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СМЕРТЬ ІВАНА ВИГОВСЬКОГО.
Вибір Павла Тетері на гетьмана України з початком 1663 р.—се доказ 

•безсилля козацтва і доказ політичного декадентизму. На оправдання су
часних лишається хіба факт, що на нім зразу не пізналися, хоч він все 
грав дуже визначну ролю. Своє обличчя, яко зверхника, патріота і чоло
віка, він відслонив доперва яко Гетьман України і з сього уряду полишив 
по собі чорну пам’ять. »

По смерті Б. Хмельницького є він безглядним поклонником польської 
орієнтації. Та се нічого злого,—але що далеко прикріше,—є він від часу 
заключення гадяцького трактату тайним коресподентом і інформатором 
двірських кругів, а передовсім пізнішого канцлера, біскупа М. Пражмов- 
•ського у всіх справах українських г). Не дуже він дорожив Україною: за
бавившись в 1660 і 1661 р. довший час у Польщі при дворі, не хоче вже 
більше на Україну вертати 1 2), а вернувши геть на прозьбу двора яко комі
сар,скоро завдяки своїм впливам при дворі, грошам та приязні з Юр. Хмель-, 
ницьким, здобуває по його резигнації з гетьманства »"булаву. Для набуття 
багатств, за якими він все гонив, яко вдовець по сестрі Виговських, жениться 
він з донькою Б. Хмельницького, вдовою по Данилі Виговськім, яка, як 
в Польщі говорили, внесла йому мільйон злотих п. готівкою 3).

Як був у Польщі, двірські круги сватали його з панною з Фравцімеру, 
кревною руського воєводи Ст. Чарнецького, знаного безглядного ворога 
козацтва (кат України). Залицявся вже з України до якоїсь панни Васі- 
левської, кревної латинського львівського «пробоща», але то все—як каже 
■сучасник,—«в однім дні погасила Хмельниченкова» 4). Та на своє нещастя, 
бо пожиття з цею патріотичною жінкою не було і не могло бути. Дуже 
■скоро п. гетьман розсварився з цілою «фамілією»: з Хмельницькими за маєт

1) Ролю Тетері яко конфідента й інформатора найгарніше ілюструє кореспонден
ція канцлера М. Пражмовського в його Копіялі, що знаходиться в бібліотеці А к а 
д е м і ї  Н а у к у  К р а к о в і  під ч. 1065. 2) Б і б л. А к іа д . ; в} К р а к о в і .
Рукоп. ч. 1065. Лист Пражмовського до N з датою 21 і березня 1661 р ., ст. 51.
3) Бібл. Ягайлонська ч. 5. Nowiny ze Lwowa 27 Aprilis 1663. 4) Ibidem.
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кові справи, з Ів. Виговським, тоді київським воєводою, також з приводу 
спадщини й опіки над сиротами по браті Данилі і сестріх).

Що він не був українським гетьманом, найгарнішим доказом є такий 
факт з часів мобілізації у 1663 р. Татарська команда, особливо султан, до
магалися перед походом настирливо усунення Тетері з уряду, яко чужого 
гетьмана. «Barzo ten soltan zle nam stawia, posłał po Sierka, ze go chce 
uczynić Hetmanem kozackim, bo Tetera iest królewskim Hetmanem, nie ko
zackim»,—пише канцлер Пражмовський до одного із своїх приятелів 2). 
В Польщі за се прийняли його вибір з ентузіязмом 3), а духовні круги 
ділились радісною новиною, що дістали зичливого й певного для корони 
гетьмана, бо Виговський усе против Польщі конспірував. Комунікували 
також, що п. гетьман почав уже чистку, що почав усувати собі незичливих 
полковників 4).

Серед таких відносин до оточення годі було думати про розвязання 
важних державних проблем, до яких належало зміцнення ослабленої вій
нами та поділом на дві частини України. Без сумніву, що об’єднання Укра
їни було найгарячішим бажанням усіх патріотів, але переводити се за по
міччю польського меча й татарського аркану, як сього хотів Тетеря, свід
чило, що п. гетьман не знав душі народу та його відпорности.

На щастя гетьмана конвеніювали тоді його плани з інтересами корони 
і дійсно Польща зорганізувала великий, а заразом і останній свій похід на 
покорення Правобережжя і, як було в плані, також і Москви. Ситуація 
де в чім була подібна до ситуації з р. 1659. Тільки, що тоді кампанія против 
Москви мала український характер, в армії мали перевагу Українці, а те
пер було навпаки: значну перевагу мають Поляки з Татарами, а полки 
козацькі творять значну меншість. Провід спочивав у руках короля і Ст. Чар- 
нецького. З огляду на те, що се поза моїм іьтересом давати ілюстрацію сеї 
зимової кампанії (вересень 1663 р.—березень 1664 р.), зазначу тільки деякі 
найважніші моменти. Інтересно: спочатку все йшло досить добре. Задні
прянські міста не ставляли спочатку опору, здавалися часто добровільно, 
але зазначували, що се чинять для своїх, особливо для наказного гетьмана
І. Богуна, якого Тетеря вмів позискати. «Богун вірно нам ставиться, — 
пише сучасний кореспондент, — за його намовою особливо здаються міста 
і приносять королеві обедієнцію. І на його ім’я прибуває чим раз більше 
війська» 5). Але поволі стали обставини зміняти ситуацію на некористь *)

