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kerivnyk Melehanych H. I., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e – mail: melgi@ukr.net

Umans'ke predstavnytstvo

(Umans'kyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet
imeni Pavla Tychyny)
kerivnyk Kryvosheya I. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: igorkryvosheia@gmail.com

Kharkivs'ke predstavnytstvo

(Natsional'nyy tekhnichnyy universytet «Kharkivs'kyy
politekhnichnyy instytut»)
kerivnyk Vladlenova I. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: vladlenova@email.ua

Khmel'nyts'ke predstavnytstvo

(Khmel'nyts'kyy natsional'nyy universytet)
kerivnyk Hotsulyak V. M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
е–mail: gotsylak@ukr.net

Cherkas'ke predstavnytstvo

Luhans'ke predstavnytstvo

(Cherkas'kyy natsional'nyy universytet
imeni Bohdana Khmel'nyts'koho)
kerivnyk Vasyl'chuk Ye. O., doktor politychnykh nauk, dotsent
е–mail: vasilchuk84@bk.ru

L'vivs'ke predstavnytstvo

(Chernihivs'kyy derzhavnyy instytut ekonomiky i upravlinnya)
kerivnyk Topol' O. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: topololga@ ukr.net
koordynator Horobets' S. M., molodshyy naukovyy spivrobitnyk
е–mail: olen–g@yandex.ru

Mariupol's'ke predstavnytstvo

PREDSTAVNYTsTVO
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Azerbaydzhani

Mykolayivs'ke predstavnytstvo

(Natsional'noyi Akademiyi Nauk Azerbaydzhanu, m. Baku)
kerivnyk Makhmudov M. A., doktor filosofiyi
е–mail: matlabm@yandex.com
koordynator Rahymly R., naukovyy spivrobitnyk
е–mail: rus_rahimli@yahoo.com

(Skhidnoukrayins'kyy natsional'nyy universytet
imeni Volodymyra Dalya, m. Starobil’s’k)
kerivnyk Mykhaylyuk V. P., doktor istorychnykh nauk, profesor
e–mail: vital_mih@ukr.net
(Natsional'nyy universytet «L'vivs'ka politekhnika»)
kerivnyk Karivets' I. V., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
e–mail: sacre@ukr.net
(Mariupol's'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Bulyk M., kandydat politychnykh nauk, dotsent
e–mail: vorlok@ukr.net
(Mykolayivs'kyy natsional'nyy universytet
imeni V. O. Sukhomlyns'koho)
kerivnyk Makarchuk S. S., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: rvgreabis@farlep.mk.ua
koordynator Shkurenko K. O., kandydat politychnykh nauk, dotsent
е–mail: sh_kamila@mail.ru

Odes'ke predstavnytstvo

(Odes'kyy natsional'nyy universytet imeni I. I. Mechnykova)
kerivnyk Barvins'ka P. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: barwinskaja@ua.fm

Podil's'ke predstavnytstvo

(Podil's'kyy derzhavnyy ahrarno–tekhnichnyy universytet,
m. Kam"yanets'–Podil's'kyy)
kerivnyk Kolosyuk I. A., kandydat filosofs'kykh nauk, dotsent
е–mail: ikolosyuk@ukr.net

Poltavs'ke predstavnytstvo

(Poltavs'kyy fakul'tet Natsional'noyi yurydychnoyi akademiyi Ukrayiny
imeni Yaroslava Mudroho)
kerivnyk Kutsepal S. V., doktor filosofs'kykh nauk, profesor
е–mail: svkutsepal@rambler.ru

Sums'ke predstavnytstvo

(Sums'kyy derzhavnyy universytet)
kerivnyk Dehtyar'ov S. I., kandydat istorychnykh nauk, dotsent
е–mail: starsergo@bigmir.net

Chernihivs'ke predstavnytstvo

PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Bilorusi
(Akademiya upravlinnya pry Prezydentovi Respubliky Bilorus',
m. Mins'k)
kerivnyk Aleynykova S. M., kandydat sotsiolohichnykh nauk, dotsent
е–mail: alejnsvetlana@yandex.ru
(Brest·s'kyy derzhavnyy universytet imeni O. S. Pushkyna, m. Brest)
kerivnyk Shostak H. V., kandydat pedahohichnykh nauk
е–mail: shostak1964@brest.by
(Homel's'kyy derzhavnyy universytet
imeni Frantsys'ka Skoryny, m. Homel')
kerivnyk Mezha M. M., doktor istorychnykh nauk, profesor
е–mail: nmezga@gsu.by

PREDSTAVNYTsTVA
zbirnyka «Hileya: naukovyy visnyk» v Pol'shchi
(Universytet imeni Adama Mitskevycha v Poznani)
kerivnyk Dymchyk R., doktor, vykladach,
е–mail: dymczyk@wp.pl
(Instytut istoriyi Akademiyi imeni Yana Dluhosha v Chenstokhovi)
kerivnyk Moravets N., doktor, vykladach
е–mail: mornor@wp.pl

Zaproshuyemo Vas vidvidaty nash sayt: www.gileya.org
E–mail: gileya.org.ua@gmail.com

Dyv. takozh: Sayt Natsional'noyi biblioteky Ukrayiny imeni V. I. Vernads'koho:
www.nbuv.gov.ua/portal
Rozdil: Naukova periodyka Ukrayiny: zhurnaly ta zbirnyky naukovykh prats'
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Спеціальний випуск

ІСТОРИЧНІ НАУКИ
МУЗЕЙ ГЕТЬМАНСТВА
ГЕТЬМАНСЬКИЙ ФОНД ПЕТРА ДОРОШЕНКА
НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ
«ГІЛЕЯ: НАУКОВИЙ ВІСНИК»
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА
«ЕНЦИКЛОПЕДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО»
ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК «СТАРА УМАНЬ»
ПРОГРАМА
Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю. – Київ, 7 червня 2017 р.

ПЕРШІ КОЗАЦЬКІ ЧИТАННЯ
ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ
(1958–2015)

Володимир Володимирович Кривошея
(9 червня 1958 – 30 квітня 2015)

КРИВОШЕЯ Ігор Іванович, к. і. н., професор,
завідувач кафедри загальної історії Уманського держав
ного педагогічного університету імені Павла Тичини –
заступник голови оргкомітету
ЛУНЯК Євген Миколайович, д. і. н., професор,
завідувач кафедри історії України Ніжинського держав
ного університету імені Миколи Гоголя – відповідальний
секретар оргкомітету
КРИВОШЕЯ Ірина Іванівна, д. і. н., професор,
завідувач кафедри історії культури та методики навчання
гуманітарних
дисциплін
Уманського
державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
ДОРОШЕНКО Олексій Олександрович, директор
Української Асоціації постачальників торгівельних
мереж, керуючий партнер юридичної компанії
PROXIMA, Президент “Гетьманського фонду Петра
Дорошенка”
ЛЕПЯВКО Сергій Анатолійович, д. і. н., професор
кафедри історії України Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
7 червня 2017 р.
9.00 – 10.00

Реєстрація учасників і гостей конфе
ренції (Музей гетьманства, м. Київ,
вул. Спаська, 16-Б)

10.00 – 14.00

Урочисте відкриття конференції, перше
пленарне засідання

14.00 – 15.00

Обід

15.00 – 18.00

Друге пленарне засідання, завершення
роботи конференції та підведення під
сумків

Робочі мови: українська, польська, російська,
англійська
Регламент роботи:
Доповіді – до 15 хв.
Повідомлення – до 10 хв.

ОРГКОМІТЕТ
ЯРОВА Галина Іванівна, директор Музею геть
манства, м. Київ – співголова оргкомітету
ВАШКЕВИЧ Віктор Миколайович, доктор філо
софських наук, професор, завідувач кафедри соціальної
філософії, філософії освіти та освітньої політики Націо
нального педагогічного університету ім. М. П. Драго
манова, головний редактор Всеукраїнського фахового
видання «Гілея: науковий вісник» – співголова оргко
мітету
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Спеціальний випуск

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Голова пленарного засідання
Ярова Галина Іванівна, директор Музею гетьманства,
м. Київ
Секретар пленарного засідання
Кривошея Ігор Іванович, к. і. н., професор, завідувач
кафедри загальної історії Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
Вітальне слово до учасників конференції
Ярова Галина Іванівна, директор Музею гетьманства,
м. Київ
Дорошенко Олексій Олександрович, директор Україн
ської Асоціації постачальників торгівельних мереж,
керуючий партнер юридичної компанії PROXIMA,
Президент «Гетьманського фонду Петра Дорошенка»
Історія козацтва та шляхти в науковій спадщині
Володимира Кривошеї
Фицик Лариса Анатоліївна, к. і. н., доцент кафедри
економіки Уманського національного університету
садівництва; Фицик Ігор Дмитрович, к. ф. н., доцент
кафедри суспільних дисциплін Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини
Старшина Чернігівського полку в працях
Володимира Кривошеї
Лепявко Сергій Анатолійович, д. і. н., професор
кафедри історії України Ніжинського державного універ
ситету імені Миколи Гоголя
Роль еліт в історії України
Вашкевич Віктор Миколайович, д. ф. н., професор,
завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти
та освітньої політики Національного педагогічного
університету ім. М. П. Драгоманова, головний редактор
Всеукраїнського фахового видання «Гілея: науковий
вісник»
«Славний козак» Остафій Дашкович в україн
ській історіографії
Ластовський Валерій Васильович, д. і. н., професор
кафедри міжнародних відносин Київського національ
ного університету культури і мистецтв
Sicz zaporoska w drugiej połowie XVI stulecia i w
wieku XVII. Narodziny i upadek wolnej Kozaczyzny
zaporoskiej – istotnego podmiotu polityczno – wojsko
wego w rejonie Morza Czarnego
Kowalczyk Rafał Wiktor, dr hab., profesor nadzwyczajny
Uniwersytet Łódzki (Polska)
Козацький гетьман Тарас Федорович
Щербак Віталій Олексійович, д. і. н., професор
кафедри історії України Київського університету імені
Бориса Грінченка
Приєднання України до Московської держави у
1654 р. за англійською газетою "Mercurius Politicus"
Федорук Ярослав Олександрович, д. і. н., старший
науковий співробітник Інституту української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН
України, відділ пам’яток княжої та козацької доби
1673-1674: тяжкі роки Поділля в світлі польських
рукописних газет і листів
Мицик Юрій Андрійович, д. і. н., професор, заві
дувач відділу джерел з історії України княжої та
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козацької доби Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Реєстр Охтирського полку 1681 року
Алфьоров Олександр Анатолійович, к. і. н. науковий
співробітник Інституту історії України НАН України;
Різніченко Олександр Сергійович, завідувач лабораторії
кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії Націо
нального транспортного університету
Генеалогічні матеріали Козелецької актової книги
(1664 – 1765): Коровки-Вольські та Мокієвські
Кривошея Ірина Іванівна, д. і. н., професор, завідувач
кафедри історії культури та методики навчання гумані
тарних дисциплін Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини
Роль Івана Мазепи у розвитку українського
папірництва
Студінський Володимир Аркадійович, д. і. н., профе
сор кафедри політичної економії ДВНЗ «Київський
національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Козацтво, Україна та Східна Європа в іспано
мовних джерелах ХVІІ ст.
Купрієнко Сергій Анатолійович, к. і. н., науковий
співробітник Національного музею історії України;
старший науковий співробітник Державної наукової
установи «Енциклопедичне видавництво»
До історії козацько-шляхетського роду Силичів
Кондратьєв Ігор Вікторович, к. і. н., доцент кафедри
всесвітньої історії Чернігівського національного педаго
гічного університету імені Т. Г. Шевченка
Як виникла терехтемирівська легенда
Жарких Микола Іванович, к. хім. н., історик, літера
турознавець, мистецтвознавець, системний програміст,
автор і керівник сайту «Мислене древо»
Вихідці з Запорозької Січі у складі козацької
старшини Ніжинського полку
Токарєв Сергій Анатолійович, к. і. н., старший вик
ладач кафедри археології, етнології та краєзнавчотуристичної роботи Чернігівського національного
педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Полкова і сотенна старшина у присяжному
списку Гадяцького полку 1718 року
Синяк Іван Леонідович, к. і. н., старший науковий
співробітник Інституту української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України
Родини менської сотенної старшини у сповідних
розписах XVIII ст.
Казіміров Дмитро Вікторович, к. і. н., спеціаліст
Чернігівського центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних під
приємств, установ та організацій
Роль Петра Калнишевського в суспільно-політич
них трансформаціях та у духовному й культурному
житті України ХVІІІ ст.
Фігурний Юрій Степанович, к. і. н., завідувач відділу
української етнології Науково-дослідного інституту
українознавства Міністерства освіти і науки України
Відображення діяльності українського козацтва в
творчості Вольтера
Луняк Євген Миколайович, д. і. н., професор, заві
дувач кафедри історії України Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Голова пленарного засідання
Ярова Галина Іванівна, директор Музею гетьманства,
м. Київ
Секретар пленарного засідання
Луняк Євген Миколайович, д. і. н., професор, заві
дувач кафедри історії України Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
Роль Івана Мазепи в повалені гетьмана Івана
Самойловича: історіографія питання
Яценко Владислав Борисович, к. і. н., голова істо
ричної секції Харківського історико-філологічного
товариства
“Наш Мазепа свят...”: образ гетьмана у сприй
нятті сучасників
Бовгиря Андрій Маркович, к. і. н., старший науковий
співробітник відділу української історіографії Інституту
історії України НАН України
Харківський портрет гетьмана Івана Мазепи
Салтан Олександр Миколайович, к. і. н., доцент
кафедри гуманітарних наук Харківської державної
академії фізичної культури
Постать гетьмана Івана Мазепи на сторінках
часопису «Тризуб» (Париж, 1925–1940)
Гордієнко Дмитро Сергійович, к. і. н., старший
науковий співробітник Інституту української археогра
фії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН
України
Чернігівський полк в історичних студіях
Володимира Кривошеї
Горобець Сергій Михайлович, к. і. н., науковий спів
робітник Українського інституту національної пам’яті
Українське козацтво початку XVII ст. у «Нарисі
історії Польщі» Міхала Бобжинського
Ребенок Валентин Володимирович, аспірант кафедри
історії України та політології Ніжинського державного
університету імені Миколи Гоголя
Середньовічна та ранньомодерна Україна в біло
руських підручниках з історії
Батуріна Світлана Сергіївна, к. і. н., науковий
співробітник відділу української історіографії Інституту
історії України НАН України
Козацьке питання на сеймах Речі Посполитої
у XVII ст.
Гончарова Ольга Віталіївна, магістрант історичного
факультету Уманського державного педагогічного уні
верситету імені Павла Тичини
Ремісники Гетьманщини на сторінках «Київської
старовини»
Коваленко Оксана Валентинівна, к. і. н., доцент
Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г. Короленка; науковий співробітник Інститут
керамології – Відділення Інституту народознавства НАН
України
Рід Тишкевичів в історії українських земель
XVI – XIX століть
Барвінок Ольга Володимирівна, к. і. н., доцент
кафедри загальної історії Уманського державного педа
гогічного університету імені Павла Тичини
Нотатки до історичного портрета Данила Вигов
ського: полководця, політика, дипломата
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Кукса Надія Василівна, завідувачка відділу «Субо
тівський історичний музей» Національного історикокультурного заповіднику “Чигирин”
Фортифікаційний чинник в козацькій тактиці
штурму та облоги: спроби суб’єктивного узагаль
нення
Адам Микола Сенявський та Іван Мазепа: до
історії політичних взаємовідносин двох гетьманів
Парацій Володимир Михайлович, завідувач науководослідного та культурно-освітнього відділу Державного
історико-архітектурного заповіднику у м. Бережани
(Тернопільська область)
Підземні споруди стратегічного значення як скла
дова будівельних традицій запорожців за історич
ними джерелами
Харлан Олександр Вікторович, кандидат архітектури,
старший науковий співробітник пам’яткоохоронних
досліджень Південного регіону України НДІ пам’ятко
охоронних досліджень Міністерства культури України,
доцент Придніпровської державної академії будівництва
та архітектури
Археологічні матеріали козацької доби в новітніх
розкопках Ніжина
Кедун Іван Станіславович, к. і. н., доцент кафедри
всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжин
ського державного університету імені Миколи Гоголя
Мотанка як пам’ятка духовної культури України
в музейних експозиціях
Стахурська Анастасія Володимирівна, магістрантка
історико-юридичного факультету Ніжинського держав
ного університету імені Миколи Гоголя
Родинна історія та генеалогія в польській
мемуарній літературі ХІХ ст.
Ярцун Юлія Олександрівна, аспірант кафедри історії
України Уманського державного педагогічного універси
тету імені Павла Тичини
Відшукання «російського дворянства» меш
канцями українських маєтків польських аристок
ратів Потоцьких (кінець XVIII – перша половина
ХІХ століть)
Кривошея Ігор Іванович, к. і. н., професор, завідувач
кафедри загальної історії Уманського державного педа
гогічного університету імені Павла Тичини, учений сек
ретар Державного історико-архітектурного заповідника
«Стара Умань»
Козацькі традиції в умовах ведення сучасної
війни
Гомоляко Андрій Олексійович, к. і. н., вчитель історії
та правознавства ЗОШ № 15, м. Ніжин
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СТАТТІ
Галина Я. І.,
директор Музею гетьманства (Україна, Київ)

Володимир Володимирович Кривошея
і Музей гетьманства
Володимир Володимирович Кривошея багато
років свого життя присвятив дослідженню елітарних
верств суспільства часів Гетьманщини. Серед них в
український історії визначне місце займали шляхта
і козацтво. Головним завданням своїх досліджень
Володимир Кривошея бачив у широкому вивченні
провідних козацьких родин Гетьманщини, вивчав
головні шляхи формування козацької старшини,
виявляв персональний склад генеральної, полкової
старшини, полковників і сотників, вивчав склад сотенної
старшини, систематизував і доповнював наші знання
про родоводи українських гетьманів та основних
козацько-старшинських родин Гетьманщини. Результати
своїх досліджень для гостей Музею гетьманства
В. В. Кривошея представляв на «Гетьманській вітальні».
Яка розпочала свою роботу у 1996 році і об’єднала
навколо Музею науковців та дослідників козацькогетьманського періоду історії України.
Можна зрозуміти, яке захоплення викликали його
дослідження, у колективу Музею і гостей «Гетьманської
вітальні», а також його щирість і величезна харизма. Ми
пишаємося знайомством з цим фантастичним науковцем
і людиною.
У 2003-му році Музей гетьманства відзначав
своє перше десятиріччя, коштів як завжди не було
і Володимир Володимирович запропонував видати
збірник наукових праць співробітників Музею та його
друзів. Сам придумав назву – «Козацька скарбниця» і
я гаряче його підтримала. Він же знайшов видавництво
«Стилос», з яким співпрацював на той час.
Першою у збірнику помістили поважну статтю
професора Юрія Мицика – «Гетьманські документи
як джерело (з документів гетьманів І. Самойловича та
І. Мазепи)».
Юрій Мицик був другом і учителем Володимира
Кривошеї та президентом клубу «Гетьманська вітальня».
Далі у збірнику були статті співробітників Музею про
сам Музей, його бібліотеку, фонди і т.д. Володимир
Кривошея розмістив статтю «Старшина армії Богдана
Хмельницького і Лівобережжя».
Були також подані статті: Сергія Павленка –
«Організація імпічменту Мазепи 1707 року» та Ольги
Ковалевської «Меценатська діяльність гетьмана І. С. Ма
зепи в історіографії XIX – XX століття».
Так народилася наша перша збірка наукових праць:
«Козацька скарбниця. Гетьманські читання», присвячені
десятій річниці Музею гетьманства.
Другий збірник наукових праць «Козацька скарб
ниця» ми видали у 2005-му році. Після моєї вступної
статті про життя Музею за останні два роки, помістили
статтю аспірантки Володимира Кривошеї – Л. Фіцик
«Виникнення та становлення української козацької
старшини в історичних дослідженнях». І це видання
«Козацької скарбниці» не обійшлося без статті
Володимира Кривошеї «Старшина гетьманату Юрія
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Хмельницького». Також були представлені дослідження
Матвія Васільєва «Іван Мазепа та Києво-Печерська
Лавра», Володимира Мокляка «Компути Полтавського
полку», Володимира Ленченка «Резиденція гетьманів
Івана Скоропадського та Данила Апостола у Глухові»,
Ірини Кривошеї «Бунчукове, військове і значкове
товариства Переяславського полку (1726-1780 рр.).
Джерела».
Третій збірник «Козацька скарбниця. Гетьманські
читання» вийшов у 2006-му році присвячений 13-й річ
ниці Музею. Його видав видавничий дім «Букрек».
Зв’язки з видавництвом мав Музей, але відповідальним
за випуск був Володимир Кривошея. І знову крім
досліджень співробітників Музею гетьманства праці
його друзів. Так першою стала стаття професора Юрія
Мицика «Два незнані документи Юрія Хмельницького»,
Володимира Кривошеї «Українська козацька держава:
до питання цивілізаційних характеристик», Олександра
Алфьорова «Козацький регементар Гаврило Голуб
(Габриель Голубек)», Ірини Кривошеї «До питання
про виникнення та еволюцію козацьких полків», Івана
Синяка «Формування штату Військової канцелярії Коша
в період Нової Січі (1734-1775)», Надії Кукси «Історичні
поховання XVII – XVIII ст. в Суботові» та інші.
Четвертий випуск «Козацької скарбниці. Гетьманські читання» вийшов у 2007 році у видавничому домі
«Букрек», і знову головний науковий редактор д.і.н.
В. В. Кривошея. У збірнику репрезентовані цікаві статті науковців: Володимир Панченко «Геральдика геть
манських столиць»; Володимир Кривошея «Старшина
армії Богдана Хмельницького ІІ. Правобережжя»; Юрій
Мицик «З незнаних листів Івана Виговського»; Струкевич О.К., Степанчук Ю.С. «Переяславсько-Московський
договір 1654 р. з політико-культурного погляду»; Ірина Кривошея, Тетяна Пономарьова «Родовід Буцьких
козацької доби»; Ігор Кривошея «Список легітимної
шляхти уманського повіту Київської губернії кінця
XVIII – першої третини XIX століття (літери Е-К)» та
багато інших статей.
Останній збірник наукових праць Музею та його
друзів, що вийшов у 2011-му році де головним редактором був д.і.н. Володимир Кривошея теж мав багато
цікавих статей з історії українського козацтва, гетьманської держави XVII – XVIII століть, генеалогії козацьких
родин. І першою стала стаття Володимира та Олени
Кривошеїв «Інформативні можливості заповітів козаць
кої старшини Гетьманщини»; Сергія Павленка «Зобра
ження Батуринської фортеці кінця XVII ст.»; Ірини
Кривошеї «Джерела до історії та генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родовідної книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII – першої третини XIX століття (літери О-Р)»;
Сергія Горобця «Сказки о службах» козаків Білоуської
сотні 1724 р.»; Ігоря Кривошеї «Бунчукове і значкове товариство Стародубського полку 1732 р.» та інші. За різних обставин «Козацька скарбниця» більше не виходила.
Хочу відзначити, що з часу знайомства (1996) з Музеєм
гетьманства Володимир Володимирович так пройнявся
проблемами Музею, що більшість книг, що виходило з
під його пера, на титулі крім інших установ позначав і
Музей гетьманства. Цим він підносив імідж Музею.
У приміщенні Музею (м. Київ) і в інших містах
України ми разом з автором з великою радістю
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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презентували все нові і нові книги Володимира
Володимировича: «Генеалогія українського козацтва.
Нариси історії козацьких полків», Київ. Видавничий
дім «Стилос», 2004; Козацька еліта Гетьманщини. – К.:
ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 452 с. і
багато інших його праць.
Але найбільше ми пишались, що свою найоб’єм
нішу книгу «Козацька старшина Гетьманщини. Енцикло
педія. – К.: «Стилос», 2010, – 791 с. Володимир Воло
димирович Кривошея презентував саме у нашому музеї
в грудні 2009 року. Енциклопедія включила біограми
14591 козацьких старшин, які складали козацьку еліту
Гетьманщини. Ця книга, як і інші праці Володимира
Кривошеї стала настільною книгою дослідників та
науковців, що працюють у бібліотеці Музею геть
манства.
І сьогодні Музей живе напрацюваннями Володимира
Володимировича Кривошеї, пам’яттю про нього.
Науковці Музею продовжують знайомити широке коло
своїх відвідувачів з його науковими працями.
Galina Ya. I., Director of the Hetmanate Museum (Ukraine, Kyiv)
Volodymyr Volodymyrovych Krivoshey and Museum
of hetmanhood
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РЕЄСТР Охтирського полку 1681 року
У статті публікується реєстр козаків Охтирського полку, що були
відправлені на гарнізонну службу в Київ у 1681 р. Це перша публікація реєстру
охтирських козаків XVII ст. Сам документ було створено підчас обліку козаків,
що перед виходом до Києва зайшли до Путивля де мали об’єднатись із сумськими
козаками Гарасима Кондратьєва. Реєстр налічує 596 козаків.
Ключові слова: Охтирський полк, реєстр, козаки, Київ, публікація джерела.

Володимир Володимирович Кривошея – Історик,
що відновив обличчя Старої Гетьманщини. Забуті роди,
сім’ї та й просто постаті ожили на сторінках його
численних праць. Здається, ми вже почали втрачати
живих людей Козацької України і вони стали для нашої
історії статистами. Але з-під пера Володимира Кривошеї
ці люди отримали власні біографії. Дослідник відновив
їхні родинні зв’язки, справжні прізвища, що заховались
під патронімами та прізвиськами, та, головне, він підняв
на поверхню з мороку забуття тисячі і тисячі забутих
постатей. А ці постаті – еліта Гетьманщини. Вони
належали до тих верств, існування яких ми мали стерти
з пам’яті будучи кілька сторіч колоніальним придатком
імперії. Відновлення знань про Роди та рицарство
України XVII-XVIII ст. – це найбільша заслуга Воло
димира Кривошеї.
Знаючи, яку особливу увагу приділяв наш
видатний Історик архівним документам ми подаємо до
публікації раніше невідомий реєстр Охтирського полку.
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»
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Слобожанщина була козацьким краєм, яким Володимир
Володимирович прагнув зайнятися після завершення
величезної серії з історії полків Війська Запорозького.
Документ, що публікується – це реєстр охтирських
козаків, які згідно царського наказу мали відбувати
гарнізонну службу в Києві у 1681 р. [1]. Переписані
охтирські козаки мали в об’єднатися Путивлі з козаками
сумського регіменту Гарасима Кондратьєва і вирушити
до київської фортеці де, згідно умов переяславської
ради, розміщувалась московська залога. Через те, що
Слобідські козацькі полки були утворені на території
Московського царства, тож і підпорядковувались вони
царській адміністрації. Старшим над об’єднаним охтир
сько-сумським загоном мав стати козак охтирського
полку Микита Усмонець.
Реєстри Охтирського полку публікувались і раніше
[2, с. 3], але ця публікація перша серед інших, що
стосується XVII ст.
У документі записано 596 козаків. Полкової та
сотенної старшини серед них не зазначено, що свідчить
про те, що інша частина полку лишалась із старшиною
в Охтирці. Козаки подекуди записані зі вказівками на
ступінь родинного зв’язку («брат», «зять»), що свідчить
про відправку молодших членів родини на гарнізонну
службу у Київ, адже тривати вона могла понад року.
Публікацію здійснено відповідно до «Правил
видання пам’яток, писаних українською мовою та
церковнослов’янської української редакції» [4]. Усі
надрядкові літери внесені в рядок і позначені курсивом.
Збережено написання слів під титлами. Наголоси,
придихи та акценти не позначались. Помилки писарів не
виправлялись. Усі особові імена та прізвища передані з
прописної букви.
Публікація тексту:
// Арк. 1
Списакъ Сумского Гεрасимова Григорьεва
полку Кондратьεвыхъ
да Ахтырского Сидорова полку
Каменεва каsакомъ которым
в нн̃ешнем во 189 м году по указу вεликого
гс̃дря цр̃я ї вεликого кн̃зя Фεодора
Алεксєεвича всεа вεликия ї малыя
и былыя Росиї самодεржца ї по
грамотε из розряду по выбору
полковниковъ довεлось быть
на εво вεликого гс̃дря службε в Киεвε
з думным дворянином і воεводою
с Кириломъ Осиповичемъ Хлоповымъ
а старшиною над тами
казаками вεлεно быт Ахтырского
полку каsаку Микитε Усмонцу
i высланъ он Микита из Бεлагорода
для приεму каsаковъ в Ахтырской
апреля въ 23 м числа нн̃εшнεго
189 го году ї списокъ там каsаком εму Микитε
даъ за дячьεю приписью
а вεлεно εму у полковника у Сидора
Камεнεва по списку каsаков
принявъ итить с ними в Путивль
// Арк. 1 зв.
с поспεшεньεмъ а Сумского полку
каsаковъ для той жε службы
вεлено выслать в Путивль прεжεво
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Микиты и о высылкε техъ
каsаковъ из Бεлагорода писано апреля 20 м числа
Ахтырского Сидорова полку Камεнεва
Івановой сотни Вотчεнкова
Ахтырскиε
Стεпан Оsεрной
Григорεй Гвоздεв
Іванъ Гущεнко
Трофим Журавлεнко
Косян Старой
Раман Красногрудεнко
Матвей Чорной
Фεдор Ткачεнко
Торас Близнюков
Пεтръ Марющεнко
Іванъ Гончаръ
Михайло Пчεляник
Тимошъ Олховикъ
Фεдор Гончаръ
Тимко Бεзрутчишинъ
Василεй Алховикъ
// Арк. 12 зв.
Стεпан Рεзникъ
Павεл Плεтεницкой
Лавринъ Ендинъ зят
Іванъ Дядя
Дмитро Янчεнко
Родион Лобунской
Миско Ружинской
Еким Ткачεнко
Лεон Лушпий
Лукъян Логинов
Стεпан Дεхмистръ
Яцко Колюжной
Грицко Клεмεнтьεв
Тимош Бойко
Гаврило Ковал
Улас Маслов зят
Лεон Коsырεв
Лεон Огрεб
Дмитро Ружинской
Омεлян Сынолицεй
Ерεма Гончарεнко
Павεл Маслов зят
Трофим Стεпанов
Юско Яковлεв
Сεмεн Чорноткоsεнкой
Стεпан Коновалεнко
Дεмянъ Коsарεнко
Сεмεн Бакуринскиї
Тимошъ Тимошεнко
Тимошъ Sахарчεнко
Васил Бεрεговиї
Аниско Рашεвского
Іванъ Солошεнко
Іванъ Дякъ
Фεдор Луговиї
Лεвко Рεва
Сахно Миколаεв
Грин Кириковскиї
Іван Говорушεнко
Самойла Лεонтъεв
Мартинъ Штука
Іванъ Ктитор
Іванъ Пустовойтъ
// Арк. 13
Григорьεвой сотни Тимофѣεва
Іван Криничεнко
Никифор Шинкаръ
Фεдор Повстяниї
Омεлян Роскушнεнко
Лаврин Килишεнко
Іванъ Вεртεла
Яковъ Лεнъ
Фεдор Скориков
Евтух Кудинεнко
Іван Лεгεнкиї
Іван Лукъянεнко
Павло Бабεнко
Радко Богатиї
Остапъ Винникъ
Понас Рыбалка
Фεдор Головня
Юско Повстяний
Тишко Ковтунъ
Улас Хадукай
Іван Токорεнко
Павло Жила
Алεкса Солодовникъ
Гаврило Лукин
Процыкъ Sагнойко
Харко Колεничεнко
Кононъ Сташинский
Родъка Мартинин
Миско Ковалεв
Гуринко Баба
Яким Причина
Данила Латацичь
Савεлεвой сотни Буймεра
Іван Дуля
Григорεй Лубунεцъ
Ничипор Карпов
Сава Шолудчεнко
// Арк. 13 зв.
Грицко Люборεцъ
Іван Зεлεнского зят
Андрей Масло
Михайла Рыбалка
Василεй Божков
Іванъ Катринъ
Савка Ермачεнка
Ерεма Торяник
Іванъ Литвинъ
Лεон Ставыской
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Колεникъ Лой
Васил Корεн
Игнат Лεвεнεцъ
Пεтро Стεпεр
Дмитро Климεнтой
Калεникъ Зεнковскиї
Лаsар Старыї
Яков Холапуда
Савεлεй Хорошεй
Андрей Чорнобровой
Остапъко Донεцъ
Михайло Шитин
Фεдор Коsар
Яков Вεргунεцъ
Микита Тεлεжной
Григорεй Вεнεсεнко
Прохар Бεзпалчεй
Фεдор Рεзничεнко
Михайла Носачъ
// Арк. 14
Фεдор Ячира
Тимофей Коновал
Тимофей Рудой
Филипъ Мεлникъ
Михайло Друцкиї
Сεмεн Фомεнко
Богодуховскиε
Іван Шийкин
Стεпан Бεзверхой
Павεл Дмитреεв
Сидор Красножонεнко
Пεтръ Кочεржεнко
Іванъ Чюйко
Тимофей Каsакъ
Тимофей Дεхтярεв
Тимко Ринsа
Павεл Бабεнко
Прокофей Срεбянскиї
Фεдоръ Прилуцкой
Григорεй Сεлитрεников
Лахтион Старыї
// Арк. 14 зв.
Пεтро Прочонной
Іванъ Тютюнникъ
Тимофей Грунской
Лукъян Шεпел
Яким Нεвинной
Стεпан Бεлицкой
Іван Солодовникъ
Тεрεнтεй Ткачь
Фεдор Колачникъ
Васил Тεтюхинъ
Михайло Удовичεнко
Іван Окунεцъ
Павεл Швεцъ
Іван Надолинной
Іван Лысεнко
Осипъ Сипко
Васил Новомлинεцъ
Сафрон Срεбянскиї
Пεтро Колεсникъ
Лаsар Лазков
Ерεма Пасεчникъ
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Іван Тихой
Іван Ставиской
Марко Тотаринεнко
Ничипор Нагорной
Гаврило Старыї
Лаврин Винникъ
Дмитро Малыї
Максим Стрεлбицкой
Лεон Ковалεв
Давыд Долчεнко
Раман Дεнεсεнков
Григорεй Сторожεнко
Костъ Лотышенко
Михайло Хлака
Самойла Писар
Сεмεн Маткун
Стεпан Слепцов
Данила Корочεнской
Михайла Щεрбина
Михайло Ющεнко
Матвей Пεтрεнко
Дεмян Чюмакъ
Гаврило Данилов
Офонас Лях
Стεпан Смаглей
Стεпан Артεмов
Понас Рεзникъ
Елтухъ Артεмов
Калεникъ Наsаров
Трофим Литвинъ
Іванъ Литвин
Ерεма Чюмакъ
Григорεй Хупавεцъ
Михайло Sадорожной
Іван Нεстεрεнко
Фεдор Сластюкъ
Грицко Тридуб
Михайло Пεрεкотѣй
Фεдор Кукличъ
Андрей Плεтεнεцкой
Костя Кожушкой
Филон Парпура
Яков Коsикъ
Наsар Срεбрянской
Карпъ Рεчинской
Антон Бабεнко
Антон Рεзникъ
Лεон Вяsовской
Филипъ Камянεцкой
Ігнат Малыї
Лукъян Бородай
Фεдор Ружинскиї
Гεрасим Ахтырской
Іван Чεрнускиї
Іван Шикиманин
Кондрат Еровыї
Сεмεн Ромεнскиї
Лεон Богодуховскиї
Андрей Пεрεясловец
Марко Василεвъ
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Борис Ляхъ
Сахно Яровыї
Родко Іванов
// Арк. 15
Фεдор Зябло
Фεдор Чипурниї
Сεннянскиε
Михайла Дубовиков
Сεмεн Богодуховскиї
Михайло Бугославскиї
Фεдор Прядкин
Дεмян Сорокопуд
Торас Бахмацкиї
Максим Лысяков
Раман Лютиї
Фома Алεйникъ
Карней Алεйникъ
Лεон Лиsишин
Ефрем Момот
Максим Шεвчεнко
Сεмεн Шишацкой
Матфей Коблукин
// Арк. 15 зв.
Городнянскиε
Фεдор Гугнивой
Іван Козмεнко
Раман Вεлитчεнко
Максим Гаврилчεнко
Сидор Дыкой
Тимофей Ефимов
Игнат Подбεрεsного
Григорεй Шабεлникъ
Лεон Рукачъ
Уласъ Богатой
Мирон Сεрого
Давыдъ Сидоров
Яким Зайкинъ
Яким Стεпанов
Григорεй Буряков
Осипъ Богнов
Дεмεнтεй Сипливой
Амεлян Бутъ
Іван Дεхтяръ
Антон Щεрбатой
Іван Римар
Мирон Гормашεв
// Арк.
Кузма Белоус
Лаврен Бородатой
Іван Нεнайдεнко
Гаврило Хицεнко
Андрей Гарбуз
Лεон Близнюкъ
Игнат Стрεлεцъ
Омεлян Говтвянскиї
Іван Драгунъ
Іван Полуляхъ
Мурафεнскиε
Іван Романовъ
Васил Буймεръ
Стεпан Сεцюрин
Сидор Емεцъ
Андрей Юрьεвъ
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Пεтро Тритолεцъ
Григорεй Поsюбол
Мартин Маскал
Пεтро Куйнеръ
Іван Кваша
Григорεй Пεрεвεрзюк
Сεмεн Клочков
Лεон Шεйкинъ
Карпъ Городиской
Иля Москолεнко
Остапъ Ночвоглод
Макар Ходосεнко
Андрей Горковой
Фεдор Усатой
Игнат Зубчεнко
Лукъян Старыї
Иля Филипов
Яков Скрыпкин
Харко Чεрнушεнко
Стεпан Дεбынотин
Яков Комянεцкиї
Кирило Жабчεнко
Матфей Конникъ
Іван Отрикушεнко
Лεон Божко
Тимофей Копилεцъ
Пεтро Бруховεцкой
Алεксей Литвинъ
Лεон Стрεлчεнко
Григорεй Богмεнко
Игнат Чорниї
Сεргей Яковлεв
Григорεй Лεбεдинεцъ
Михайло Подолной
Матвей Городεнской
Костя Колεсникъ
Остапъ Пустовойтъ
Алхрей Тотаринεнко
Стεпан Нεлутон
Миско Рудой
Михайло Сычъ
Грицко Рεшуткин
Пεтро Белоусъ
Микита Лющεнков
Алεксей Момотъ
Лεон Бойковъ
Іван Губинъ
Гаврило Вεликой
Лεон Сεмεновъ
Сεмεн Новакъ
Кирила Буйволов
Кирила Прокофьεв
Пεтро Пловεцъ
Іван Грищεнко
Григорεй Колεсникъ
Фεдор Сεрдюкъ
Михайло Жидко
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Сεмεн Чернобай
Фεдор Лыхацкой
Лаврон Жолновачъ
Яков Бужинскої
Григорεй Тεтεрятников
// Арк. 16 зв.
Стεпан Кучерявой
Іван Олεшεнецъ
Данило Сεрдюкъ
Лεон Голтвянскиї
Алεксей Дεхтяръ
Васил Олεйникъ
Козма Тεтεрятник
Микита Гладкой
Раман Малой
Пεтръ Ларионов
Боровлεнскиε
Гарасим Нεмыйножин
Васил Дεрεвянка
Григорεнун Рибчинъ
Осипъ Микитεнко
Миско Чорныї
Илко Sахарченко
Іван Грεбко
Мартин Умεцъ
Кирикъ Корнеεнко
Миско Конεнскиї
Гаврило Сивоволин
// Арк. 17
Савка Мазницын
Стεцко Дεйнεка
Іван Туцкиї
Іван Мовчанъ
Ониско Шεлтун
Гапон Лысый
Іван Путивεцъ
Іван Коволεнко
Мартин Купεцъ
Сεмεн Миронεнко
Омεлко Опарεнко
Ерεмко Мεлникъ
Офонас Мεлникъ
Лавро Коломыεцъ
Іван Бобровскиї
Тимко Подгирный
Кость Кривой
Іван Долгой
Іван Давыдεнко
Омεлко Вогликов
Сафон Ярмистεнко
Дεмъян Чεрнεнкиї
Грицко Пимлин
Наsар Сухомлинεнко
Михайла Бабикъ
Бакум Старый
Максим Горкавεнко
Гарасим Куцый
// Арк. 17 зв.
Іван Бирюкъ
Грицко Грицанεв
Филипъ Ногорянскиї
Кондрат Дεсεнко
Пεтро Швεцъ
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Лεон Савεльεвъ
Дмитро Горбатой
Опонас Рамεнскиї
Максим Вεликой
Наsар Долченко
Іван Гова
Фεдор Будилов
Лεон Алεксеεв
Сεмεн Бубонистой
Тихон Ерεминъ
Павεл Мудриї
Тимофей Худой
Монжεл Новичев
Іван Дмитриεв
Лεон Логвиненко
Стεпан Колодяжный
Яков Дарабачεнко
Гордей Сторож
Гаврило Игнатεнко
Фεдор Сулимъ
Грицко Лихолат
Грицко Гончарεнко
Костъ Колεникъ
Лукъян Плакса
Павло Лысый
Мануйло Боровεнской
Тимошъ Павлεнко
Миско Кобылка
Илко Морозъ
Прокопъ Локотникъ
Борис Пишнεнко
Васил Ющεнко
Стεпан Мыщεнко
Іван Шлыкъ
Фεско Дороган
Грицко Богомол
Васил Лопухъ
Карпъ Ткачεв
Онтон Гладкой
Іван Глаз
Гаврила Вовкъ
Яков Раннинъ
Кость Раманов
Савка Дεйнεка
Гордей Горкавой
Тимко Островянскиї
Порфεн Горбушъ
Фεдор Посѣкунъ
Пεтро Лεгкобитъ
Пεтро Нεздоймишапкин
Яцко Бабεнко
Павεл Лεвчεнко
Трофим Москал
Алεксѣї Горкачεв
Матвей Будянскиї
Миско Бойко
Раман Погорѣлый
Васил Коротикъ
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Сидор Тютюнникъ
Іван Рябоконъ
Гаврила Лоsовый
Іван Жигалов
Сεмεн Sоsуля
Савка Тонкого
Боровεнского уезду
Прохор Нεлупъ
Яков Дядя
Кирикъ Лисицкиї
Фεдор Лукашεв
Фεдор Подлесной
Васко Сухиї
Антон Sлый
Фεско Сировацкой
Омεлян Іванов
Кирикъ Липовой
Мусей Брεхунεцъ
Офонасεй Коволεнко
Грицко Литвин
Мина Стεпанов
Фεдор Бойко
Лεско Кащεнко
Андрей Швεцъ
Сεргей Локотникъ
Фεдор Нεчитайло
// Арк. 18
Фεдор Вεликой
Яков Ковтун
Гарасим Овεчкин
Сεмεн Стεпанов
Дεмко Цылуйко
Фεдор Сεрεда
Ефим Ктитор
Омεлян Глухиї
Колонтаεвские
Васил Жаданεнко
Максим Солоный
Павεл Бεзвεрхиї
Осипъ Рябоконεв
Луцыкъ Андрѣεнко
Васил Трутъ
Фεдор Шимчεнко
Іван Пиковεцъ
Кирила Борановскиї
Павεл Рεчεнный
Сεмεн Слεпчεнко
Яков Янжулин
Миско Котεлεвскиї
Остапъ Кирилов
Фεдор Вεригин
Пεтро Сорока
// Арк. 118 зв.
Понас Сухиї
Миско Ламакин
Грицко Солодовникъ
Юрко Sεлεнорожной
Дмитро Рεзникъ
Михайло Швεцъ
Іван Малыкъ
Савка Прилуцкий
Фεдор Шарин
Фεско Грεчεнко
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Іван Бугай
Фεдор Винничεнко
Тишко Sлый
Грицко Дзюбан
Грицко Олεйникъ
Гордеї Коплейко
сεла Белки
Фεдор Лаsарεвъ
Іван Гладкиї
Корней Помаsан
Іван Василεвъ братъ
Яков Крючков
Клим Смеянъ
Трофим Крεстьянин
Наsар Старый
Матвеї Кадинεцъ
Лаврин Опеїникъ
Іван Рудникъ
Яков Луговой
Кузма Пεрεгуда
Тимошъ Конотопεцъ
Данила Шилεнко
Пилипъ Хилушεнко
Лукъян Голубъ
Стεцко Малимон
Сεргей Ерεмѣεвъ
Фεско Стεцεнко
Лεвко Толочко
Гаврила Ковтунεнко
Лукъян Мεлникъ
Процыкъ Миглεв
Васил Сухиї
Данила Чεрεпεнка
Іван Бова
Стεпан Щεндрикъ
Сεмεн Вовчεнко
Гришко Рябоконεв
Іван Колачникъ
Тимошъ Кийков
Илько Пεрεдεрѣεв шурин
Миско Понасεнко
Микита Манжεлѣεвский
Кость Сулима
Лукъян Грεчкин
Іван Борановщεнко
Самойла Sахарεвъ
Іван Ковалεнко
Раман Борчанский
Михайло Ильин
Наумъ Хомεнко
Кирикъ Камаряв
Миско Макотεр
Стεпан Солошин
Григор Убεйбаткин
Іван Чалыї
Лεон Сεргѣεнко
Іван Кривобокъ
Фεдор Ющεнко
Васил Магилка
Миско Сыса

