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ВИГОВСЬКОГО 

 

Науковий керівник: канд. іст. наук, доцент Гончарова О.С. 

 

Соціальне переформатування України, що розпочалося в роки 

революційних трансформацій середини XVІІ ст. і найбільш очевидним проявом 

якого стало посідання козацтвом місця коронної шляхти як соціальної еліти 

тривало фактично впродовж усього періоду існування Гетьманщини. У цей 

період в середовищі козацтва формувалася й зростала нова генерація соціальної 

еліти – козацька старшина. Це була відносно замкнена соціальна група що 

істотно впливала на функціонування влади гетьмана. 

Метою дослідження є визначення становища та стосунків старшини в 

українській козацькій державі періоду гетьманування Івана Виговського та їх 

політична орієнтація. 

У дослідженні були використані праці І. Діптана [1] та В. Кривошея [3], 

що містять широку інформацію про оточення гетьмана Виговського та 

політичну ситуацію у період його правління; Ю. Мицика [4] та В. Рудого [6], 

присвячені аналізу постаті Івана Виговського і його діяльності як гетьмана; 

В. Панашенка [5], який дає відомості про рід Виговських. 

Рід Виговських походив із давніх бояр. Предки його мали прізвище 

Лучичі. Проживали вони на правах королівських слуг в Овручі. У 1541 р. бояри 
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Лучичі одержали від короля Сигизмунда І підтвердження на земельне 

володіння в селі Вигові, внаслідок чого їхнє прізвище трансформувалося на 

Лучичі – Виговські. Вступивши до війська Б. Хмельницького, Виговські одразу 

одержали керівні посади, тобто статус козацької старшини [5, с. 9] 

Смерть гетьмана Богдана Хмельницького неухильно потягнула за собою 

дестабілізацію, посилення боротьби різних політичних угруповань, чим не без 

успіху намагалися скористатися сусідні держави. Гостро постала проблема 

спадкоємця великого Богдана. Ще за життя Б. Хмельницький прагнув зробити 

владу гетьмана спадковою. Після загибелі Тимоша у Хмельницького залишився 

шістнадцятирічний син Юрій, який не зовсім підходив до ролі гетьмана. Тож, 

домігшись затвердження його правонаступником гетьманської булави 

козацькою радою, Богдан Хмельницький передбачав, що Виговський буде 

здійснювати функції регента при своєму малолітньому синові. Така позиція 

гетьмана несла небезпечний зародок конфлікту, що з’явився у владній еліті ще 

за його життя. Це призвело до того, що родина Хмельницьких, з авторитетом 

якої не могла зрівнятися жодна інша з поміж старшинських родин, втратила 

владу. Причин цього було декілька. Головні серед них: значне зміцнення у 

Війську Запорозькому різноманітних угруповань; використання І. Виговським 

можливостей військового писаря у перегрупуванні та розстановці своїх кадрів 

протягом хвороби гетьмана; йому вдалося знайти спільну мову з впливовими 

полковниками Іваном Богуном і Філоном Джеджалією. Єдність клану 

Хмельницьких була порушена (шлюбом з донькою Хмельницького брата 

Виговського, блокадою дій Сомка у Переяславі та його втечею на Дон, на бік 

Виговських були залучені гетьманські родичі Золотаренки і Дорошенки) [3, 

с. 118]. 

Угруповання старшини, очолюване І. Виговським, вибороло владу. Його 

структурними складовими була старшина дореволюційного періоду та 

покозачені шляхтичі періоду революційних змагань [3, с. 121]. Ще в роки 
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генерального писарства він об’єднав навколо себе старшину, яка поділяла його 

політичні та ідеологічні погляди і сприяла здобуттю ним гетьманської булави.  

Після козацької ради зберегли за собою уряди два найвпливовіші 

генеральні старшини: обозний Тиміш Носач (колишній полковник остерський, 

прилуцький, кальницький) і суддя Самійло Богданович-Зарудний. Генеральним 

писарем на раді був обраний старший підписок Іван Груша, який був 

висуванцем Виговського та перебував під його опікою і раніше [3, с. 121]. 

Суттєвих змін зазнала розстановка старшин на дипломатичних напрямах. 

Польський вектор зовнішньої політики за Виговського, крім самого гетьмана і 

генерального писаря, контролювали П. Тетеря А. Жданович, Ю. Немирич, 

Г. Лісницький, С. Мазепа, Т. Носач, московський – І. Богун, Г. Лісницький, 

П. Дорошенко, А. Одинець.  