*) Докладних реляцій про маєткові спори і про заграблення Тетерею скарбів 
Б. Хмельницького не маємо. г) Бібл. Акад. Рукоп. ч. 1065. Лист Пражмовського до 
воєводи Вченського з дня 3 жовтня 1663 р ., ст. 522. 3) Т. Korzon: Dola і niedola 
Sobieskiego, t. 1, ст. 187. 4) Бібл. Акад. Рукоп. ч. 1065. Копія листу k-dza Kas
prowicza (зі Львова) до k-dza Mańkowskiego Rektora... в Кракові з дня 17 квітня 
1663 р ., ст. 539. 5) Бібл. Осолінських у  Львові, ч. 189. Nowiny z. d. 6 жовтня 1663- 
р., с. 1519.
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Поляків, а робила то обсервац'я союзників пана Гетьмана, а саме обсерва
ція їх безглядної варварської воєнної етики, яка переконувала жителів 
Задніпров’я у виключності будучого співжиття з Поляками. Часті масові 
екзекуції смерти при здобутті міст, або віддавання полонених у татарську 
неволю 1), ловля й торгівля людьми навіть на місці (за листок тютюну 
можна було купити чоловіка), масові транспорта живого товару до Криму, 
ґвалти й зловживання жовнірів по кватирах, обрахунки панів з давніми 
підданими, все се були чинники, яким головна команда не вміла запобігти— 
мимо видаваних часом заказів, які чинили далеко більше на користь Брю- 
ховецького й Москви, ніж їх універсали й агітація, поминаючи вже зле 
зорганізоване постачання й реквізиції таких речей, як одіж (кожухи, чо
боти). Упір ріс чим раз кріпше і поволі сам від себе витворювався підклад. 
настрою до національного загального протесту. Читаючи листа з поля 
війни, вчувається тільки знеохочення, зденервовання й нестримана охота 
вирватись з цього пекла, відчувається й предчуття безцільности праці... 
і чогось недоброго.

В кінці безвиглядність ситуації зродила в українськім війську зневіру 
й знехоту до діла, через се пішли підозріння про зраду, допити, арештування, 
а 27 лютого з наказу польового суду поклав свою голову під розстріл слав
ний і знаний по всій Україні І. Б о г у н — як кажуть коротко сучасні 
реляції — за зносини з ворогами. Писаного документу історія ще досі 
не доставила.

Український нарід, як у р. 1659, загородив Полякам дорогу до Москви.- 
І так сама Сіверщина з незначною допомогою Правобережжя й Москви 
своїми вже на той час лихими твердинями положила в «перемарші на Мо
скву» бар’єр, об який заламалося гостре вістря початкового воєнного 
розмаху. Армія сточилася до половини.

З огляду на те, що Москва не спішила з трактатами, а тільки нове вій
сько готувала, то велике українське повстання на цілім Запіллю й на поль
ськім Правобережжі, яке в лютім вже надобре розгорілося, було тільки 
знаменитим засобом до ратування чести, до зліквідування легкодушного 
й відповідального підприємства. Король чим скорше вернув через Литву 
до Польщі, а на Україну до усмирення повстання вислано передом Тетерю, 
а пізніше за ним воєводу Чарнецького з Ів. Собіським.

Розгляньмо тепер ближче українські справи, а саме — се повстання.
Як р. 1659, так і тепер, реконструюючи випадки з доволі припадко

вих і уривкових згадок, приходимо до погляду, що ідея повстання вийшла 
з ідеології вузького кружка, зложеного з найповажніших авторитетів, які 
тоді були на Україні. Річ ясна: війна тягнулась довго, вислід був непевний,, 
чутки ріжні приходили з терену війни. Можна було сподіватися, що за не- *)

*) Ibidem, ст. 1540. Fortecze ukraińskie obiecały wszystkie się zaraz zdać królowi. 
J. Mci., skoro Tatarzyn s pola ustąpi, alias wolą się do ostatniego bronić.
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вдачу уряд схоче пожертвувати Тетерю; нічого дивного, що найкомпетент- 
ніші чинники на Україні уважали за конечне зостановитись над положен
ням і приготовитись до всяких евентуальностей, щоби час не застав не при
готованими. Звідси то листування, з ’їзди, порозуміння між найважнішими 
діячами, але се конспірацією не було, хоча декому могло так видаватися, 
ї ті невинні порозуміння не були звернені против Польщі, хіба тільки 
проти Тетері, всюди зненавидженого, одного з чиновників сеї безрезультат
ної та руїнної війни. Від кого вийшла ініціятива до порозуміння і як до 
сього складу осіб прийшло, про се не знаємо, та воно йшло все незвичайною 
природньою дорогою. Якщо домашній спір між Тетерею та жінкою і Юрієм 
був — як думає король Ян-Казимир — тим огнищем, біля якого розвину
лась «конспірація», в такім разі молодий Ю. Хмельницький і його «факція» 
найбільше працювали проти зненавидженого гетьмана 1). Отже: Юрій 
Хмельницький, сестра його, жінка Тетері Олена, мітрополіт Йосиф Тукаль- 
ський, отаман Сірко і київський воєвода Ів. Виговський—то перші автори 
пізніших подій — так говорять в один голос тодішні польські реляції 
з  України. Якщо так було — то можна догадуватися, що й поважні полков
ники, як Богун, Лісницький, Гуляницький також мусіли бути в контакті.