Антон Конилоболоцкий
Гришко Вяsовской
Стεцко Борисεнко
Игнат Беликъ
Игнат Сливка
Рублεвские
Іван Твεрдый
Илья Гормашъ
Филипъ Колεсникъ
Васил Дεнεка
// Арк. 19
Сεмεн Рубεль
Прокопъ Чεркашεница
Лεвко Лεпуха
Сомов
Справил Гришка Жуков

Харко Sолотоножко
Паско Колачников брат
Матвεй Кушнεрεнко
Лεско Воронин зят
Васко Колюжный
Афонас Солодовникъ
Сεмεн Дробязка
Пεтръ Волкъ
Данила Пεлскиї
Іван Смεлянчεнко
Фεско Поттравной
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The register of Cossacks of the Okhtyrka regiment 1681
The register of Cossacks of the Okhtyrka regiment, which was sent to the garrison
war-service to Kiev in 1681, is published in the article. This is the first publication of
the Register of the regiment of Okhtyrka Cossacks in XVII. The document itself was
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Постать Гетьмана Івана Мазепи на сторінках
часопису «Тризуб» (Париж, 1925–1940)
Стаття присвячена огляду та аналізу публікацій часопису «Тризуб» –
офіційного пресового органу УНР в екзилі за період 1925–1940 рр., присвячених
постаті гетьмана Мазепи. Емігрантські публіцисти звертались до постаті
гетьмана у контексті сьогодення. Публікації та заходи, присвячені Мазепи,
проводили ідею про тяглість української визвольної боротьби, про зв’язок
епохи та постаті гетьмана Мазепи з епохою та постаттю Симона Петлюри.
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Постать Мазепи повністю ідеалізується, він постає як визначний державний
діяч, політик, що все життя присвятив боротьбі за визволення України з-під
російської окупації. Зримим символом цього мали стати Клейнод та Перстень
гетьмана Мазепи. Публіцистика міжвоєнної доби сприяла й розвитку наукової
історіографії з мазепознавства, яка зберігає оцінки гетьмана українських
публіцистів до сьогодні. Важливим аспектом публікацій є наскрізне проведення
думки про європейськість України, про традиції спільної боротьби про Сходу –
Росії.
Ключові слова: часопис “Тризуб”, Іван Мазепа, Симон Петлюра, УНР,
еміграція.

Часопис «Тризуб» – головний громадсько-політич
ний тижневик уряду УНР в екзилі, що був заснований
Симоном Петлюрою, і видавалася в Парижі протягом
1925–1940 рр., а після війни відновлений у Канаді.
Головними редакторами часопису довоєнного періоду
були В. Прокопович, а з 1940 р. – О. Шульгин. Серед
його авторів були провідні представники української
політичної та культурної еміграції. «Тризуб» поши
рювався на трьох континентах: Західна Європа, Америка
та Австралія, і це при тому, що видання було збитковим
і кожне число газети видавалося за спонсорської
підтримки. На сьогодні різноманітні питання функціо
нування часопису ґрунтовно розкриті в низці статей та
монографії А. Тимошик-Сударикової [24].
Тематична палітра публікацій часопису досить
широка і охоплює найрізноманітніші питання життя
української еміграції, висвітлення та аналіз ситуації
в окупованій більшовиками України, міжнародної
політики тощо. Природно, що не оминула редакція й
постать гетьмана Мазепи та низки інших провідних
діячів української історії та культури. Однак, на сьогодні
ці публікації все ще не стали предметом дослідження в
українській історіографії, як і в працях з мазепознавства
не вдалося виявити покликів на публікації «Тризуба».
При цьому, редакційна політика часопису була послідов
ною і логічною, тому «корпус» публікацій, об’єднаних
однією темою – особою гетьмана Мазепи, також є
цілісним, з іншого боку, більш-менш усталеною була
й читацька аудиторія часопису. Таким чином аналіз
цих матеріал дає змогу розкрити механізми поширення
образу гетьмана в українському емігрантському грома
дянстві.
Постать гетьмана Івана Мазепи стала символом як
української самостійності, так і російського сепаратизму
майже одразу по трагічних подіях 1708–1709 рр.
Наклавши анатему і всілякі інші покарання на гетьмана
московський уряд тим самим і змусив українців стати
до справи звільнення України під знаком Мазепи, попри
те, як зауважив М. Грушевський, «Мазепа в дійсності
не був ніяким яскравим репрезентантом українського
автономізму. Маємо в нашій історії представників
української державної іде, української самостійності
і окремішності далеко ріжче і сильніше виражених.
У Мазепи до сього не було ні трагічного завзяття
Дорошенка, ні безмірної витривалості Орлика, і простотаки він за довгий свій вік не встиг нам себе показати з
сього боку!» [4, c. 199].
Розвиток українського руху, що мав загрозливий
для московського самодержавства характер, змушував
російських шовіністів і до спроб розколу українського
руху через протиставлення «мазепинців» – самос
тійників «богданівцям» – відповідно прихильникам
союзу з Москвою. Попри викриття цього підступного
задуму М. Грушевським [4], протиставлення двох
гетьманів і далі неодноразово зустрічалося в українській
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суспільно-політичній думці. Порівняння двох гетьманів
притаманне й публіцистиці української еміграції. Так,
М. Галин, говорячи про могилу гетьмана Мазепи,
відмічає, що «українська історія мала двох визначних
гетьманів і могили обох вороги не пошкодували.
Останки першого розпорошили в Суботові, а другого
лежать десь на дні не то Дунаю, не то моря. А вороги –
ніби то брати – поляки й росіяни» [3, c. 15].
І лише в роки Української Революції (1917–1923) в
українській суспільно-політичній думці актуалізувалась
постать гетьмана Івана Мазепи, про що наголошувалось
і в часописі «Тризуб» [25, c. 6]. Проте, короткий і
драматичний період Революції не дав змоги українській
історіографії та публіцистиці на належному рівні
висвітлити постать гетьмана, і таке завдання взяла на
себе еміграція. З іншого боку, важливим завданням
української еміграції міжвоєнного періоду було вихо
вання української молоді за кордоном, підготовка її до
праці на Батьківщини, після повернення в Україну.
Відтак, саме воєнна поразка Української Революції
та розчарування українських кіл у соціалістичних ідеях
і зумовили чіткий поворот уваги українців у «сторону
того, хто два з половиною століття тому назад не лише
виносив в собі ідею державної незалежности України,
але й опрацював і ясно окреслив її, приготовивши
для майбутньої української держави форму її устрою,
свого роду «конституцію», збудовану на принципах, які
відповідали тодішньому станові західнє-европейської
цивілізації й державного права, витворених на ідеях
тогочасної філософії» [25, c. 6].
Проголошення історичного зв’язку України з Захід
ноєвропейським світом наскрізно пронизує науковопубліцистичну думку української еміграції. Опинившись
на вимушеній еміграції в Європі, діячі УНР могли
розраховувати лише на зовнішній чинник у відродженні
України, насамперед на Європу. Таким чином, стверджен
ня європейськості України було одним з нагальних завдань
української соціо-гуманітаристики та публіцистики.
Програмовою статтею часопису «Тризуб» стала
праця В. Трепке «Гетьман Мазепа та українська
еміграція» [25]. «Нас зв’язує з тінню Мазепи спільна
доля еміґрантів, бо він був перший український
політичний еміґрант в повному значінню і змислі цього
слова» [25, c. 7]. Автор наголошує, що як мазепинська
еміґрація, так і сучасна йому УНРівська еміграція
розвивають одну ідею – незалежної Української
Держави. Відтак, державний чин Мазепи не ставиться
під сумнів, натомість проголошується теза, що гетьман
«був занадто мало зрозумілим для своїх сучасниківземляків, які не зуміли оцінити всього значіння і всієї
величі його провідної ідеї і тим самим спричинили до
його неуспіху» [25, c. 6], що суперечило вище згаданій
думці М. Грушевського. На визначній особистій
ролі Мазепи в переломний момент історії України
наголошують і інші українські публіцисти-емігранти.
Так, І. Павленко проголошує, що був «Мазепа як
гетьман і своєю могутньою особистістю справжнім
представником України, її справжніх національнополітичних стремлінь. Від нього в значній мірі залежало
устійнити відношення України до Московщини на
майбутні десятиліття і століття» [16, c.  4].
Однією з перших акцій зі вшанування Мазепи в
роки Української Революції був реферат Д. Дорошенка,
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прочитаний ним восени 1919 р. в приміщенні місії
УНР в Румунії [25, c. 7]. Згодом, 1923 р. на першій
конференції української еміграції в Румунії під час
відкриття пам’ятника померлому вояку-емігранту
було відправлено панахиду по загиблих борцях за
волю України, серед яких окремо було виділено імена
гетьманів Мазепи та Орлика. По панахиді К. Мацієвич,
на той час голова місії УНР в Румунії, виголосив
промову, в якій серед іншого відзначив:
«Мазепа та Орлик в нашому минулому були тими
провідниками українського народу, які більш навіть
од великого Богдана свідомо поставили постулат
української самостійности. Після них ця ідея, за яку
вони віддали своє життя, все занепадала і тільки нашому
поколінню випала щаслива доля знову підняти той
прапор, що в свій час вони з такою самовідданістю і
честю тримали і заповіли своїм нащадкам…» [Цит. за:
25, c. 8].
Саме тоді в колах еміграції виникла ідея відшукати
могилу Мазепи, «аби тоді, як наступить той великий
час, прах його та реліквії можна було перенести на
Україну» [25, c. 8]. Темі могили гетьмана Мазепи
у часописі «Тризуб» присвячена замітка генералхорунжого М. Галина «Могила Гетьмана Мазепи»
[3]. Автор повідомляє про відвідання ним Мазепиної
церкви в Ґалаці і пошук могили гетьмана. Певний
джерелознавчий інтерес являє розповідь свічниці церкви
св. Юрія, старої жінки, яка вказала на місце перед
входом до церкви, де «була давно-давно мармурова
дошка, на якій щось не по-румунськи написано, але
30 років тому назад прийшов до Ґалацу російський
пароплав і матроси з того пароплаву під командою
свого офіцера і з своїм попом прийшли, викопали з
цього місця все, що було під тою мармуровою дошкою,
і забрали з собою до Росії. При тому були й румунський
піп і люде. Коли розкопували могилу, я стояла ось тут
і добре це пам’ятаю, бо я при цій церкві служу з-за
молодих літ, а мені тепер 90 років» [3, c. 14]. Однак
автор припускає, що руйнація могили могла відбутися
і в 1877 р. під час російсько-турецької війни. Подає
М. Галин і короткі відомості про саму Мазепину церкву,
що більш детально буде згодом висвітлено іншим
українським емігрантом – В. Січинським [20].
В. Трепке у згаданій статті наголошував на
незнанні і нерозумінні постаті Мазепи [25, c. 6],
як в Україні, так і в Європі, де Мазепа був більше
відомий як романтичний герой, а не державний діяч.
Це зумовлювало й власне науково-публіцистичні
розвідки, присвячені гетьманові. Однією з перших
публікацій часопису «Тризуб» з цієї теми була стаття
М. Славінського «Мазепа на переломі» [21]. Таким
моментом автор уважає відхід Мазепи від Яна Казимира
і перехід на українську службу і намагається розібратись
у причинах цього кроку майбутнього гетьмана.
М. Славінський одразу відкидає відому романтичну
історію про невдале залицяння Мазепи, як причину
цього кроку, хоча і припускає правдивість самої історії.
На думку автора, основна причина крилася в тому, що
Мазепа був чужаком у польському оточенні короля, він
був козак і православний – таким чином, причини були
соціальними і національними.
Злий жарт у стосунках Мазепи і Яна Казимира,
на думку М. Славінського, зіграло навчання Мазепи
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в Нідерландах, куди його направив король. На той
час у Нідерландах національні й соціальні питання
«були не теоретичним явищем, а реальною базою
історичної боротьби протестантського нідерландського
населення з католицькою іспанською імперією, що
закінчилася визнанням нідерландської незалежности
в р. 1648‑му, тобто за якихось сім-вісім літ перед
тим, як дістався туди Мазепа», тим більше, що
«аналоґія між Нідерландами й Україною кидалася в
очі людям XVII століття; про неї згадує і сам Богдан
Хмельницький в своїх пересправах з поляками, і було
б просто дивом, коли б її не освідомив собі й Мазепа,
що був, як відомо, ціле життя своє видатним знавцем
сучасних йому міжнародних взаємовідносин» [21, c. 4].
Проте М. Славінський припускає узгодженість дій
молодого Мазепи з королем та батьком – соратником
Богдана Хмельницького, і «ще з якими приятелями
своїми». Про чіткий проукраїнський вибір Мазепи, на
думку автора, промовляє вступ його на службу саме
до гетьмана Петра Дорошенка, «що не хотів мати
над собою Польщі, ні Москви, а змагався утворити
самостійну Україну, нейтральну щодо трьох великих
сусідніх держав – московської, польської і турецької»
[21, c. 5]. Спростовує М. Славінський і погляд, що
Мазепа цим кроком переслідував суто власні інтереси,
адже, «Дорошенко мав під своєю владою обмежену
територію з невеликим населенням, а натомість багато
могутніх ворогів, – навіть серед самих українців» і
«майбутність його була майже без перспектив» [21,
c. 5]. Хоча в дійсності, на той час Дорошенко був
найвпливовішим і наймогутнішим з українських
провідників [Див.: 8]. Як і відхід від польського короля,
так і прихід на гетьманську службу М. Славінський
пояснює ідеями Нідерландської революції: «І не знати,
чи не натхнув він нею і Дорошенка, бо ж був він у нього
визначений писарем, себто якраз до його компетенції
належали справи міжнародного порядку». Ці самі ідеї,
на думку автора, зумовили і укладення союзу з Карлом
XII та виступ проти Петра I.
Остання подія – одна з найтрагічніших в історії
України також знайшла своє осмислення в публікаціях
часопису «Тризуб», у статті І. Павленка «Поразка чи
перемога?» [16, c. 2–7]. Безпосереднім приводом до
написання статті стало святкування в СРСР 230‑ї річ
ниці перемоги Петра над Карлом XII та Мазепою,
коли московський уряд зі «справжнім московським
садизмом примушує українське населення брати участь
в цім святі» [16, c. 2]. Автор коротко подає повідомлення
радянської преси щодо «святкування», виділяє промову
президента АН УРСР О. Богомольця, в якій той
порівняв перемогу Петра I з перемогою більшовиків
і особисто Сталіна над УНР. Згадує І. Павленко про
заходи в Полтаві та Києві, в яких мали взяти участь
і майбутні українські емігранти, вже повоєнної
доби – О. Оглоблин та Н. Полонська-Василенко
[16, c. 2–3]. Проте, для автора цілком очевидно,
що всі ці заходи в окупованій Україні і промови
були підготовлені в Москві. При цьому радянські
окупанти, як наголошує автор, перевершили царських.
Останні святкуючи 200‑літні роковини, не змушували
українців «святкувати» втрату незалежності, до чого
вдалася Москва в 1938 р. [16, c. 3]. Емігрантські діячі
реалістично оцінювали сучасну їм Росію, як і її вождя
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Сталіна, який «визнає себе безпосереднім наступником
Миколи II, чим він є в дійсності, як у внутрішній, так
і ще більше в зовнішній політиці старої Росії, відносно
чого тепер може бути менш сумніву, ніж колись»
[16, c. 3].
Трагічний Полтавський бій 1709 р., коли «москов
ський деспот Петро I спромігся на чолі переважних
невільницьких горд підбити Україну», не зміг, проте,
об’єднати Україну з Московщиною. В цей критичний
момент, як зауважує український публіцист, «устійню
валися майбутні відносини не лише між Україною
та Московщиною, а й поміж Московщиною та всіми
іншими націями майбутньої Росії» [16, c. 4].
У візії І. Павленка, поразка перетворилась у
перемогу. Полтавським боєм – останнім боєм Гетьман
щини за незалежність Україна зберегла велич духу,
традиції збройної боротьби за волю та політичні
засади вступати в союзи з усіма, хто є ворогом
Москви. «Україна могла і може бути гордою з того,
що український гетьман зробив, прилучившися
до Карла XII в його ґеніяльнім політичнім чині, в
намаганні знищити в зародку ту руїнницьку, реакційну
східну потугу, що тяжіла понад століття над суспільнополітичнім розвитком цілої Европи» [16, c. 5].
Відтак, публіцист приходить до чіткого висновку, що
Полтавська катастрофа крила в собі як зародки постання
в майбутньому самостійної України, так і майбутні
поразки Росії. Ця «перемога» «зробила Московщину
гнобителькою, а Україну пригнобленою, усунула
кожду можність порозуміння і співпраці, поставила
мур недовір’я і ненависти між ними» [16, c. 6]. Страх
втратити Україну втримував і самих росіян у рабстві, а
з кожною новою окупацією Україна здобувала нового
союзника у боротьби з окупантом – Росією. І саме
ім’я Мазепи виринало в часи піднесення української
боротьби за незалежність, особливо в останні роки
перед Революцією, в часи якої ім’я Великого гетьмана
перебрав Симон Петлюра [16, c. 6].
Зримим символом єдності Княжої держави,
Козацької України гетьмана Мазепи та УНР, постаті
Івана Мазепи – та Симона Петлюри мав стати Клейнод
Великого Гетьмана Івана Мазепи як знак кожного Голови
Держави Української, запроваджений Універсалом
Уряду УНР від 14 жовтня 1937 р. [18]. До Клейнода був
доданий коштовний ланцюг, що складався з овальних
кілець, в яких чергувались золоті тризуби в срібнім
обводі зі срібними мечами в золотому обводі. При цьому
матеріалом основи мечів була сталь, а тризубів – мідь –
«все зі зброї, здобутої від москалів нашими козаками у
визвольній боротьбі». Цей матеріал був позолочений.
Середнє кільце – зроблене зі щирого золота і присвячене
Симону Петлюрі. Ланцюг був виконаний у золотарських
майстернях Швейцарії [12, c. 9]. «Віримо кріпко, що ця
великої ваги подія з’єднає всіх вірних синів України,
які під проводом Головного Отамана Андрія Лівицького
та його Уряду щасливо закінчать боротьбу, розпочату
славним Гетьманом Іваном Мазепою та Головним
Отаманом Симоном Петлюрою, з віковічним ворогом
москалем», – проголошувалось у вітальному адресі
Головного штабу Товариства «Незалежна Україна» у
Брюсселі [13, c. 3].
Цей дорогоцінний знак був виготовлений на
пожертви українських емігрантів, окремих осіб та
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організацій. Попри скруту емігрантського побуту,
захід знайшов розуміння і відгук серед українців. При
цьому ініціатива виготовлення коштовного ланцюга
на пожертви походила не від Уряду, а від українського
громадянства [7]. Редакція ж «Тризубу» публікувала
листи-привітання [12; 13] та списки жертводавців [12,
c. 43–44; 5; 6; 23].
Так, серед тих, хто вніс пожертву і надіслав
вітального листа, є імена луцького єпископа Полікарпа
(Сікорського), протопресвітера Військ УНР Павла
Пащевського, протоієрея Іларіона Бриндзана, члена
Центральної Ради Г. Довженка, академіка С. СмальСтоцького, професора П. Зайцева, письменника Б. Леп
кого. Серед організацій можна згадати Українську
Парламентську репрезентацію в Польщі, Генеральний
штаб Військ УНР, Товариства вояків Армії УНР у
Франції, Румунії, Польщі, Чехії, Українську станицю в
Каліші, Український республіканко-демократичний клуб
у Празі, Союз українських емігрантських організацій у
Франції, Союз українок-емігранток у Польщі, Спілки
українських інженерів і техніків на еміграції у Польщі,
Українське воєнно-історичне товариство, Українське
правниче товариство. Привітання надійшли від редакцій
часописів «Табор», «Гуртуймося», «Ми», студентських
товариств та навчальних закладів, наприклад, Бурси
ім. Симона Петлюри в Перемишлі, та інших українців
та організацій охоплюючи якнайрізноманітніші соціальні
групи та територіальні обшири розселення українців, аж
по Маньчжу-ді-Ґо.
Листи-привітання показують цілковите розуміння і
підтримку почину Уряду УНР. Так, протоієрей Іларіон
Бриндзан, між іншим, відмітив:
«Нехай же св. Чесний Хрест строїтеля багатьох
величних св. Божих Церков, щедрого украсителя
св. Гробу Господнього в Єрусалимі, ревного покро
вителя св. Православної Віри навіть у далеких східних
країнах, Боголюбивого Вождя України та оборонця
її слави й вільности – Гетьмана Івана Мазепи повік
нагадує всім синам України про їх християнську
повинність, заповідану св. Апостолом, а здійснену
блаженної пам’яти Головним Отаманом Симоном
Петлюрою, тисячами його вояків за Віру і Отчизну
в боях поляглими та іншими героями – мучениками
за вільність і щастя України: «Ніхто не має більшої
любови, як той, хто душу свою віддасть за друзі свої.
Нехай цей св. Хрест Боголюбивого Гетьмана,
як колись Хрест у війську св. Рівноапостольного
Костянтина в збройній його боротьбі з темрявою
поганства, принесе ясну перемогу благочестивій зброї
Козацтва УНР в боротьбі з антихристовим царством –
безбожною й злочинною Московщиною…» [12, c. 8].
Піднесено зустріли Клейнод Гетьмана Івана Мазепи
і у військових колах. Так, у вітанні Товариства бувших
вояків Армії УНР у Франції висловлювалось побажання,
щоб «цей видимий зв’язок нашої сучасности з славним
нашим минулим ще більше скріпить нас і об’єднає
для майбутньої боротьби за волю і щастя нашої
Батьківщини» [12, c. 14].
Важливу увагу Уряд УНР приділяв патріотичному
вихованню української молоді на еміграції, яка мала
стати основою відродження майбутньої вільної України.
Тому цілком природно, що заклик Уряду до збирання
внесків на ланцюг знайшов відгук і в учнівському та
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студентському середовищі. Так, учні бурси ім. Симона
Петлюри складаючи пожертву надіслали привітання, в
якому відмітили:
«Ми вихованці Бурси ім. Симона Петлюри знаємо,
що москалі забрали нашу дорогу Батьківщину Україну і
мордують український нарід.
Між нами є багато сиріт, що передчасно втратили
своїх батьків від ран, які одержали в кривавих боях з
ворогами України – москалями.
Вихователі наші завжди нам кажуть і нас учать, щоб
ми не лише любили Рідну Україну, але й щоб добре
вчилися, щоб коли виростемо, бути справжніми синами
України, для неї працювати та хоробро її боронити
вміли…
Дякуючи поясненням нашого пана управителя, лист
Уряду ми добре зрозуміли і хочемо рівно ж зложити свій
скромний уділ на той гетьманський ланцюг – Гетьмана
України Мазепи…» [12, c. 26–27].
Популяризації імені гетьмана Івана Мазепи в україн
ських емігрантських та загалом західноєвропейських
колах сприяло відродження «Київської МогилянськоМазепинської Академії» постановою Ради Міністрів
УНР від 11 травня 1938 р., яка мала замінити
розгромлену сталінським режимом Всеукраїнську
Академію Наук, а зі звільненням України мала бути
перенесена до Києва [17].
Однак основні заходи зі вшанування гетьмана Івана
Мазепи були пов’язані з відзначення 300‑літнього
ювілею від дня народження гетьмана. Власне святку
ванню передувала стаття-розвідка М. Возняка «Коли
народився гетьман Іван Мазепа?» [2]. У цьому диску
сійному питанні дослідник підтримав позицію Тимка
Падури, за якою гетьман народився 20 березня 1632 р.
Відповідно, 300‑літній ювілей припадав на 1932 р. і
українська еміграція широко відзначила цю подію, про
що інформував «Тризуб». Так, часопис повідомляв
про святкування 300‑ліття дня для народження
гетьмана Івана Мазепи в Парижі [1; 19], організоване
українськими товариствами у Франції. З-поміж безпо
середньої мети – вшанування пам’яті гетьмана, ці заходи
також переслідували мету – пов’язати емігрантську
сучасність з добою Мазепи, чому сприяло й оформлення
місць проведення заходів. Так, у Парижі зала була
прикрашена портретом гетьмана, по боках якого були
поставлені бойові знамена частин Армії УНР, що
уславились у боях з російськими військами. Прикметно,
що й урочисту промову з приводу свята виголосив
офіцер – генерал О. Удовиченко [19, c. 13]. Постать
Мазепи повністю ідеалізується і в його діяльність
вкладається актуальний для еміграції зміст. Гетьман
постає як «талановитий полководець, тонкий і розумний
політик, чудовий адміністратор, поет і музика»,
найбільша ж його заслуга перед українським народом
«полягає в тому, що він як ніхто розумів московську
політику на Україні, він розумів, що ця політика прямує
до цілковитого поневолення українського народу, до
повного знищення його політичних прав на самостійне
існування», а його ім’я стало символом державних
змагань українського народу [19, c. 13, 14]. При цьому
виголошується і своєрідний заповіт сучасних борців за
волю України:
«Ми ж у день трьохсотліття народження великого
гетьмана мусимо власне це пам’ятати. Життя, чини
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його, діяльність стремління і мета його повинні бути
нашими чинами, нашими стремліннями, нашою
метою. Його головна ідея – виборення незалежности
українській державі, об’єднання її земель та зусиль – це
є і наші ідеї. Його методи – боротися разом з Заходом
проти Сходу – це є і повинні бути нашими методами.
Цих заповітів ми повинні дотримуватись. Сьогодні ж
постать гетьмана Мазепи, що був витривалим, стійким
у досягненню своєї мети, впертим і рішучим у чинах,
що не падав духом навіть у своїх невдачах – сьогодні
його постать для нас мусить бути символом української
державности» [19, c. 14].
Природно, що разом з Мазепою українська емігра
ція вшановувала й пам’ять про шведського короля
Карла XII, для чого були встановлені відповідні
контакти зі Стокгольмом [19, c. 15]. Варто відмітити,
що самі акції зі вшанування пам’яті гетьмана Мазепи
окрім української громадськості збирали і чільних діячів
інших народів, насамперед, охоплених прометеївським
рухом.
Для більш широкого і поглибленого знання про
Мазепу влаштовувались урочисті академії та публічні
лекції, в яких брали участь українські (О. Шульгин,
В. Трепке) та французькі (Евен, Шарль Тіяк) промовці.
Натомість у концертних програмах активно використо
вувались твори гетьмана: «Ой горе тій чайці», «Всі
покою щиро прагнуть» та інші.
У контексті вшанувань гетьмана Івана Мазепи у
Варшаві відбулось вшанування шістдесятиліття Богдана
Лепкого [15], автора трилогії «Мазепа». Письменнику в
той день вручили перехідний перстень імені гетьмана
Івана Мазепи, уфундований українськими емігрантамиветеранами і виготовлений з російської трофейної зброї.
Прикметно, що вшанування ювілею Б. Лепкого було
організовано українськими військовими товариствами,
які чітко розуміли значення культури в буремні періоди
української історії.
Відзначення 300‑літнього ювілею гетьмана Мазепи
і публікації «Тризуба», як відмітив Д. Дорошенко [9,
c. 3–4], спонукали й наукове дослідження та осмислення
постаті гетьмана, що вилилось у два томи збірника
наукових праць «Мазепа» (Варшава, 1938–1939. Т. I–II),
схвальна рецензія на які була опублікована в часописі
«Тризуб» [11]. Власне до відновлення Україною неза
лежності в 1991 р. мазепознавство розвивалось винят
ково в еміграції і представлено класичними праця І. Бор
щака, Б. Крупницького, М. Андрусяка, О. Оглоблина,
В. Січинського та низки інших дослідників-емігрантів.
На сторінках же часопису «Тризуб», окрім озна
чених, були й деякі інші публікації, які в тій чи тій
мірі стосувались постаті гетьмана Мазепи, наприклад,
Р. Смаль-Стоцького [22], І. Дубицького [10] чи Г. Лаза
ревського [14].
Підсумовуючи, можна впевнено стверджувати,
що саме в міжвоєнний період у колах української
еміграції сформувався чіткий інтерес до постаті
гетьмана Івана Мазепи, про що свідчать і публікації
часопису «Тризуб». Безумовно ці публікації не є
історіографічними джерелами, а лише публіцистичними.
Однак, для історіографії інтерес полягає в тому, що саме
емігрантськими публіцистами були вироблені оцінки
постаті гетьмана, що згодом перейшли і в наукову
історіографію і на сьогодні домінують в українській
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історичній науці. При цьому українські публіцисти
не вступали в дискусію з приводу московських
побрехеньок про Мазепу, що, природно, було справою
марною. Як висловився Б. Лепкий, «немає такої кривди,
немає такої анатеми, яка б могла Мазепу зменшити»
[15, c. 8]. Осмислення постаті Мазепи сприяло й
більш глибокому розумінню власного чину, причин
поразки і перебування на чужині в еміграції. Як і в
інших публікаціях, у статтях, присвячених Мазепі,
чітко проводиться думка про історичну і культурну
єдність України та Європи, про приналежність України
до Західного світу. Тим самим українські публіцисти
вирішували питання майбутньої боротьби за незалежну
Україну за підтримки Заходу, на яку таки сподівались,
вирішували питання легітимності власного перебування
на еміграції в європейських країнах та питання
майбутньої зовнішньополітичної орієнтації відродженої
України. У той же час, урочисті заходи, запровадження
Клейнода та Перстеня мало служити й поглибленню
віри та переконання в повернення на Батьківщину та
перемозі над споконвічним ворогом України – Москвою.
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The figure of Hetman Ivan Mazepa in the pages of the journal
«Trident» (Paris, 1925–1940)
The article reviews and analyzes the publications of the journal «Tryzub», the
official printed organ of the UNR in exile devoted to the figure of Hetman Mazepa
for the period 1925–1940. Emigre publicists turned to the hetman’s personality in
the context of the modernity. Publications and events dedicated to Mazepa held the
idea of the continuity of the Ukrainian liberation struggle, the connection between
the epoch and the figure of Hetman Mazepa with the epoch and personality of Symon
Petliura. The figure of Mazepa completely idealized, he is appeared as an outstanding
statesman, politician, who devoted his whole life to the struggle for the liberation
of Ukraine from the Russian occupation. The visible symbols of this were to be the
Kleinod and the Ring of Hetman Mazepa. Publicism of the interwar period also
contributed to the development of scientific historiography with mazepology, which
had preserved the estimates of the hetman, given by Ukrainian publicists, until today.
An important aspect of publications is the cross-cutting of the idea of Ukraine’s
Europeanism, the traditions of the joint struggle against the East – the Russia.
Keywords: the journal «Tryzub», Ivan Mazepa, Symon Petliura, UNR,
emigration.
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Родини менської сотенної старшини
у сповідних розписах XVIII ст.
На основі відомостей сповідних книг визначається загальна чисельність
представників родин сотенної старшини та їхня частка в населенні
містечка Мени починаючи з середини XVIII ст. Аналізуються особливості
та інформаційний потенціал сповідних розписів як джерел до вивчення
людності того періоду, визначаються показники середньої населеності
старшинських дворів з огляду на наявність слуг та інших співмешканців. Згідно
з класифікацією домогосподарств британського дослідника П. Ласлетта
досліджуються особливості типології старшинських родин з 1746 по 1779
роки. За спостереженнями автора більшість з них впродовж цього періоду
проходили кілька фаз свого розвитку, під час яких відбувалися зміни їхньої
структури з простих сімей на складні та навпаки. При цьому значна частина
представників сотенних старшинських родин, які залишали батьківські двори,
засновували свої домогосподарства в Мені або навколишніх селах.
Ключові слова: сповідний розпис, домогосподарство, типологія сім’ї,
сотенна старшина, Мена, Чернігівський полк.