Серед найближчого оточення Виговських були представники 

шляхетських родин, що покозачилися, – Скуратівські, Яблонські, Статкевичі, 

Суходольські, Боглевські, Верещаки, Богушевичі, Ласки, Ольшанські, 

Пашинські. Повернувся до влади ще передреволюційний старшинський рід 

Білобровок, новою родиною як у козацькому середовищі, так і на 

полковничому уряді бачимо Каплуновських. Стародуби, Савичі і Бутенки 

користувалися і надалі таким же значним впливом, як і за Хмельницького, 

причому Стародуби значно зміцнили своє становище. Прийшов до найвищих 

щаблів влади рід Лизогубів і вже ніколи не покидав їх. Активними 

прибічниками Виговського були керівники експедиційного корпусу проти 

повстанців-пушкарівців: колишній полковник брацлавський Іван Богун на чолі 

козаків-охотників, полковник над іноземними найманцями Іван Сербин, старий 

Яцько Черкас, названий мешканцем голтв’янським [3, с. 125-127]. 

Представники попередніх полковничих родин Безштаньок і Колосів поїхали до 

сусідніх полків, Коробка використовувався на дипломатичній ниві, Трушенки, 

Волевачі, Томиленки, Якубовичі, Бережецькі були відсторонені від влади і 

відійшли на задній план [3, с. 128]. 
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На переконання М. Грушевського Корсунська рада 11 (21 жовтня) 

1657 року має поціновуватися двояко. По-перше, вона легатимізувала 

І. Виговського як гетьмана (вчений наводить цитату з виїмки зі звідомлення 

Д. Калугера, що І. Виговський зайняв місце Б. Хмельницького «свобідним і 

щирим вибором всього війська Запорізького – навіть подвійним: раз в 

Чигирині, другий раз в Корсуні з величезною парадою на тім уряді 

потверджений»). По-друге, вона висловила «...вотум довір’я і ухвали його 

твердої політики супроти Москви в обороні козацьких вільностей». Як 

підтвердження цьому може слугувати стилізована Д. Калугером козацька 

відповідь на царські бажання: неможливо звести козацький реєстр до 40 тисяч, 

оскільки «…козаків знайдеться 200 або 300 тисяч, всі вони однаково билися за 

свободу…»; неприпустимо міста нові передавати у «…володіння московського 

князя [воєводам], козакам лишаться самі пограничні...»; необхідно визнати І. 

Виговського гетьманом; як попередження: «...коли московський князь схоче 

триматися попереднього договору, зложеного з небіжчиком Хмельницьким, то 

вони також будуть його виконувати, коли він захоче щось у тім змінити, вони 

самі подбають про своє добро і свою добру репутацію». Не рахуватися з волею 

старшини московський уряд не міг, а тому «...рішив признати і продовжити 

фактичний стан речей і стриматися до слушного часу з задуманими 

обмеженнями української автономії» [1, с. 114]. А в цей час у Москві 

перебувало посольство від гетьмана, очолюване братами Миневськими. У ході 

козацько-московських перемовин вирішено було, ніби-то для зміцнення 

позицій І. Виговського, скликати у Переяславі Генеральну раду за участю 

царського представника. Новообраний гетьман мусив би скласти «… присягу 

цар. в-ву і йому при війську була б передана… «потвердженная» грамота». 

Тобто, певне порозуміння було досягнуте [1, с. 115]. 

Новий етап відносин між Чигирином і Москвою був започаткований 

пізньою осінню 1657 року і завершився розривом Гетьманщини з Царством. 

Щоб зрозуміти, чому так сталося, необхідно, вслід за М. Грушевським, 
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розглянути дві проблеми: по-перше, взаємини гетьмана з низовим товариством; 

по-друге, роль Москви в розгортанні громадянського розбрату в Україні. 

Передусім вчений нагадує, що Микитинська Січ, «бувши головним вогнищем 

повстання, всадивши… Богдана Хмельницького на гетьманство… після 

Зборівського замирення відреклася свого вибранця…». Старому гетьманові 

вдалося придушити заколоти, упокорити січовиків каральними акціями. Та вже 

на весну-літо 1657 року Січ вийшла з-під контролю Чигирина. Спроби 

новообраного гетьмана змінити кошову старшину викликали ще більший 

супротив: «…кошовий Яків Барабашенко… проголосив вибір Виговського 

неважним, тому що він стався без участі Запорізького війська, …висунув 

теорію супремата Січі і незалежності її від городового війська». Запорожжя в 

протистоянні з Чигирином звертається до царя, вбачаючи в ньому арбітра та 

протектора. Для Москви це стало якнайзручнішим підґрунтям-виправданням 

для реалізації стратегічних задумів [1, с. 113]. Всі намагання І. Виговського 

придушити антигетьманський заколот у зародку, сподівання на допомогу 

Г. Ромодановського, посередництво М. Зюзіна в завоюванні царської довіри 

виявилися марними. Справжнім ударом для гетьмана була відставка 

путивльського воєводи, котра сталася не без інспірацій запорожців [1, с. 116]. 