Тетеря й урядові польські круги переважно тільки самого Виговського 
уважають за головного творця й «принципала». Другий — то мітрополіт 
Тукальський, він «maxime conscius» усіх замислів пана сенатора; вони 
стало між собою листувалися і на них обох у Польщі найтяжче обурення. 
Підозрівають ще тут руку Москви а). Одначе, як знаємо, всі сі особи були 
здецидованими ворогами Москви, а в деяких з них мости до Москви були ціл
ком попалені. Це самі знані свідомі автономісти. Вже то саме, що між ними 
були І. Виговський і Тукальський, про якого виражається сучасник: «правда, 
дцо він Польщі є незичливий, але Москві також не є приятелем» * 2 3), — ви-

*) Арх. Чарторийських, рукоп. ч. 1968, ст. 945. De Lumbres, французький посол 
у  Польщі, записує в своїм деннику, що «розрухи на Україні підняли на Україні всі т і , 
що були вороже (до Тетері) настроєні та що його шваГер Хмельницький багато до сього 
причинився, хоч передніше добровільно зложив генераліят і став ченцем св. Василія, 
казав його ув’язнити й перевести до Львова, а звідси його потім перевезено до Вар
шави на замок. Любомірський і Виговський, який через якийсь час мав також сей 
генераліят, попали в підозріння, що й вони в тому брали участь і порозумілися з Хмель
ницьким, а коли потім Виговському се доведено, на приказ Тетері зістав страчений». 
Король у листі до краківського біскупа пише, що «latały і latają dotąd iego (J. Lubo
mirskiego) subiecta do Sierkow, Brzuchowieckich.pobadraiąc onychdo wszelkich buntów»... 
не тільки Москву, але саме пекло рад-би він порушити. Але се відноситься до 1665 р. 
Бібл. Ягайл., ч. 5, с. 825, лист з дня 8 червня 1665 р.

2) Отець Тукальський, мітрополіт київський, яко всього злого порадник Вигов
ського. Бібл. Осол., ч. 189, ст. 1568, як з резервою виражається автор Hist. J. Ka
zimierza, t. II, ст. 300. Тукальський мав бути посередником між Виговським і Москвою, 
•одначе се припущення безпідставне.

3) Ibidem, ст. 300.
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ключаєтаку комбінацію. Инша річ, що Москва в біді могла до когось з них 
удаватися з деякими пропозиціями. Яку ролю відіграє представник реаль
ної сили Сірко, чи він чинив слухняно за інструкціями своїх поважаних 
товаришів, чи самовільно, не знаємо. і

Поминаючи приватні та особисті справи Хмельницьких, які були спра
вою їх дому, мусіла перед сими поважними патріотами лежати якась глибша 
політична концепція. Здається ходило втім всім про визначення в разі па
діння Тетері такого гетьмана, на якого могла-б згодитися ціла Україна. 
Коли хто—то Виговський передовсім входив тут у рахубу.Кандидатура такої 
поважної особи, якою був близькийтоваришЮ. Хмельницького, мала бути 
тим помостом до злучення обох половин Дніпра. Якщо на нього годилося 
Запорожжя з Сірком, то тим самим могла легко акцептувати вибір і лівобе
режна частина. В такім разі відпадали Тетеря й Брюховецький. З ’єд
нана Україна могла-б тоді бути відпорнішою на посягання Москви й Польщі 
і така концепція при ліберальній політиці Польщі могла-б їй принести 
користь. Певно були в сій справі запитані деякі полковники при армії 
і годилися на се.

Впадало в вічі, що Богун, давніше охочий, стався не привітливий. 
«Odebrawszy wielu dobrodziejstw króla, nakazny hetman będąc, mruczał, 
gadał snąć у buntował kozaków, oco za wartę wzięty, a na iego mieysce kozacy 
wybrali Hanenkę» г).

На Україні дійсно дався замітити рух, який звичайно викликає агі 
тація *). Сам Виговський не накидався з кандидатурою. Се потім він об’я
вив універсалом. Для нього, колись гетьмана цілої України, по таких 
гірких досвідах, цей уряд тепер не представляв вже пожаданої вартосте. 
Як що, — то хіба дався з патріотизму, упрямий, але до кінця остався па
сивним обсерватором. Як можна сподіватись, мусіли противники Тетері 
візвати його до зложення булави. В кожнім разі знав гетьман дуже добре, 
що діється на Україні, знав також король і знала ціла головна команда.

