полишених Тетерою скарбів. Із-за відмови Зарудний за- 
пізвав Ставропігію перед суд радних у Львові. Цей суд розглядав 
цю справу 16 березня та 14 і 16 травня 1672 р., одначе не роз
судив сторін, хоча Зарудний подав судові королівський декрет, 
що признавав йому слушність його жадання. Супроти того За-

Ł) Ibid., ст. 679 — 681, ч. ССІіПІ; — Петрушевич, ор. с., ст. 163— 
164. — Про своє членство пише Тетера: „nie chcąc у tego taić, za 
nayosobliwsze salutis animae poczytaiąc auspicium, iż in Album tegoż 
świątobliwego bractwa iestem z miłości eiusdem Confraternii ich mm. 
panów collegow relatus et inscriptus.“

2) С. Соловйов: Ист. Россіи, кн. III, т. XII, ст. 414.
3) А. Grabowski: Ojczyste Spominkä, т. П, Краків 1845, ст. 325, 

лист Я. Собєского до хелмінеького еп. Андр. Ольшевського з 13. ѴПІ. 1670.
4) Ibid.; — A. Ch. Załuski: Epistolarum historica familiarum т. І, 

Брунсберґ 1728, ст. 286, копія листа коронного підканцлера до Висоць- 
кого, польського післанця в Туреччині з 3 лютого 1671 р.

5) Ваплав Камінський доносив Я. Собєскому з неволі з Вілгороду 
13. IY. 1671 р., що піеланець, який прибув дня 12 квітня до Вілгороду 
з Адріянополя, приніс між іншим вістку про смерть Тетері (Kluczyeki: 
Pisma do wieku i spraw J. Sobieskiego, т. І, ч. І, ст. 654).

6) Ці матеріяли, вийняті з львівського міського архіва завдяки 
ввічливости його Управп подаю нище (Додаток І —ПІ). За де складаю 
тут Управі мійського архіва у Львові щиру подяку.
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рудний і сеніори Ставропігії відкликалися до королівського суду; 
як розсудив їх король, того я у львівських архівах не віднайшов.

Д О Д А Т О К  І.
16. III. 1672.

Процес між крехівським черцем Йоною Зарудним і львівським ставро
пігійським братством у львівськім радецькім уряді; Зарудний виказує 
свої претенсії до 300 угорських золотих на зложенім Тетерою у Ставро

пігії сріблі.

Actum Leopoli feria quarta ante Dominicam oculi quadragesi- 
malem proxima anno Domini 1672.

Honorabilis Zaradny — Confraternitas ritus Graeci.
In causa et actione in ter honorabilem Jonam  Zaradny, mona- 

sterii Krechoviensis ritus Graeci monachum, actorem ab una, et 
famatos Petrum  Affendik atque Semianum Lawryszewic, tum  et 
alios seniores confraternitatis ad ecclesiam Ruthenicalem  Leopo- 
liensem existentis, citatos parte ab altera, ratione extraditionis et 
restitutionis pignorum  in argento, per olim generosuni Paulum  Te
tera apud eandem confraternitatem  in deposito relictorum , et eun- 
dem actorem, ratione trecentorum  aureorum  Hungaricalium , per 
eundem generosum  Tetera eidem actori debitorumi, concernentium , 
prim um  in officio advocatiali Leopoliensi m ota et vertente, ac tandem  
per viam appellationis ordinariae а sententia eiusdem officii (qua 
extraditio controversi depositi per citatos honorabili actori prae- 
standa, praevia nihilominus sufficienti cautione ab im petitione ci- 
tati facienti est iniuncta) per partem  utram que interposita ad offi
cium praesens consulare Leopoliense devoluta et per expressam  
nobilis et excellentis domini M artini Anczewski, sacrae regiae ma- 
iestatis secretarii et medici, consulis et protunc in locum nobilis 
et excellentis Jacobi Alexandri Josephowicz m edicinae doctoris, 
advocati civitatis istius ordinarii surrogati, relationem  introducta. 
In term ino itaque hodierno ex eadem appellatione legitim e ad prae
sens provenienti, partibus supranom inatis personaliter coram officio 
praesenti comparentibus, eumque term inum  attentantibus, et de 
validitate legalitateque suprainfertae officii advocatialis sententiae 
iure mediante controvertentibus. Officium praesens consulare Leopo
liense auditis partium  controversiis, allegationibus et defensis, iis- 
demque diligenter consideratis et m aturę perpensis, sententiam  
suprascriptam  officii advocalis, u ti de praescripto iuris latam  appro- 
bandam  et confirmandam  esse duxit, prout quidem cum ea tarnen 
melioratione, quod actor cautionem fideiussoriam citatis per cives
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possessionatos praestare debeat, approbavit et confirmavit decreti 
sui vigore.