Дослідження сімейно-шлюбних відносин посідає
важливе місце у вивченні людських спільнот. На думку
вчених, сім’я в ранньомодерну добу складала основу
соціальної та господарської діяльності та була синоні
мом до термінів «двір» та «домогосподарство». Під ними
розумілася сукупність родинних зв’язків, місце прожи
вання та спільна життєдіяльність [22, с. 219; 35, с. 354].
У західних країнах дослідження сімейних структур
тривають з 1960-х рр. Одним з прикладів є праця
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Дж. Хаджнала «Моделі шлюбів в Європі та їх
розвиток». Вчений виокремлював «західну» та «східну»
моделі шлюбної поведінки. На його думку весь
Європейський континент можна поділити на дві великі
зони, приблизно за лінією Санкт-Петербург – Трієст.
Відмінність між ними полягала у різному віці вступу до
шлюбу. Мешканці Східної та Південно-Східної Європи
одружувалися раніше на відміну від жителів Західної та
Центральної Європи. В 1970-х рр. перевага у вивченні
сімейно-шлюбних зв’язків належала представникам
кембріджської групи з історії народонаселення та
соціальної структури, очолюваної П. Ласлеттом. Він
розробив класифікацію домогосподарств з огляду на
структуру сім’ї [20]. Різні аспекти розвитку та функціо
нування сім’ї досліджували М. Міттерауер, С. Хок,
Е. Фукс, Р. Зідер та ін. На пострадянському просторі
першість у вивченні зазначених проблем належить
таким вченим, як Ю. Гончаров, В. Носевич, В. Каніщев,
Б. Миронов, В. Лещенко [13]. Польські вчені
(М. Копчинський, Ц. Кукльо, Р. Понят, М. Шолтисек та
ін.) досліджують історію сімейних структур Центральної
Європи, яка, за спостереженнями М. Шолтисека,
не мала чітко визначеного місця за домінування
вищезгаданої концепції про західний та східний тип
сім’ї. Окрім аналізу сімейних структур, вчений приділяє
значну увагу соціально-економічним факторам їхнього
існування, циклам розвитку, принципам передачі
верховенства в родинах та з’ясовує правила формування
домогосподарств, характерні саме для досліджуваного
ним регіону [33, с. 242 – 243; 35; 36].
На українських теренах цю проблематику дослід
жував у свій час А. Перковський, який проаналізував
загальну чисельність, середню населеність, станову та
родинну структури домогосподарств Київського полку
та Старокодацького намісництва Війська Запорозького
[26, с. 104-111]. Сучасна українська історіографія
з історії сім’ї представлена працями М. Крикуна,
Ю. Волошина, В. Дмитренка О. Сакала, О. Якименка.
та ін. Аналізується структура домогосподарств та
типологія сімей в середовищі мешканців старообряд
ницьких слобод, полкового міста Полтави, родин
священиків, козаків та селян в селах Лубенського полку
[3; 4; 6; 12; 15; 18; 30; 34].
Специфіка подібних досліджень передбачає залу
чення відповідних джерел, з яких найбільш затребу
ваними є матеріали церковного обліку, а саме
сповідні книги. В них фіксувалося відвідання сповіді
парафіянами православних церков починаючи з семи
річного віку. Нагадаємо, що обов’язковий облік
населення, яке мало щорічно сповідуватися та прича
щатися, був остаточно запроваджений в Російській
імперії згідно з указами імператриці Анни Іоанівни від
4 лютого та Синоду від 16 квітня 1737 р. [12, с. 54].
Інформаційні можливості сповідних книг аналізувалися
в працях Б. Миронова, В. Дмитренка, О. Романової,
О. Сакала та ін. Окрім цього здійснюється публікація
матеріалв сповідних книг [31]. На думку Б. Миронова,
однією з їхніх переваг є фіксація одних і тих самих груп
населення, що дозволяє співставити дані церковного
обліку для великого проміжку часу [21, c. 116].
О. Сакало зазначає, що ці розписи містять більш повну
інформацію про чисельність населення, статево-віковий
поділ, сімейно-шлюбні зв’язки у порівнянні з джерелами
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світського походження та дозволяють простежити
динаміку структури сімей за певний часовий проміжок
[28, с. 383–385]. Водночас вони позбавлені недоліків,
про які йдеться у працях В. Дмитренка та Н. Романової.
Як правило, облік населення в парафіях священики
організовували самотужки. Укладаючи сповідний розпис
за поточний рік, вони часто вносили дані за попередній
рік, не перевіряючи наявний стан справ. В. Дмитренко
звернув увагу на численні неточності в записах щодо
віку, зумовлених і традиційним недбалим ставленням до
нього людей того часу. Причому священики допускали
подібні помилки навіть по відношенню до своїх рідних
[12, с. 100].
Але застосування сповідних розписів має велике
значення для генеалогічних студій про родини представ
ників козацької старшини, вивчення внутрішнього життя
яких теж активізувалося останнім часом [11]. Окрім
відомостей про вік та членів їхніх сімей, ці джерела
дозволяють уточнити дані про час перебування певного
старшини на військовій чи цивільній службі. В нашому
дослідженні проаналізуємо показники населеності домо
господарств, типологію родин представників сотенної
старшини, що проживали в містечку Мена Чернігів
ського полку. Також простежимо зміни в структурі
їхніх родин, спираючись на матеріали сповідних книг
менських церков Різдва Богородиці, Михайлівської та
Троїцької, укладених у 1746, 1766 та 1779 рр.
Розпочнемо з показників населеності домогоспо
дарств. За даними сповідних розписів у 1746 р. пред
ставники козацької старшини мешкали в 11 дворах, що
становило 5% від загальної кількості домогосподарств
у Мені, яких всього налічувалося 213. Населення
містечка в той час налічувало 2560 осіб, а представники
старшини в ньому становили 2%. На показники
населеності старшинських дворів вплинули особливості
фіксації у сповідних розписах служителів, «дворових
людей» та підсусідків. «Дворові люди», на думку
вчених, становлять досить строкату групу осіб (слуги,
наймити та піддані), що обслуговували панський двір, а
в польській історіографії були позначені терміном służba
domowa [2, с. 37; 5, с. 392; 18]. У сповідному розписі
церкви Різдва Богородиці в дворах старшин згадуються
лише служителі, при домогосподарствах Михайлівської
церкви – служителі та «дворові люди», а підсусідки –
піддані старшин записані окремими дворами наприкінці
сповідних книг. Натомість сповідний розпис Троїцької
церкви фіксує підсусідків («соседей») в дворах стар
шин, а служителів позначає як «дворових людей» [9]
(див. табл. 1).
У сповідних розписах за 1766 р. загальна кількість
дворів старшинських родин не змінилася, а от
чисельність мешканців зросла до 375 осіб. Відпо
відно показник середньої населеності становив 34,1.
Частка членів родин сотенної старшини суттєво не
змінилася, і при загальній чисельності населення
містечка у 3925 осіб становила 1,5%. Піддані категорії
теж позначені по-різному. В дворах при парафії Михай
лівської церкви разом або окремо згадуються служителі
та «дворові люди», при Троїцькій церкві – служителі та
підсусідки («соседи»), а при церкві Різдва Богородиці –
служителі, «дворові люди» або підсусідки [7].
Дещо зменшилася чисельність мешканців стар
шинських дворів за сповідними розписами 1779 р., а
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показник середньої населеності становив 31,9. Проте
зросла кількість членів родин козацьких старшин, частка
яких становила 1,7%. Категорії служителів, «дворових
людей» та підсусідків так само переписані без будь-якої
системи [8].
Перейдемо до аналізу типології родин менських
старшин, розглядаючи водночас зміни їхньої структури
впродовж 1746–1779 рр. Для цього застосуємо згадану
класифікацію П. Ласлетта, згідно з якою розрізняють
п’ять типів домогосподарств:
– домогосподарство самотніх осіб (solitaries) –
вдівці/вдови, сироти, або особи, які не перебувають у
шлюбі;
– домогосподарство без структури (no family) –
поєднане родинними зв’язками, але його члени не
утворюють нуклеарного ядра (спільне проживання
неодружених або овдовілих братів/сестер, діда або баби
з онуками тощо);
– нуклеарне або просте домогосподарство (nuclear
family household) – складається зі шлюбної пари з дітьми
або без них та залишається таким і у випадку смерті
одного з батьків;
– розширене домогосподарство (extended family
household) – основною ознакою є наявність родичів, які
не утворюють сімейного ядра. Залежно від того, ким
вони доводяться голові родини, розрізняють розширення
по висхідній (якщо разом зі шлюбною парою живе хтось
з їхніх батьків), низхідній (якщо цей батько – голова
домогосподарства) та бічній лініям (неодружені брати,
сестри або племінники);
– складне або мультифокальне (multiple family
household) домогосподарство – складається з кількох
сімейних ядер. Розширені та мультифокальні господар
ства вважаються складними [20, с. 136-139] (див. табл. 2).
Розпочнемо зі старшинських родин, що мешкали
на території парафії церкви Різдва Богородиці 1746 р.
Насамперед, це нащадки менського сотника Гната
Сахновського. Його син, Іван Гнатович відомий як
менський сотник у 1723–1739 рр. та чернігівський
полковий обозний у 1739–1768 рр. [24, c. 503]. Дружина
Сахновського, Євдокія, була донькою генерального
судді Михайла Забіли. У 1746 р. Івану виповнився
71, Євдокії – 61 рік. Разом з ними проживали
6 синів. Найстарший Петро (25 років) був одружений
на 20-річній Анні і в 1756–1768 рр. згадувався
горошинським сотником, потім – бунчуковим товаришем
[24, с. 505]. Івану виповнився 21 рік, Пантелеймону –
17, Михайлу – 15, Федору – 12, Степану – 8 [9, арк. 283].
Таким чином вони утворювали складну двопоколінну
родину з 9 чоловік, що складалася з двох сімейних ядер.
У господарстві обозного мешкали 14 служителів.
Наступним згадаємо онука Гната Сахновського
22-річного Павла, батько якого – Петро Сахновський
згадувався як бунчуковий товариш, що до того часу
вже помер. Сам Павло з 1740 р. служив військовим
канцеляристом. Його дружиною зазначена 17-річна
Євдокія Федорівна Полторацька, донька сосницького
протопопа. Разом з Павлом в одному дворі мешкали
його брати Андрій (18 років), Йосип (17 років), Панте
леймон (2 роки), сестра Ірина (15 років). Таким чином
вони утворювали розширену родину по боковій лінії з
6 осіб. В них було 12 служителів [9, арк. 284; 24, с. 507]
(див. мал. 1).
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Таблиця 1

Населеність дворів козацької старшини та їхніх родин
Населеність дворів
Парафія

Рік

Населеність родин

К-ть
дворів

К-ть
осіб

Середній
показник

К-ть
родин

К-ть
осіб

Середній
показник

Різдва Богородиці

5

37

7,4

5

24

4,8

Михайлівська

3

87

29

3

16

5,3

3

69

23

3

16

5,3

Троїцька

1746

Всього

11

193

17,5

11

56

5,1

Різдва Богородиці

5

174

34,8

5

23

4,6

3

110

36,7

3

13

4,3

3

91

30,3

3

25

8,3

Всього

11

375

34,1

11

61

5,5

Різдва Богородиці

3

93

31

3

17

5,7

4

145

36,2

4

22

5,5

3

81

27

3

28

9,3

10

319

31,9

10

67

6,7

Михайлівська
Троїцька

Михайлівська
Троїцька

1766

1799

Всього

Таблиця 2

Типологія родин менської сотенної старшини
Типологія родин
Парафія

Рік

Одинаки

Нуклеарні
(прості)

Розширені

Мультифокальні
(складні)

Без структури

Різдва Богородиці

–

3

1

1

–

Михайлівська

1

1

–

1

–

–

1

–

2

–

Всього

1

5

1

4

–

Різдва Богородиці

–

4

–

1

–

Михайлівська

–

3

–

–

–

–

2

–

1

–

Всього

–

9

–

2

–

Різдва Богородиці

–

2

–

1

–

–

3

–

1

–

–

1

–

2

–

–

6

–

4

–

Троїцька

Троїцька

Михайлівська
Троїцька
Всього

1746

1766

1799

Малюнок 1

Умовні позначення

Умовні позначення
Умовні позначення
жінка
жінка
А

чоловік
чоловік

А

шлюбна пара
шлюбна пара

В
В

D
D

Е
Е

С
С

А є чоловіком В.
А є чоловіком В.
С і D їхні діти,
С і D їхні діти,
а Е – невістка
а Е – невістка

вдівець
вдова
вдівець
вдова
Родина військового канцеляриста Павла Сахновського (1746 р.)
Родина
військового
канцеляристаПавла
Павла Сахновського
Сахновського (1746
Родина
військового
канцеляриста
(1746р.)р.)
17
17

22

22
22

18
18

17
17

2
2

15
15
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У цій же парафії мешкала родина чинного на той
момент менського сотника Григорія Кузьминського
(отримав посаду у 1742 р.). Йому тоді виповнився
51 рік. Дружиною Кузьминського згадувалася донька
генерального судді Агафія Федорівна Лисенко (46 ро
ків). Вони мали семеро дітей. Найстаршому сину
Михайлу було 23 роки. Далі йшли двоє синів віком
13 та 17 років, кожного з яких батьки назвали Іваном.
Це могло бути пов’язано з дотриманням постів
та принципу наданням дітям імен за святцями [4,
с. 178]. Хтось із них у 1765 р. відомий як військовий
канцелярист, а з 20 грудня того року – як військовий
товариш [23, с. 602]. Наймолодшому сину Петру випов
нилося 9, донькам Стефаниді – 19, Дарії – 17 та Анні –
3 роки. В господарстві налічувалося 11 служителів віком
від 13 до 36 років [9, арк. 283зв.].
Далі згадувався двір значкового товариша Василя
Павловського, який отримав це звання згідно з указом
Генеральної військової канцелярії від 9 вересня
1743 р. У 1746 р. йому було 46 років. Його дружиною
згадувалася Анастасія Пилипівна Полторацька, донька
бурмистра (44 роки)[17,с.361]. Вони мали 4 синів:
Леонтія (19 років), Олексія (14 років), Григорія (8 років)
та Федора (4 роки). В них було 4 служителів [9,
арк. 284зв.]. Також при цій парафії проживав менський
сотенний отаман 29-річний Кирило Оникеєнко разом
з дружиною Катериною Григорієвою (23 років), сином
Іваном (5 років) та донькою Феодосією (3 роки). З ними
жили 4 служителів [9, арк. 284зв.].
У сповідній книзі Михайлівського храму переписані
три старшинські домогосподарства. В одному з них
мешкала донька Гната Сахновського бездітна вдова
Феодосія Милевська (58 років). Її чоловік Олексій
Милевський згадувався як менський наказний сотник,
який помер під час польського походу 1733–1735 рр.
В її господарстві мешкало 42 «дворових людей», які
утворювали 7 простих, по 1 розширеній та 1 мульти
фокальній родині [9, арк. 302].
На території цієї парафії мав житловий двір Іван
Кирилович Троцький, наказний сотник менський у
1735, 1741, 1743, 1744, 1748 рр. У 1746 р. йому було
49 років. Одружений з 44-річною Тетяною Сидорівною
Кузьминською, донькою менського намісника [32,
арк. 612, 618; 17, с. 373]. Вони мали трьох доньок:
Феодосію (18 років), Анну (16 років) та Анастасію
(7 років). Разом з ними проживала шваґрова Троцького
39-річна вдова Марина Григорієва з донькою Агафією
(12 років) та сином Романом (10 років). Отже вони
складали мультифокальну родину з 8 чоловік. В їхньому
господарстві налічувалося 16 дворових людей, 12 з яких
утворювали 4 сім’ї. Наостанок до парафії Михайлівської
церкви належав двір Михайла Богдановського,
менського сотенного писаря з 1729 р. У 1746 р. йому
було 46 років. Разом з дружиною 40-річною Агафією
Павловою він мав 5 дітей: Олексія (9 років), Марію
(8 років), Федора (6 років), Марію (4 роки) та Тетяну
(1 рік). В їхньому господарстві мешкало 3 родини
дворових людей загальною чисельністю 13 осіб [9,
арк. 301-301зв.].
Ще кілька старшинських родин проживали на тери
торії парафії Троїцької церкви. Насамперед, це Яким
Іванович Сахновський, син полкового обозного, відомий
у 1746 р. як вакансовий сотник. Йому виповнилося
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28, його дружині Анні – 20 років. Вона була донькою
чернігівського полкового обозного Павла Сангурського
(1734–1738 рр.) [24, с. 505; 16, с. 36]. Вони мали 3 дітей:
Михайла (4 роки), Павла (3 роки) та Олену (1 рік)
[9, арк. 330]. В їх господарстві мешкало 4 «дворових
людей» та 29 підсусідків, які утворювали 9 простих
родин. Сахновський перебував на вакансі до 1748 р.
коли отримав призначення у Березинську сотню [17,
с. 355].
У цій же парафії мешкали представники родини
Омелют, які тривалий час обіймали посаду менсь
кого сотенного хорунжого. Одним з них був Юхим
Омелянович Омелюта (43 роки) – сотенний хорун
жий у 1737 та 1743–1748 рр. [32, арк. 689; 16,
с. 44]. Він та його дружина Анна Опанасівна (36 ро
ків) мали двох синів Василя (20 років) та Якова
(7 років), який народився 9 жовтня 1739 р. [14,
с. 274]. Василь був одружений на 20-річній Євдокії
Кузьминій. В їхньому дворі проживали 3 родини
«дворових людей» загальною чисельністю 11 чоловік
[9, арк. 339зв.].
Цікавою виявилася ситуація з Костянтином
Дейнекою, менським сотенним осавулом з 1739 р. [17,
c. 367]. Він жив у дворі свого батька, козака Дем’яна
Дмитровича. Голові домогосподарства було 76 років,
його дружині Агафії Івановій – 66 років. Окрім сина
Костянтина (32 роки) в них згадувалася донька Анна
(13 років). Костянтин був одружений на 29-річній Уляні
Василівні, з якою мав доньку 5-річну Уляну. Отже, перед
нами ще один приклад мультифокальної трипоколінної
родини. В їхньому дворі мешкала родина «дворових
людей» з 3 чоловік [9, арк. 337].
Як вже зазначалося, сповідні розписи дають мож
ливість простежити зміни структури родин, чисель
ності їхніх представників впродовж значних часових
проміжків. Звернемося до сповідних книг за 1766 р.
Полковому обозному Івану Сахновському було 89, а
дружині Євдокії – 79 років. З ними залишилися лише
двоє синів: Михайло (32 роки) та Степан (27 років).
Служителів налічувалося 16, а «дворових людей» –
73. 10 червня 1768 р. Іван Сахновський склав духовний
заповіт. Помер до кінця року [7, арк. 463-464зв.; 24,
с. 503].
З нащадків бунчукового товариша Петра Сах
новського в парафії церкви Різдва Богородиці зали
шився Пантелеймон Сахновський (30 років), який
з 20 грудня 1765 р. згадувався як військовий товариш
при відставці. Його дружиною була Анна Михайлова
Соколовська (23 роки), «донька шляхтича корони
Польської» [24, с. 507]. В них було двоє дітей:
Стефанида (3 років) та Стефан (1 рік). З ними
жили 2 родини підсусідків чисельністю 9 чоловік
[7, арк. 466 зв.].
Домогосподарство його брата Павла Сахновського
(40 років) тепер знаходилося в парафії Троїцької церкви.
Імператорською грамотою від 29 липня 1753 р. він
призначений менським сотником на місце померлого
Григорія Кузьминського [24, с. 506]. Його дружині
Євдокії на той момент було 30 років. В них було
4 дітей: Василь (15 років), Анна (9 років), Іван (7 років)
та Григорій (4 років). В їхньому дворі проживали
10 чоловік служителів та 30 підсусідків [7, арк. 490–
490 зв.] (див. мал. 2).
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Євдокії Григорівні чомусь було по 40 років. Вони мали
трьох синів. Старший (20 років) та середній (16 років)
отримали ім’я Василь. Наймолодшому Михайлу на
Родина менського сотника Павла Сахновського (1766 р.)
той момент виповнилося 7 років. З ними мешкали
підсусідки брати Данило та Лук’ян Небери зі своїми
30
40
дружинами [7, арк. 504].
Помилки щодо віку виявлені і щодо родини
Юхима Омелюти, відомого тоді як абшитований
9
15
7
7
сотенний хорунжий. Посада хорунжого перейшла його
сину Василю, яку той обіймав у 1750–1768 рр. [32,
арк. 311, 527; 16, с. 44]. Юхиму Омелюті було 60, його
У парафії Михайлівської церкви мешкала 35-річна
дружині Анні – 50 років. Василь мешкав з батьками.
Феодосія Іванівна Сахновська, вдова Пантелеймона
У сповідній книзі вказано, що його вік – 40 років.
Івановича Сахновського. З 1748 р. він згадувався
Разом з дружиною 30-річною Ксенією Кузьминою він
як військовий канцелярист, з 2 червня 1760 р. – як
мав сина Григорія (9 років) та доньку Анну (14 років).
військовий товариш у відставці за хворобою, через
У батьківському домі залишився і Яків Омелюта.
яку напевно і помер. У Феодосії Іванівни було 5 дітей:
У 1766 р. йому було 30 років. Його дружиною згаду
Йосип (13 років), Василь (12 років), Антоній (8 років),
валася 26-річна Євдокія Іванівна Орловська, донька
Ілля (6 років) та Параскевія (4 роки). В їхньому маєтку
священика з с. Баби. Вони мали трьох дітей: Андрія
налічувалося 34 «дворових людей», в середовищі яких
(9 років), Корнилія (7 років) та Анну (6 років) [7,
виявлено 5 простих та 1 складу сім’ю [32, арк. 110; 7,
арк. 507в.]. Яків Омелюта у 1768–1772 рр. відомий як
арк. 433зв.; 24, с. 506].
хорунжий чернігівської полкової артилерії [32, арк. 311;
Після смерті сотника Кузьминського головою домо
16, с. 37]. З інших дітей Юхима Омелюти згадуються
господарства була вдова Агафія Федорівна (у 1766 р. –
Павло (20 років), Максим (17 років) та Єфимія. В них
66 років). З нею залишалися син Михайло (46 років)
було 3 служителів та 19 підсусідків, які утворювали
та донька Степанида (41 рік). В їхній садибі мешкали
4 прості сім’ї [7, арк. 507 зв.]. Таким чином, родина
5 служителів та сім’я «дворових людей» з 5 чоловік [7,
Омелют за цей час суттєво збільшилася та налічувала
арк. 465зв.].
3 сімейні ядра.
У родині Василя Павловського відбулося суттєве
Простежимо зміни в родинах козацьких старшин
поповнення. Сам він у 1755–1771 рр. згадувався
за сповідними книгами 1779 р. В маєтку Сахновських
як чернігівський полковий осавул [16, с. 37]. У
на території Різдвобородицької парафії мешкала 89-річна
1766 р. йому було 66, дружині Анастасії – 63 роки.
вдова обозного Євдокія Сахновська. З нею залишився
Їхній старший син Леонтій (36 років) одружився
син Степан Іванович (41 рік), відомий у 1768–1772 рр.
з 34-річною Євдокією Омелянівною. Вони мали 3
як бунчуковий товариш та підсудок Менського повіту.
дітей: Захарія (13 років), Євдокію (12 років) та Василя
В 1778–1779 рр. Сахновський обіймав посаду земського
(8 років). Холостими були Олексій (31 рік) та Григорій
судді. 29 листопада 1779 р. отримав чин колезького
(26 років). В маєтку налічувалося 8 служителів
асесора [24, с. 505, 506]. В їхньому маєтку мешкали
та 25 «дворових людей» [7, арк. 465]. Таким чином за
13 служителів та братська родина підсусідків з чотирьох
двадцять років структура родини змінилася з простої на
чоловік [8, арк. 174].
мультифокальну.
У 1779 р. 54-річна вдова Феодосія Сахновська жила
Відомості сповідних книг допомагають уточнити
на території Михайлівської парафії разом з трьома
інформацію щодо змін у складі місцевих правлінь. Так,
синами: Василем (25 років), Антонієм (23 роки) та
на території парафії Михайлівської церкви мешкав
Іллею (19 років). До їхнього господарства відноси
менський городовий отаман Іван Васильович Климович,
лися 4 служителі та 45 підсусідків, які утворювали
відомий на цій посаді з 1753 р. У 1766 р. йому було
4 нуклеарні та 5 мультифокальних родин [8, арк. 222].
45 років. Він був одружений з донькою козака Анною
Колишній менський сотник Павло Петрович Сахнов
Василівною (35 років). Їхній найстарший син Павло
ський 11 січня 1772 р. отримав звання бунчукового
(22 роки) служив канцеляристом в суді. Іншому сину
товариша при відставці [24, с. 507]. У 1779 р. 55-річний
Пантелеймону було 16, а доньці Ганні – 12 років. З
Сахновський та його дружина Євдокія (45 років) жили
«дворових людей» в їхньому господарстві мешкали
при парафії Троїцької церкви. Їх найстарший син
44 особи, які утворювали 12 простих сімей [7, арк. 434;
Василь (26 років) разом з дружиною 22-річною Софією
32, арк. 190, 568 зв.; 16, с 44].
Василівною мали двох синів Петра (4 роки) та Федора
Писарем сотенного правління з 1758 р. згадувався
(2 роки). Василь Павлович у 1783–1797 рр. згадувався
Гнат Герасимович Романовський. У 1766 р. йому
як прапорщик у відставці [8, арк. 244; 24, с. 511]. Інший
було 27 років. Він мешкав у своєму дворі при парафії
син Сахновського Іван (20 років) з 1776 р. почав службу
Михайлівської церкви разом з дружиною Анна Євста
канцеляристом в Малоросійській колегії. 8 березня
фієвою (22 роки) та родиною підсусідків з 4 чоловік [7,
1781 р. отримав звання військового товариша. Його
арк. 437зв.].
дружиною була донька колезького асесора, Меланія
Зміни сталися і в родині Дейнек, які продовжували
Іванівна Томиловська. Ще одному сину Сахновського
жити при парафії Троїцької церкви. Сотенний
Дмитру у 1779 р. було 10 років. У 1783 р. він згаданий
осавул Костянтин Дейнека тепер став головою
як кадет Морського корпусу у Санкт-Петербурзі [24,
домогосподарства. Але позначення щодо віку ще
с. 511]. Також у Сахновських була донька Марія
раз підтверджують вищевказані недоліки, можливі
(11 років) [8, арк. 244] (див. мал. 3).
для цих джерел – у 1766 р. Дейнеці та його дружині
Родина менського сотника
Павла Сахновського (1766 р.)
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доньку Анастасію (5 років). В них налічувалося 6 слу
та 26 підсусідків, що утворювали 6 простих та
жителів
Родина бунчукового товариша
1 складну родину [8, арк. 176; 16, с. 360].
Павла Сахновського (1779 р.)
Родина бунчукового товариша Павла Сахновського (1779 р.) Василь Павловський у 1779 р. відомий як суддя
Чернігівського полку (з 1782 р. – у відставці) та
45
55
бунчуковий товариш [17, с. 361]. Йому було 78, дружині
Анастасії – 76 років. Їхній син Леонтій (50 років)
до того часу вже овдовів. З ним жили сини Захарій
22
11
26
10
20
(24 роки) та Лев (12 років). Григорій (36 років) був
одружений на 32-річній Агафії Прокопівні. В них було
5 дітей: Тетяна (12 років), Олена (9 років), Степанида
4
2
(8 років), Пантелеймон (5 років) та Семен (3 роки).
Отже їхня родина чисельністю 12 чоловік продовжува
лася залишатися мультифокальною. Також в господар
Брати Павла Сахновського станом на 1779 р. теж
стві жили 8 служителів та 19 підсусідків [8, арк. 175].
досягли певних успіхів у службовій кар’єрі, особистому
Його син Олексій мав тепер окремий двір на
житті та завели власне господарство. Його брат Андрій
території Михайлівської парафії. В сповідному розписі
Петрович Сахновський оселився у с. Величківка.
він згаданий як підсудок земський. Цю посаду ймовірно
На службі він відомий з 1759 р., а з 1766 р. відомий
обіймав до 1783 р. У 1779 р. Павловському виповнився
як значковий товариш у віці 39 років. Сповідна
41 рік. Він був одружений на 28-річній Марії Якимівні
книга величківської Спасо-Преображенської церкви
Сахновській, доньці бунчукового товариша. Вони
містить відомості про склад його родини. Дружиною
чотирьох доньок Меланію (9 років), Євдокію (6 років),
Сахновського з 1755 р. згадувалася Устина Кіндратівна
Варвару (4 роки), Тетяну (3 роки) та сина Миколая
Плоска, донька значкового товариша. У 1766 р. їй
(2 роки). З ними проживали 8 служителів та 14 під
було 35 років. Вони мали 4 дітей: Карпа (15 років),
сусідків [8, арк. 229 зв.].
Павла (6 років), Іоана (2 роки) та Зіновію (13 років).
У парафії Михайлівської церкви продовжував жити
Також в господарстві згадувалося 2 служителів [10,
Іван Васильович Климович. В сповідному розписі
арк. 24 зв.; 24, с. 506]. У 1768–1778 рр. Сахновський
1779 р. він фігурує як абшитований сотник. Тоді йому
обіймав посаду возного у Менському земському суді
було 59, дружині Ганні – 49 років. З ними жив син
[10, арк. 4; 24, с. 506]. У 1779 р. Сахновському було
Пантелеймон (27 років), його дружина, 23-річна Уляна
49, його дружині – 48 років. Їхній син Карпо (27 років)
Василівна та донька Анна (3 роки). Старший син
був одружений на 22-річній Євдокії Григорівні, з якою
Климовича Павло у 1783 р. був відставним поручиком.
мав сина Івана (1 рік). Разом із Сахновським мешкали
В їхньому господарстві мешкали 5 служителів та
інші діти: Іван (16 років), Матрона (14 років) та Дарія
8 родин підсусідків загальною чисельністю 39 осіб [8,
(8 років). В них було 5 служителів [8, арк. 334 зв.].
арк. 215].
Ще один брат Павла Сахновського Йосип розпочав
При Михайлівській церкві залишався жити й
службу у 1745 р. У 1748 р. призначений військовим
сотенний писар Гнат Романовський (41 рік). Разом
канцеляристом. Згадувався на цій посаді і в 1754–
з дружиною Анною (36 років) вони мали 4 дітей:
1760 р. У 1768–1783 рр. відомий у званні військового
Олексій (9 років), Яким, Йосип (по 2 роки) та Феодосія
товариша, проживав у с. Феськівка [16, с. 365]. Згідно
(1 рік). В їхньому дворі жило 8 чоловік підсусідків [8,
зі сповідною книгою сільської Миколаївської церкви
арк. 218 зв.].
у 1779 р. Йосипу Сахновському було 54 роки. Його
В парафії Троїцької церкви мешкав Яків Юхимович
дружиною з 1762 р. згадувалася донька вертіївського
Омелюта, який скоріше за все і успадкував батьківський
сотника Пелагія Петрівна Зимницька, якій у 1779 р.
двір. З 1772 р. він обіймав посаду сотенного отамана,
виповнилося 50 років. Дітей вони не мали. З ними
а з 1783 р. згадувався як військовий товариш та асесор
жив племінник Іван Васильович (28 років), його
у військовому суді в Чернігові. У 1779 р. йому було 42,
дружина 24-річна Параскева Фомина, сини Микита
дружині Євдокії – 40 років. Старшому сину Андрію
(5 років) та Дмитро (1 рік). В їхньому господарстві
тоді виповнилося 17 років, а в 1783 р. він був сотенним
мешкало 8 «дворових людей» [8, арк. 460 зв.; 24,
отаманом Чернігівського козацького полку. Молодшим
с. 506]. У Феськівці оселився і Пантелеймон Петрович
синам Корнилію та Данилу у 1779 р. було відповідно
Сахновський. У 1779 р. йому було 46, дружині –
по 16 та 12 років, а доньці Параскевії – 6 років. В них
42 роки. У Сахновських, окрім Степаниди (19 років) та
проживало 8 чоловік служителів та 5 родин підсусідків
Степана (16 років), згадувався син Тихоній (8 років).
чисельністю 24 особи [8, арк. 244зв.-245; 16, с. 36; 19,
В їхньому господарстві мешкало 6 дворових людей [8,
с. 175].
арк. 460 зв.; 24, с. 507].
Костянтин Дейнека до цього часу овдовів і зали
З нащадків Григорія Кузьминського в Мені зали
шався напевно звичайним козаком. Йому було 65 років.
шився його син Петро, який мешкав на території Різдво
Разом з ним жили його троє одружених синів: Василь
богородицької парафії. Він почав службу з 1755 р. У
(33 роки), Василь (25 років) та Михайло (21 рік).
1764–1768 рр. він згадувався як військовий канцелярист,
Разом вони утворювали складну трипоколінну родину з
з 1776 р. – абшитований військовий канцелярист, а
13 чоловік та трьох сімейних ядер. Підсусідків у них не
з 1 січня 1784 р. – військовий товариш у відставці [23,
було [8, арк. 236].
c. 602]. У 1779 р. Кузьминському виповнилося 40 років.
Загалом, проведене дослідження щодо структури
Його дружиною була Анастасія Петрівна Полторацька,
домогосподарств та родин сотенної старшини в період
донька бунчукового товариша (20 років). Вони мали
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з 1746 по 1779 р. засвідчило високі показники їхньої
середньої населеності за наявності значної кількості
прислуги та підсусідків. Найбільш заселеним у 1766 р.
був маєток обозного Івана Сахновського – 93 особи.
До речі, таким же залюдненим був двір його сина,
земського судді Григорія Сахновського в Полтаві у
1775 р., де мешкало 92 особи [2, c. 37]. Спостереження
над типологією родин засвідчило незначну перевагу
простих сімей над складними. Більшість з них були
утворені синами старшинських родин, які одружившись,
покинули батьківський дім та заснували власні
домогосподарства. Стосовно відносин господарів дворів
з їхніми слугами та сусідами слушною видається думка
П. Ласлетта про те, що подібне спільне проживання
може насправді приховувати наявність більш складних,
невиражених ззовні зв’язків між цими родинами [20,
c. 144], що свою чергу спонукає до більш детальних
досліджень в цьому напрямку.
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Families of Mena company’s officers in confession lists
of XVIIIth century
Based on information conf Chernihivб Ukraine)ession lists determined by the
total numbers of families company’s officers and its share in the population of Mena
since the middle of the XVIIIth century. The features and information potential of
confession lists as sources to study the population are analyzed. The indicators of
the average population of officers yards taking into account the presence of servants
and other cohabitants are determined too. According to the P. Laslett’s classification
explored the features of typology of officers families from 1746 to 1779 years.
According to the observations of the author, most of them during this period were
several phases of development, during which there were changes in their structure from
nuclear to multiple families and vice versa. Simultaneously most of representatives of
officer’s family that went from parent households founded their households in Mena
or surrounding villages.
Keywords: confession lists, household, family typology, company’s officers,
Mena, Chernihiv regiment.
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Ремісники Гетьманщини
на сторінках «Київської старовини»
Публікація присвячена відображенню історії цехового ремісництва
Гетьманщини на шпальтах часопису «Київська старовина» наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст.. Визначено, що, переважно, в той час здійснювалися публікації
джерел з теми: цехових уставів, актів, фіскальних відомостей, статистичних
описів, тощо. Здійснено огляд цих джерел з історії цехового ремісництва міст
Гетьманщини. На їх основі проаналізовано видатковий аспект фінансової
діяльності цехів. Зокрема, окреслені питання грошових та зборів на користь
козацької старшини, міського уряду, сплати на натуральних утримання
військ, торгівельні відрахування. Наведені матеріали дозволяють у певній мірі
визначити економічне положення цехів в означений період. Публікації джерел
та коментарі Олександра Лазаревського, Олександра Андрієвського, Миколи
Василенка окреслили ряд проблем з історії цехового ремісництва Проте, ці
напрацювання кінця ХІХ – на початку ХХ ст. мають радше джерелознавчий,
аніж аналітичний, більш економічний, аніж соціальний характер.
Ключові слова: цех, ремесло, ремісник, Гетьманщина, місто, «Київська
старовина», джерело.