Вже дня 7 січня 1664 р. король листом до коменданта Правобережжя 
полковника Сев. Маховського визначує комісію для розсліду конспірації 
і наказує арештувати всіх тих, на котрих вкаже Тетеря. От як звучить 
текст розказу 3): „Kiedy iuż ku granicom samym Moskiewskim zbliżamy 
się dochodzą nas z różnych mieysc codziennie przestrogi, у prawie nie 
płonne viadomosci, ze z tamtey strony Dniepra nowe jakieś a potaiemne 
bunty wszczynają się, które aby tym pomyślniej osobom uspokoienia nie 
życzącym wyszły, one od zniesienia у zagubienia starszyzny kozackiey 
nam zasłużonych.... a mianowicie nimźe zamysły in publicum crumpent

x) Бібл. Осол., ч. 189, ст. 1542. г) Про агітацію оповідає сам Тетеря в ріжних 
листах, передовсім в своїй інструкції до короля. Арх. Чарт.. ч. 402. ст. 545 — 546. 
®) Бібл. Замойських у Варшаві, Р. ч. 1807, ст. 109— 110, копія.

ы



210 Д-р В а с и л ь  Г е р а с и м ч у к

naypierwey starać się maią iakoby urodzonego Pawła Teterę Hetmana na
szego Zaporoskiego iakimkolwiek sposobem byle prędko у skutecznie z 
świata zgładzić mogli, na co że tylko niechętnych у zawsze podeyrzanych 
osób zdaleka cicho praktykuią, listy hinc inde rozpisuią ale też у z wła
snych domowych iego osób (pro praecipuis Instrumentis) zażywać daią 
szwagra iego Jerzego Chmielnickiego у innych krewnych Jego, na co 
ordynowawszy zgoła sposob zaczęcia tey koniuracyi domowey, a potem 
jawney Nam у Oyczyznie całey Rebellii iuz prawie namowioney maią 
zkąd, у iakie by nie tylko na tę Ukrainę Prowincyę, ale у na całą Rzecz 
pospolitą pullularent incommoda.... Przeto my z zwykłey czułości naszey... 
chcąc takowym Intencyom na zgubę tych krajów uformowanych wcześnie 
Powagą naszą zabierzeć... listem naszym za zdaniem у zezwoleniem Pa
nów Rad naszych przy boku naszym na ten czas będących zlecamy i 
układamy pilnie ządaiąc a oraz rozkazuiąc, abyścię Wierności Wasze, 
czas sposobny upatrzywszy iako nayprędzey do Korsunia zjachali, у tym 
ufundowawszy Imieniem naszym jurysdykcyą swoią komissarską n a y -  
p r z o d  o s o b y  t e k t ó r y c h  u r o d z o n y  P a w e ł  T e t e r a  H e t m a n  
W o y s k a  Z. s p e c y f i k o w a ć  у m i a n o w a ć  będz i e ,  c h o ć  by 
t e ż  у Ma ł ż o n k ą  j e g o  wł a s n ą ,  j e ż e l i  s i e  d o f a k c y i  Br a t a  
s we g o  J e r z e g o  C h m i e l n i c k i e g o  p r z y mi e s z a ł a ,  a l b o  j e ż e l i  
w c z y m k o l w i e k  p r z e c i w k o  o b o w i ą z k u  M a ł ż e ń s k i e g o  
w y k r o c z y ł a ,  we z wa l i ,  a potym albo w Sekwestr dobry osadziwszy 
albo przynaymniej pilne na nich oko maiąc dextre у uważnie o tych 
wszczynających się buntach dowiedzieli się, kto był у iest powodem 
niedawnego w Pułku Hetmańskim Zamieszania, kto, dla czego, у iakim 
sposobem woyska nasze na tamtey stronie będące znieść intendunt, zgoła 
abyście wierności wasze o wszystkich tey Imprezy circumstantiis okolicz
nościach tak przez Ludzi wiary godnych podsciwych świadectwa iawney 
przez inne dokumenta у dowody p i l n ą  у p r ę d k ą  I n k w i z y c y ą  
u c z y n i  li i p e w n e y  r z e c z y  dos z l i ,  a k t o k o l w i e k  s i ę  a l b o  
p o w o d e m  у P r y n c y p a ł e m  a l b o  p o m o c n i k i e m  j uż  na t o 
z e z w a l a j ą c y m  p o k a ż e ,  a b y ś c i e  Wi e r n o ś c i  wa s z e  ż a d 
n e g o  r e s p e k t u  n i e  ma i ą c  у b r a k u  o s o b n i e  c z y n i ą c  s ą d z i l i  
у D e k r e t  s wo y  z a r a z  do E x e k u c y i  s k u t e c z n i e  p r z y wo d z i l i .  
To przed oczyma mając, ze gdyby albo oziębłość jaka w tym była, albo 
zwłoka zbyteczna nastąpiła, pewnieby ta konjuracya z tych ludzi do
mowa wnet ile w tych tu kraiach już nie pierwsza rebellia sensim uros
łaby, a potym у nam samym... iaką trudność przenieść by musiała“.

Dan w Obozie pod Dzienicą miasteczkiem d. VII miesiąca Stycznia 
r. 1664.

Отеє той голосний документ, який опісля послужив до кривавої екзе
куції й до арештування підозрілих у конспірації. Отже король не хотів
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пожертвувати Тетері. Першою жертвою був Ю. Хмельницький. Десь, 
здається, в перших днях лютого 1664 р. його арештовано і відіслано під 
сторожею (sub honesta custodia) до Львова з листовною прозьбою Пахов- 
ського до архієпіскопа—помістити сього зрадника в якімсь певнім місці 
під вартою — говорить кореспондент х).