На загальновійськову раду в Переяславі, котра втретє легітимізувала 

І. Виговського як гетьмана (за присутністю Б. Хитрово, зі складанням присяги 

гетьманом, наданням йому грамоти), М. Пушкар так і не прибув (натомість 

фактично окупував територію миргородського полку). Після укладення 

договору 15 (25) лютого 1658 року. Б. Хитрово ще деякий час залишався в 

Україні. У середині березня, прийнявши присягу на вірність цареві від 

М. Пушкаря та М. Стринджі, він відбув до Москви. Натомість гетьман, не 

довіряючи опозиціонерам, десь на початку березня цього ж року уклав, за 

посередництвом Карач-бея, договір із кримським ханом. Започаткована Руїна 

поглиблювалася [1, с. 116]. 
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Особливе незадоволення серед прибічників Виговського викликало 

обнародування на початку літа 1659 р. затвердженої сеймом в урізаному 

вигляді Гадяцької угоди. Лівобережні полковники Тимофій Цицюра, Василь 

Золотаренко, Яким Сомко в серпні заявили про перехід на бік Росії і почали 

воєнні дії проти вірних Виговському частин. Багатьох прихильників 

Виговського, у тому числі й Немирича, було вбито, чимало їх потрапило в 

полон, серед них Данило Виговський та Іван Нечай. Правобережні полковники 

Богун, Іван Іскра та інші також виступили проти гетьмана.  

Головною серед спільних інтересів правобережної (корінних і частково 

шляхетсько-козацьких полків) старшини з лівобережною (корінного 

Переяславського полку, полків північно-східної групи та полків запорозької 

орієнтації) старшиною та запорожців, що бажали скинення з гетьманства 

Виговського, була потреба у вигнанні іноземного контингенту з Правобережжя, 

а це вимагало зміни правління на користь Ю. Хмельницького. Безкровно чи з 

«малою кров’ю» це можливо було здійснити лише через проведення козацької 

ради. Скинення Виговського вирішило б ті проблеми, які він породив між 

Гетьманщиною і Запоріжжям, між полками різних груп. Найактивнішими 

противниками вводу в Україну чужоземців була старшина західних полків, і 

Виговський втратив підтримку в їх лавах, навіть частини представників 

шляхетсько-козацького угруповання. Рід Зеленських з Брацлавського полку, 

Остап Гоголь, Іван Федорович Яцківський-Куницький, рід Урошевичів з 

Кальницького полку, Михайло Ханенко з Уманського, Кравченки з 

Білоцерківського активно підтримали приведення до влади Юрія 

Хмельницького. У Корсунському полку гуртувалися невдоволені родичі, 

свояки і прибічники Золотаренків (особливо після страти Виговським Тимофія 

Оникієнка). Скрізь лунали голоси про усунення Виговського від влади. На 

жовтневій раді 1659 р. під Германівною розлючені козаки не стали слухати 

ніяких виправдань і пояснень. Стратили послів на польський сейм Сулиму і 

Верещака, котрі не відстояли повної редакції Гадяцької угоди, й приступилися 
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до гетьмана. Виговський мусив покласти булаву до ніг козаків і рятуватися 

втечею. 

Відомий вітчизняний історик Н. Яковенко влучно визначила причини 

виникнення опозиції до гетьманської влади після смерті Б. Хмельницького. 

Зокрема вона відзначає: «…саме старшинський елемент зі «старинних» козаків 

першим почав розвалювати створену ціною надлюдських зусиль державу, так і 

не призвичаївшись підпорядковувати вищій меті власні, часто дуже великі 

амбіції» [7, с. 333].  

Таким чином, період гетьманування І. Виговського у кадровому 

відношенні відзначився досить високою ротацією кадрів, розколом 

старшинського корпусу на різні групи зі своїми ідеями та орієнтирами. 

Гетьману вдалося на певний час заручитися прихильністю певної частини 

старшини, проте неузгодженість між представниками еліти завадила 

Виговському не тільки втримати владу але і поклала початок періоду руїни.   
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