Історичні публікації авторів «Київської старовини»
охоплюють надзвичайно широке коло проблем,
висвітлюючи історію українського народу та народів,
які проживали на території України від найдавніших
часів до початку ХХ ст. [24, с. 98]. Значна кількість
праць присвячена історії XVII-XVIII ст., соціальній
організації, культурному та економічному розвиткові
Гетьманщини. Окремо виділяються публікації джерел.
В цьому аспекті цікавим є як відображено саме історію
цехового ремісництва Гетьманщини XVII-XVIII ст.
на сторінках «Київської старовини», як провідного
історичного часопису свого часу, із яскраво вираженою
соціальною спрямованістю. Отож, головним завданням
статті є аналіз напрацювань з історії «людей корпорації»
доби Гетьманщини на етапі початку напрацювань з
української соціальної історії.
Праці із вказаною проблематикою можна розпо
ділити на дві групи: публікації джерел із коментарями
та опосередковані роботи з соціального чи економічного
розвитку Гетьманщини («старої Малороссіи», як тради
ційно означували автори). Робіт безпосередньо з історії
цехів чи ремісників Гетьманщини XVII-XVIII ст. на
шпальтах часопису не публікувалося. Вочевидь, це
був час формування джерельної бази із проблеми,
оскільки в передмовах до публікацій джерел історики
постійно зауважували, що історія цехового ремісництва
Лівобережної України XVII-XVIII ст. ще чекає на свого
дослідника. Переважно це публікації джерел з історії
цехів Гетьманщини XVII-XVIII ст. Вони уміщувалися
у
спеціальній
рубриці
«Документы,
известия,
заметки». Це актові матеріали: універсали, цехові акти,
статистичні джерела: ревізії, описи, тощо. Розглянемо ці
дослідження.
Микола Василенко у 1893 р. опублікував огляд
цехів Полтавщини [5, с. 497-501]. Ця робота здійснена
на основі джерел Харківського архіву, часів Румян
цевського опису Малоросії 1765-1769 рр., і є копіями
універсалів полтавських полковників Дем’яна Гуджола,
із підтвердженням Прокопа Левенця, Павла Герцика,
Леонтія Черняка, ткацькому цеху 1662, 1667, 1679, 1681,
1719 рр. та полковника Павла Герцика бондарському
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цеху 1676 р. У зв’язку із втратою оригіналів, ця
публікація є цінним джерелом до реконструкції
організації цеху, регламентації відносин між майстром
та учнями, вступних внесків та витрат. Пізніше,
О. Лазаревський продовжив публікацію цехових актів
XVII ст., на сьогодні вже частково втрачених [22].
Ряд документів ілюструє цеховий розвиток в Черні
гівському полку, їх частково використав та проаналізував
у своїх дослідженнях П. Пиріг [25, c. 161]. Один з них –
«Позволительный листъ святителя Феодосія Углицкого
на установленіе братства и цеха въ м. Литкахъ»
1687 р. [26]. Цей документ відрізняється від звичайних
полковницьких універсалів, тим, що цехове братство
ковалів, бондарів та римарів у Літках, засновувалося
при Миколаївському храмі ігуменом Видубицького
монастиря Феодосієм. Він містить детальні вказівки
по соціальній підтримці братчиків, у разі зубожіння,
хвороби чи смерті котрогось з них, витрати на церкву,
порядок вступу до цеху.
До цієї ж групи відносимо публікацію 1899 р. –
копії двох універсалів чернігівських полковників на
підтвердження цеху в містечку Ріпках [18]. Перший
з них 1676 р. – полковника Василя Бурковського, це
підтвердження права цехової організації ріпківським
гончарям. Другий – полковника Павла Полуботка, від
1722 р., дозволяє усім ремісникам решти спеціаль
ностей, окрім гончарів, об’єднуватися в цех. Цей
універсал, в першу чергу, спрямований проти спроб
ремісників працювати поза цехом та ілюструє
розклад цехової організації, пов’язаної із появою
ремісників-підданих. При цьому він має чітку адресну
спрямованість – сотник ріпківський Яків Бакуринський,
Захарій Лієгович, колишня сотничиха Петрова, в
домогосподарствах яких такі були.
На сторінках «Київської старовини» вперше було
уміщено публікацію цехового статуту – київського
цилюрницького цеху, який розкриває широке коло
професійних обов’язків цилюрників XVIII ст., які
мали бути вправні не лише в лікарській майстерності
[7]. Він був використаний В. Горобцем в публікації
«Цирульники – каноніри» [10, c. 297-300].
XVIII ст., в цілому, позначене процесом розкладу
цехової організації. Зменшення кількості цеховиків,
зникнення ремісничих братств можна пояснити,
відміченою ще А. Єршовим, наявною на XVIII ст.,
тенденцією втечі ремісників з цехів [13, c. 123].
Пояснити її можна тиском місцевої адміністрації на
цехи. Козацька старшина поступово еволюціонувавши
від військово-ленного до спадково-землевласницького
суспільного стану у першій половині XVIIІ ст. посилила
експлуатацію міщан та цеховиків. Це явище характерне
для всієї Гетьманщини [27, c. 89-91; 25, с. 161; 13,
с. 132]. Окрім того, цей процес супроводжувався
порушенням сталої внутрішньої організації, зокрема
структури «майстер – підмайстер – учень». У 1892 р. на
сторінках «Київської старовини» з’явилася публікація,
яке ілюструє цей процес: «Глуховские серебряных
дел мастера сманивают рабочих от киевских мастеров
(1780 г.)» [1]. Про учнів золотарів, які не відбули
належний термін навчання і покинувши майстрів, втекли
до глухівських золотарів, як робітники.
Заробітки ремісників, оплата праці робітників у
порівнянні із тогочасним ціновим ринком, конкуренція
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імпортованих товарів, залишаються маловивченим
аспектом повсякдення міського соціуму Гетьманщини.
Так само, як і питання сплати цехами податків на
користь держави, зборів на потреби полкової старшини,
їх розміру, грошового чи натурального характеру,
відрахування на церкву та інші видатки недостатньо
висвітлене в історичних роботах, присвячених містам
та цехам Лівобережної України XVI-XVIII ст. Хоча
саме ці моменти необхідні для реконструювання
матеріального становища цехів та економічного
становища міста чи містечка в цілому. Джерел, які
б допомогли у розкритті цієї проблеми мало, тому й
досі актуальним залишаються фіскальні відомості,
на кшталт невеличкої публікації документу 1725 р.
із загальною назвою «Виденіе почему, по прежнему
обыкновенію и по данной графу Гаврилу Владиславичу
(Рагузинскому) в 1725 году, ведомости cъ товаровъ
великороссійскихъ, малороссійскихъ и загараничныхъ
индукуту собирать» [12]. Або ж розгорнутої відомсті
про збори із ярмаркування в м. Переяславі: «Реестръ
зборамъ, которие в прошломъ 1722 году присланние в
малороссійскую Коллегію изъ войсковой генеральной
канцеляріи зборщики въ ведомостях своих показали...
1727 года» [8]. Останній документ розкриває один із
аспектів видаткової діяльності ремісників. Принагідно
зауважимо, що повинності цехів у першій половині
XVIII ст. поділялися на: грошові сплати, натуральні
поставки; різні роботи. Основними видатками з цехів
були: драгунська сустентація, поштові видатки, збори
на користь місцевої адміністрації (полковника, писарів,
магістрату, війту, бурмистрів, сторожів), збори з
шинкування, ярмаркові збори, витрати на ралець, стація,
Гетьманська стація [19, с. 190-192]. Про дві останні
пирятинських та лубенських міщан наприкінці XVII –
на початку XVIII ст. йдеться у публікації 1899 р. [11].
Окремо в цій групі виділяються розробки одного з
провідних джерел соціально-економічного характеру
XVIII ст. – Генерального опису Лівобережної
України – перепису населення й господарства, що
проводився за указом Катерини ІІ, а реалізовувався
Другою Малоросійською колегією на чолі з Петром
Румянцевим 1765-69 рр. Вперше до наукового обігу
матеріали цього перепису введені О. Лазаревським,
Д. Багалієм та І. Лучицьким. Детально потенціал цього
джерела для реконструкції соціально-економічної історії
Гетьманщини вже докладно проаналізований вченими
[20; 21; 28; 29].
О. Лазаревський контурно означив ще одну цікаву
тему соціальної історії Гетьманщини – наявність
малої соціальної групи, чиншовиків [6], протекціянтів,
подавши три документи прилуцького полковника Гната
Галагана. Це – мала соціальна група в Гетьманщині,
яка вирізнялася користуванням певними козацькими
правами, передовсім звільненням від виконання так
званих «загальнонародних» повинностей, проте за опіку
над собою були зобов’язані платити своїм протекторам
певними службами чи повинностями [9, с. 161].
Ремісники- протекціянти фіксуються в кількох містах
Гетьманщини. У Ніжині, у 1760-х рр. були ремісники,
які знаходилися у протекції полковника Розумовського
[23, с. 180-181]. А, наприклад, «протекціянти» з містечка
Кобеляки «драгун не кормлют но только в дворе
рейментарский Переволочанский бочки для воскового
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тамошнего провіанту по требованію делают…» (дані
1732 р.) [9, с. 196]. Вочевидь це були кобеляцькі
бондарі, цех яких тут існував у першій половині
ХVIII ст. [14-17].
Праці, які опосередковано торкаються цісторії
цехів Гетьманщини. Окремі деталі життя ремісників
Переяслава (розселення на Замостянских Подварках,
взаємовідносини магістрату та військової канцелярії
у питання сплат та підпорядкування міщан, в тому
числі ремісників) знайшли своє місце у викладі
О. Андрієвського «Страничка из прошлого г. Переяс
лава» [4]. Це авторська реконструкція – компіляція із
різних судових та актових документів, промеморій та
доношеній в Генеральну військову канцелярію середини
XVIII ст., які об’єднані подіями навколо великої
пожежі 1748 р. Подібний характер має і продовження
цієї роботи, яка спрямована на детальне висвітлення
взаємовідносин міських урядників – війтів Кирила
Сазонова та Стефана Драгоманова із полковою владою
[2]. Головним коренем розбрату ставали видатки з
міщан. Майже аналогічний характер має документ про
заборону відставному сотнику Павлу Гудимі торгувати
в лавках на київському Подолі (1760 р.), який магістрат
аргументував тим, що нікому з «ратних людей» на
Подолі торгувати не дозволено [3].
Підсумовуючи зауважимо, що наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст., саме на сторінках «Київської старовини»
були окреслені ряд проблем з історії цехового
ремісництва в містах та містечках Гетьманщини.
Здійснена публікація значного корпусу джерел, які
послуговуються для реконструкції внутрішньої органі
зації цехів, взаємовідносин цехів та міської та полкової
влади. Сама ж людина – ремісник, її життя, уявлення,
рівень освіченості, тощо залишається поза лаштунками.
Напрацювання мають радше джерелознавчий, аніж
аналітичний, більш економічний, аніж соціальний
характер. Хоча слід відзначити, що до сьогодні світ
ремісничих цехів Лівобережної України XVI-XVIII ст.,
за незначним винятком, залишається недостатньо
дослідженим.
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The handicraftsmen of the Hetmanschina on the pages
of «Kievskaya starina»
The publication, to the disclosure on the pages of «Kievskaya Starina» in the late
XIX – early XX cc., the history of the workshops in the Hetmanschina is dedicated.
Numerically dominated publication of the written sources on the subject: workshop
manuals, certificates, fiscal statements, statistical descriptions, etc., is established.
The overview of sources in history of the workshops of the Hetmanschina’s cities
are published. The tax-expense aspect of financial activity of the workshops, is
analysed. In particular, the questions of money and natural in behalf of cossack
petty officer are considered, city officials, payments on maintenance of troops,
sale deductions. This materials allow in a certain measure to define economic
situation of workshops in an adopted period. Publication sources and comments of
Olexander Lazarevsky, Olexander Andrievsky, Mykola Vasylenko identified some
problems history of the workshops. However, these researches, in the late XIX – early
XX century, have more sources and economic rather than analytical, and social
determination.
Keywords: workshop, handicraft, craftsman, Hetmanschina, city, "Kievskaya
Starina", source.
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До історії козацько-шляхетського
роду Cиличів
Одним із старшинських родів часів Гетьманщини був рід Силичів. У
1595 р. шляхтич Григорій Силич одержав королівське підтвердження на
пожалування любецького старости Олександра Вишневецького. У 1633 р.
любецький староста Адам Калиновський привласнив маєтності цієї родини.
Протистояння з магнатами було однією з поширених причин участі у
Національно-визвольній війні середини ХVII ст. Родина Силичів фактично
розкололася: частина її представників пішла до литовської армії, частина –
до Війська Запорозького.
Від середини ХVII ст. чимало представників цього роду займали козацькі
уряди, зокрема, у 1657 – 1663 рр. чернігівським полковником був Онікій Силич.
Наприкінці ХVIII ст. більшості Силичів вдалося довести свої права на
дворянство.
Ключові слова: рід Силичів, шляхта, козацька старшина, чернігівський
полковник, земельні володіння.

Одним із вагомих родів часів Гетьманщини був
козацький рід Силичів, що походив з шляхти Любець
кого староства. Від середини ХVII ст. чимало представ
ників цього роду займали козацькі уряди, зокрема,
у 1657–1663 рр. чернігівським полковником був
Іоаникій (Онікій) Силич [14, c. 6]. Історія роду не
обійдена дослідниками – від короткої інформації в
енциклопедичних виданнях [20, c. 165; 28; 30], до
генеалогічних та історичних досліджень Г. Милора
довича, В. Модзалевського та В. Кривошеї [14, с. 1113; 23; 24, с. 190-191]. Однак масштаби цієї родини
дозволяють розкриті нові аспекти її історії.
О. Яблоновський вважав, що любецька гілка Сили
чів отримала нобілітацію від Сигізмунда ІІ Августа
(1548–1572 рр.) [43, s. 35]. Відомо, що у 1595 р.
шляхтич Григорій Силич одержав королівську «консер
вацію» (підтвердження) на «уступлення» Олександра
Вишневецького (1585-1594 рр. – любецький та
лоєвський староста; 1578-1581 рр. – «старший» (геть
ман) козацького реєстру). Г. Силичу належали наступні
маєтності: с. Ковпиничі (урочище Солоні Ями), сіножать
над Дніпром (біля с. Колодовиці) та Пушкарівський
«плац» у Лоєві [36, арк. 189; 37, арк. 134-134 зв.; 46,
s. 94].
За матеріалами королівської ревізії Любецького
староства 1616 р. посесорами частини с. Березки та
с. Ковпиничі були Г. Силич з дружиною Томілою.
Зазначалось, що на с. Ковпиничі у 1595 р. вони отри
мали королівський універсал, з цих земель пан Силич
мав нести військову службу. До 1622 р. Силичі втратили
с. Березки, ще залишивши за собою с. Ковпиничі [36,
арк. 182-189, 222-228; 46, s. 94, 127].
8 березня 1633 р. любецький староста Адам Кали
новський привласнив маєтність Силичів – с. Ковпиничі
біля Лоєва [38, арк. 33 зв.-34; 46, s. 209]. У 1636 р.
відібране с. Ковпиничі в матеріалах ревізії зазначене
як «без поселення» [46, s. 209]. Отже не дивно, що
Василь (Григорович?) Силич був серед скаржників на
любецького старосту Мартина Калиновського у 1643 р.
[27, арк. 9].
Протистояння з магнатами було однією з поширених
причин участі у Національно-визвольній війні середини
ХVII ст. Але родина Силичів фактично розкололася.
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Частина її представників пішла до литовської армії,
частина обрала пішла до «козацького хлібу».
Відомо, що Силичі в 1650 р. мешкали у м. Брагін
[11, с. 71]. Хтось із Силичів (Григорій? – І. К.) був
у складі армії ВКЛ під Мозирем у серпні 1651 р. [3,
с. 50-52]. Відомо, що за королювання Михайла (16691673 рр.) с.Ковпиничі було повернуте Силичам на
ленному праві, його посесорами стали Григорій та
Томіла Силичі [41, s. 229-230]. Як бачимо, Григорію
Силичу вдалося зберегти свої маєтності.
На Лівобережжі залишилися Степан та Онікій
Силичі, і саме старшому брату Онікію судилося
очолити Чернігівський полк. Це відбулося після того,
як чернігівський полковник Іван Абрамович (Попович)
відмовився визнавати владу Ю. Хмельницького [13,
с. 168]. Можливо, що саме це стало причиною відсто
ронення І. Абрамовича. Полковничий уряд перейшов до
його двоюрідного брата та тестя – Онікія Силича [45,
s. 364, 401]. Відомо, що він був «славетно урожений»
(1661 р.). Став товаришем полку Чернігівського (?-16541656). 20 квітня 1654 р. від чернігівського полковника
(Степана Подобала) отримав універсал на ґрунти
Тополовщину, Кондратовщину, Сенковщину поблизу
Старого Білоуса. Від Богдана Хмельницького отримав
універсал на «млын старый, на Белоусовце реке
стоячий» [24, с. 627].
Коли до влади прийшов І. Виговський, який нама
гався спиратися саме на козацьку старшину шляхет
ського походження, О. Силич зберіг свою посаду. До
того ж й сам Силич намагався спиратися на козаківшляхтичів. Полковим обозним у нього був любецький
шляхтич Олександр Ковтуневич, полковим сотником –
Станіслав Коханенко (володар с. Ляхів Білоус) [13,
с. 131].
О. Силич був присутній на прийомі І. Виговським
московського посольства 11 вересня 1658 р. Він
очолював й козаків Чернігівського полку під час Коно
топської битви 27-29 червня 1659 р., де московська
армія зазнала поразки[45, s. 77, 246, 411].
Однак, вже 9 вересня 1659 р. Чернігівський полк
приєднався до повстання проти Виговського. О. Силич
та інша старшина чекали гарантованої московською
владою амністії [19, с. 81; 39, с. 64; 45, s. 323]. Силич
опинився у таборі ворогів Виговського не випад
ково – адже він був у родинних зв’язках із Василем
Золотаренко, що у свою чергу був родичем Юрія
Хмельницького. О. Силича підтримував і його двоюрід
ний брат та тесть Іван Абрамович (Попович) [45, s. 364,
401].
Відзначимо, що симпатії більшості колишніх
любецьких шляхтичів опинилися на боці Юрія Хмель
ницького (1659-1663 рр.). 23 липня 1660 р. універсал
гетьмана отримав любецький сотник Сава Унучко
разом з Артемом Красковським і «зо всеею тамошнею
шляхтою». Гетьман пiдтвердив за представниками
любецької шляхти їхнi володiння та шляхетськi права.
За дотриманням їхніх прав мав стежити чернiгiвський
полковник: «приказавши всей старшине и черни
войска его царского величества Запорожского, жеби им
(шляхтi. – І. К.) некто в добрах их, отчинах… кривди
чинить не важился». Чернігівський полковник О. Силич
був зобов’язаний «противних карати иметь, инших зась
не послушних ему до нас отсилати сваволцев, которых
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ми сурово-би и на горле без фолги (пощади) карати
будем» [25, с. 61; 33, арк. 165-166]. Від гетьманування
Б. Хмельницького Любеч був ранговою маєтністю
чернігівських полковників, але О. Силич першим
спробував привласнити місто собі та клопотався перед
царем Олексієм Михайловичем про затвердження
володільницьких прав на Любеч: «на ваши царские
пресветлые велчества готов голову свою скласти и
кровь пролить и умирати нещадно своей головой…
просячи и слезно молячи…». Царську грамоту на
місто він отримав 22 лютого 1662 р. [40, арк. 1]. Серед
іншого, до 1661 р. «славетний пан... козак и обиватель
Петрушинський» Кирил Богданович продав О. Силичу
половину острова «Гатуша» [10, с. 92].
У квітні 1662 р. чернігівський полковник О. Силич
взяв участь у Козелецькій Раді, де гетьманом було
обрано Я. Сомка, та Чорній Раді у Ніжині 17 червня
1663 р. Опісля чого, 18 вересня 1663 р. за наказом
І. Брюховецького Онікій Силич, разом із ніжинським
полковником В. Золотаренком та Я. Сомком, був
страчений у Борзні [13, с. 183; 18, с. 43; 39, с. 64].
Цікаво, що істориком М. Лілеєвим, у фондах Черні
гівського колегіуму був віднайдений лист, надісланий
наказним гетьманом О. Силичем чернігівському наказно
му полковнику Степану Силичу. У листі йшлося про те,
що «за смертию» київського митрополита Діонісія Бала
бана (помер 10 травня 1663 р.), його місце має зайняти
чернігівський епіскоп Лазар Баранович [9, арк. 6 зв.].
Однак, свої плани О. Силич реалізувати вже не встиг.
Молодший брат Онікія Степан Силич у 60-70-і рр.
ХVII ст. займав різні уряди – був сотником, наказним
полковником, значковим товаришем та полковим
хорунжим [12, с. 25; 15, с. 39-40; 30; 42, р. 85]. За
гетьманування І. Брюховецького він був усунутий з
посади (згадується лише як «его милости пан, казак и
обыватель Черниговский»), однак, вже за гетьманування
Д. Ігнатовича (Многогрішного) та І. Самойловича знову
обійняв уряд сотника[10, с. 92]. Вже опісля 1672 р.
сотником став старший син Степана – Матвій [13,
с. 215]. Молодший син Іван у 1721-1733 р. був черні
гівським городовим отаманом [30]. Володів землями у
с.Терехівка, отриманими від Якова Лизогуба [5, с. 34].
Із розгалуженням родини чимало її представників
займають посади в управлінській системі Чернігівського
полку. Чималими стають і земельні маєтності цієї
родини.
У 1687 р. Остап Силич одержав універсал І. Мазепи
на два млини – на р. Бiлоусi бiля с. Рижики та на
р.Свинi пiд с.Терехiвка [17, с. 73; 29, с. 110, 116, 121].
У 1701 р. Силичі затвердили свої права на с. Старий
Бiлоус [2, с. 36]. Серед земель приналежних Силичам на
початку ХVIII ст. згадаємо Гірманщину. Співвласниками
цього ґрунту були також Грембицькі, Жлоби, Красков
ські, Полуботки, Шинкаренкі [34, арк. 492-545].
Родина Силичів володіла також землями у с. Чорто
рика. 1710 р. чернiгiвський городовий атман Василь
Силич отримав унiверсал I. Скоропадського на Терехівку
та Чорторийку, та на два млини на р. Бiлоусi (останнi
були наданi йому чернігівськими полковниками Яковом
та Юхимом Лизогубами [2, с. 36, 169]. Любецький
сотник (1727-1733, у 1716 р. – сотник Чернігівського
полку) Іван Силич-Савич володів землями у с. Пушкарі
[2, с. 48; 35, арк. 287].
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Значними маєтностями заволодів любецький сотник
(1740-1764 рр.) Василь Іванович Силич (чи СавичСилич). 1740 р. він придбав у значкового товариша Івана
Пушкаренка ґрунт у с. Красківське та с. Пушкарі [8, арк.
544; 16, с. 48-49; 32, арк. 658-660 зв.]. У 1747 р. іншу
частину Пушкарівщини та млин з «тремя камнями»
йому продав Григорій Пушкаренко [16, с. 49; 32,
арк. 658-660]. 1750 р. він взяв у любецького сотенного
отамана Єлисея Рашка «в заклад» Кисловську слободу
[32, арк. 724; 33, арк. 876 зв.; 34, арк. 66-66 зв.].
Незабаром Василь Силич зайняв уряд чернігівсь
кого підсудка. За даними Румянцевського опису
1765–1769 рр., с. Пушкарі належало чернігівському
підсудку Василю Силичу, який придбав цю маєтність
у з.т. Івана Пушкаровського [8, арк. 36, 40; 16, с. 4849]. У середині XVІІІ ст. (щонайменше з 1753 р.) у
с. Петруші мешкала мати любецького сотника Василя
Силича удова Григорівна Пушкаревська [31, арк. 519].
У 1778-1779 рр., коли була запроваджена посада
«предводителя шляхетства полку Черниговского», її
зайняв чернігівський підсудок (а згодом і суддя) Василь
Силич [6, арк. 1 зв., 4, 13 зв.-14; 22, с. 5]. Ще на уряді
підсудка він заволодів землями у с. Ольсохівка [5, с. 28;
8, арк. 61]. Наприкінці ХVIII ст. земський суддя Василій
Силич та сотенний осавул Силич «с братьями», володіли
землями у с. Томарівка [8, арк. 51, 556].
В матеріалах «компуту» 1778-1779 рр. згаданий
з.т. Чернігівського полку Петро Силич. Його дружиною
була донька значкового товариша Дмитра Барановича
(1778 р.) [6, арк. 10 зв.-11].
Цікаво, що наприкінці ХVІІІ ст. Силичам «перейшли
дорогу» Милорадовичі. У листі Петра Милорадовича до
свого сина Григорія йдеться про придбаний у с. Пуш
карі двір для продажу горілки. Батько зазначав, що
ця подія навряд чи сподобалась Силичам (новина
«надеюсь Силичу не очень приятна»), бо ті також
займалися продажем оковитої. У 1780 р. Милорадовичі
навіть судилися із Силичами не поділивши горілчану
«монополію» [21, с. 201, 203, 206].
З представників роду Силичів кінця ХVIII ст. зга
даємо мешканця с. Убіжичі колезького асесора Антона
Силича, який у 1785 р. був серед дворян, що засвідчили
шляхетність Василя Бокевича-Щуковського. У 1791 р.
в Убіжичах мешкав «обер-провиантмейстер и кавалер»
Іван Силич та капітан Микола Силич [26, арк. 6, 9].
Власником с. Кезі на початку ХІХ ст. був поміщик Іван
Силич [4, арк. 8-8 зв.].
Більшості Силичів вдалося довести свої права на
дворянство, більше ста представників різних гілок цієї
родини були внесені до Дворянської родовідної книги
Чернігівської губернії [7].
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Revisiting history of cossack szlachta Silicz family
The Cossack szlachta (nobility) Silicz family was one of the officers family
during Hetmanshchina period. In 1595, a nobleman Hryhoriy Silicz received a royal
acknowledgment for the cession of lands of Aleksander Wiśniowiecki, starost of
Liubech. In 1633, a starost of Liubech Adam Kalinowski took in family’s possessions.
The conflict with the magnates was one of the most common reasons to take part
in War of National Liberation in the middle of the 17th century. The Silicz family
experienced a practical split – one part of it joined the Lithuanian army, and another
sided with the Zaporizhian Host.
Starting from the middle of the 17th century, the representatives of the Silicz
family held offices in the Cossack state. For instance, Onikiy Silicz held a position
of polkovnyk (colonel) of the Chernihiv Regiment in 1657 – 1663. In the late 18th
century, the majority of representatives of the Silicz family managed to confirm their
rights for nobility.
Keywords: Silicz family, szlachta (nobility), Cossack starshyna (Cossack
officers), Chernihiv polkovnyk (colonel), landed property.
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Генеалогічні матеріали
Козелецької актової книги (1664–1765):
Коровки-Вольські та Мокієвські
Розглядається інформативний потенціал Козелецької актової книги
для генеалогічних досліджень. Для прикладу обрано документи книги, що
стосуються генеалогії відомих козацько-старшинських родин Гетьманщини –
Коровок-Вольських та Мокієвських. Із застосуванням інших джерел розкрито
раніше невідомі деталі генеалогії згаданих родин. До наукового обігу вводиться
також різноманітна історична інформація, зокрема деякі аспекти походу
Київського полку під Кизикермен, описи відсудженого майна, характеристика
деяких персонажів.
Ключові слова: актова книга, генеалогія, козацька старшина,
Гетьманщина, Київський полк, Козелець.