В середині лютого вже видко на Правобережжі зміцнену акцію против 
гетьмана. Появились повстанські ватаги під проводом Сулимки, Рабухи, 
Скидана, Височана, Гладкого і Варениці. Числять їх на тисячі (до 20 й вище), 
головні кадри дає Запорожжя, а до них долучаються повстанці з Правобе
режжя, верховний провід спочиває в руках Сірка. Чи поважані патріоти 
одобрили сю акцію і чи дали мандат Сіркові до зачіпної акції, можна сумні
ватися. Не є виключена втім рука Брюховецького та Москви. Якщо пізніші 
зізнання передвоєнним судом зловленого Сулимки й Рабухи є достовірні, 
в такім разі між Виговським та Запорожжям вже віддавна було якесь поро
зуміння. За словами згаданого Сулимки ще в день «Внебовзяття»найсв. 
руської панни Марії прислав був київський воєвода до Сірка з зазивом, 
щоби був йому братом і унявся з ним за віру Христову, обіцяючи бути 
батьком України. Опісля обмінялись закладниками і на «масляну неділю» 
мали делегати Сірка у Виговського авдієнцію і Виговський присягнув 
на євангеліє, що як батько не відступить їх, буде боротися за віру, буде 
воювати Ляхів, тільки «варував», щоб його не видали Москві. Вони мали 
почати, а він, щоб мати віру в Ляхів, мав до них пізніше під’їздом прилу
читися під Київом* 2). Все то радше подібне на легенду. Щоби Виговський, 
такий тверезий політик і критичний ум, ангажувався в підприємство, яке 
без помочи когось з сусідів не мало виглядів на удачу, треба не тільки 
сумніватися, але уважати за неможливе 3). В кожнім разі повстанці виві
сили його ім’я собі на прапорі і голосили, що Виговського хочуть мати своїм 
гетьманом і так мали зізнавати діставшись потім у руки Тетері й Махов- 
ського 4).

*) Бібл. Ягайл., Р. ч. 5, ст. 911. Авіза зі Львова з дня 19 лютого 1664 р.
2) Confessatos Dmitra Sulimki Nieboszczyka p. Wyhowskiego Instrumentum do 

-wzbudzonych w Ukrainie buntów przesłuchane w obozie pod Stawiszczami od nas Star- 
szyny Woyska. Z. Anno 1664 Augusti d. 3. Арх. Чарт., P. 402, ст. 533—534. Так зізнання 
Рабухи, який зізнає, що чув від Сулимки, а також зізнання сього останнього, які із-за 
загальности кличів нічого реального не подають, треба брати з дуже великою резервою. 
Дивно, що нема поданих причин до повстання, нема якогось конкретного плану акції.

3) 3  огляду на те, що початок загадкових зносин Виговського з Запорожжям 
сягає до часів мобілізації з р. 1663, можливо, що Виговський хіба числив у своїх комбі
націях на поміч Татарів, які, як знаємо, не бажали мати Тетері гетьманом. В Кримі 
був тоді везиром давній знайомий Виговскього Сефер-Кази, знаний з антипольської 
орієнтації. Але десь у вересні усунено його, а заступлено иншим—прихильником 
Польщі. Б. Осол., ч. 189, авіза з 8 жовтня 1663 р.

J) Ibidem, ст. 1544 і далі.
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Наступи повстанців були несподівані і заскочили спочатку против
ників неприготованими до боротьби. Атаки їх були звернені на найваж- 
ніші пункти: на Чигирин, Лисянку, де тоді була козацька артилерія, і на 
Ставище, центр польських складів амуніції й технічного знаряддя. Та на їх* 
щастя дуже скоро прибув до здавлення руху Тетеря. Біля Лисянки по- 
раз перший пробував ставити опір, але видячи перевагу повстанців, від
ступив з полковником Маховським на північ. Але не пішов, як можна було 
сподіватися, до твердині Білої Церкви, а тільки подався з Маховським 
і деякими панами до Хвастова, де перебував київський воєвода, що прибув 
в Бару г). В Хвастові при посередництві деяких панів прийшло між Тете
рею та Виговсьйим до згоди — «конвенції», бо загально було звісно, що 
вони між собою добре не жили. Виговський мав там їх запевнити в своїй 
вірності для короля (мабуть і присягнув) і приобіцяв Тетері понехати свій 
намір, бо щось задумував почати, — пише сучасний свідок * 2).

Незнаний автор історії тих часів, а є він добре поінформований про 
українські справи, оповідає, що Тетеря мав у плані позбутися Виговського 
і там переконував Маховського, що такий вчинок є волею короля і в розказі 
на визначення комісії під принципалом треба розуміти не Сулимку, а са
мого київського воєводу 3). Було це все десь при кінці лютого: мабуть 
під впливом останніх випадків дня 1 березня видав воєвода свій універсал 
з заявою, що він гетьманства ніколи не бажав і до нього не стремів, з пов
станцями нічого спільного не має, а також не мішається до вибору геть
мана, бо, як йому звісно, Тетеря не має наміру зрекатися булави 4).