Super quo officii praesentis decreto suscipiendo necne supra- 
fatus actor ad recolligendum dilationem ab officio praesenti dari 
sibi postulavit, et eandera annuente officio praesenti obtinuit ad 
proximum.

(Acta officii consularis Leopoliensis, t. 72, pag. 1125 — 6, 
series 584).

Д О Д А Т О К  II.
14. V. 1672.

Чернець Зарудний вносить до радецького уряду королівський декрет 
з 5. IV. 1672 р., в якому признається слушність претенсій Зарудного 

до 300 угор. зол. на спадщині по Тетері, зложеній у Ставропігії.

Actum  Leopoli sabbatho pridie Dominicae cantate anno Do
mini 1672.

Rel. Jonas Zarudny — Confraternitas Ruthenica.
Coram officio praesenti consuliari Leopoliensi comparens per

sonaliter honorabilis Jonas Zarudny, m onasterii Krechoviensis ritus 
Graeci monacbus, obtenta relatione fam uli officii praesentis iu- 
ra ti de legitim a fam atorum  Petri Affendyk et Semiani Lawrysze- 
wicz, u ti e t tanquam  seniorum  confraternitatis ritus Graeci ad ec- 
clesiam Ruthenicalem  in  civitate hac sitam  existentis citatione, 
eosdem ad personaliter comparendum acclamari postulavit. Cum 
vero iidem citati acclam arentur et comparent totius confraternitatis 
nomine, suprafatus actor in praesentia eorundem citatorum  com- 
parentium  obtulit et ad acticandum  porrexit m andatum  sacrae re- 
giae m aiestatis de data Varsaviae die quinta aprilis, anno currenti 
millesimo sexcentesimo septuagesimo secundo, e maiori regni can- 
cellaria em anatum  et sigillo eiusdem communitum, m anuque sacrae 
regiae m aiestatis subscriptum , sanum, salvum  et illaesum  omnique 
suspicionis nota vacuum, petens idem m andatum  sacrae regiae m a
iestatis suscipi et actis praesentibus ingrossari. Caeterum praetacti 
sacrae regiae m aiestatis m andati tenor sequitur eiusmodi.

Tenor m andati sacrae regiae m aiestatis.
Michael, Dei g ratia  rex Poloniae, m agnus dux Lithuaniae, 

Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Kiioviae, Voihyniae, Po- 
doliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae Czerniechoviaeque.

Nobilibus et spectabilibus proconsuli, consulibus, advocato et 
scabinis totique m agistratu i civitatis nostrae Leopoliensis fideliter 
nobis dilectis gratiam  nostram  regiam. Nobiles et spectabiles fide-
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liter nobis dilecti. Expositum nobis est per certos consiliarios no- 
stros, nomine et ex parte devoti Jonae Zarudny ad m onasterium  
Krechoviense degentis, quod ille sum m am  trecentorum  aureorum 
Ungaricalium  in specie et num ero per se generoso ac si olim Petro 
Tetera iuxta inscriptionem  chyrographariam  concreditam ex rebus 
seu pignoribus eiusdem olim generosi Tetera propriis, seu in certis 
vasis argenteis, in eodem chyrographo expressis, apud confraterni- 
tatem  ritus Graeci circa basilicam eiusdem ritus Graeci in tra  m aenia 
civitatis Leopoliensis sub titulo assum ptionis Beatissim ae Mariae 
Virginis in fideli deposito existentibus, per eundem  devotum Za
rudny et praem em oratum  generosum Tetera relictis, vindicare et 
recipere volens, dum in officio fidelitatum  vestrarum  advocatiali 
ac demum per appellationes in officio consulari causam  adextradendas 
easdem res et depositum praedictae confraternitati inventaret et 
extraditionem  eorundem pignorum vigore certorum  decretorum ur- 
geret Quod quidem officium consulare dum hac in parte cautionem  
ex possession atis civibus Leopoliensibus statuere iniunxerit, extradi
tionem non obtineret. Proindeque cum leges publicae ac iura omnia 
aequitatisque ratio suadeat, u t unicuique quod suum  est, restituatur, 
m unerique nostro regio in tersit in iuriatis subditis nostris subvenire. 
Monendas esse fidelitates vestras duximus, quatenus ad prim am  
praesentis rescripti nostri intim ationem  praedictum  depositum. apud 
praetactam  confraternitatem  modo praemisso locatum, devoto Za
rudny extradi dem andent, decretoque in uno term ino peremptorio 
extraditionem  adiudicent, ipsique in omnibus praetensiobus sine 
quibusvis retardationibus, diffugiis et procrastinationibus realem  et 
effectivam satisfactionem  praestent. Ita tarnen ne id fiat cum prae- 
iudicio generosi Basilii Iskrzycki u ti omnium bonorum mobilium et 
immobilium post generosum olim Tetera legitim i successoris. Secus 
fidelitates vestrae non facturae pro gratia nostra et officiorum suo- 
rum  debito. Datum Varsaviae die quinta m ensis Aprilis, anno Do
mini millesimo sexcentesimo septuagesimo secundo, regni nostri 
tertio anno. Michael rex. Locus sigilli maioris regni cancellariae.