Актові міські книги завжди були важливим
джерелом генеалогії козацької старшини. Цей вид
історичних джерел зберігся дуже нерівномірно, тому
далеко не кожне українське місто, яке мало магістрат чи
ратушу й вело відповідні документи, може похвалитися
ними сьогодні. Через це віднайдення в архівах та
введення до наукового обігу кожної актової книги стає
подією для істориків.
Найкраще збереглися документи Полтавського пол
кового уряду, Стародубського магістрату, частково
Ніжинського магістрату, Бориспільської, Лохвицької
й Пирятинської ратуш [2–14; 22–27; 29–34]. Частина
їх опублікована й описана дослідниками, насамперед
В. Модзалевським і А. Стороженком та сучасними
істориками [2–6; 14; 22; 25; 29; 30]. Інші доступні у
фондах різних українських архівів, зокрема Централь
ного державного історичного архіву України в м. Київ та
Інституті рукопису НБУВ [7–13; 35].
Мета публікації показати інформативні можливості
Козелецької міської книги для генеалогічних досліджень
на прикладі генеалогії двох відомих старшинських
родин Мокієвських і Коровок-Вольських. Для цього було
застосовано загальнонаукові методи аналізу й синтезу,
використано ретроспективний, історико-порівняльний під
ходи, а також просопографічні методи й методи генеалогії.
Після 1648 р. практика діловодства гродських,
земських і підкоморських судів на території козацької
держави занепала. Протягом другої половини XVII ст.
на українських теренах часто діяли «обопільні» уряди –
спільні для козацької та міщанської адміністрації
засідання, на які покладалася й судова функція. Саме
тому в актових міських книгах – як козацькі, так і
міщанські документи – збереглися найліпше. Практичне
розділення діловодства почалося лише з 20-х років
XVIII ст., коли повною мірою запрацювали полкові
канцелярії. Лише тоді записи стосовно старшини
й козаків майже зникли з магістратських книг, що
засвідчує перегляд книг Стародубського магістрату
20–30-х років XVIII ст. [35]. Запис обопільного
уряду мав сталу форму, у якій спершу вписувалися
козацькі урядники, потім неурядова старшина, а далі
представники міщанства.
Оригінал актової міської Козелецької книги збері
гається у відділі рукописів бібліотеки ПАН у Кракові.
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Доступна також її копія в бібліотеці Народовій м.
Варшави [36]. Це актова книга обопільного козелецького
уряду другої половини XVII – першої половини
XVIII ст. під назвою «Księga rządowa kozacka miasta
Kosielca w gub. Czernikowskiej. w. XVII – XVIII, k.184»,
що нараховує 184 двосторонніх аркушів розміром
20 х 32.
Полковий київський уряд, через чисельність і
високий статус міщанської спільноти Києва та тривалі
непрості взаємини міщанського й козацького урядів,
перебував почергово в сотенних містах Острі й Козельці
[18, с. 69; 28, с. 79]. Відомо, що резиденцією полковника
київського Г. Коровки-Вольського в 1682 р. став Остер
[16, с. 239]. Посилює значення актової книги як джерела
те, що Козелець тривалий час був полковим містом
Київського полку не лише в XVII ст., але й протягом
XVIII ст.
Актова книга з 1664 р. детально фіксує персо
нальний склад міського козелецького уряду, персональ
ний склад козацького уряду та, часто, і полкового
київського. Переважно до книги вписували акти
про право власності на рухоме та нерухоме майно у
вигляді купчих, уступних, тестаментів, розподілів,
квитів, договорів оренди та інших видів документів.
Вони містять інформацію про розміщення дворів, їх
інфраструктуру, вартість, про власників сусідніх дворів,
стосунки між фігурантами, дані про соціальну структуру
та ієрархію й чимало іншого.
Серед документів є надзвичайно інформативні,
особливо стосовно генеалогії козацько-старшинських та
міщанських родин м. Козельця та інших міст. Із їх числа
для прикладу візьмемо два: квит значному товаришу
військовому Григорію Карповичу від пана Ісака Григо
ровича, бурмістра чернігівського, та екстракт про експе
дицію Очаківську, у яких знаходимо генеалогічну інфор
мацію про родини Коровок-Вольських і Мокієвських.
Послужний список київського полковника Г. К. Ко
ровки-Вольського (?–1640–1705–?) засвідчує його бага
торічну військову службу на високих урядах. Займав
уряд батуринського сотника (1669–1672), у травні
1672 р. був посланцем до Москви від генеральної
старшини. Генеральний хорунжий (1672–1677), чиги
ринський полковник і наказний гетьман (05.1677–
08.1678), стародубський полковник (1678–1681), київ
ський полковник (1682–1684, 1690–1691), значний
товариш військовий (1691–1702). У 1705 р. брав участь
у розмежуванні кордону з Туреччиною. Володів
с. Шкрябин Стародубського полку та селами Карпи
лівка, Виповзов, Лутава, Косачівка й Козар Київського
полку [24, с. 462; 1, с. 72, 18, с. 74; 17, с. 425; 20, с. 46].
У Козелецькій актовій книзі, крім квита, містяться
й інші документи, пов’язані з Г. Коровкою-Вольським,
що розширюють його біографічні дані. У 1700 р.
виїзний суд за наказом гетьмана розглядав за його
позовом справу про затоплення млинів на Новій
греблі на р. Остер [36, k. 137–140v.]. Судовий процес
мав закономірні, хоча дещо несподівані для позивача
наслідки. Григорій Карпович, по суті, позивав
тодішнього київського полковника К. Мокієвського,
близького родича гетьмана І. Мазепи. Тут ніяке добре
ставлення гетьмана до позивача допомогти не могло, та
й слідство виявило значні зловживання владою колиш
нього полковника київського Г. Коровки-Вольського в
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часи зведення Нової греблі. Результатом став вердикт
про знесення греблі й млинів на ній та заборону
будівництва греблі на цьому місці на майбутнє [36,
k. 140].
Походив Григорій Карпович із давнього шляхет
ського роду Вольських, проте в біограмах і розписах
роду дослідники через брак достовірної інформації не
інтегрують усіх відомих його представників у цілісний
розпис. Тому наш фігурант усього другий після батька
Карпа, але найбільш відомий представник родини в
другій половині XVII – на початку XVIIІ ст. Знаходимо
короткі й неповні розписи або біограми членів вигаслого
роду в працях В. Модзалевського [24, с. 462–463],
О. Лазаревського [21, с. 20–21; 168], В. Кривошеї [1,
c. 72–73; 17, с. 425].
Документ Козелецької актової книги доповнює
генеалогію роду Коровок-Вольських, одночасно пов’я
зуючи його зі знаними й впливовими козацько-старшин
ськими та міщанськими родинами Чернігівського полку.
Мова про квит від 8.12.1695 р., виданий пану Григорію
Карповичу, значному товаришу військовому, від пана
Ісака Григоровича, бурмістра чернігівського, вписаний
до Козелецької актової книги 20.01.1696 р. [36, k. 117].
Із нього дізнаємося, що дружиною Г. К. КоровкиВольського, колишнього київського полковника, була,
уже на той час покійна, Євгенія Василівна Радченко.
Отож вона померла раніше грудня 1695 р. Із колишнім
полковником за спадок по небіжці судився бурмістр
чернігівський Ісак Григорович Слободецький (Голобоя
ринович).
Заслуговує на увагу рівень суду, на якому було
задоволено позов Ісака Григоровича – Генеральний
військовий суд у Батурині. Саме на такому судовому
рівні в 90-х роках XVII ст. вирішувало свої справи
значне товариство військове. Свідком при квитуванні
був Михайло Стефанович Голобояринський, товариш
полковий і житель чернігівський. Без сумніву, шляхет
ський рід Слободецьких у тодішній старшинській
ієрархії займав далеко не останнє місце. Усе роз’яс
нюється завдяки генеалогії родин Радченків та Слобо
децьких.
Євгенія Василівна Радченко (? – 1640 – раніше
1695 р.) була донькою бурмістра чернігівського
магістрату Василя Радченка (? – ран. 28.01.1648 р.)
[19, с. 132]. Її матір – Ганна Григорівна Слободецька,
шляхтянка, рідна сестра Ісака Григоровича Слободець
кого. 28 січня 1648 р. Ганна отримала від шляхтянки
Анастасії Ярошівни частину млина в Старому Білоусі.
У 1665 р. подарувала Борисоглібській церкві свій двір
у Чернігові [19, с. 132]. Після смерті Василя Радченка
Ганна вийшла заміж вдруге за Данила Полоцького, війта
київського [19, с. 61]. Відомий брат Ганни Григорівни,
Степан Григорович, син якого Михайло Степанович
Голобояринський (?–1649–1696–?) у 1695 р. був свід
ком у видачі квита дядьком Ісаком Григоровичем
Г. К. Коровці-Вольському та його синам.
У першому шлюбі Євгенія Василівна була дружиною
Оникія Силича (? – 1627 – 18.09.1663 р.), товариша
полку Чернігівського (1651–1656 рр.), чернігівського
полковника (1657–1663 рр.), страченого після Чорної
ради в Борзні разом із Якимом Сомком та іншими
старшинами. Шлюб сина шляхтянки з роду Мальцевичів
та доньки шляхтянки з роду Слободецьких виглядає
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закономірним. Обидві сім’ї мали володіння навколо
Лоєва та Старого Білоуса, відтак поріднилися доволі
близькі родини. Імовірно, Оникій Силич був сотником
лоєвським [19, с. 11]. Він володів ґрунтами навколо
Старого Білоуса, кількома млинами на р. Білоусівка
та р. Снов [19, с. 11]. Інформація про їхніх дітей не
збереглася.
Рід Вольських також був шляхетським і походив,
найпевніше, із Правобережжя. Одна з представниць
роду Вольських – Катерина була заміжня за племін
ником П. Тетері Василем Михайловичем Іскрицьким, а
їх донька Уляна стала в 1690 р. дружиною Д. Апостола
[15, с. 237]. І. Виговський у 1660 р. згадував свого
військового суддю Вольського, який вийшов із полону
після «Задніпровського погрому» і прибився до нього
[15, с. 144].
О. Лазаревський писав, що в Стародуб у 1678 р.
керувати полком Г. К. Коровка-Вольський приїхав
з двома синами й донькою. Сина Гната призначив
полковим осавулом і надав на уряд с. Кривець [21,
с. 21]. Є інша інформація про час перебування Гната на
уряді полкового стародубського осавула: 1690–1692 рр.
Пізніше, у 1695–1696 рр., Гнат займав уряд почепського
сотника [17, с. 425; 28, с. 87]. Імовірно, помер чи
загинув у 1697 р. [28, с. 87]. Інформація про дорослих
дітей вказує на те, що шлюб із Євгенією Радченко для
Григорія Карповича також був не першим і, напевно,
бездітним. Це підтверджує вписаний у Козелецьку
актову книгу квит. Якщо дядько відсудив після смерті
племінниці її спадок у вигляді особистих речей, то
це означає, що спільних дітей у Євгенії та Григорія
або не було, або вони не вижили. Отже, квітував
Ісак Слободецький Григорія Вольського і його синів
від першого шлюбу з невідомою сьогодні дослідникам
жінкою.
Зберігся запис про вибачення Г. Вольського
перед Ісаком Григоровичем, про виплату 600 золотих
лічби литовської та опис відсудженого майна: «<...>
монистомъ Перловым щарвоными золотимы. Кухлюв
столовых полдарцовых два, третий [пучар?]. Перстней
щирозлотных с каменями добрыми шѣсть. Ложокъ
срѣбрныхъ [тезньов] два. Платя будучого в скринѣ
то ест баволниц три, запасокъ двѣ, [кабатъ?] единъ,
чепцов шест, сподниц двѣ, кошул крамного полотна
десят и инших бѣлуихъ вещей» [36, k. 117]. Якби донька
Григорія Карповича була спільною з Євгенією, то саме
їй дісталися б усі материні речі.
В. Модзалевський вважав рід Коровок-Вольських
згаслим. Сини Григорія Карповича не залишили
нащадків чоловічої статті. Більш відомий із синів –
Федір Григорович Коровка-Вольський (?–1712), який
був полковником київським (1708). Основні маєтності в
Стародубському полку він продав ще за життя (1708 р.).
Одружений із Марією Криштофорівною, на думку
дослідника С. Павленка, донькою пасинка І. Мазепи
Криштофа Фридрикевича [28, с. 88]. Є скупа й не зовсім
достовірна інформація про онучку Григорія Карповича,
імовірно, по жіночій лінії [24, с. 463].
Ще один запис 1695 р. до актової книги м. Козельця
під назвою «Експедиція Очаківська» проливає світло
на генеалогію більш відомої в Гетьманщині родини
Мокієвських, близьких родичів гетьмана І. Мазепи,
матір якого була з Мокієвських. Костянтин Михайлович

36

Гілея

Мокієвський, швидше за все, був двоюрідним братом
матері гетьмана І. Мазепи [16, с. 246]. У документі
повідомляється, насамперед, інформація про Очаків
ський похід 1694–1695 рр., у якому полковник київський
Костянтин Мокієвський очолив відділ із кількох
полків, включно з охочими полками Пашковського,
Михайла Палажченка та Семена Палія [36, k.115v.–116].
У серпневих боях 1695 р. полковник відзначився
особистою відвагою: під його командуванням козаки
розгромили чотири корогви яничар і захопили багату
здобич.
Після цієї перемоги полковник К. Мокієвський дізнався, що в «похвальну» суботу 1695 р. померла його
дружина Анастасія Зеленковна1. У них залишилося дві
малолітні доньки Ганна та Анастасія [36, k. 116]. У жодній із відомих біограм не згадується дружина К. Мокієвського та ім’я рано померлої доньки. Про доньку
Ганну, заміжню за Василем Івановичем Мировичем, та
її нащадків маємо трохи інформації: як донька й дружина мазепинців перебувала у Москві, потім на засланні в
Тобольську. Її син Іван Васильович Мирович мешкав у
Тобольську і в Україну більше не повернувся [28, с. 83].
Друга донька К. Мокієвського померла малолітньою,
була похована в Троїцькому соборі м. Остер [28, с. 83].
Джерело описує померлу дружину полковника
Анастасію так: «Была тая Панѣ барзо мудрая набожная,
убогих великая милосница нѣделе не працювала завше
албо читала албо до церкви Божей що справовала. Тѣло
ей отпроважено до Остра которое зоставало презъ свята
воскрисние наслабодѣ в церквѣ мурованой а по святахъ
воскриснихъ отпроважено до Печерского и тамъ также
килка недел зоставало в предѣлѣ а потомъ погребено
тамъ же на цминтарѣ печорском в гробѣ мурованомъ»
[36, k. 116].
Окрім генеалогічної інформації про шлюбний
зв’язок родин Мокієвських і Зеленських, маємо цікавий
опис погребальних практик. Звісно, такий тривалий
термін прощання був зумовлений не традицією,
а особливими обставинами. Небіжчицю спочатку
перевезли до Остра, отже, мешкала родина не в самому
місті. Спершу тіло перебувало кілька днів в остерській
мурованій церкві, потім було відправлене до Печерська,
де також залишалося доступним для прощання кілька
тижнів і лише потім Анастасію поховали. Вірогідно,
така затримка пояснюється часом, необхідним для
повідомлення про її смерть чоловікові й повернення
його з походу. Із тексту документа зрозуміло, що
К. Мокієвський дізнався про смерть дружини лише
в серпні 1695 р., відтак не мав можливості з нею
попрощатися.
Із того ж документа довідуємося, що в 1695 р.
помер Іван, сестринець полковника К. Мокієвського.
Вказується, що він відійшов у потойбіччя під час
Великого посту й похований у вербну суботу в Козельці
в Преображенському храмі. Слідом віддав Богу душу в
Батурині Андрій Мокієвський, рідний брат Костянтина
Мокієвського. Його поховали в Борисполі [36, k. 116].
На цьому нещастя родини не скінчилися. У документі
ще однією скупою стрічкою вписано, що того ж року
померла пані Войнаровська, рідна сестра гетьмана. Уже
1
Субота за два тижні до Пасхи. Отже, Анастасія померла
навесні 1695 р.
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хворіючи, вона постриглася в черниці й померла на
руках своєї матері Марфи Магдалини Мазепиної, ігумені
Печерської [36, k. 116].
Без будь-якого відступу автор екстракту повідомляє
про успішний похід того ж 1695 року гетьмана
І. Мазепи під Кезикермен та інші городки. Описує їх
захоплення, взяття багатої здобичі й спалення. Під час
цього підпалу загинуло багато козаків: «Тилко барзо
зле учинили ижо якъ грабовали запалили и много и
нашихъ погорѣло» [36, k. 116]. Особлива увага в описі
битв звертається на особисту хоробрість і рицарську
звитягу полковника К. Мокієвського й товариства
Київського полку, до якого в бою долучалося товариство
інших полків, приписуючи славу не своїм полкам,
а Київському. Не забуто в описі герб, наданий роду
Мокієвських за давні військові заслуги, на якому
зображено жовтий ключ у блакитному полі. Описані
події та тон розповіді свідчать, що повідомлення про
експедицію Очаківську, смерть близьких та хоробрість
полковника й Київського полку в боях внесено до
актової книги за наказом самого полковника.
Отже, два невеликих документи актової книги
м. Козельця доволі суттєво доповнюють генеалогію
таких знаних родин Гетьманщини, як Мокієвські
та Коровки-Вольські. Вони додають не лише сухі
факти, дати чи імена, а й описи характерів і звичок
згаданих персон. До нас проривається інформація про
час, обставини й місце їх поховання – генеалогічні
подробиці, такі цікаві й важливі для кожного дослідника.
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Genealogical information of Kozelets register (1664–1765):
the Mokiyevskyis and Korovka-Volskyis
Informative potential of Kozelets register for genealogical research is under
analysis.
We chose for example the documents related to the genealogy of famous Cossack
and Starshyna families of Hetmanate – the Mokiyevskyis and Korovka-Volskyis.
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Previously unknown details of the genealogy of the mentioned families were revealed
while using other sources. Besides various historical information is introduced
to scientific use which includes some aspects of the campaign of Kyiv regiment to
Kyzykermen, descriptions of gained property, characteristics of some persons.
Keywords: register, genealogy, Cossack Starshyna, the Hetmanate, Kyiv
regiment, Kozelets.
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Відшукання «російського дворянства»
мешканцями українських маєтків
польських аристократів Потоцьких
(кінець XVIII – перша половина ХІХ століть)
Пропонована стаття є спробою висвітлити процес відшукання
«російського дворянства» мешканцями українських маєтків польських
аристократів Потоцьких. Звертається увага на законодавчу базу процесу
інкорпорації та легітимізації місцевого населення (шляхтичами, селянами та
ін.) до стану дворянства Російської імперії.
Ключові слова: шляхта, селяни, графи Потоцькі, дворянство,
Правобережна Україна, Російська імперія, указ.

У другій половині XVIII століття Річ Посполита
переживала не найкращі часи: її велич та могутність
залишилися в XVII столітті. Послаблена ЛитовськоПольська держава все більше привертала увагу сусідніх
держав, які тільки й чекали її падіння. Повний занепад
був не за горами, адже утворення Барської конфедерації
(1768 – 1772 рр.), учасники якої не враховували необ
хідності реформування суспільного устрою, виявляли до
некатоликів неприязнь тощо [1, с. 6], та неспроможність
самотужки придушити повстання 1768 року на Право
бережжі [2] й звернення за допомогою до російської
імператриці Катерини ІІ, показали, що політичних
засобів вирішити проблему встановлення стабільності
не залишилося. Послабленням країни скористалися
сусідні держави (Австрія, Пруссія, Росія), здійснивши у
1772 р. перший її поділ [1, c. 6].
Торговицька конфедерація (1792 р.) і подальша
дипломатична боротьба Пруссії та Росії завершилися
підписанням 12 січня 1793 р. конвенції про новий розділ
Речі Посполитої, яку пізніше підтвердила й Австрія.
Пруссія зайняла Данцінг (Гданськ), Торн і західні
області, а Росія – воєводства: Київське, Брацлавське,
Подільське, Мінське й частини Віленського, Новогрод
ського, Брест-Литовського та Волинського. Гродненсь
кий сейм (червень – липень 1793 р.) показав усю трагіч
ність і безпорадність становища поляків [1, c. 9–10;
3, c. 94].
До 5 квітня 1793 р. присягу на вірність російській
короні склали Сагнушки, Потоцькі та інші, але процес
проходив недостатньо активно, і термін цієї всестанової
шляхетської акції було продовжено ще на місяць [4].
Імперський уряд повинен був враховувати, насамперед,
реакцію магнатсько-шляхетської верхівки на поділи Речі
Посполитої. Сукупність російських юридичних прав
про дворянський статус ґрунтувалася на положеннях
«Грамоты на права, вольности и преимущества
благородного Российского Дворянства» від 21 квітня
1785 року. Особливу увагу в контексті інкорпорації
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колишніх земель Речі Посполитої до складу Російської
імперії привертають укази: від 28 травня 1772 р., який
залишав усіх мешканців приєднаних земель у тому чині
та стані, до якого вони споконвіку належали, і надавав
їм захист з боку держави; від 27 березня 1793 р. – про
надання шляхті прав та привілей, якими користується
дворянство російське; від 20 жовтня 1794 р. – про
збереження прав приватної власності на нерухомі маєтки
та кріпаків, якими поміщики володіють за законами
Речі Посполитої; 14 грудня 1795 р. – про підтвердження
прав, вольностей і переваг, якими здавна користуються
в Росії стани з волі імператора; 29 жовтня 1796 р. –
про збереження інституту приватних міст, яких на
Правобережній Україні було багато [5, c. 14].
Як бачимо, інкорпорації місцевої шляхти до стану
російського дворянства було присвячено низку указів,
котрі регламентували порядок поширення на неї
прав та привілеїв імперського законодавства. У Речі
Посполитій шляхта була панівним владним станом
у суспільстві, натомість у Росії вона потрапила в
ситуацію, де над всіма станами стояло самодержавство,
і тепер її становище виявилося субдомінантним і носило
дуалістичний характер.
По-перше, відмінне стосовно російського дворянства
та царату – як за національно-релігійними, так і
за суспільно-політичними традиціями. І, по-друге,
дворянство, хоча й займало в Росії панівне становище
на ієрархічній становій драбині російського суспільства,
але було залежним від волі монарха.
Процес легітимації шляхти набував прискорення,
але не змінював ставлення царату до статусу дворянства
російського як помісного чи службового. Таким чином,
визнання дворянських прав за безпомісним чиншовим
шляхетством являло собою небезпеку перетворення
еліти російського самодержавного суспільства на
загальну неродовиту масу, що не відповідало інтересам
царату.
У вирішенні важливих питань російський царизм
рахувався з тим, що на приєднаних територіях верхів
кою суспільства, в основному, були польські шляхтичі.
Так, у Київській губернії вони складали 87%, а в
Подільській і Волинській – відповідно 89% та 93% від
усього місцевого дворянства. У той же час на Ліво
бережжі питома вага польських дворян складала не
більше одного відсотка [6, c. 20]. Незважаючи на
контроль із боку російського самодержавства, право
бережна шляхта зберегла домінуючі позиції в регіоні,
а в місцеві дворянські депутатські зібрання обиралися
переважно представники «польського» походження.
Шляхта все ж була незадоволена таким своїм
другорядним становищем у російському суспільстві
й неодноразово підіймала виступи проти царської
політики (наприклад, Листопадове (1830–1831 рр.) та
Січневе (1863–1864 рр.) повстання).
У 1808 році імператор Олександр І тривалий
час роздумував, чи підписувати йому положення «О
шляхте», яке складалося зі 170 пунктів: «Між фіксацією
самобутності шляхти й повільним дрейфом у бік її
повної легітимації було обрано останнє» [7, c. 31].
Державна Рада затвердила 29 березня 1812 р.
порядок і право домагатися «визнання дворянськими
зібраннями тільки тих осіб, предки котрих були
затверджені в шляхетській гідності <…>». Цей указ
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1812 року ще раз наочно демонструє відсутність в
імперського уряду розуміння природи шляхти та світу
її юридичних координат. Зрозуміло, що дуже небагато
шляхетських родин мали нобілітації (юридична форма
віднесення особи, яка не мала шляхетських предків, до
шляхетського стану та надання польського шляхетства
чужинцеві благородного походження), які з’явилися в
Польщі лише в XVI столітті, а як королівський (згодом –
сеймовий) привілей – лише з 1578 року. Переважна
більшість родів ніколи не мала писемних затверджень
шляхетської гідності, тому указ від 29 березня 1812 р.
фактично стосувався поодиноких родів, а його значення
полягало перш за все в черговому підкресленні невід
повідності шляхетського стану положенням Дворянської
грамоти [7, c. 32].
Закон від 1816 року, затверджений Сенатом Росій
ської імперії, визначав у дрібношляхетській масі дві
групи – стару шляхту й нових людей. Перші – це
шляхтичі, які були в ревізьких казках 1795 р., а другі –
усі ті, хто заявив про своє шляхетство пізніше [5, c. 18].
Списки шляхти, яка зафіксована ревізією 1795 р. по
Київській губернії, підготували лише в 1827 р. Її поді
лили на «категорії:
1) шляхта, визнана КДДЗ (Київське дворянське
депутатське зібрання);
2) шляхта, докази походження якої визнано непов
ними з резолюцією про доповнення;
3) шляхта, докази походження якої визнано недо
статніми з поверненням документів;
4) шляхта, легітимацію якої було скасовано Героль
дією;
5) шляхта, записана в подушний оклад» [7, c. 36].
Так, наприклад, процес визнання за польськими
аристократами Потоцькими прав на графський титул у
Російській імперії тривав понад сто років. У жодному
з випадків Потоцькі не представили оригінальний
документ про надання їм графського титулу, але в
усіх випадках вони апелювали до привілею 1360 року.
Незважаючи на ці недоречності, майже в усіх без
винятку офіційних документах російські чиновники
згадували їх не інакше, як графи Потоцькі [5, c. 22].
Польські аристократи, які самі були змушені під
тверджувати своє шляхетне походження та права на
дворянство Російської імперії, були невдоволені тим, що
їх «піддані» селяни намагалися «відшуковувати волю,
дворянство» в новій суспільно-політичній системі.
У маєтках українські селяни шукали різних
шляхів та використовували різні методи звільнення
від кріпосної залежності. Окрім соціальних протестів
(відмови виконувати повинності, підпалів, втечі,
побиття офіціалістів, збройного протистояння тощо),
вони робили спроби законним (легітимним) шляхом
«відшукати» російське дворянство в ХІХ столітті.
Статистичні дані репрезентують процес внесення
правобережних шляхетських родів до дворянських
книг, як це було встановлено з 1785 р. За даними
І. Фундуклея, до дворянської родовідної книги Київської
губернії з 1796 р. до 1830 р. було внесено 954 особи,
які належали до шляхти Уманського повіту [8, c. 191].
Зауважимо, що на зламі XVIII – ХІХ століть майже вся
Уманщина належала графам Потоцьким [5, c. 157–161].
Були роки, коли до книги не внесено жодної особи:
1796 – 1800, 1821 – 1823 рр. Якщо зробити відсотковий
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аналіз внесення за окремі періоди кінця XVIII – початку
ХІХ ст., то на основі репрезентованих І. Фундуклеєм
даних отримаємо:
1) із 1796 по 1805 рр. – 496 осіб – 52,2 %;
2) із 1806 по 1815 рр. – 228 осіб – 23,9 %;
3) із 1816 по 1825 рр. – 209 осіб – 22,95 %;
4) із 1826 по 1830 рр. – 21 особа – 1,95 %.
Цей аналіз дає змогу зробити висновок, що
активність шляхетських родів Уманщини стосовно
легітимізації своєї станової належності була більшою
в перший період і поступово зменшувалася до 1830 р.
Цікаво також і те, що під час російсько-наполеонівських
війн (другий період), особливо 1811 – 1812 рр., спосте
рігається майже абсолютний спокій шляхти за своє ста
новище, а потім відбувається різке збільшення легітим
ного дворянства: 1806 р. – 11; 1807 р. – 7; 1808 р. – 40;
1809 р. – 11; 1810 р. – 30; 1811 р. – 8; 1812 р. – 1;
1813 р. – 15; 1814 р. – 23; 1815 р. – 82 [8, c. 191].
Дані І. Фундуклея вважаються найбільш повними,
але серед них відсутні відомості про період, коли
Уманщина входила до складу Вознесенського наміс
ництва. На жаль, вони майже втрачені, збереглися тільки
окремі відомості про незначну кількість родів.
У 1796 р. до шостої частини дворянської родовідної
книги Вознесенської губернії (протоколи передані до
Київської губернії для внесення в губернську книгу)
було записано три родини: 22 березня – Заблоцьких і
Дашковських, а 18 жовтня – Крижанівських [9].
Колишній унтер-офіцер польської служби Яків
Заблоцький, шляхтич с. Краснопілка, мав двір із різними
будівлями й по ревізії 1795 р. в оклад не записаний.
Разом із синами Федором, Михайлом, Гаврилом і братом
Іваном, у якого сини Григорій, Ілля, Павло, рішенням
Вознесенської комісії з розбору дворянських справ
відповідно до ст. 82 Дворянської грамоти він підлягав
внесенню до шостої частини родовідної книги. За
оформлення документів Заблоцький заплатив до казни
20 руб. [9].
Кіндрату Дашковському, який серед інших доказів
на дворянство (на відміну від Заблоцьких) представив
родовий герб «Гржимала» з описом і чисельність роду
(12 осіб), довелося заплатити за документи 50 руб. Увесь
рід проживав у с. Багва на дворі Кіндрата [9].
Рід Крижанівського Леонтія Михайлова (13 осіб)
мешкав у сс. Соколівка, Антонівка. Мали власні двори
та присадибні будівлі, але не володіли селянами,
займалися хліборобством [9].
Наведені приклади доводять, що, по-перше, кількість
осіб і родів, внесених до родовідної книги Київської
губернії у кінці XVIII ст., була, безумовно, більшою,
бо підрахунок вівся за однією особою – головою роду;
по-друге, намагалися якнайшвидше підтвердити своє
дворянське походження незаможні шляхтичі, які за своїм
побутом та заняттями наближалися до простого народу.
Ці висновки підтверджують свідчення маршалка
дворянства Київської губернії Козловського, які ми
знаходимо в його повідомленні Київському військовому
губернатору. Він, зокрема, вказував на те, що з сорока
тисяч душ шляхтичів переважна більшість бідна й не
має документів на дворянство російське [10].
Більшість легітимного дворянства Правобережної
України було внесено до першої частини, що свідчить
про намагання незаможної шляхти, яка мала «докази»
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давнього походження до 100 років, якнайшвидше
отримати підтвердження свого привілейованого статусу
за законами Російської імперії [5, c. 21].
Одночасно з процесом інкорпорації уманської
шляхти відбувався процес відшукання кріпаками свого
давнього елітного статусу в нових суспільних умовах.
У 1801 р. до Уманського повітового суду з позовом про
помилковий запис у селяни графа Потоцького шляхтича
Данила Щуцького звернувся священик с. Ольшанки
Дмитро Щуцький. Священик аргументував свій позов
тим, що Данило проживав із 1795 р. у с. Кожухівці і
за ревізією серед залежних селян не записаний. Слід
додати, що в ревізькій казці церковним служителям
1797 р. Дмитро Щуцький записаний як дворянин, і це
свідчить про легітимізацію цього шляхетського роду
за російськими законами. Економ графа Потоцького
Барановський навпаки стверджував, що Данило в ревізії
1795 р. записаний кріпаком у с. Кожухівка [11; 12].
1805 року житель с. Перегонівки Кульчевський
доводив своє шляхетство на підставі того, що його
рідні брати Іван, Фома та Дмитро записані шляхтичами,
а Олександр є священиком. Крім того, дворянське
походження роду підтвердило Подільське дворянське
депутатське зібрання, яке видало диплом від 8 червня
1804 р. [13].
Про помилкове зарахування його до кріпаків
Потоцького клопотався й шляхтич Іван Кржижанівський,
вихрещений із євреїв у 1797 р., який намагався таким
чином уникнути сплати боргу, імовірно, чиншу. За
твердженням управителя маєтку, ця особа 1800 р. запи
сана кріпаком. До 1804 р. він проживав у с. Ухожа, а
потім, одружившись із донькою шляхтича Шимона
Мацієвського (дворянство роду підтверджено свідоцтвом
депутатів дворянського депутатського зібрання Київської
губернії в 1808 р.) Палажкою, переїхав до с. Кожухівки
[14; 15].
Нащадків Івана Кржижанівського було затверджено
в російському дворянстві в 1817 році й внесено до
першої частини дворянської родовідної книги Київської
губернії. Цікаво, що в 1817 р. у них уже значився
родовий герб «Круцина», хоча в Росії його вони
могли отримати тільки від імператора [16]. Імовірно,
що всі документи про давнє шляхетське походження
Кржижанівських були фальшивими.
У 1810 р. шляхтичі Канішевські (с. Гордашівка)
отримали від Уманського повітового стряпчого Івана
Дахорського свідоцтво про те, що вони належать до
польської шляхти. Їх шляхетне походження також
підтвердив шляхтич Йосиф Литинський, але економ
Торговицького ключа у своєму листі доводив, що Гордій
Канішевський, він же Диба, разом зі своїми родичами
записаний по ревізії 1795 р. серед селян Потоцького
[17].
Звільнитися від кріпосної залежності намагалися й
Корницькі (Тимченки), які доводили свою належність
до чиншової шляхти. За ревізіями уманських маєтків
кінця XVIII ст. і 1811 р., Томаш Томашів Корницький із
синами Лукашем, Іваном – 1, Іваном – 2, Григорієм та
Іллею, записаний серед залежних селян Потоцького в
сс. Юрківка, Любашівка [18].
У 1811 – 1814 рр. шляхтичі містечка Торговиці, яке
належало Потоцьким, клопоталися про звільнення їх
від кріпосної залежності. Своє подання аргументували
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тим, що вони оселилися тут після 1760 р. за умови
звільнення від усіх господарських робіт та поіменних
повинностей, але в 1795 р. під час ревізії без
їхнього відома були записані серед селян-кріпаків
С. Потоцького. Імовірно, що поштовхом до подання
клопотання став рекрутський набір [19].
Ян Савицький, один з офіціалістів Радомишльського
митрополичого маєтку кінця XVIII століття, згодом
також клопотався про дворянське походження. У доку
ментах зазначалося, «що Ян, син Юзефа, був одружений
із Розалією з Рудзьких та мав доньку Маріанну.
29 червня 1802 р. Яну Савицькому видали свідоцтво
про його добру службу в Дашівському маєтку графів
Потоцьких» [20, c. 151].
Спроби «відшукання» волі селянами Потоцьких
фіксуються й у Подільській губернії після придушення
повстання 1830 – 1831 рр., коли російський царат вже
запустив «механізм декласації» правобережної шляхти.
У 1843–1844 рр. Іван та Григорій Тишкевичі,
мешканці Теплицького маєтку графині Олександри
Потоцької, клопоталися про неправильний запис їх
у ревізькій казці селянами-кріпаками під прізвищем
Припики (Препики). Вони свідчили, що Маріанна, їхня
матір, вийшла заміж за Тишкевича, чоловіка «вольного
состояния», від якого народився Олександр. Після смерті
першого чоловіка Маріанна вийшла заміж вдруге за
селянина Степана Препика, кріпака графа Потоцького.
Олександр Тишкевич став жити в родині свого вітчима
Степана Препика (Припика), навчався грамоти та
фельдшерській справі, а його сини – Іван та Григорій
відповідно навчилися від нього. Економія графині
Потоцької повідомляла, що Олександр Тишкевич
вважався при сім’ї вітчима С. Припики, відповідно
записала його серед селян. Іван та Григорій (також
фігурує в документах як Василь) подали документи
та різноманітні свідчення, у яких зазначалося, що
вони, Тишкевичі, є вільними людьми та займаються
віспопрививанням.
Економія графині Потоцької натомість повідомляла
й надала документи про те, що вони записані в
ревізьких казках 1811 та 1834 років дворовими
людьми, із тієї причини, що їх батько й вони займалися
сільськогосподарськими роботами, а зі згоди власника –
віспопрививанням та лікуванням. Селяни м. Теплика та
с. Соболівка підтвердили, що вищезгадані Тишкевичі,
які жили в родині С. Припика, прибули разом із ним у
с. Соболівка, але якого вони походження – їм невідомо.
4 жовтня 1843 р. повітовий суд, спираючись на
закони Російської імперії, затвердив рішення: залишити
Тишкевичів у селянському стані. Проте Тишкевичі
подали апеляцію, яка розглядалася в 1843 – 1844 рр.
Губернський прокурор Подільської губернії наказав
розшукати всі наявні папери, які могли довести
«правду» Тишкевичів. На 24 січня 1845 р. було при
значено повторний розгляд справи [21]. Натомість
Миляхчуки (Лозинські), які також відшуковували волю
від графині Потоцької, у 1848 – 1849 рр. змогли довести
належність до вільних людей, про що було прийнято
рішення Сенату від 19 жовтня 1849 р. [21].
Таким чином, відшукання «російського дворянства»
наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. охопило
різні категорії населення українських маєтків поль
ських аристократів Потоцьких (шляхта, духовенство,
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селянство), адже одні намагалися повернути занедбані
родові маєтки чи то невеликі наділи, інші шукали тут
порятунку від панського свавілля.
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The search of «The Russian nobility» by Ukrainian
estate residents Polish aristocrats Potocki
(end XVIII – early nineteenth century)

Гілея

але не будемо зупинятися на ньому детально, адже
італійський текст добре відомий в українській історіо
графії [21], підкреслимо лише, що для іспаномовного
простору 17 ст. цей текст важливий тим, що саме
перекладом, а не оригіналом протягом усього століття
користувались іспанські письменники при описах
території України (рис. 1). Одним із таких авторів був
мандрівник Педро Куберо Себастьян, про якого буде
написано нижче.