Діставши в свої руки пожадану жертву, не випустив уже Тетеря її 
більше. Мусів воєвода зі своєю дружиною злучитися з військом,— инакше 
говорячи — дістався під гоноровий надзір. Десь коло 10 березня, прибувши 
Білій Церкві на відсіч, сконцентрованими силами з співучастю залоги 
й міщан розбили повстанців і Тетеря виконав над полоненими (коло 1500) 
смертні екзекуції. Всі вони, як зізнавали, хотіли Виговського мати 
гетьманом. Коло 15 березня відібрано за допомогою Татар (20.000), що на
спіли, Лисянку і на разі Тетеря був паном ситуації. Тут, у Лисянці Махов- 
ський перевів слідство над Рабухою, від якого довідалися про зносини 
воєводи з Запорожжям. Крім сього мав Тетеря переловити від Виговського 
посланця до Сулимки, а Татари переловили посланця Сірка до Виговського 
з повідомленням про поміч, що надходить. На відбутій нараді польсько- 
українських старшин, на яку через нездоров’я не явився запрошений воє
вода, всі набрали переконання й певности про його зраду. Так тоді Тетеря

*) Historya rap. Jana Kazimierza, т. II, ст. 275. «Виговський у Хвастові сидів 
спокійно, яко такий, що не мішався до повстання, тільки зносився з мітрополітом
Тукальським». 2) Бібл. Осол., ч. 189, лист до княжної Вишневецькоі* вдови від слуги
з дня 23 березня 1664 р., ст. 1544 і дальші реляції, ст. 1551 і 1552. 3) Hist. rap. Jana
Kazimierza, т. II, ст. 275. 4) Пам ятники Київ. Ком , т. IV, ст. 465.
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дав Маховському наказ арештувати воєводу, а сей уночі напав на розло- 
жений осібно його табор, розігнав військо і звязаного воєводу дав під стислу 
варту.

З Лисянки рушило військо під Вільховець, що займали його повстанці, 
які йшли від Сірка Виговському на поміч. Відсіч прогнано і тут дня 26 бе
резня н. с., як звісно, присудом польового суду під проводом Маховського, 
короткою процедурою, не даючи сповідника, не узглядняючи прозьби 
й апеляції до сенаторського трибуналу, компетентного судити сенатора, 
розстріляно Виговського 1). Султан татарський просив за того воєводу 
київського, просив, щоб йому дарував, відложено до другого дня, а тим- 
часом того-ж дня вранці розстріляно. На другий день послав султан по 
обіцянку, але сей уже лежав неживий. Показано йому тільки тіло. Жалу
вав Татарин, бо мав-би за нього добрий викуп, — оповідає сучасник * 2). 
За реляцією Зеленевіцького, у Вільхівці при засуді був Тетеря, але мож
ливо, щоб не бути при розстрілі, виїхав.

От так то коротко представляється зовнішній хід фактів, звязаних 
з  тим славним в нашій історії політичним мордом українського гетьмана, 
творця гадяцького трактату.

Але це тільки поверховий, зовнішній хід подій, який цілком не роз- 
вязує много справ. І нічого дивного: Як звичайно, так і тут, розслід політич
ного морду є звичайно утруднений через недостачу реальних достовірних 
документів, тому що часто властиві виновники чинять через инших з 
укриття. Поминаючи дуже хитку й суб’єктивну вартість поняття політично, 
вини, одначе зостановимося над нею, а саме, чи дійсно київський воєводаї 
сенатор Речи Посполитої поніс смерть, як заслужену кару за зраду супроти 
корони, чи упав жертвою якихось приватних рахунків, або був жертвою 
помилки, або може політичної провокації.

Вже тоді, себ-то 1664 р., для центральних органів не досить було до
ставленого акту зізнань з дня 15 березня «w trzeźwym stanie» зізнаючого 
полковника повстанців, що підписали його 6 нижчих офіцерів Маховського 
коли на місці була й козацька генеральна старшина. Мусів сей документ 
мати досить слабих сторін, коли уряд зарядив ревізію процесу, чи краще 
сказавши, казав доставити якийсь певніший документ. А було се потрібне 
з  огляду на сойм, з огляду на можливі інтерпеляції осіб, які могли впра
вити декого в небажаний клопіт, тим більше, що корона, все непевна в своїй 
владі, сподівалася від неприхильних сторонництв потягнення до відпові
дальносте із-за багатьох справ з його невдалої політики й українського 
повстання. Для того в секретній інструкції на соймики читаємо: «będzie

х) Останні хвилі з життя Виговського від виїзду з Хвастова представлені на під
ставі Зеленевіцького: Memoriabilis victoria de Szeremetno. Crac., 1668, ст.136— 147.

2) Бібл. Осол., ч. 189, ст. 1547.



214 Д-р В а с и л ь  Г е р а с и м ч у к

bez wątpienia Artykuł pytać się, dlaczego zabito P. Wojewodę Kijowskiego, 
у owszem niech będzię, pokaże się zdrada у straszna na śmierć tego człowieka, 
która gdyby była przewleczona, cięzey by poszło uspokojenie Ukrainy przez 
niego zbuntowaney» 1).