Post cuius m andati sacrae regiae m aiestatis productionem 
suprafatus actor affectavit iuxta contenta praeinserti sacrae regiae 
m aiestatis m andati controversum depositum sibi extradi et ad idem 
extradendum  citatos per sententiam  officii praesentis stringi et 
compelli.

In contrarium  citati observato cum ea, qua par est et decet 
reverentia sacrae regiae m aiestatis m andato, reassum pserunt 
decretum  officii praesentis anterius ex in stan tia  eiusdem
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actoris latum , а quo quoniam idem actor dilationem super recolli- 
gendum  obtentam, hucusque non expedivit, quatenus eandem ad 
praesens expediat, postulaverunt.

Officium vero praesens consulare Leopoliense suscepto cum ea, 
qua par est et decet reverentia praeinserto sacrae regiae m aiestatis 
mandato, quoniam honorabilis actor recollectionem de suscipiendo 
officii sui decreto cum citatis lato hucusque non expedivit, proinde 
quatenus eandem ad praesens expediat, m andavit decreti sui vigore. 
Super pro officii praesentis decreto suscipiendo necne idem actor 
dilationem dari sibi ad recolligendum postulavit et eandem annu- 
ente officio praesenti obtinuit.

(Ibid. p. 1327 — 9, series 671).

ДОДАТОК 111.
16. V. 1672.

Ставропігійське братство та чернець Зарудний відкликуються до 
королівського суду.

Actum  Leopoli feria secunda postridie Dominicae cantate, anno 
Domini 1672.

R. Jonas Zarudny — Confraternitas Ruthenica.
In term ino hodierno expediendae per actorem honorabilem Jo- 

nam Zarudny de suscipiendo anteriori officii praesentis decreto re- 
collectionis, hic idem actor expediendo eandem recollectionem tarn 
а priori, quam et а posteriori officii praesentis decreto appellavit 
ad iudicia sacrae regiae m aiestatis, petens suae appellationi deferri.

Citati quoque seniores suprafatae confraternitatis sim iliter ap- 
pellaverunt ad iudicia sacrae regiae m aiestatis.

Et officium praesens consulare Leopoliense, quoniam partes 
suprascriptae а decreto supra allegato post curiam  sacrae regiae 
m aiestatis appellationem ad iudicia sacrae regiae m aiestatis inter- 
ponunt, proinde ne per denegationem eiusdem appellationis partibus 
iisdem gravam en aliquod inferre videatur, proinde interpositae ea- 
rundem  partium  appellationi reverenter ad iudicia sacrae regiae 
m aiestatis deferendum  esse duxit, fataliaque prosequendae et con- 
tinuandae eiusdem appellationis spatium  quatuor septim anarum  
praefixit et assignavit, praefigitque et assignat praesentium  vigore.

Tandem actor contra citatos protestatus est de dam nis et litis 
expensis hac in causa perpessis. De cuius nullitate protestationis 
citati illico sun t reprotestati.

(Ibid., pag. 1333, series 674).