The presented article is an attempt to highlight the process of finding the
«Russian nobility» by residents of Ukrainian estates Polish aristocrats Potocki.
Attention is drawn to the legal framework of incorporating process and legitimization
of the local population (nobles, peasants, etc.) to the state of nobility of the Russian
Empire.
Keywords: nobles, gentry, peasants, columns of Potocki, nobility, Right-bank
Ukraine, Russian empire, decree.
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Козацтво, Україна та Східна Європа
в іспаномовних джерелах 17 ст.
Здійснено історіографічний та, подекуди, джерелознавчий аналіз
іспаномовних наративних джерел 17 ст. Встановлено різновиди джерел
та їх суттєві недоліки. Виявлено «мандрівні» сюжети про Україну, що
використовувались іспанцями тривалий час. Визначено іспанських авторів, які
були очевидцями та свідками подій в Східній Європі. Виокремлено іспанські
газети, як нове джерело з історії України. Підкреслено необхідність здійснити
переклади на сучасну українську мову як тих джерел, що були перекладені
на староукраїнську мову у 18 ст., так і тих, що раніше не перекладались
ніколи.
Ключові слова: Іспанія, козацтво, мандрівники, Московія, наративні
джерела, Польща, Східна Європа, Україна.

Дослідженню історії українського козацтва 17 ст.
присвячено багато праць, але питанню іспаномовних
наративних джерел та їх критичному аналізу досі не
було приділено уваги як у вітчизняній так і в іспанській
історіографії. Але побіжно теми іспаномовних джерел
17 ст. про Східну Європу торкалися польські дослід
ники Г. Маковецька, Є. Аксер і Ц. Тараха [14, p. 200].
З огляду на вищеозначене нас зацікавило, які ж саме
наративні джерела (листи, реляції, звіти, книжки
чи періодичні видання) виходили в Іспанії або були
написані іспанською мовою в 17 ст. і в яких згадувались
Україна та козаки.
Метою ж даної розвідки є встановлення попе
реднього переліку основних іспаномовних наративних
джерел 17 ст. про Україну, їх історіографічний аналіз
та введення у науковий обіг вітчизняної науки цих
джерел. Оскільки наразі не стоїть мова про глибоку
класифікацію джерел, то буде застосовано хронологіч
ний принцип та методи історіографічного і джерело
знавчого аналізу.
Перейдемо до самих джерел. Першим таким
за хронологією варто згадати іспанський переклад
«Універсальних реляцій про світ» Джованні Ботеро
(Вальядолід, 1603; італійський оригінал, 1596) [13],
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Рисунок 1. Титульна сторінка іспанського видання
Джованні Ботеро «Універсальні реляції про світ»
(Вальядолід, 1603).

Хронологічно наступною є іспанська книга
«Повідомлення дона Хуана Персидського про визначні
речі Персії», видана у Вальядоліді в 1604 році (рис. 2),
автором якої є дон Хуан Персидський (насправді,
азербайджанець Орудж-бек Баят, відомості якого
були перекладені іспанською мовою та упорядковані
іспанським видавцем книги) [12]. Існує російський
переклад цієї книги, але недоліком його є те, що
він зроблений з англійського перекладу і, мабуть,
цим пояснюється надто осучаснений, чи, скоріше,
спотворений переклад, коли всі власні імена в тексті
були суттєво змінено та додано відсутні слова і фрази
[20]. Це, так би мовити, літературний переклад, а не
науково-історичний.
Хоча сама книга напряму не стосується історії
України, але вона, окрім усього, містить описи подій
Східної Європи, та, зокрема, повідомлення, які
дозволяють встановити датування походу 12 тисяч
ного козацького (невідомо, запорозького чи донсь
кого, можемо припустити, що останнього) війська
проти турецьких військ воєначальника Османа-паші
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Рисунок 2. Титульна сторінка книги
«Повідомлення дона Хуана Персидського
про визначні речі Персії» (Вальядолід, 1604).

Оздеміроглу1 та беклярбека Джафара-паши2, які в свою
чергу вийшли з Дербенту (султаном тоді був Мурад III,
а візиром Сіявуш-паша Каньїжанін). Нас зацікавив
один епізод, де згадуються козаки: «Саме в цей момент
Амуратес призначив Осман-пашу головнокомандувачем
війська [в Грузії на місце Фархад-паші], хоча великий
візир в Порті Чаус-паша3 намагався цьому завадити,
оскільки він був найбільшим ворогом Османа… і
що було б зручніше дати наказ вбити Османа: і для
цього було б непогано, аби деякі перевдягнені татари
вийшли між Колехос і Іберією4, і напали б на Османа та
вбили б його, оскільки він легко переконає Амуратеса,
що скоєно це кочовиками, або мангреліями або
хеорхінами5, або московитськими розбійниками. Таким
був план, і коли Осман виступив у Константинополь,
[у зв’язку з] новим призначенням, татари [почали]
здійснення [наміру] убити Османа. Але вони не
змогли, [бо], випередивши, він їх захопив у полон і
1
Оздеміроглу Осман-паша (тур. Özdemiroğlu Osman Paşa,
1526 – 29 жовтня 1585) – визначний державний і військовий діяч,
сардар і великий візир Османської імперії (1584-1585).
2
Джафар-паша (роки життя невідомі) – беклярбек (керівник
області, внутрішнього улусу) Кафи, в поході 1582 року його було
призначено сардаром над військами в допомогу Осман-паші, за
відсутності Осман-паші виконував функції намісника (каймаком)
в Ширвані, після смерті Осман-паші в 1585 р. був беглярбеком
Тебрізу, правителем Багдаду, Ширвану і потім знову беглярбеком
Тебрізу. Про життя цього воєначальника детальніше розповідає
Ібрагім Печеві (1572-1650) в своїй книзі «Історія Печеві».
3
Сіявуш-паша Каньїджанін (боснійська: Sijavuš-paša Kanjiža
nin, помер 1602, Стамбул) – османський державний діяч з Санд
жака Боснії, великий візир з 24 грудня 1582 р. по 28 липня
1584 р., і з 15 квітня 1586 р. по 2 квітня 1589 р. а також з 4 квітня
1592 р. по 28 січня 1593 р. Він був одружений на Фатмі Султан,
дочці Селіма II.
4
Колхіда та Іберія.
5
Мінгрелі та грузини.
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під тортурами дізнався правду: і він безпечно дістався
Константинополя, розповів [султану] Амуратесу, як,
відправившись, згідного його наказу, з Дербенту (який
деякі називають Демікапрі), і, оминаючи скелі Кавказу
та залишаючи Медію, Іберії і Колхів по ліву руку, а по
праву – річки Волгу і Танай, коли він дістався перших
берегів Евксинського Понту, [то] на нього напали
12 тисяч касаків, або розбійників, але силами своїх
чотирьох тисяч [воїнів] він дав їм відкоша та захопив
у полон тих, що відкрили йому правду. Амуратес не
приховував люті, [коли дізнався про] це, і змістив
Шауса з посади великого візира, і проголосив Татарина
ворогом держави…» [12, f. 87–88]. Цей бій відбувся
приблизно в жовтні-листопаді 1583 р., скоріш за все, на
берегах Чорного моря, на Кубані, оскільки не сказано,
що Осман-паша встиг досягти м. Кефе (Крим), куди
він прямував. Як зазначає дослідник О. Гайворонський,
з Ширвану на Кефе Осман-паша виступив у похід у
жовтні 1583 року, маючи наказ Мурада III арештувати
кримського хана Мехмеда II Герая та доставити у
Стамбул, а Кефе він дістався до початку зими [17,
с. 286]. Тобто в книзі Хуана Персидського подано
ретроспективну розповідь про подію, про яку розказує
Осман-паша, згадуючи початок свого походу в Крим. І
саме цей історичний бій з козаками ілюструє османська
мініатюра Наккаша Османа з «Книги Царя Царів»
(«Şehinşahname», 1592) [8], бо Осман-паша лише один
раз міг стикнутись із козаками. Але на сайті музею
Палацу Топкапі вказується лише дата виходу «Книги
Царя Царів», тобто 1592 р., але сам бій треба віднести
до кінця 1583 р. (рис. 3).

Рисунок 3. Битва Осман-паши і Джафар-паши з козаками,
1584 рік (мініатюра Наккаша Османа в книзі «Şehinşahname»,
folio 130b, 1592. Музей Палацу Топкапі).
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Також текст Хуана Персидського важливий тим,
що розказує про транзитний Волзький шлях в обхід
територій України, яким у 1599–1600 рр. рухались
посли перського шаха Аббаса (від Астрахані до
Москви дорога займала 4 місяці), і цим же шляхом
як у 16 ст. так і у 17 ст. прямували різноманітні купці
(турецькі, московські, перські, вірменські), монархи,
дипломати, мандрівники, церковні ієрархи [15, c. 5–7].
І саме цей шлях пізніше обрав мандрівник Педро Куберо
Себастьян, який рухався з Польщі через Московію в
Іран, про що далі буде розказано детальніше.
Документальні джерела також входять до складу
наративних і до них можна віднести так звані
«аркушівки», які іспанська влада розповсюджувала на
території своєї велетенської імперії для ознайомлення,
в т.ч. віддалених віце-королівств, про важливі події
в Європі. Одну таку газету-аркушівку під назвою
«Доповідь про повідомлення щодо усього, що сталося
в Римі, Неаполі, Венеції, Генуї, Сицилії, Франції,
Німеччині, Англії, та на Мальті...» за 1618 рік, виданий
в м. Ліма (віце-королівство Перу), де згадується про
безіменного козацького лицаря і полководця, якого
тримали під арештом в чорноморській фортеці (рис. 4).
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(Мадрид, 1622), де міститься інформація про козаків
України (рис.5). Але варто сказати і про самого автора.
Італієць Оттавіо Сапьєндза (іспанська форма імені
Октавіо Сапіенсія використана в книзі) народився в
місті Катанія (о. Сицилія) у другій половині 16-го сто
ліття, був монахом. За своє 13-літнє перебування в
Стамбулі призначений іспанською короною абатом СанНікола. Ще у 1604 році по дорозі з Риму до Сицилії
він був захоплений у морі османськими піратами
поблизу Неаполя та переправлений в Бізерта, Туніс, а
згодом у Стабмул [4, p. 107]. В 1609 році після п’яти
років рабства його було звільнено, завдяки втручанню
Ашиль де Арле, барона де Сансі і де ла Моле,
французького посла в Стамбулі, у якого він служив
капеланом [9, f. 65v]. Звинувачений у шпигунстві на
користь короля Іспанії, він таємно покинув Османську
столицю і повернувся в Європу в 1616 році [4, p. 107].

Рисунок 4. Перша сторінка газети-аркушівки «Доповідь про
повідомлення щодо усього, що сталося в Римі, Неаполі, Венеції,
Генуї, Сицилії, Франції, Німеччині, Англії, та на Мальті...»
(1618 р., Ліма, Перу).

Рисунок 5. Титульна сторінка книги
«Новий трактат про Туркію…» (Мадрид, 1622).

Однак доля цьому козаку всміхнулася і він втік з
полону, як вказано в джерелі: «… [Також повідомляють],
що в одній чорноморській вежі Великий Турок тримав
під арештом польського лицаря, яким був полководець
Козаків [у боях] проти турків, [але] той втік через те, що
йому в середині пирога передали напилки і мотузки: і
була підозра, що він, [начебто], втік з дому французького
посла, були схоплені його слуги та й [сам] посол, через
що інші посли наполегливо скаржились великому
візиру, [обґрунтовуючи це тим, що не личить так]
ставитись до послів таких великих Государів, [а] тому
його було звільнено» [13, f. 2]. Однак, варто зазначити,
що ця публікація, мабуть, носила разовий характер і
не була періодичною. Але вітчизняним дослідникам
козацтва варто звернути увагу на це повідомлення для
співставлення з уже відомими джерелами для з’ясування
особи козацького полководця.
Наступним за часом публікації джерелом назвемо
книгу Оттавіо Сапьєндзи «Новий трактат про Туркію…»

У своїх мемуарах, які мають форму трактату,
Сапьєндза надає інформацію про політичну, військову
та економічну організацію Османської імперії, особливо
Османського флоту (де він служив три роки веслярем)
та в’язниці (він відомий тим, що був капеланом і
духівником християнських в’язнів), а також про
життя різних християнських громад. На нашу увагу
заслуговує розповідь Сапьєндзи про Роксію, тобто
Русь, і заснування козаками Запорозької Січі, про які
говориться в Главі XXIV його трактату [9, f. 58v–59r],
і цікава вона також тим, що з невеликими змінами
«мандрувала» у вигляді сюжету у книгах багатьох
наступних іспанських істориків та письменників.
Наприклад, Гонсало де Сеспедес-і-Менесес в книзі
«Перша частина історії дона Філіпа IV, короля Іспаній»
(Лісабон, 1631) також використав цей сюжет, зробивши
кілька змін в датах та назвах [3, p. 102]. Окремо слід
відзначити текст Сапьєндзи про військову тактику татар
і козаків, про яку сказано в Главі XXIII [9, f. 59r–60r].
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Долучити до переліку іспаномовних джерел
мусимо і працю польського хроніста та дипломата
Мацея Титлевського «Щоденна оповідь про війни,
що велись між Поляками та Турками в 1620 і
1621 роках» (рис.6), присвячену в т.ч. Хотинській
битві і опубліковану в Мадриді в 1623 році [7]. Того ж
року в Мадриді з’явилось на світ латинське видання
[6], хоча перше латинське видання цієї книги видане
було в Неаполі в 1622 р. під назвою «Narratio de
praeliis gestis inter Polonum et Turcam Annis 1620 et
1621» («Оповідь про війни, що велись між поляками
і турками в 1620 і 1621 роках»), і воно добре відоме
в українській історіографії завдяки тому, що його у
перекладі на староукраїнську літературну мову включив
до свого «Літопису» Самійло Величко, але додавши в
канву тексту вставки з інших документів [22, с. 192],
тому можна сказати, що ми досі не маємо сучасного
українського перекладу цього твору. І такий переклад
потрібний, адже іспанський варіант можна вважати
рівноцінним латинському.

Рисунок 6. Титульна сторінка книги
«Щоденна оповідь про війни, що велись між Поляками
та Турками в 1620 і 1621 роках» (Мадрид, 1623).

Іншим різновидом наративних джерел можна
вважати офіційні звіти або реляції іспанських чинов
ників, які здійснювали мандрівки в Східну Європу,
зокрема в Польщу, з дипломатичними місіями. Одним із
таких звітів є так званий «Звіт графа Фернана Нуньєса
про подорож до Польщі (1670) [14]. В польській
історіографії цей текст був мало відомий до 1995 року.
Кілька фрагментів переклала на польську мову Г. Мако
вецька. Є. Аксер (професор з Варшави), що вивчав
кореспонденцію Яна Дантишека (польського посла
при дворі Карла V), згадав про його існування в
Національному Історичному Архіві в Мадриді. Повний
текст опублікував польський дослідник Цезари Тараха
[14, p. 200]. В іспанській та українській історіографії
він, мабуть, взагалі не відомий. Текст зберігається в
книзі під позначкою 727 (зв’язка 3272) у Державному
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Відділі, яка являє собою колекцію документів, що
стосуються Польщі XVI–XVIII ст. Серед них заходиться
анонімний опис Польщі, написаний іспанською
мовою в 70-х роках XVIII ст. Опис має 10 сторінок
і починається словами «Стверджують, що велику
кількість Сарматів…» [14, p.195], які, фактично, і є
справжньою назвою звіту. Стиль письма вказує нам на
те, що текст був написаний одним автором. Перед цим
текстом розміщено інший текст латинською мовою, а
саме – опис чотирьох кандидатів на польський трон
в 1669 році. Але важко сказати, чи написані обидва
тексти одним і тим самим автором, бо, за свідченням
Ц. Тарахи, деяка схожість є. Сам текст не підписаний
і не датований, а також не відомо для кого він
написаний [14, p. 195–196]. Автором цього тексту, на
думку Ц. Тарахи, є граф Фернан Нуньєс, а сам текст
від датує 1670 роком [14, p. 200], але аргументація на
користь цієї думки не є беззаперечною. Так, Тараха
вказує, що начебто саме Фернан Нуньєс прибув у
Варшаву 18 вересня 1670 року з приводу весілля короля
Міхала Корибута Вишневецького та Елеонори Марії
Австрійської, дочки імператора Фердінанда III і
мантуанської принцеси Марії Гонзагі, але завершив свій
вояж Фернан Нуньєс вже у Стокгольмі. 22 вересня він
був прийнятий на аудієнції польським монархом, що
подарував йому картину зі своїм портретом. У Варшаві
він пробув 2 тижні і виїхав 7 жовтня до Швеції через
Гданськ. При цьому в тексті також міститься інформація
про торгівлю міста Львова, про провінцію Україну та
про козаків, а також гетьманів Ханенко і Дорошенко:
«Козаки населяють більшу частину провінції, яка
називається Лукранія. Ці люди, що наробили стільки
галасу в світі і стільки зла Полонії, є селянами, які у
зв’язку з тим, що до них чинили тиранію, взяли зброю
в цьому королівстві та викинули знать із земель, де
вони нині проживають, вони багато років зберігають
свою свободу, так що здається майже неможливим їх
підкорити, і [серед найголовніших] інтересів королівства
було б [краще] заручитись їхньою дружбою, будь-яким
існуючим способом, хоча це [вже] справа складної
майстерності, оскільки не легка справа – привести
до спокою [людей], підготовлених до пограбунку
і волоцюжного життя. Найбільш жахливим ворог
Полонії є Турок1, і навіть в своїй тиранії він завжди
намагається знайти якісь приводи, щоб домогтись
свого. [Такими приводами є] те, що він може мати
проти Полонії – [а] це козаки, якими править Аненко2,
що живуть по інший берег Бористенеса і перебувають
під протекторатом [польського] короля, вони кривдять
його [турецькі] володіння, і що від того нема спасіння,
[та все ж] він [султан] бажає скористатися цим; або [ж
іншим приводом є те, що] козаки з цього іншого берега
Бористенеса, які знаходяться під його протекторатом,
чиїм головою є Доросенско3; вони зазнають кривд від
Турецький султан.
Михайло Ханенко (1620 — 1680) — український війсь
ковий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запо
розького, голова козацької держави на Правобережній Україні
(з липня 1669 по 1674). Представник козацького роду Ханенків.
Син Степана Ханенка.
3
Петро Дорошенко (1627, Чигирин — 19 листопада 1698,
с. Ярополче, Московія) — український військовий, політичний
і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького Правобережної
України (1665—1676), очільник Гетьманщини (1668—1670).
1
2
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поляків, йому ж [султану] належить захищати їх. А
коли він не бажає відкрито оголошувати війну, [то]
надсилаючи перекопських татар, завдає великої шкоди
тому королівству» [14, p. 206–207].
Серед інших різновидів наративних джерел відзна
чимо подорожні записки Педро Куберо Себастьяна –
«Паломництво світом» (Неаполь, 1682), де зокрема
розказується про Східну Європу, Волзький шлях в обхід
України і коротко згадується про українських козаків
(рис.7).

Рисунок 7. Титульна сторінка книги
«Паломництво світом» (Неаполь, 1682).

Педро Куберо відвідав Польщу в 1 пол. 1674 р.,
здійснивши подорож з Кракова через с. Сребрна Гора
до Варшави [5, p. 266]. Свій текст він, окрім власних
свідчень, насичує запозиченими текстами, взятими,
напр., стосовно назви країни – 1) у італійського
гуманіста Рафаеля Волатеррано з його «Географії»
(або ж це більш пізня цитата з Хуана де Пінеди з
його «La Segunda Parte de la Monarchia Ecclesiastica
o Historia Vniversal del mundo» (1606)); стосовно
географічного положення – 2) у Джованні Ботеро з
його «Універсальних реляцій про світ» (1603), але
він додає свої спостереження та іноді виправляє
старі свідчення інших авторів, або ж навпаки, копіює
їх старі помилки [5, p .267–268]. Педро Куберо,
перебуваючи у Варшаві, повідомляє про смерть короля
Міхала Корибута Вишневецького, яка відбулась начебто
«не без отрути» (саму дату смерті визначає помилково)
[18, с. 45], та вводить в текст розповідь про Хотинську
битву 11 листопада 1673 р., спираючись на доповідь
єзуїта Адама Пшеборовського (Adam Przeborowski;
1629–1683), сповідника Яна Собеського та очевидця.
Розміщення військ битви та її перебіг співпадає з
пам’ятними записками поляка Микалая Ємьолковського
(Mikołaj Jemiołkowski), учасника цієї битви [5, p. 273].
Він дещо помилково називає ім’я головнокомандувача
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турецького війська та чисельність війська, і помиляється
в датуванні битви. Також Куберо описуючи коронацію
Яна Собеського в 1674 р., вдається як до власних
свідчень так і до вставок з текстів Ботеро, написаних
за 100 років до того. Куберо також отримав 3 аудієнції
у нового короля в його заміському палаці, записавши
інформацію про характеристику короля [1, p. 161;5,
p. 275]. Куберо передав Яну III листа від німецького
імператора і отримав листа до перського шаха (король
планував створити Святу Лігу проти турків; в ці часи
було відправлено в Ісфахан 11 польських посольств),
а до московського царя він отримав рекомендаційний
лист від 17 червня 1874 р. та патент від папського
нунція, підписаного наступного дня [5, p. 276]. Разом з
ним в кінці червня 1674 р. був відправлений референ
дарій короля Кіпріан Павло Бржостовський (помер
у 1688 р.), щоб підтвердити мир з московитами [18,
с. 45]. Цікаво, що цей Бржостовський був членом
Андрусівської комісії, яка у вересні 1674 р. зібралась у
с. Кадзині, з метою проведення переговорів про умови
Андрусівського миру (1667) та забезпечити допомогу
Московії у випадку нападу турків на Польщу [5,
p. 276]. Шлях Педро Куберо пролягав через Вільно на
Смоленськ, і кордон Литви та Московії він перетнув
взимку 1674 р. На землях Московії Куберо побачив,
що селяни живуть в маленьких дерев’яних хатках із
вогнищем посередині, в якому постійно спалюють
дрова, підтримуючи жар, при цьому все перебувало
в диму. В цих хатках одночасно жила вся худоба:
кури, телята, корови, свині, вівці. Від цього люди в
помешканнях були брудні та «свинячі» на вигляд, як
каже сам автор, вдягнуті в шкури овечі, баранячі та
оленячі, а сморід стояв такий, що його «не порівняти
з мертвими собаками». Там же він стикнувся з квасом,
що робили з висівок, і смердів він так, що довелося
закривати носа. Дали йому спробувати і «горальки»
(горілки), але місцеві п’ють її з таким смаком, що
«немає кращої речі на світі» [10, p. 188]. А спосіб
життя «селян настільки варварський, мерзенний, що
серед варварських народів світу я не бачив більшого
ніж цей». Він зробив припущення, що могло бути від
слабкої комунікації з іншими народами, бо не лише
заборонено входити іноземцям в це царство, а й той,
хто входить (навіть посланець), то йому не дозволяють
вийти, а той, що виходить, то йому дозволяють
повторно входити, лише з вимогою служити Царю
[10, p. 188]. Самі московіти не мають права виходити
за територію царства, це дозволялося лише послам та
посланцям царя. І полишати дороги, вирубані сокирами,
небезпечно, бо можна померти в хащах, оскільки
місцевість навкруги безлюдна. Всі головні дороги мають
стражників, особливо на кордонах царства. Оскільки
усюди безкраїй ліс, то місцин для проживання мало,
лише на полянах, де засівають пшеницю та овочі,
звиклі до морозів. І все «царство Московське, то є
суцільний ліс» [10, p. 188–189]. Імовірно, в даному
випадку Педро Куберо описував білоруський етнос,
що на той час підпорядковувався Московії [18, с. 45].
Куберо дістався міста і фортеці Смоленськ, що стоїть
на берегах Дніпра. Однак, за свідченням іспанця,
місцеві називали річку інакше – Невель (зараз таку
назву має озеро та місто в Псковській області Російської
Федерації; скоріш за все, це або «невель», слово, яке
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походить з фінської мови і означає «водоймище; ріка;
болото», або ж «небель», що в поліському діалекті
староруської мови означало «один з видів болота»).
Цікаво, що в Смоленську Куберо став свідком
контрабанди американського тютюну, який намагалися
ввезти польські купці, що їхали на закупівлю хутра
куниці та соболя. Але ввезення тютюну було царським
указом заборонено під острахом смерті. За це їм
відрізали вуха. І яким би не був наказ, його в точності
виконають, бо «найбільше вони поважають лише
свого Царя» [18, с. 45]. А сама ж ріка Дніпро у книзі
Педро Куберо «веде свій потік на південь, омиваючи
землю Козасію, людності дуже жорстокої і хороброї, та
впадає в Понт Евксінський, або Озеро Меотійське цих
Козакос, по іншому званих Балакос, або Ієтас; а це люди
такі, що наводять страх, і хоробрі, з тих, що є в тому
регіоні; і сторона, до якої вони приєднуються, вважає
щасливцями Генералів, оскільки [це додає] впевненості
у перемозі; вони тримають нейтралітет…» [1, p. 176;
10, p. 190; 18, с. 45]. Однак, не зовсім зрозуміло, що
за назви «Балакос» та «Ієтас/Хетас» використовує
Куберо, можливо, він помилково долучає до козаків
«валахів» та «гетів», взявши ці назви з якихось давніх
творів, в яких розповідалося про ці місцевості. Але
Куберо все ж, оминаючи Україну, проходив іншим
шляхом, але теж через небезпечні місцевості, де за
кілька років до того у 1670–1671 рр. повстав донський
козак Стєнька Разін, якого, тим не менш, він назвав
«Хрістофор Абаслін Разін», і який під час селянського
повстання захопив та зруйнував Астрахань. З Москви
шлях Педро Куберо пролягав річками через посе
лення Моркуч, Коломна до ріки Оки, Сергієвський
Богоявленський Старо-Голутвінський монастир, Ново
сьолкі, Рязань, Папіно, потім Казімогрот, за яким
починалась азійська Татарія. Далі йшов через Коп
[Копаново], Муром, де проживали мордвини, Новгород,
Козьмодем’янськ, Казань, Самара, Сизрань, Саратов,
там проживали також фіно-угорські народи – мордва, а
також монгольський народ – калмики. І в кінці-кінців
прибув до Астрахані, малонаселеного тоді містечка.
Тобто він також, як і в описі Хуана Персидського,
здолав Волзький шлях і теж в обхід земель України,
бо це єдиний шлях, який мав найменше кордонів і не
пролягав через турецько-татарські землі. Імовірно, саме
авторитарний і деспотичний режим московських царів
вимагав, щоб всі купці йшли обов’язково через Москву,
а тоді виходить, що це взагалі був єдиний оптимальний
маршрут з Північної та Східної Європи на Кавказ і в
Іран. Педро Куберо також спростував відомості давніх
та сучасних йому карт, де зображувались береги цієї
річки безлюдними, а вони, насправді, виявились дуже
густо заселеними, тому він так докладно описав свій
шлях по ній, згадуючи численні назви поселень і
народів. Більшість назв він записував через перекладача,
тож вони містять багато помилок [18, с. 46]. Тут
важливо наголосити, що у 17 ст. Волзький шлях став
для купців найбільш безпечним і ним же, з тієї ж
причини, користувались посли різних держав, і, можемо
припустити, що з цим, частково, і пов’язане стрімке
піднесення Московської держави у 2 пол.17 ст.
У 1661 році в Іспанії Хуліан де Паредес починає
видавати на періодичній основі першу іспанську газету
під назвою «Нова газета про політичні, військові
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події…» [2]. Під назвою «Чергові новини про північні
події» («Nuevas ordinarias de los sucessos del Norte»)
зусиллями Себастьяна де Армендаріса з 1683 р. по
1696 р. почало виходити періодичне видання (рис. 8),
яке було продовженням «Чергової мадридської газети»
(«la Gazeta ordinaria de Madrid»; 1677–1680), яка в свою
чергу була продовженням «Нової газети» Хуліана де
Паредеса («Relación o Gazeta nueva…», 1661–1663; після
1697 р. також відома як «Мадридська газета» (Gazeta de
Madrid)).

Рисунок 8. Примірники газет з різними назвами,
що умовно об’єднані назвою «Чергові новини про північні події»
(виходили з 1683 р. по 1696 р.)
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Перший номер «Чергових новин про північні події»,
опублікований 16 листопада 1683 року, повідомляв про
успіхи військ Ліги проти турків та представляв листи
польського короля, в яких він сповіщав Папу Римського,
венеціанського дожа і капітан-генерала Нідерландів
про перемогу над османами у битві під Віднем. Всі
наступні видання (маючі різні назви) містять численні
згадки про Україну, козаків та військові дії, які велися на
території України (більше 50% видань містило подібні
згадки). Нами сформовано перший реєстр (онлайн базу
даних) всіх таких згадок, при цьому вказується дата
видання, переклад основного змісту новини і посилання
на відсканований оригінал газети [19]. На момент
написання цієї статті в базі даних наявні 135 іспанських
газет, де містяться «новини», «звістки», як правило, від
«кореспондентів» з Варшави, Львова або, рідше, з Відня
чи Стамбула тощо [16]. Але наповнення реєстру буде
продовжуватись.
Узагальнюючи викладене, маємо сказати, що
іспаномовні наративні джерела 17 ст. про Східну
Європу, Україну і козаків є різними за видами, темами
і точністю інформації, яку вони містять. Більшість
джерел можна віднести до другорядних, таких, що
містять інформацію з других або третіх рук, часто
дуже спотворену, особливо, коли мова йде про дати
або власні назви – імена людей, етноніми, гідроніми
тощо (частково це також і проблема транскрибування
звуків і літер кириличного алфавіту 17 ст. латиницею).
Хоча є також джерела, які складені свідками або
очевидцями подій (монах Оттавіо Сапьєндза, граф
Фернан Нуньєс, місіонер Педро Куберо Себастьян), але
і вони використовували в своїх творах праці попередніх
письменників чи істориків. Важливо відзначити, що
у 2 пол. 17 ст. в Іспанії з’являються такий новий вид
наративних джерел як преса (періодичні видання,
газети), і завдяки введенню в науковий обіг цих
джерел стане можливим прослідкувати: по-перше,
звідки поширювалась інформація, де знаходились
«кореспонденти», яку роль грали чутки, скільки часу
витрачалося на шлях новини від дати події до дати
публікації, чи відповідають дійсності дати подій та
самі події, чи не заангажовані такі новини; а по-друге,
як спотворювалась інформація, долаючи шлях через
всю Європу, як вона змінювалась, за яким принципом
відбиралась, але це вже питання, скоріше не історичної
науки, а історії соціальних комунікацій. Зазначимо,
що важливу роль в Іспанії у формуванні уявлення
про Україну та Східну Європу складали переклади
з латини або італійської мови праць відомих вчених
та істориків 16–17 ст., їх творами послуговувались
протягом десятиліть і навіть століть. Виявлено також
так звані «мандрівні» сюжети, тобто такі, що кочували
з книги в книгу або у документи майже без змін, що
вказує на слабку поінформованість деяких іспаномовних
авторів про події на землях України в 17 ст. Оскільки
дана розвідка лише започатковує пошук іспаномовних
наративних джерел про Україну, то в подальшому
потрібно продовжити пошук нових джерел (особливо,
кінця 16 ст. – 1 пол. 17 ст.), зробити їх бібліографічний
опис, розширити перелік відомих текстів, навести як
мінімум короткій зміст тих частин тексту, де згадуються
Україна і події на її території, а як максимум – зробити
повні переклади таких текстів. В більш дальній
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перспективі потребують досліджень джерела 18 ст.,
однак з огляду на значно більший об’єм видань, які
тоді виходили, особливо газет, ця справа потребуватиме
більш ґрунтовного підходу та формування і обробки
великої бази даних.
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Cossacks, Ukraine and Eastern Europe in Spanish sources
of the 17th century
A historiographical and source analysis of Hispanic narrative sources of the
17th century are made. Varieties of sources and their essential shortcomings are
determined. «Vagrant» stories about Ukraine, which were used by the Spaniards
for a long time, are detected. Spanish authors who were eyewitnesses and witnesses
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of events in Eastern Europe are identified. Spanish newspapers as a new source on
the history of Ukraine are selected. The need to make translations into the modern
Ukrainian language as those sources that were translated into the Old Ukrainian
language in the 18th century, as well as those that had never been translated before,
was stressed.
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Відображення діяльності
українського козацтва
у творчості Вольтера
У статті здійснено комплексний аналіз творчості Вольтера, або ФрансуаМарі Аруе (1694-1778), на тлі історичних взаємин України та Франції. Йдеться
насамперед про такі його роботи як «Історія Карла ХІІ» (1731), «Анекдоти
про царя Петра Великого» (1748), «Досвід про звичаї та дух націй» (1756),
«Історія Російської імперії за Петра Великого» (1759). Розглянуто стан
ознайомлення французької громадськості з перебігом подій в Україні у ХVІІІ ст.,
проаналізовано причини цікавості французьких сучасників до постаті Івана
Мазепи, козаків і Запорозької Січі. Окрему увагу звернуто на історичну легенду
про те, що Мазепа був вигнаний з Польщі через перелюб з однією панянкою, а
саме отримав покарання, будучи прив’язаним до дикого коня. Ця легенда стала
популярною в Європі саме завдяки Вольтеру.
Ключові слова: Вольтер, Україна, Франція, козаки, Іван Мазепа,
Запорозька Січ.