І справді гетьман і полковники посилають другий документ — зі
знання Сулимки з дня 3 серпня з 22 підписами, себ-то з підписами майже 
всеї генеральної старшини, тої самої, що власне підписала й другий доку
мент, так звану супліку, з датою ЗО листопада 1664 р., та яка лишається 
дотепер найважнішим джерелом до смерти Виговського * 2). І що-ж? Дійсно, 
полковники стверджують, що Виговський був у них у підозрінні в забігах 
на булаву, на некористь Речи Посполитої (!?), та в тім є винен і Махов- 
ський. Виговський опирався на його зичливості й приязні, він його намо
вив і підтримував у тій цілій акції, він знав про поїздки воєводи для з ’єд- 
нювання факції, бо навіть сам давав проповідні листи якомусь Бубликові 
на охотника (?), котрого ватага потім напала на Тетерине військо. А все 
то Маховський мав чинити в надії на Гратифікацію з маєтку усуненого Те
тері. Потім по нарадах під Лисянкою, щоб не вийшла на яву його «конвен
ція і промоція» Виговського на гетьманську булаву, взяв його до в’язниці 
й сповнив екзекуцію.

Історик Ліпінський у цім поступуванні Маховського спостеріг зручно 
наставлені сіті на київського воєводу, а функцію провокатора прийняв 
на себе Маховський, знаний брутальний жолдак 3). І дійсно була провока
ція, але з боку Пражмовського й Тетері, а комендант Запілля був ужитий 
тільки як засіб. В Польщі Виговському ніколи не вірили і канцлер Праж- 
мовський уже 1661 р. носився з думкою чи бо під якимсь претекстом не усу
нути колишнього гетьмана зі сцени живих 4).

*) Арх. Чарт., ч. 2099, К. 46.
2) Другий документ з тими самими підписами з дня ЗО листопада 1664 р.—се 

supplika od starszyny woyska J. Kr. Mści. Zaporozkiego powierzona postom до J. Kr. 
Mci Pana Miłościwego i Rzptey. 6  вона свого роду доповненням Confessaty із зазначен
ням погляду на сю справу старшини. Писана підо впливом Тетері і для його оправдання. 
Козацька старшина крім Виговського спихає також вину на полковника Маховського, 
який се чинив для власного хісна. Здається, що з огляду на уряд не хоче, або може 
не сміє назвати його вчинку провокацією. Арх. Чарт., Р. ч. 402, ст. 583—585.

3) Wacław Lipiński, Z dziejów Ukrainy, ст. ЗОЇ—306. Шановний історик був пер
шим дослідником, який, бачачи суперечнісгь у документах у справі убивства Вигов
ського, висловив переконання що-до провокаторської акції Сев. Маховського.

*) Інтересні погляди, очевидно, двірських сфер, висловив канцлер М. Пражмов- 
ський у цитованім вже вище листі до N ., ст. 51,52 про упалого гетьмана їв. Виговського. 
Не до вподоби всім була його самостійність і його зносини з заграницею. Має він много 
тяжких провин за собою, можна й належало-б підтягнути його під публічний суд, але 
що-ж,—-якщо схочемо з ним за статутом поступити, може з розпуки піти в світ (Запо
рожжя), а знає його і вміє зискувати фавори, або втрапити до Карачбеїв і йому подіб
них... Се є коротке резюме міркувань канцлера.
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Так він, як і Тетеря побоювалися компромітації тепер за сей похід, 
якого вони були головними речниками, і щоби сольвувати короля й себе 
перед відповідальністю, старалися опозорювати невдачу якоюсь перешко
дою, якоюсь «vis major», для того якесь, очевидно, не дуже грізне замішання 
на Україні могло їм бути потрібне. І мабуть Пражмовський в обережний, 
неясний, двозначний спосіб дав Виговському до пізнання охоту уряду 
в справі зміни осіб на уряді гетьманськім 1). Виговський був надто обереж
ний і надто знав світ і людей, щоби себе дати взяти на хитрість пустому 
Пражмовському. Сей лист мусів він закомунікувати Маховському, а передо- 
всіммітрополітові Тукальському, а сей, як знаємо, поставив справу на да
леко ширшім ґрунті, а може опер на силу Запорожжя, що всіх заскочила. 
На тій грі обох сторін полягала вся пізніша траґедія подій.

Україна довго спливала в крові революції. Тетеря був заслабий су
проти розбудженого народнього гніву. Небагато помогла й жорстока по
міч Чарнецького, іменованого королем Київським воєводою, — положив 
і він роком пізніше головою. На упір відповідала Україна упором, а на 
силу силою. Пішли арештування й заслання до Мальборгу. Між даль
шими жертвами був, як звісно, мітр^політ Тукальський * 2), сестра Хмель

х) Виговський був підчас війни з Пражмовським у кореспонденції. Ось зразок 
одного листа, якого зміст для нас дуже загадковий. Лист без дати, тільки з увагою 
вгорі: Scriptum ante eius песет. Інтересно, що сей лист є поміщений біля епітафії 
Виговського. Ось зміст листа:

J W. М. Р. W. Kiiowski. Naywyzszemu Maiestatowi Boskiemu niech będą dzięki, za 
ciękie za grzechy nasze karanie, у mutuo nos exedentem dismembracyą zniosszy, 
felicem dat iednego Corporis Reipublicae członkom fakcyą. Więc ze divina bonitas 
instrumentum sobie operis sui Wm M. M. Pana obrać raczyła, debet in genere Rzecz 
Wszystka Pospolita to Wm. M. JVL Panu, quod Civi amanti Patriae powinna. Ja zas prócz 
generale, hoc privato etiam Nomine gloriae Wm. M.M. pobiecuię się byc studiosissimum. 
A Imci Pana Zeliborskiego od ІКмсі iadącego do Wm. M. M. Pana vprosüem, aby 
pewne moie desiderium proponował Wm. M. M. Panu, któremu iako vpraszam 0 
benignam curam, tak nie wątpię ze Wm. M. M. P. pomienione moie desiderium 
Braterskim przyiąwszy affecteni, onym ze ono metiri zechcesz, co obstringet mię Wm. 
M M. Panu do vstawicznego wyświadczenia erem iest. Бібл. Осол. Ч. 66 , ст. 33.

2) Заховалась у Кодексі з турецькими документами в архіві Чарторийських 
Ч. 612, ст. 481 копія з текстом присяги, зложеної дня 29 травня 1665 р ., на 
вірність короні з підписами Йосифа Тукальського і бедсона Хмельницьків-Грішників. 
Текст присяги... «odtąd nayjasnieyszemu J. Kazimierowi Krolowi Panu mojemu 
wiernym у życzliwym będę factii albo iakich kolwiek konferencyi tak iawnych у po- 
taiemnych Jego Kr. Mści у Oyczyznie szkodliwych z nikim, osobliwie z buntownikami, 
rebellizantami kozakami, Moskalami albo z jakim kolwiek nieprzyjacielem J. K. M. у 
Rzptey miewać у żadnym kształtem czynić nie będę, owszem iesli cokolwiek będę 
urządzać szkodliwego Panu у Oyczyznie nie omieszkam objawie. Z mieysca które mi 
Pan Paweł Tetera Hetman Zap. z woli J. Kr. Mści na resydencyą przez ten czes naznaczy, 
nie zjadę у nie wynidę bez wiadomości i pozwolenia lub. samego J. K. Mści, lubo ter 
P. Tetery. Het. Z. A iako tę przysięgę wykonywam dobrowolnie і. т. д .
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ницького Олена, Гуляницький і инші. Здається — жінка Тетері найтяжче 
відпокутовала свою приналежність до «факції» брата і ледви чи не остання 
повернула на Україну, користаючи з амнестії. Де була в’язнена — незна
емо. За епілог сеї болючої, спровокованої афери можна хіба уважати лист 
Ю. Хмельницького зр . 1669, писаний до маршала й гетьмана Ів.Собеського. 
Було се останнє слово, що сказали Полякам зі сторони «голови конспіра
ції». А сей, так добре в усім поінформований учасник, називає Виговського, 
«найневиннішою жертвою» сплямленого його кров’ю Павла Тетеріх).

Але п. гетьман при своїй благодарності й зичливості для маєстату, 
відміряючи навіть найбільшим своїм ворогам не пам’яттю, і відплачуючись 
за камінь хлібом, аби лакомі кревні не бігли на майно його (Виговського) 
сина, просить маєстат його королівську милость віддати для виховання 
сироту його опіці, з добрами Рудою і Браїлом,— якщо вищих людей не 
буде воля самим обняти опіку і провінції, — писав, неначе на глум, Тетеря 
в інструкції на сойм 2). *)

*) Петербург. Імператор, бібл., Рук. ч. 151, f. 81, copia listu Chmielnickiego mło
dego do Imci Pana Sobieskiego Marszałka у Hetmana Wielkiego Koronnego na Electią 
w roku 1669.

«Ze mi dotąd nie przyszło podziękować W. Mści Panu za przystanie siostry moiey, 
zdaię to in obliquum tempus, a nie na swoię w tym nieczułosc. W tym iednak nie zosta
łem ukontentowanym, kiedy ten filius perditionis et homo abominabilis Tetera, omni 
dolo plenissimus, ac sanguine Innocentissimi Wyhowii zmazany w tym zostaie dosto- 
ienstwie. Idcirco ia tak suppono, ze to mortuus Phaenix a nie Wyhowski, bo terra non ope- 
ruit sanguinem eius, iusz za łaską Bożą na tym mieyscu tysiąc męzow praeter mi Ile 
clypeos zrodziło.

A o tym nie mowie który siedział w Malborku, ze woli iuśz pić kaffę Turecką aniżeli 
Bir niemiecki, gdysz nie tylko w obietnicach, ale у w samych darach Polskich, ile iako 
to mam, mogę mowie, metuo Danaos et dona ferentes. A zasz nie doznam tego na sobie, 
kiedy mię tak chudego Mnicha, nie wiem oco Ich Mosc Panowie Polacy albo raczey katho- 
licy, czyli kaci mordowali, zapomniawszy owey mowy. Non est Romanis consuetudo dam- 
nare aliquem hominem, priusquam is, qui accusatur praesentes habeat accusatores, locum- 
que defendendi accipiat ad ’abluenda crimina, quae ipsi obiciuntur. Na cosz mi się lękać 
naygorszego poganina, kiedy mi się dał znać Polak gorzey plugawego Bisurmanina».

2) Арх. Чарт., ч. 402. Instructia na Seym Walny Warszawski... ct. 582.