Хоча історія українського козацтва ставала нерідкою
темою на сторінках праць французьких просвітників,
жоден з цих авторів не здобув такої популярності й
не викликав такого ажіотажу у Європі, як Вольтер.
Однією з перших праць, де він розглядав українське
минуле та діяльність козаків, стала досить невелика за
обсягом «Історія Карла ХІІ», що побачила світ у 1731 р.
Цей твір був одним з перших досліджень Вольтера,
або Франсуа-Марі Аруе (1694-1778), на історичному
поприщі. Зауважимо, що ця книга була перекладена й
опублікована російською мовою [3].
Виходячи зі своєї концепції, що історія неодмінно
повинна вчити, просвітник обрав постать цього
шведського короля, щоб на його прикладі дати урок
всім іншим монархам щодо мінливості їхньої долі,
яка може супроводжуватися різким переходом від
цілковитого обожнювання та плазування до загального
осуду й кепкування. Водночас своїм твором мислитель
протиставляв мудрість і розум черствому егоїзму
шведського володаря, його сліпій ненависті, пихатості,
упертості та самовпевненості. Задум написати «Історію
Карла ХІІ» з’явився у Вольтера ще під час його
подорожі до Англії (1726–1729) [1, c. 84; 12, c. 261–
265]. Філософ був щиро захоплений суспільним ладом
цієї держави й важав, що запорукою її процвітання
є обмеженість королівської влади та набагато більша
демократичність правління, на відміну від абсолютизму
у Франції та більшості інших країн Європи.
В основу свого бачення подій Вольте покладав
тверде переконання, що короновані особи суть прості
люди з коронами на голові, які в силу обставин
опинилися при владі, а не Богом визначені правителі.
«Історія Карла ХІІ» мала стати своєрідним нагадуванням
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про ті лиха й страждання, до яких може призвести
безмежна влада монарха. Пізніше він зауважить з
певною долею симпатії про демократичні традиції
й волелюбність українського козацтва. Разом з тим,
будучи переконаним ворогом будь-якого насильства,
він категорично заперечував війни, вважаючи їх
безглуздям. А саме війна була головним ремеслом
козаків. Поділяючи королів на тиранів і добродіїв,
Вольтер виокремлює категорію завойовників, які є
ближчими до перших, ніж до других. Тому очевидним
звучить його висновок, що «Повелителями, які мають
найбільше право на безсмертя, є ті, хто зробив якесь
добро людям» [19, p. 5, 8].
Французький мислитель постійно підкреслює
діаметральну протилежність козаків, що зберігали
розбишацькі традиції напіванархічного ладу, цивілізо
ваним народам Європи. Він наголошує, що українці
(саме такий термін вживав сам Вольтер, ставши одним
з піонерів у його використанні), звиклі до вільного
життя, живуть у рівності, свою владу обирають самі,
а за найменшої незгоди з легкістю вбивають обраних
ними правителів [19, p. 171]. Таке ставлення до влади,
яка за християнським віровченням мала божественне
походження й була недоторканою, за Вольтером, яскраво
доводить, що серед мешканців України найкраще
збереглися пережитки первісної демократії, ніж в будьякій іншій країні. Одночасно просвітник дає цим фактом
попередження й іншим монархам про те, що їхня влада
минуча, а повсталий народ, доведений до крайності,
є великою та безпощадною силою. Згадуючи, з якою
легкістю козаки України змінювали своїх покровителів
(поляків, росіян, шведів), філософ показує, що влада
не визначається небесним передвизначенням, а має
суто людську природу й походить від волі народу.
У випадках з козацтвом Вольтеру імпонує те, що в
Україні не народ залежить від влади, а влада покірна
народу з остраху перед розправою. В той же час
не варто думати, що Вольтер ідеалізує волелюбне
населення «країни козаків» і прагне перенести подібний
лад до Європи. Навпроти, ставлення французького
мислителя до подібного варварства чітко негативне, а
наведені ним факти є лише застереженням про те, що
подібне може мати місце і в цивілізованих державах
заходу.
Українські козаки у Вольтера мають всі риси
екзотичних східних дикунів. Враховуючи негативне
ставлення останнього до війни та насильства, він не
міг позитивно оцінювати цих природжених головорізів,
«бандитів», які аж ніяк не були носіями добра та
світла. Називаючи запорожців «найбільш чудернацьким
народом, який коли-небудь існував на землі», він
порівнює їх з флібустьєрами і вважає, що головним
сенсом їхнього життя є грабежі та розбій. «Вони нічого
не бояться, і живуть вільними, – пише історик. – Вони
б’ються до смерті навіть за найдрібнішу здобич з
такою ж відвагою, що й Карл ХІІ, розпоряджаючись
коронами» [19, p. 171–172]. Вольтер одним з перших
поставив під сумнів бойову міць козацтва, якою так
захоплювалися його попередники. Порівнюючи козацьке
військо, яке уявлялося йому збіговиськом розбійників і
волоцюг, з регулярною шведською армією, він зазначає,
що «15 тисяч шведів, значили більше, ніж 100 тисяч
козаків» [19, p. 165].
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Залишаючись переконаним прибічником освіченої
монархії, Вольтер підводить читача до думки, що
на троні обов’язково має перебувати філософ, який,
тримаючи в руках кермо влади, піклується насамперед
про інтереси своїх підданих. Карл ХІІ явно не підходив
для такої ролі, куди ближчим до неї для Вольтера була
постать російського царя, який більше дбав про свою
державу та народ, ніж про себе. Хоча й Петра І він не
вважає бездоганним володарем, підкреслюючи його
жорстокість і свавілля [19, p. 186; 20, p. 195].
Велику цікавість в історіографічному плані пред
ставляє собою екскурс в минуле козацтва, зроблений
автором. Це, по суті, стислий історичний нарис, який
дозволяє зрозуміти погляди Вольтера на походження
та діяльність козаків. Саме ці уявлення відіграли
визначну роль в європейському баченні України.
Однак, незважаючи на досить сумлінне вивчення
різноманітних матеріалів, Вольтер в цьому відношенні
проявив себе здебільшого не як науковець, а скоріше,
як збирач історичних анекдотів і їх саркастичний
переповідач. Витоки козацтва він подавав наступним
чином: «Це збіговисько давніх русинів (=росіян),
поляків і татар (c’est un ramas d’anciens Russes, Polonais
et Tartares), що сповідувало в якості релігії, щось
подібне до християнства та займалося розбоєм» [19,
p. 171]. Розповідаючи про Січ і відзначаючи закритий
доступ на неї жінкам, він свідчить, що вербування
нових бійців до своїх лав козаки здійснюють,
забираючи «всіх хлопчиків в 20-30 льє навколо, яких
вирощують у своїх звичаях» [19, p. 171]. Щоліта
козаки вирушають у грабіжницький похід, щоб
отримати щедру здобич, «воювати з іншою метою, як
грабувати, вони вважають смішним» [19, p. 171–172].
У викладі Вольтера запорозькі козаки, що перейшли
на бік Карла ХІІ, постають жадібним до грошей, вічно
п’яним, недисциплінованим і непокірним озброєним
диким натовпом. Він повідомляє, що, начебто, взявши
60 тисяч флоринів від Петра І, запорожці з легкістю
зрадили свого володаря й перейшли до Карла ХІІ,
а, коли останній просив продемонструвати їх своє
вміння стріляти з довгих карабінів, ті почали стріляти з
відстані в 600 кроків по своїх же тиловиках, вбиваючи
недавніх товаришів [19, p. 171–172]. Останній епізод
є неймовірним, виглядає суцільно анекдотичним і
дозволяє зрозуміти наскільки далекими від європейської
цивілізованості вважав мислитель українських козаків.
Проте саме цей пасаж дозволяє автору показати весь
нерозум шведського короля, який прийняв до своєї армії
«цих бандитів, додавши до них кілька тисяч валахів,
яких йому продав хан Малої Татарії» [19, p. 172]. Отже,
ці ненадійні союзники склали майже половину війська
Карла ХІІ, що збільшило його чисельно, але погіршило
якісно, й це зіграло свою роль у поразці під Полтавою.
Дуже рельєфно представлено в творі Вольтера
постать Мазепи, головного призвідця трагедії шведів,
якого він називає «князем України» (prince de l’Ukraine).
Багаторічне керування неспокійною та бунтівливою
«країною козаків», що «завжди мала натхнення бути
вільною», на думку автора, безумовно, свідчить про
розум і здібності гетьмана [19, p. 163].
Україна та її минуле продовжували приваблювати
Вольтера й надалі. Так, у своєму відомому «Досвіді про
звичаї та дух націй» (1756), подаючи нарис всесвітньої
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історії від біблійних часів до сьогодення, мислитель
робив побіжні згадки про Україну, яку ототожнював
лише з козаками.
Погано орієнтуючись у давньоруському періоді
та виявляючи залежність від російських історичних
концепцій, популяризованих деякими західними авто
рами, він, наприклад, роблячи екскурс в середньовіччя,
Володимира Хрестителя називав «великим князем
московським» (un grand-duc ou grand knès de Moscovie,
nommé Volodimer), який почав запроваджувати хрис
тиянство серед «московитів» [18, p. 47-48]. При
цьому дослідник жодним чином не ставив під сумнів
коректність використання таких термінів щодо кінця
Х ст. Своє традиційне глузування з правителів він
проявляє стосовно згаданого князя, говорячи, що той
змінив віру під тиском своєї дружини, візантійської
принцеси. Це відповідало тезі Вольтера, що жінкам,
більше здатним до переконування, ніж чоловікам,
притаманно «змінювати релігію королівств» [18,
p. 47-48]. Остання теза майже в такому ж вигляді буде
повторена й в «Історії Російської імперії за Петра
Великого», щоправда, там мова йтиме про Ольгу [20,
p. 42]. Не оминув мислитель і саркастичної оцінки
першого епізоду франко-руських взаємин – одруження
Генріха І з Анною Ярославною, зауваживши, що «Анна,
дочка якогось Ярослава, невідомого князя з незнанної
тоді Русі (=Росії), стала королевої Франції» [18, p. 21].
Вольтер ігнорував при цьому історичні реалії, коли
вплив згаданого київського князя в Європі був значно
потужнішим і далекосяжнішим, ніж ефемерна влада
французького короля.
Глава 189-та «Досвіду про звичаї та дух націй»,
присвячена аналізу історії Польщі ХVІІ ст., по суті,
головним чином торкається подій в Україні. Згадуючи
Хотинську битву (1621), Вольтер наголошує на
вирішальній ролі у ній козаків, завдяки яким вдалося
зупинити турецьку навалу. Стосовно Хмельниччини
він зазначає, що вона була спровокована польською
шляхтою, яка «прагнула трактувати козаків, як своїх
васалів, точніше, як рабів». Виникнення серед козаків
протурецької та промосковської орієнтацій спричинило
розкол між ними, і, як наслідок, розподіл їхньої
країни між Московією та Портою. Віддаючи належне
волелюбності козаків, яка нічим не відрізняється
від анархії, Вольтер зауважує, що нині вони «майже
повністю втратили свою свободу під владою Російської
імперії, яка, прилучившись до культури в наші дні,
жадає прилучити до неї й їх» [18, T. 4, p. 398-404].
Звичайно, Україна не була головною в колі інтере
сів просвітника. Але, будучи людиною ерудованою
й енциклопедично освіченою, Вольтер уважно
збирав і вивчав матеріали про «країну козаків». Так,
16 грудня 1767 р. в листі до герцога Етьєна-Франсуа
де Шуазеля (1719-1785) він писав: «Я був перший, хто
писав про це. Наприклад. про Україну. У нас знали
тільки книжку Боплана, але ж цю книжку написано
людиною, прихильною до поляків. У цей час Україна
була за гетьмана Хмельницького майже незалежною
державою…» [11, c. 152-153].
Про ознайомлення Вольтера з твором Боплана
свідчать прикметні запозичення ним у того свідчень про
Україну. Наприклад, при описі Києва Вольтер наводить
його іншу назву «Кізовія» (Kisovie), яку бачимо у
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Боплана і яка є, очевидно, помилкою письма чи друку,
згадує про старовинні грецькі написи на руїнах храмів
тощо [2, c. 22; 13, p. 33; 20, p. 42]. Але, звичайно,
передусім просвітника цікавила сучасна інформація
про «козацьку країну» в роки Північної війни, яку він
старанно збирав з різних джерел. Доленосне російськошведське протистояння, переламним моментом якого
стала Полтава, та посилення могутності Росії на початку
ХVІІІ ст., були одними з ключових тем спілкування
Вольтера з пруським королем Фрідріхом ІІ [14].
В історичному ракурсі постаті Карла ХІІ і Петра І,
великих монархів епохи, що зійшлись у смертельному
двобої, продовжували постійно привертати увагу
мислителя. В 1748 р. він публікує невеличку розвідку
«Анекдоти про царя Петра Великого», що послугувала
немов би прологом до більш грунтовної праці «Історії
Російської імперії за Петра Великого». Якщо перший
нарис являв собою лише коротку збірку кумедних
епізодів з життя російського імператора [17], то інший
твір був досить серйозним науковим дослідженням,
якому Вольтер присвятив багато часу (1757-1759). Як
відомо, ініціатива доручення метру Просвітництва
написання життєпису Петра І походила від уряду
імператриці Єлизавети Петрівни. Співпраця російського
двору з «королем філософів» у даному питанні добре
висвітлена та досліджена в російській історіографії [4; 6;
8; 9; 10].
Пропозиція замовити написання біографії Петра І
Вольтеру походила від фаворита цариці Івана Івановича
Шувалова (1727-1797), який і докладав значних
зусиль для реалізації цього задуму. Вибір саме цього
автора для популяризації образу батька імператриці в
Європі пояснювався загальною відомістю Вольтера,
його певним русофільством і симпатіями до Петра,
проявленими в попередніх працях. Французький
просвітник охоче прийняв це доручення, зазначивши,
що воно співпадає з його прагненнями, і взявся за
роботу. Петербург, розуміючи важливість цієї співпраці
та прагнучи отримати вигідний для себе продукт,
не лише постачав Вольтеру ретельно відібрані для
написання біографії царя матеріали, але й намагався
уважно контролювати весь хід написання цього твору,
надсилаючи зауваження та рекомендації й надаючи
автору щедрі субсидії та подарунки (приміром,
надіслана філософу від цариці тепла хутряна шуба
спровокувала низку іронічних випадів проти нього).
Така опіка обтяжувала й дратувала письменника, але
йому доводилося терпіти.
До нагляду за його працею було підключено одного
з найбільших геніїв Росії – Михайла Васильовича
Ломоносова (1711-1765), який залишив низку критичних
реплік щодо недоречностей Вольтера. Зокрема,
російський науковець картав мислителя за те, що той
називав українців католиками, а засновниками Києва
вважав грецьких царів [7].
Звичайно, праця Вольтера мала багато історичних,
географічних і термінологічних вад, на які справедливо
вказували сучасники. Не говорячи вже про транск
рибування місцевих власних назв та імен (це завжди
було проблемою для французів), за що йому дорікав,
зокрема, Шувалов і які, за словами останнього, автор
«скалічив так, як йому подобалось, що їх майже
неможливо навіть упізнати» [21, p. 313], можна згадати
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і серйозніші хиби, відзначені тогочасними та пізнішими
критиками.
Критично оцінюючи доробок Вольтера в славіс
тиці, російський науковець Михайло Трохимович
Каченовський давав нищівну характеристику «Історії
Російської імперії за Петра Великого»: «Вольтерово
предисловие, которое назвал он историческим и
критическим, приличнее было бы назвать шутовским…
Вольтер на каждом шаге спотыкается, погрешая то в
хронологии, то в географии, то в описании не только
подробностей, но и главных происшествий; a что всего
хуже, он писал не как беспристрастный философ, но
как француз, погрязший в предрассудках о невежестве
и недостоинстве русских, которых по его описаниям
можно почесть настоящими дикарями» [5].
Не вдаючись до детального аналізу всіх недолад
ностей у творі Вольтера, підтримаємо думку сучасного
російського історика Сергія Олексійовича Мезіна,
що географічна складова його уявлень про Російську
імперію була найслабшим місцем у роботі [9, c. 101].
Для зразку наведемо кілька подібних неоковирностей.
За словами Вольтера, форт Святої Єлизавети (сучасний
Кропивницький-Кіровоград) розташовано на Дніпрі
[20, p. 43], трохи північніше Полтави височиє «череда
гір» [20, p. 187], а територію «від Смоленська до
Москви» він недоречно, але в традиціях свого часу,
називає Білою Руссю [20, p. 30]. Втім, просвітник і сам
усвідомлював своє погане ознайомлення з географією
країни, про яку писав, і відзначав відсутність її
докладних карт [20, p. 184].
Незважаючи на суттєві недоліки, твір Вольтера
слід визнати досить серйозним для того часу науковим
дослідженням, яке значною мірою розкриває його
талант, як історика. Метр Просвітництва не лише
віддає належне опису фактів минулого, але й формулює
основні принципи історіописання у дусі нових віянь
своєї епохи, які вважав базовими для кожного дослід
ника: «Жодна правда не може бути прихована!», «Кажіть
вічності лише те, що достойно вічності!», «Історія
потребує освітлення філософією!» [20, p. 19–22].
Прагнучи покращити суспільство та розглядаючи
кожен свій твір, як дидактичний посібник для
освіченої публіки, й насамперед для монархів,
Вольтер з ретельністю підбирав і компонував факти,
щоб вони складалися у логічний ланцюжок і мали
для читача повчальний характер, підштовхуючи до
усвідомлення важливості таких цінностей, як мир,
добро, справедливість, розум. Саме тому він відкидав
описову історію, як просто детальний переказ фактів
або банальних істин, а саме такий підхід до висвітлення
минулого, на його думку, домінував тоді в історіографії.
В цьому плані можна згадати, як Вольтер шукав
раціональне та корисне пояснення суду та фактичного
вбивства Петром І свого сина Олексія, яке сприймалося
актом безсердечним і аморальним. З одного боку,
історик не хотів нашкодити світлій пам’яті свого
героя, з іншого – не міг іти проти власного сумління,
тому йому доводилося радитися з цього приводу з
д’Аламбером і Шуваловим. Врешті-решт, він виправдав
цей нелюдський прояв насильства сумнівним благом
держави [9, c. 105-106].
Просвітник обстоював ідею, що багато фактів
взагалі підлягають забуттю, якщо вони не несуть
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цінності для майбутніх поколінь і нічому не вчать.
Разом з тим, демонструючи неабиякий літературний
дар, він намагався зацікавити читача, використовуючи
великий арсенал словесних прийомів, оригінальних
думок і несподіваних висновків. Особливістю стилю
Вольтера є повсякчасні метафори, іронія та сарказм. Для
прикладу наведемо кілька фрагментів з його «Історії
Російської імперії за Петра Великого». Згадуючи про
несприйняття в Україні шведів і боротьбу місцевого
населення проти загарбників, просвітник з сумною
іронією констатує, чітко показуючи своє негативне
ставлення до завойовницьких походів: «Селян, яких
вдавалося схопити, часто забивали до смерті. Це
були, як ми називаємо, закони війни» [20, p. 185]. При
цьому Вольтер полемізує з Нордбергом, який будучи
капеланом Карла ХІІ, а, значить, особою духовною,
не лише не заперечував подобного насильства проти
мирного населення, але й виправдовував його. Філософ
зазначає: «Але, якщо селян України могли вільно
вішати селяни Остроготії, яких забрали до війська і які
вірили, що мають право зайти так далеко, грабувати цю
землю, відбираючи їжу у жінок і дітей, то чи повинні
були благословляти таку справедливість сповідники та
капелани цих українців (les cofesseurs & les chapelains
de ces Ukrainiens)?» [20, p. 185]. Знову підкреслимо, що
Вольтер був одним з перших, хто почав використовувати
в літературі термін «українці», адже до цього населення
України переважно означалося лише поняттям «козаки»,
й часто підкреслювалося, що країна має одну назву, а
народ, який тут мешкає, – іншу. Поодиноке вживання
штучного терміну «Козакія» не закріпилося. Розуміючи,
що не всі жителі України були козаками, Вольтер і
використовує логічний етнонім «українці», ставши його
популяризатором.
Але найбільше задоволення отримував автор,
глумлячись з коронованих осіб. В «Історії Російської
імперії за Петра Великого», зрозуміло, головним
об’єктом для глузувань став шведський король.
Наприклад, Вольтер саркастично підмічає щодо
пораненого Карла ХІІ, як після розгрому під Полтавою
«було посаджено на коня того героя, який не міг цього
зробити протягом усієї битви. Потреба додала йому
трохи сили» [20, p. 191]. А комічний епізод, пов’язаний
з переходом запорожців на бік цього монарха,
який може розглядатися, як суцільний анекдот, був
використаний автором, щоб підкреслити легковажність
і навіть дурість правителя шведів. Вольтер з іронією
пише, як гетьман і отаман запорожців, «ці два варвари»,
поважно зустрілися й «вирушили разом, наказавши
нести перед кожним з них кінський хвіст». Зрозуміло,
що тут мається на увазі бунчук – один з символів влади,
який здавався французькому філософу кумедним. Проте,
висміюючи варварство козаків через такий дивний
звичай, він уникає подібного ставлення до турків і
поляків, які також мали традицію носіння бунчука перед
воєначальниками. Далі, у висвітленні Вольтера, для
закріплення укладеної угоди запорожці заприсяглися на
Євангелії служити Карлу ХІІ, а потім Мазепа влаштував
для них бенкет, наказавши подавати страви на срібному
посуді. Понапивавшись горілки та добре погулявши,
запорожці вирушили до себе, прихопивши весь посуд і
меблі. Коли розпорядник бенкету зауважив тим, що вони
чинять не по-людськи, ображені запорожці добилися
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від гетьмана видачі їм цього «нахаби», й знущалися
над ним, аж доки не прикінчили ударом ножа в серце.
«Такими були нові союзники, яких мав отримати Карл
ХІІ», – глумливо резюмує автор [20, p. 186-187].
Якщо згадати безглуздий епізод зі стріляниною
по своїх товаришах і споживацьке ставлення до
жіноцтва з «Історії Карла ХІІ», можна побачити, що
ставлення Вольтера до запорожців було насмішкуватозневажливе. Не свідчить про симпатію до останніх
і інший псевдофакт, наведений в «Історії Російської
імперії за Петра Великого». У відповідності до нього,
запорозькі козаки ведуть щодо жінок, котрі мешкають
окремо, такий невпорядкований спосіб життя, що
«часто брат має дітей від своєї сестри, а батько від
своєї дочки» [20, p. 43]. Залишимо цей фрагмент без
коментарів.
Трохи більшу повагу автор виявляв до Мазепи,
зважаючи на його розум і здібності, проте не оминав
можливості позбиткуватися й над ним. Не приводячи
вже пасажу з оголеним молодиком на коні, можна
зазначити кепкування автора над літнім гетьманом,
котрий, стоячи на краю могили, замість того, щоб
подумати про вічне, пускається на таку авантюру,
як перехід на бік шведів і початок повстання проти
царя [20, p. 178].
Подекуди іронічні зауваження у Вольтера стосуються
й головного героя його твору. Так, згадавши про подяку
полоненим шведам з боку царя, яких той назвав своїми
вчителями, письменник повідомляє: «більша частина
його учителів, принаймні всі нижчі офіцери та солдати,
були незабаром відправлені до Сибіру» [20, p. 195].
Повертаючись до наукового аспекту цього твору,
необхідно зауважити, що при всій схильності до
ефектності й анекдотичності Вольтер намагався
не виходити за межі дійсності та вірогідності, щоб
не перетворити історичне дослідження на фарс.
Можна припустити, що, свідомо утрируючи події та
деформуючи окремі явища, він намагався випинати
ті суспільні вади, проти яких боровся. Особисто він
постійно наголошує на достовірності своїх фактів.
Мислитель виділяє три види неправдивості або брехні
історика: 1) неправдивість у фактах, 2) неправдивість у
портретах і 3) дивовижність, казковість. Саме останній
вид він вважає найбільшою вадою історіописання,
яка в той же час є найпривабливішою. Також Вольтер
виокремлює два рівні фальсифікації історії: несвідому
та свідому. «Бувають історичні помилки і буває
історична неправда!.. – зауважує він. – Те, що я називаю
історичною неправдою, зустрічається найчастіше.
Підлабузництво, сатира чи безмежна любов до
дивовижного змушують її вигадувати. Історик, який,
щоб сподобатись могутній родині, починає хвалити
тирана та негідника; або інший, що таврує пам’ять
доброго правителя як монстра; чи романіст, який дає
верх своїм уявленням перед правдою, – всі вони не варті
уваги» [20, p. 19–26]. Отже, за визначенням Вольтера,
сам він міг припускатися історичних помилок, але
ніколи історичної неправди, оскільки не мав схильності
до підлабузництва та прогинання перед владою.
Історичне бачення України та її населення, мабуть,
найбільше розкривається саме в останньому творі
французького просвітника й дозволяє зрозуміти
його логіку, як дослідника минулого цього краю.
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Не акцентуючи увагу на історичних недоречностях,
розглянемо насамперед його наукові погляди стосовно
нашої країни. В його уявленні ці землі, що належали
колись стародавній Скіфії, почали колонізуватись
греками. Саме останніми, на його думку, було
засновано Київ. Ознакою того, що це місто було колись
візантійською колонією, є начебто архаїчні грецькі
написи на руїнах київських храмів. Ця інформація
є явним запозиченням від Боплана, який, цілком
природно, кириличні графіті міг сприйняти за грецькі.
Згодом, за Вольтером, Київ став столицею Русі (=Росії)
й «великі князі руські (grands-ducs de Russie) мали тут
свою резиденцію в одинадцятому столітті, перед тим
як татари вторглися на Русь» [20, p. 42]. Згадаємо, що
Володимира Хрестителя Вольтер вважав правителем
Московії.
Автор зауважує всю складність поняття «Русь»
(la Russie), відзначаючи його поділення на окремі
регіональні утворення, що мають у назві ознаку
величини чи кольору: Велика, Мала, Біла, Чорна,
Червона. За його словами, розібратися у відмінностях
цих понять іноземцю майже неможливо. Зауважимо,
що Україну або Київську землю автор ототожнює саме
з «Малою чи Червоною Руссю», що розташувалася по
обох боках Дніпра [20, p. 30-31, 41]. Цікаво, що подібну
плутанину в той же час можна побачити й у «Великому
історичному словнику» (1740), де відмічається, наприк
лад, що Галич – «місто з гарною цитаделлю та замком
у Червоній або Чорній Русі (HALITZ, ville, avec une
bonne citadelle & une Châtellenie, dans la Russie Rouge ou
Noire)» [16].
Водночас узагальнююче поняття «Русь», за Воль
тером, цілком логічно пов’язується з Московією. Історик
відзначає тенденцію до витіснення в світогляді західних
обивателів однією назвою іншої. «Ми називали колись
Росію Московією, – пише він, – оскільки місто Москва,
столиця цієї імперії, було резиденцією великих князів
руських. Сьогодні старовинне ім’я Росії вживається
частіше» [20, p. 30]. По суті, після доби Вольтера
поняття «Московія» остаточно вийшло з побутового
вжитку, залишаючись лише терміном, яким оперували
історики, або ж означаючи безпосередньо регіон
Підмосков’я.
Говорячи про походження мешканців «козацької
країни», Вольтер зазначає: «Українці, яких називають
козаками, є поєднаним збіговиськом давніх роксоланів,
сарматів і татар (Les Ukrainiens qu’on nomme Cosaques
sont un ramas d’anciens Roxelans, de Sarmates, de
Tartares réunis)» [20, p. 42]. Тут він явно суперечить
Боплану, який постійно підкреслює приналежність
козаків до руської нації й використовує стосовно них
дефініції «Rus», «Russiens» [13, p. 38-40, 53, 81, 107,
116; 19, 171]. Підданих царя останній називає лише
«московитами». Проте в часи Вольтера термінологічна
ситуація кардинальним чином змінилася. Тепер уже
злилися поняття «Московія» та «Росія», і, відповідно,
«московити» та «росіяни». Було очевидно, що «козаки»
докорінно відрізняються від останніх і є окремою
нацією. Однак парадокс полягав у тому, що до ХVІІІ ст.
її називали тією ж самою назвою. Використання
етноніму «українці» для означення мешканців України
було логічним й обґрунтованим, тож Вольтер викорис
товує саме цей термін. Прикметно, що в «Історії
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Карла ХІІ», створеній за тридцять років до того,
запорозьких козаків просвітник називав «збіговиськом
давніх русинів (=росіян), поляків і татар (c’est un ramas
d’anciens Russes, Polonais et Tartares)» [19, p. 171]. В
новому творі замість русинів постали «роксолани»,
а замість поляків – «сармати». Мотив такої заміни
можна пояснити. Поляків часто називали «сарматами»,
наприклад, в цьому контексті можна згадати популярну
тоді на заході франкомовну працю Юзефа-Олександра
Яблоновського (1711–1777) «Імперія сарматів, сьогод
нішнє королівство Польське» (1742) [15]. Вихідців з
Південної Русі іменували «роксоланами» (згадаймо
Роксолану, Станіслава Оріховського-Роксолана, Роксо
ланію на середньовічних картах тощо).
Але, якщо у випадку з цими замінами все більшменш зрозуміло, залишається загадкою, чому Вольтер
раптом визнав українців католиками. Саме за це йому
справедливо дорікав і Ломоносов. Адже всі західні
автори, які писали про козаків, підкреслювали їх
приналежність до «грецької віри». Про еволюцію
релігійної ситуації в Україні просвітник пише наступне:
«Спочатку в цій країні були лише язичники та
магометани. Вони були охрещені в римську віру, коли
служили Польщі. Але зараз вони вже є християнами
грецької церкви з того часу, як зробилися підданими
Росії» [20, p. 43]. Цей пасаж тим дивніший, що в
«Досвіді про звичаї та дух націй» він сам наголошував
щодо передумов Хмельниччини на тому, що «козаки
сповідували грецьку релігію, і це також було значною
причиною, щоб зробити їх непримиреними щодо
поляків» [18, T. 4, p. 399-400]. Ці факти свідчать,
що Вольтер не досить добре розбирався в минулому
України. Також, можливо, відзначивши нестійкість
козаків у вірі та пожертвувавши правдивістю заради
ефектності, він намагався відтінити, якими ненадій
ними були нові союзники шведів. Слід відзначити,
що Вольтеру була добре відомою й історія охрещення
Русі, головну роль у якому Ольги та Володимира
він сам не раз підкреслював [18, p. 47–48; 20,
p. 68–69].
Об’єктивно, саме праці Вольтера, що постійно
перевидавалися
значними
накладами
в
різних
країнах, незважаючи на їхні численні недоречності,
сприяли популяризації історії козацької України
та постаті Мазепи, якому цей автор додав рис
романтичного персонажа. Завдяки «королю філософів»
в Європі заговорили про українців, як окрему націю,
використовуючи й власне етнонім «українці». З
іншого боку, варто відзначити роль Вольтера у
заміні поняття «Московія» щодо Російської імперії
на поняття «Русь (Росія)», яке раніше здебільшого
використовувалося на заході для означення південносхідних володінь польських королів. Зважаючи на
процеси згортання державницьких засад автономної
України російським царизмом і поступової ліквідації
козацького ладу, які припадають саме на добу Вольтера,
на заході посилювалася цікавість до козаків, як релікта
відмираючої епохи, що зумовлювало виникнення
нових історичних досліджень з цієї проблематики.
Праці французького просвітника, в яких він торкався
української історії, на довгий час стали обов’язковою
складовою будь-якого наукового вивчення козацької
України.
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Українське козацтво початку XVII ст.
«Нарисі історії Польщі» М. Бобжинського

Автор аналізує й висвітлює погляди видатного польського історика
та суспільно-політичного діяча другої половини XIX – першої третини
XX століття М.Бобжинського на історію українського козацтва початку
XVII ст., викладені в його ключовій праці «Нарис історії Польщі». Основне
завдання даної статті – визначити, як історик розглядав значення XVII ст.
для історичного розвитку Першої Речі Посполитої, як оцінював та описував
початок цієї доби і яке місце в його подіях відводив українському козацтву
та його визначним представникам, зокрема українському гетьману П. Сагай
дачному.
Ключові слова: українське козацтво, М.Бобжинський, Краківська істо
рична школа, нарис, історія Польщі, початок XVII ст.

Міхал Бобжинський – видатний польський
історик польського та німецького права, представник
Краківської історичної школи, суспільно-політичний
діяч консервативного спрямування другої половини
XIX – першої третини XX ст. Праці видатного вченого
мали великий вплив на формування і розвиток історикометодологічних поглядів батька української історичної
науки М. Грушевського [5]. Саме під час намісництва
М. Бобжинського в Галичині у 1908-1913 роках
проводилася обережна і виважена політика українськопольського примирення з огляду на те, що в той час
дане питання набуло особливої гостроти і викликало
величезне напруження в суспільстві, яке являло
собою локальний міжетнічний конфлікт з протестами,
маніфестаціями, бійками та терористичними актами
націоналістів [8]. В даному контексті його політика
викликала осуд і критику в польських та українських
радикальних націоналістичних колах. За сприяння
вченого (на посаді намісника) було відкрито у Львів
ському університеті дві українознавчі кафедри. М. Боб
жинський підтримував ідею відкриття українського
університету у Львові [12].
Наукову і громадсько-політичну діяльність М. Боб
жинського вивчали небагато сучасних українських
вчених (в контексті дослідження Краківської історичної
школи або суспільно-політичних подій початку XX ст.
на Галичині). У своїх історіографічних доробках
постать вченого вивчали Є. Сінкевич [11; 12], О. Руда
[10], Л. Зашкільняк [6], Л. Мосійчук [9]. В контексті
суспільно-політичних процесів у Галичині життя і діяль
ності історика торкалися О. Юрчук [14], М. Вітенко
[4], А. Кучеренко [8], О. Аркуша [1]. Більш детальним
дослідженням наукового і політичного життя М. Боб
жинського займались в різний час такі польські
історики: Я. Адамус [15], В. Бартель [16], В. Лазуга
[21], В. Кауте [20], М. Серейський, А. Грабські [23],
Є. Матерніцький [22]. Одним із перших оцінив вклад
М. Бобжинського в польську історичну науку вже
після смерті вченого у 1935 році його сучасник –
відомий польський історик С. Закшевський, який
написав узагальнений огляд його праць, зробив їх
характеристику в контексті наукової діяльності вченого
[26].
Метою даної статті є аналіз й висвітлення поглядів
М. Бобжинського на історію українського козацтва
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початку XVII ст., виражених в його історичній роботі
«Нарис історії Польщі». Автор статті поставив перед
собою завдання: визначити, як історик розглядав
значення XVII ст. для історичного розвитку Першої Речі
Посполитої, як оцінював та описував початок цієї доби і
яке місце в його подіях відводив українському козацтву
та його визначним представникам, зокрема українському
гетьману П. Сагайдачному.
Важливо відзначити, що наукові інтереси та діяль
ність польського історика були зосереджені на дослід
женні середньовічної історії польського та німецького
права. Одночасно вчений здійснював джерелознавчі
розвідки, публікацію корпусу історико-юридичних і
дипломатичних джерел XIV–XVIст., вивчав історію
та розвиток польської політичної літератури, ґенезу і
розвиток польського ранньосередньовічного суспільства.
Також М. Бобжинського цікавили історіографічні
дослідження та досягнення сучасної йому науки. У
1888 році він здійснив рецензію на працю М. Кареєва
«Найновіший переворот в історіографії польській»,
а в подальшому полемізував з автором даної праці
[7]. Пізніше, в 1893 році, у співавторстві з істориком
С. Смолькою була видана монографія, присвячена
життю і діяльності польського середньовічного
хроніста й історика Яна Длугоша [2]. Наявні також
інші історіографічні доробки вченого. Однак найбільш
повно свої історичні погляди, історико-методологічні
принципи видатний польський вчений виклав у
своїй фундаментальній та визначній для свого часу
узагальнюючій праці з історії польської держави під
назвою «Нарис історії Польщі» [2; 3; 17]. Перше
видання «Нарису» було опубліковано у 1879 році,
а друге і третє перевидання цієї праці відбулося
у 1880-1881 р.р. та 1888 році. Це свідчить про те,
наскільки дана праця була популярною в польському
суспільстві, не дивлячись на велику кількість критичних
рецензій, опублікованих у науковій та публіцистичній
періодиці. У 1931 р. двотомне видання було доповнене
третім томом, який охопив початок ХХ ст. «Нарис»
неодноразово перевидавався вже після смерті вченого
в другій половині ХХ ст. і на даний час становить
класику польських історичних досліджень. Однак варто
відзначити справедливу критику у рецензіях (стосовно
помилок в роботі вченого), оскільки ще С. Закшевський
вказував на їх значну кількість у праці. Він відзначав
їх наявність «не через брак ерудованості історика»,
а через відсутність у М. Бобжинського «академічної
педантичності», пов’язаної з поспіхом при виданні
перших примірників «Нарису» [26, с. 520]. Тільки в
четвертому виданні праці було ліквідовано основний
масив друкарських та інших помилок.
Саме наявність помилок і, головним чином,
викладені М. Бобжинським ідеї, погляди на польську
історію та її періодизацію викликали суспільний
резонанс, зокрема в академічному середовищі. Тому
після виходу першого тому праці в полеміку з автором
вступили авторитетні історики цього періоду, зокрема
й представники та фундатори Краківської історичної
школи – С. Смолька [2], В. Калінка [19], Ю. Шуйський
[25]. Ці історики, в цілому, позитивно характеризували
працю вченого й визнавали вагомий внесок М. Боб
жинського в розвиток польської історичної науки.
С. Смолька пояснював наявність гострої критики і
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нападів рецензентів на роботу М. Бобжинського тим,
що «він підвів загальні підсумки під монографічними
розробками польської історії, які здійснили корінний
переворот в поглядах на минуле Польщі, але які
залишалися невідомими широкому загалу, якому М. Боб
жинський мав здатися небезпечним новатором, який не
поважає національних традицій» [2, с. І]. Виголошення
подібних позицій польськими істориками надавало
авторитетну підтримку «Нарису історії Польщі»,
зробивши його популярним виданням у широких колах
польського суспільства. Дана робота, з однієї сторони,
містить характерні погляди М. Бобжинського, а з
іншої – становить науково-популярний виклад надбань
тогочасної польської історичної науки для широких мас
населення. В 70-80-х роках XIX століття дійсно відбувся
переворот у польській історіографії, виразником і
провісником якого й стала праця М. Бобжинського.
Як зазначав професор Петербургського університету
М. Кареєв, «в російській науковій та науково-популярній
періодиці було зразу відмічено появу даної праці та
її значення для історичної науки, а однією з перших
була рецензія професора Варшавського університету
Ф. Зігеля» [2, с. ІІ]. Критичний розгляд праці М. Боб
жинського здійснив М. Кареєв також у статті під назвою
«Новітня польська історіографія та переворот в ній.» [7],
у якій він писав про нагальну необхідність даної праці
з огляду на застарілість використовуваних раніше праць
Є. Бандтке та Г. Шмідта, які за якістю й історичною
наповненістю не витримували жодної критики й не
відповідали вимогам часу.
М. Бобжинський цілком справедливо зазначав, що
сучасна йому історіографія переважно складалась з
невеликих розвідок і досліджень вузького тематичного
спрямування, які прояснювали окремі специфічні й
найважливіші питання польської історії, створюючи
загальну канву історіописання. Проте мине багато
років, перш ніж всі спеціалізовані праці будуть
розглянуті, опрацьовані, проаналізовані та синтезовані
якимось історичним генієм. З матеріалів окремих
монографічних досліджень буде написана нова історія
Польщі [2, с. 1]. Однак, як справедливо вказував
вчений, чекати появи подібної праці не варто. Це одна
з причин, які спонукали М. Бобжинського до написання
узагальнюючої праці з польської історії. Основна ж мета
польського вченого полягала «не в тому, щоб викласти
всі факти (польської історії – Р. В.) в подробицях, а в
тому, щоб показати зміни основ і умов…суспільного
і політичного розвитку в минулому, визначити
причини цього розвитку і наступного за ним упадку
та дати характеристику народу й найбільш видатних
особистостей серед нього у різних епохах та розділах,
на які розпадається кожна епоха.» [2, с. 1].
У «Нарисі історії Польщі» дуже важливі зауваження
М. Бобжинського стосовно здійсненої ним роботи, які
в повній мірі дозволяють судити про його історичні
принципи викладу історії, його погляди на історичні
події, долю польського народу та видатних особистостей
в ній. Зокрема, вчений вказував: «Я старався, наскільки
це можливо, бути ясним і зрозумілим, але заради
зрозумілості я не жертвував предметами, які здаються
мені доступними по самій своїй природі.» [2, с. 2]. Це
однозначно дозволяє визначити основні принципи,
яких дотримувався історик при написанні своєї
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роботи. Важливим є й те, як і під яким кутом зору
вчений розглядав основні періоди розвитку польської
державності. Він намагався уникати «неприродного
розтягування історії XVII та XVIII століть…намагався
відобразити якомога сильніше XV і XVI віки – час
самого сильного нашого процвітання в минулому» [2,
с. 2]. Зазначеним тезисам цілком відповідають і наступні
висновки вченого, які відображають його захоплення
й ідеалізацію епохи Ягеллонів та применшення
значення наступних історичних епох розвитку Польщі:
«якщо історія має бути для нас наставницею життя,
якщо в нинішніх наших справах ми маємо керуватися
міркуванням, що «так робили наші батьки», так будьмо
ж наслідувати наших великих предків ягелонських
часів, а вироджені пізніші покоління, тяжку ношу гріхів
яких ми несемо на собі й тепер, нехай послугують нам
страхітливим нагадуванням.» [2, с. 2].
При вивченні історії держави чи народу М. Боб
жинський вбачав необхідність у дослідженнях об’єк
тивних законів, які впливали на історичний процес,
залучаючи знання інших наук. Одночасно важливим
в історії вчений вважав і особисту волю людини
та суспільства, які визначали також історичний
процес у відповідності до об’єктивних законів. Тому
М. Бобжинський часто відображав історію крізь призму
особистості чи робив акцент на певних значних для
історії постатях. Наприклад, кінець XVI – першу
третину XVII ст. розглядав крізь призму персони
Сигізмунда III та його зовнішньої і внутрішньої
політики, здійснюючи акцент на такій важливій для
характеристики періоду постаті, як український гетьман
П. Сагайдачний.
Вперше згадки про українське козацтво початку
XVII ст. у праці вченого знаходимо у підрозділі,
присвяченому початку правління Сигізмунда ІІІ під
назвою «Повернення до католицизму. Сигізмунд III
губить плоди великої діяльності С. Баторія (1577-1608).»
Для М. Бобжинського початок XVII ст., в першу чергу,
асоціював з Сигізмундом ІІІ та його політикою, про
що нам повідомляють відповідні назви підрозділів,
присвячених зазначеному періоду в другому томі
його «Нарису польської історії» [3, с. 113-161]. На
жаль, історик не приділив у даному розділі значної
уваги походам на Молдову, Інфляндській війні та
Лжедмитріадам. Проте варто зауважити, що ці події
розглядалися ним в контексті негативної політики
Сигізмунда ІІІ, відповідно до назви розділу. Історик
відзначав, що австрійська імперія Габсбургів, не
зумівши втягнути Річ Посполиту до антитурецької
коаліції, намагалася спровокувати польсько-турецьку
війну, підбурюючи для цього козаків на Чорноморські
походи проти Туреччини та до Молдови [17, с. 159].
Однак завдяки вдалій військовій та дипломатичній
діяльності Я. Замойського, який поставив своїх
прибічників у Молдові, узгодивши їх з Туреччиною,
дана провокація не вдалася. Таким чином, для
польського історика українські козаки виступали в
значній мірі важливим геополітичним інструментом
політичних маніпуляцій у тогочасних міжнародних
відносинах у Східній Європі.
Однак для послідовного висвітлення історії Польщі
за Сигізмунда III вчений акцентував увагу на останніх
десятиліттях XVI ст., які, на його думку, привчили
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населення Речі Посполитої до війн та військової
діяльності, перетворивши значну частину населення на
професійних військових, які прагнули нових бойових
звершень та поживи, за визначенням історика «хліба», а
якщо конкретизувати, то «військового хліба» [17, с. 183–
184]. Історик стверджував, що цими настроями вміло
скористався король Сигізмунд ІІІ для початку трьох
воєн: зі Швецією, з Московією та Туреччиною.
В розділі, присвяченому війнам Сигізмунда ІІІ,
вчений починає огляд історичних подій з 1606 року
[17, с. 184]. Подібне розділення взаємопов’язаних подій
викликає деяке зміщення хронології історичних подій
та не сприяє їх всебічному висвітленню. Це, очевидно,
через те, що історик намагався розкрити, в першу
чергу, згубність недальновидної й обмеженої політики
Сигізмунда ІІІ для Речі Посполитої, яка посприяла її
занепаду, а не військові події цього періоду, які були
якраз негативним результатом даної політики. Наслідки
якої, на думку вченого, компенсувалися вдалою дипло
матичною і військовою діяльністю Я. Замойського.
У подальшому історик згадував українське козацтво
побіжно в контексті висвітлення причин протистояння
і воєн між Польщею та Туреччиною, вказуючи на те,
що ці війни не мали безпосередньої причини, хоча
і зазначав, що причини зірвання домовленостей між
ними походили зовні, тобто виходячи із зазначених
раніше вченим тезисів, були черговими геополітичними
маніпуляціями та спробами тиску на Річ Посполиту.
У той же час М. Бобжинський також відмічав, що
«першими привід давали козаки, нічим не кращі для
Туреччини, ніж татари для Польщі» [17, с. 187]. Вчений
наводив приклад, що «гетьман козацький Конашевич,
який Владислава у військовому поході на Москву з
військом своїм активно підтримував, спалив у 1615 році
два найбільших турецьких міста на Чорному морі –
Трапезунд і Синоп.» [17, с. 187].
Описуючи битву при Цецорі, автор козаків також
не згадував, лише керівником військових дій називав
великого гетьмана Станіслава Жолкевського та зазначав
про велику кількість загиблих. При епічному описі
битви під Хотином 1621 р. згадуються українські козаки
з гетьманом, як складова частина польського війська, але
одночасно і як окреме крило армії. Вчений писав: «В рік
наступний загалом незліченних тлумів бусурманських
з самим султаном Османом І на чолі до здобуття
Польщі виступаючих стало на полях Хотина, 32 тисячі
війська польського на чолі з Каролем Хоткевичем з
40-тисячами козаків, яких очолював їх славний отаман
Конашевич-Сагайдачний» [17, с. 188]. Далі йде опис
тактичних дій польського війська, де українські козаки
чітко не вирізняються з-поміж польського військового
контингенту.
У кінці 89 розділу своєї монографії вчений робить
цікавий висновок про діяльність козаків за гетьмана
П. Сагайдачного: «Війни московські, шведські і
турецькі, в яких козаки під керівництвом свого отамана
Конашевича відігравали важливу роль, вкрай підно
сили їх значення й привабливість.» [17, с. 201]. Таким
чином, вчений визнавав важливу роль українського
козацтва і його видатного провідника гетьмана
Конашевича-Сагайдачного у війнах Речі Посполитої
початку XVII ст., які мали велике значення для
розвитку козацтва як окремого суспільного прошарку у
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подальшому розвитку історії української національної
еліти.
Однак після смерті гетьмана Петра КонашевичаСагайдачного закінчується період поміркованої політики
козацтва. Починається активне військове протистояння
між поляками та козаками. Оскільки, як слушно
зауважував М. Бобжинський, «…ані поляки, ані козаки
не уміли договорів дотримуватись…» [17, с. 201].
Якщо абстрагуватися від хронології та прив’язки
до подій початку XVII ст., то вчений оцінював
загалом українське козацтво далеко не позитивно,
можна сказати, навіть вороже. Він рішуче відкидав
державницький вплив козаків на територію України,
особливо стосовно періоду до Б. Хмельницького,
заперечував релігійність козаків та їх національну
ідейність, зазначаючи, що «козацтво – елемент напо
ловину розбійницький, який не турбувався ні про
які вищі релігійні чи національні основи, був жахом
для мирного населення, яке проживало на південноруських землях, не шкодувало його в своїх набігах і
не здійснювало на нього більш глибокого впливу.» [3,
с. 198]. Однак разом з розвитком козацтва, та, головним
чином, розгортанням історичних подій, які передували
національно-визвольній революції Б. Хмельницького,
вчений справедливо відзначав зростання ролі та
значення козацтва, яке сприяло поширенню серед
широких мас населення ідей свободи та вольності.
Саме в першу третину XVII ст. «Козацьке питання
стало внутрішнім соціальним питанням і перемістило
свій центр тяжіння з диких полів до родючіших
провінцій Речі Посполитої, на які опирався правлячий
клас в народі…» [3, с. 199]. Відповідно, в цей час
«навколо…козацтва зосередилось все, що не могло
витримати суперництва в Речі Посполитій і не мало
точки опори, як наприклад східна церква, яка занепала
внаслідок унії, а також народний руський елемент, який
поступово підпадав під польський культурний вплив.»
[3, с. 199].
Не менш цікаві міркування М.Бобжинського
стосовно козацької політики уряду Речі Посполитої
та гіпотетичних можливостей його використання
на благо держави. Вчений вказував, що «Якби за
польськими королевичами стояв сильний уряд, якби
цей уряд об’єднав суспільні сили, які діяли в Україні,
досяг Чорного моря і замкнув Україну в її природних
кордонах, Польщі легко би було повністю подавити
свавілля козаків і, підтримуючи серед них дисципліну,
скористатися ним для держави і зберегти…спокій
в цих країнах.» [3, с. 184]. Однак цілком зрозуміло,
такого уряду й сильної влади за Сигізмунда ІІІ не було.
Саме завдяки магнатській анархії Річ Посполита, на
думку вченого, не змогла «піти на сміливі дії стосовно
приборкання козацтва, хоча неодноразово в тяжкі
хвилини користувалася підкріпленням козаків у якості
гарної піхоти» [3, с. 184]. Той же самий уряд, на думку
вченого, часто ставав знаряддям недальновидної
шляхетської політики по відношенню до козаків,
коли потреба в них відпадала і вони ставали, завдяки
своєму свавіллю, ще більш небезпечними. Оскільки
Річ Посполита ситуативно використовувала козацтво
для своїх потреб і намагалася то знищити його, то
легалізувати як складову військових сил, перетворюючи
його на організовану і непідконтрольну силу.
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Тому польська політика відносно козаків, як спра
ведливо відзначав польський історик, була таким
чином часто «виключно непослідовною і шкідливою»
[3, с. 184]. Тобто М. Бобжинський конкретизував
й ілюстрував свої твердження, вказуючи, що «під
загрозою небезпеки з боку Туреччини сейм… органі
зував запорожців або низових козаків, які жили
за межами Речі Посполитої в реєстрове козацтво,
утримуване на жалування… під верховною владою
коронного гетьмана, а всіх свавільних козаків наказували
переслідувати або перетворити на селян» [3, с. 184].
Таким чином, він засуджував таку непослідовну та
недальновидну політику Речі Посполитої, ускладнену
магнатською анархією із закладенням основи майбутніх
проблем, які пізніше виллються у національновизвольну війну під проводом Б.Хмельницького.
Аналіз «Нарису історії Польщі» дозволяє стверд
жувати, що М. Бобжинський зосередився в ній, в першу
чергу, на суспільно-політичній стороні історичних
подій, оминаючи, деякою мірою, деталізацію військових
аспектів як початку XVII ст., так і загалом протягом
висвітлення всієї історії Польщі. Для нього було
важливо окреслити, в першу чергу, політичну історію
власної держави. Події ж розглядалися крізь призму
державності та особистостей, які творили польську
історію. Зосередившись на політиці Сигізмунда III, яку
він визначав як згубну для розвитку Речі Посполитої,
дослідник недооцінив роль та значення козацтва в
подіях початку XVII ст.
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Ukrainian Cossacks in the early XVII century
in the «Sketch on History of Poland» by M. Bobginskii
The Author analyzes and explains the key views of M. Bobginskii, the prominent
Polish historian and political figure of the late XIX and early XX century on the history
of the Ukrainian Cossacks of the early seventeenth century, outlined in his fundamental
paper «Sketch on History of Poland». The main aim of this article is to find out how the
historian considered the meaning of the XVII century. for the historical development of
Polish–Lithuanian Commonwealth, how he estimated and described the beginning of
this era and what place in it the events was taken by the Ukrainian Cossacks and their
outstanding representatives, in particular P. Sagaydachny, the Ukrainian Hetman.
Keywords: the Ukrainian Cossacks, Bobgynski M., Krakow historical school,
Sketch on History of Poland, the beginning of the XVII century.
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Харківський портрет
Гетьмана Івана Мазепи
У статті аналізується історія напівзагадкового художнього артефакту –
портрету Івана Мазепи, про появу якого повідомила харківська окупаційна
газета «Нова Україна» на початку 1942 року. Автор припускає, що дане
полотно могло бути написане в кінці XVII – на початку XVIII ст., або бути
точною копією, створеною харківським художником Сергієм Васильківським.
Ключові слова: газета «Нова Україна», гетьман, історичний портрет,
наукове джерело, німецька окупація, окупаційна влада, художня експозиція.

Постать Івана Степановича Мазепи залишила
глибокий слід не тільки в вітчизняній історії, а й в
українському мистецтві. Адже саме Мазепа вважається
гетьманом з якого було написано найбільше гравюр
та картин. Незважаючи на карколомну популярність,
на рукотворні образи гетьмана з осені 1708 р. було
організовано справжнє полювання, результатом якого
стало їх масове винищення. Як наслідок: навіть на
сьогодні достеменно невідомо який вигляд мала ця
історична особа, а обличчя гетьмана на десятигривневій
купюрі належить зовсім іншій людині. Штучне стирання
портретних репродукцій стало поштовхом для пошуку
та систематизації малюнків, гравюр та картин на яких
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простежуються справжні, або ж надумані риси Івана
Степановича. Вчені, художники, етнографи як в Україні
так і за кордоном займалися невтомним пошуком
дивом вцілілих артефактів які подекуди мали неабияку
історичну та художню цінність. Зібрані колекції
експонувались на численних виставках та в музейнохудожніх експозиціях організованих як приватними
особами, громадськими організаціями, благодійними
фондами тощо. Починаючи з початку XXI ст. ґрунтов
ний іконографічний аналіз образу гетьмана Івана Мазепи
здійснювали такі вчені як: О. Ковалевська [11 – 13],
С. Павленко [17 – 20], О. Походяща [7], М. Дмитрієнко,
О. Суховарова-Жорнова [8], Л. Шендрик [23].
Систематизація наукових матеріалів, пов’язаних
з персоною самого Мазепи та його діяльністю, стала
можливою завдяки зусиллям науковців: М. Дмитрієнко
[7 – 8], О. Березанської [3], Т. Якубової [26], а також
авторського колективу найбільш фундаментальної
книги – «Україна – козацька держава», що увібрала
в себе майже усі наявні артефакти та відомості
про козацькі часи. Це стосується особистих речей і
портретів гетьмана, повний існуючий реєстр яких також
увійшов до збірки [22].
Втім, незважаючи на, здавалось великий об’єм
виконаної роботи, з минулого виринають нові історії,
нові картини, які доповнюють вже існуючу портретну
галерею образів славного гетьмана України. Одна з
таких картин з’явилась в окупованому Харкові, де
28 січня 1942 року, журналіст газети «Нова Україна»
В. Росінський надрукував статтю під назвою «Портрет
гетьмана І. Мазепи» [Див. додатки 1 – 2].
Роблячи невеликий відступ, варто наголосити, що до
сьогодні ніхто з науковців не досліджував історії появи
і загадкового зникнення так званого «харківського»
портрету гетьмана Івана Мазепи. Тому автор даної
статті, користуючись існуючими газетними та архівними
матеріалами, що зберігаються у фондах Державного
архіву Харківської області (далі – ДАХО), і вперше
вводяться у науковий обіг, поставив за мету дослідити
наявні та імовірні версії та факти пов’язані з існуванням
цього невідомого художнього полотна.
Повертаючись до історії харківського портрету
І. Мазепи слід зазначити, що В. Росінський, незважаючи
на скупі відомості, вказав на низку важливих фактів,
що є підґрунтям для наукових роздумів. Судячи з
тексту статті, вищезгаданий журналіст брав інтерв’ю
у знаного у довоєнній Україні вченого і історика –
Петра Курінного (1894 – 1972), якого окупаційна влада
залучила в якості експерта для оцінки цієї сенсаційної
знахідки. Попередній аналіз образу гетьмана дозволив
фахівцю віднести його до більш ранніх портретів, де
Мазепа зображений не у статусі гетьмана, а у статусі
генерального осавула. Де, коли і ким був написаний
цей портрет газета не повідомляла. Невідомим
залишається його формат, стиль написання і, власне,
саме зображення, яке «Нова Україна» чомусь так і не
спромоглася сфотографувати і надрукувати. Єдине на
що вказував автор статті – це те що зазначене полотно
багато років зберігалось у родині пана Г. М. Яценка
і належить до другої класифікаційної групи картин
Мазепи «без гетьманських клейнодів» [16, с. 4]. Яким
чином цей артефакт, що став родинною реліквією,
потрапив до Г. Яценка залишалось невідомим.
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Журналіст повідомляв про бажання власника передати
художній образ генерального осавула – І. Мазепи
музеєві Слобожанщини, де, очевидно, він мав посісти
почесне місце серед предметів експозиції часів козацтва.
Зазначена інформаційна інтрига змусила автора
статті через багато років спробувати віднайти хоча
б якісь сліди подальшої долі цього полотна. У ті
часи у Харкові працювало три установи куди його
могли передати. Це – музей Слобожанщини, який в
роки окупації утворювали: історичний, краєзнавчий,
антирелігійний та музей революції (нині – Харківський
історичний музей ім. М. Ф. Сумцова), Харківський
український художній музей (нині – Харківський
художній музей) та Художній салон при Харківському
художньому інституті, що почав працювати взимку
1942 р [21, с. 4]. Харківська міська управа планувала
об’єднати усі художньо-мистецькі установи в єдиний
Харківський національний художній музей. Але ця
ідея так і залишилась на папері. Долаючи труднощі
окупаційного існування музей Слобожанщини та
Харківський український художній музей де-факто
функціонували окремо. Перебуваючи у жалюгідному
стані, фонди цих установ піддавались періодичному
розграбуванню шляхом розбійного мародерства та
цілеспрямованих санкціонованих і несанкціонованих
реквізицій з боку гітлерівців. Сучасні співробітники
історичного музею підрахували, що «загальна кіль
кість знищених предметів, що належали історичному,
краєзнавчому музеям та Музею Революції, переви
щувала 300 тисяч одиниць» [24 – 25]. У серпні
1943 року при відступі німців з Харкова була вивезена
велика частина етнографічних та образотворчих
матеріалів XVII – XX ст. Напередодні визволення
Харкова 13 серпня 1943 р. будівлю художнього музею
було спалено. У вогні загинула майже уся вціліла
колекція. За оцінками радянських експертів загальна
вартість цінностей втрачених усіма харківськими
музеями за період окупації становила понад півтора
мільярди карбованців [6, арк.1].
В 1945 році до історичного музею були повернуті,
розшукані бійцями Червоної Армії в місті Цедінін
(Бранденбурзька провінція), декілька музейних пред
метів, вивезених окупантами під час війни, але портрет
Мазепи до їх переліку не входив.
Навряд чи Г. Яценко спромігся передати портрет
Мазепи взимку 1942 р. Адже сувора зима, відсутність
надійної охорони та належного опалення створювали
ризик фізичного знищення, або привласнення цього без
цінного експонату. Невдала травнева спроба ПівденноЗахідного фронту визволити Харків створювала додат
кові ризики… Ретельне вивчення номерів «Нової
України» не виявило бодай би якихось відомостей
про факт передачі картини. Можна припустити, що
окупанти обов’язково використали і розтиражували б
цю подію як прояв турботи про відродження духовних
надбань українського народу. Між тим журналісти
обмежувалися короткими загальними репортажами про
роботу картинної галереї та музею Слобожанщини,
художнього інституту де копіювались окремі картини
та експонувались головним чином антибільшовицькі
виставки, в контексті німецької пропаганди [9].
Серед газетних шпальт ніби губиться прізвище
і П. Курінного, якого згодом призначать на посаду
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заступника директора Краєвого музею первісної
та стародавньої історії у місті Києві. На сторінки
«Нової України» жодного разу (за весь подальший
період окупації Харкова) не потрапить Г. М. Яценко,
який багато років зберігав цю унікальну картину.
Незрозумілим залишається і той факт, що німецька
окупаційна влада фактично не звернула на цю
знахідку ніякої уваги. В цьому контексті виникає
кілька цілком закономірних запитань: що за портрет
зберігала родина Яценків і куди він міг подітись,
адже радянська армія вперше увійшла до Харкова
у середині лютого 1943 року? Якщо харківський
портрет гетьмана аутентичний, то як він потрапив до
Яценків? Попри скупі відомості про сам портрет, можна
зробити припущення що він опинився у Харкові не
випадково. Складно сказати чи був Іван Степанович у
столиці Слобідської України, але достеменно відомо
про обрання 48-річного генерального осавула Мазепу
на Коломацькій раді 4 серпня (25 липня) 1687 р.,
гетьманом Війська Запорозького. Цілком імовірно,
що в ході, або ж напередодні старшинської ради
хтось з художників написав ескіз, чи готову картину з
натури, яка (зважаючи на близькість місця проведення
Коломацької ради) опинилась саме у Харкові. Хто
такі Яценки і чи мають вони якийсь стосунок до
серпневого епізоду обрання гетьмана і чи належали до
якогось з Слобідських козачих полків – залишається
відкритим. Втім, це не важливо. Родині Яценків картину
із зображенням Мазепи міг подарувати, або передати
на зберігання хтось із старшини і напередодні, або ж
після Полтавської битви. Нарешті хтось з предків цього
славного роду міг просто переселитись до Харкова і
там зберігати портрет багато років. Плануючи передати
картину Музею Слобожанщини, Яценки вважали за
доцільне влаштувати справжню піар-акцію. Тому не
випадково, що цей крок висвітлила місцева преса,
та був залучений експерт – Петро Курінний, котрий
і здійснив попередній аналіз даного артефакту. У
будь-якому випадку така версія вказує на неабияку
історичну цінність полотна намальованого очевидно
ще за життя Івана Мазепи, адже навряд чи рядова
картина привернула б стільки уваги окупаційних масмедіа. Між тим парадокс полягає в тому, що Яценки
так і не передали картину до Музею Слоюожанщини.
Принаймні, про це авторитетно заявила його спів
робітниця – О. А. Желтобородова, в ході особистої
розмови з автором статті. Таку ж саму відповідь
дали і працівники Харківського художнього музею –
В. І. Кацай та С. А. Волошкіна. До речі, саме В. Кацай
та С. Волошкіна (які є фахівцями з даного періоду)
у своїх статтях детально описали окупаційні будні
Харківського художнього музею [4; 10]. Таким чином,
вищеописаний портрет Мазепи жодний з міських музеїв
в період окупації не отримував і не виставляв для показу
відвідувачам.
Загалом з 400 тис. експонатів харківських музеїв,
після визволення залишилось лише 8 тис [6, арк. 1]. З
метою відновлення втрачених фондів, з кінця вересня
1943 р., музейники почали роботу спрямовану на збір
експонатів, які опинились у державних установах та
приватних колекціях харків’ян. Але станом на той
період, харківський портрет Мазепи вже безслідно
зник. Навіть станом на сьогодні серед старовинних
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артефактів, що зберігаються в Харківському історич
ному музеї та мають стосунок до персони І. Мазепи,
його портрети не зазначені [24].
Відсутність живописного образу гетьмана у
харківських музеях, залучення його до організованих
і проведених виставок свідчить лише про те, що
він залишився в родині Яценків, був знищений в
окупованому Харкові, або ж в той чи інший спосіб
був кимось привласнений. До числа претендентів на
примусову експропріацію можна віднести співробітників
Оперативного штабу А. Розенберга, який відповідав за
пошукові та евакуаційні операції, пов’язані з архівами,
бібліотеками та музеями на окупованих територіях. Ці
люди здійснювали офіційне привласнення матеріальних
цінностей, які мали поповнити культурну скарбницю
Третього Рейху. Однак дослідити цей напрямок прак
тично неможливо, адже, попри німецький педантизм
обліку та фіксації, окупаційні документи майже повністю
втрачені. Та мізерна кількість німецьких документів,
яка зберігається у 403 фондах ДАХО не має жодного
стосунку до реквізиційних реєстрів українських музейних
експонатів [1]. Що стосується документів які зберігаються
в архівах ФРН, то вони практично недоступні у зв’язку
з тим, що німецька сторона вкрай неохоче йде на
співпрацю з українськими вченими, обмежуючись лише
надсиланням класичних бюрократичних довідок.

Гілея

Нічого невідомо про показ харківського портрету
гетьмана на численних виставках, організованих пред
ставниками діаспори та українського еміграційного
істеблішменту, що опинився за кордоном після Другої
світової війни. Таким чином, якщо П. Курінний дійсно
деякий час володів цим артефактом, то, під впливом
об’єктивних чинників, втратив його у вирі воєнних
подій 1942 – 1945 рр.
Інша версія походження і таємничого зникнення
харківського портрету Івана Мазепи, пов’язана з точним
копіюванням автентичної картини гетьмана за імперської
доби. Одним з найбільш вірогідним автором вдалої
портретної репродукції міг бути відомий харківський
художник Сергій Васильківський (1854 – 1917). Як
відомо, Сергій Іванович спеціалізувався головним чином
на виконанні українських пейзажних сюжетів, інколи
приділяючи увагу портретам та карикатурам [15]. Саме
Васильківський разом з Миколою Самокишем (1860 –
1944) є фундаторами школи українського історичного
живопису. Самокиш і Васильківський у 1909 р. створили
художній альбом «З української старовини». З-під
пензля С. Васильківського вийшла чи не найбільша
кількість картин присвячених козацькому періоду
української історії. Серед них такі відомі як: «Козак
Голота» (1901), «Вибори полковником М. Пушкаря»
(1903), «Козачий пікет» (1889), «Козаки в степу» (1890 –
поч. XX ст.), «Запорожець у дозорі» (1899), «Козак у
степу» (бл. 1905), «Похід козаків» (1917) тощо.

Курінний Петро Петрович

Більш
перспективним
напрямком
пошуку
харківського портрету Івана Мазепи є діяльність Петра
Курінного, який, як зазначалося вище, виступив у ролі
оцінювача даного артефакту. Як відомо з біографічної
довідки, Курінний через невеликий проміжок часу
був переведений до Києва. Саме він у 1943 р. супро
воджував потяг з фондами українських музеїв, які
окупанти вивозили до польського Кракова, а з часом
до німецького Гохштадта. Відтоді Курінний проживав
у Німеччині, де у 1945 р. став співорганізатором
Української вільної академії наук (УВАН), та доволі
знаним вченим серед українських еміграційних кіл
[Детальніше див. 14]. Теоретично Курінний міг зали
шити собі портрет гетьмана Мазепи, особливо якщо
взяти у розрахунок його історичну цінність. Не
виключено що він перевіз його спочатку до Києва, а
потім до Польщі та Німеччини. Однак серед переліку
речей та документів особового фонду П. Курінного
УВАН про портрет І. Мазепи немає жодної згадки
[2]. Можливо причина відсутності художнього образу
гетьмана пояснюється тим, що дві третини матеріалів
зібраних П. Курінним загинула, а її власнику вдалося
зберегти лише четверту її частину
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Життєві обставини (хвороба сина та передчасна
смерть коханої) змусили Васильківського повністю
присвятити себе живопису. У пошуках сюжетів він
пішки обійшов майже усю Харківщину. Полтавщину,
спускався Дніпром до Запорожжя, побував на Кубані.
Це дозволило йому зосередитись на двох мистецьких
жанрах козацтво та сільські пейзажі. Для створення
правдивих акварельних образів козаків та старшини
(не кажучи вже про портрети історичних осіб),
Васильківський співпрацює зі своїм земляком Дмитром
Яворницьким (1855 – 1940), який, вивчаючи історію
запорозьких козаків товаришував з відомим меценатом
та збирачем українських старожитностей Олександром
Полем (1832 – 1890). До речі, саме Яворницький писав
історичні коментарі до репродукцій картин, що увійшли
до збірки «З української старовини».
Найпродуктивніший період творчості художника
припадає на час перебування у Харкові 1888 – 1917 рр.
саме тут були написані найзнаменитіші картини, в
тому числі і його «мазепіана». Творчий доробок Сергія
Івановича (який нараховує близько 3000 полотен)
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вражає. Перед смертю він заповів 1340 картин Музею
Слобідської України, та майже півтори тисячі передав
Харківському художньому музею [15]. Його внесок
в українське мистецтво неоціненний. Тому не дивно,
що саме Васильківський вважається найвидатнішим
українським художником імперської доби. «Васильків
ський у живописі – це як Шевченко у поезії», – кажуть
сучасні митці.
У 1912 р. на другій персональній виставці в Харкові,
Васильківський представив 27 акварельних зображень
історичних діячів, серед яких: Б. Хмельницький,
П. Дорошенко, В. Кочубей, П. Могила та І. Мазепа. При
написанні своїх полотен Васильківський використовував
не тільки фантазію, але й реальні художні сюжети, які
дивом збереглися з козацьких часів як за кордоном так
і в Україні. Серед історичних персоналій особливе
місце посідають образи Івана Мазепи. Мабуть з усіх
художників, які зосереджували увагу на зображенні цієї
постаті, Васильківський є абсолютним рекордсменом.
До нас дійшла знаменита картина гетьмана, зображеного
у повний зріст, яка нині зберігається у Національному
художньому музеї України. Згідно оцінки мистецтво
знавців згадане полотно С. Васильківський створив на
основі картини 1706 р. німецького художника Мартіна
Бернігерота (1670 – 1733). Окрім того у фондах Лебе
динського міського художнього музею зберігається так
званий «Помилковий портрет гетьмана Івана Мазепи»
(1900), – зазначає О. Ковалевська [13, с. 17 – 18].

Спеціальний випуск

Документально підтверджено втрата трьох художніх
полотен Міської картинної галереї Харкова під час
нацистської окупації. Одне з них присвячене Богданові
Хмельницькому, а два інших – Іванові Мазепі [5, арк. 12,
19].
Вартість кожної з картин Мазепи, мистецтвознавці
оцінили в 1000 крб., Б. Хмельницького в 5000 крб.
Архівні документи вказують, що одна картина худож
ника з зображенням Мазепи (розмір 174 х 93) була
вивезена німцями, інша (розмір 174 х 89) згоріла [5,
арк. 12, 19].
Варто звернути увагу, що зниклі картини значно
більші, аніж та, що зберігається у Національному
художньому музеї України. Всього ж німці вивезли
44 картини С. Васильківського. Близько десяти з них
були присвячені періоду козаччини. Їх оціночна вартість
(станом на 18 червня 1944 р.) коливалась від 15 до
20 тис. крб. [5, арк. 4-5, 12].
Полотна Васильківського (у якості іконографічного
першоджерела) цілком могли використовувати майстри
Харківського художнього інституту: Козик, Добро
нравов, Кіяшко, Жеваго, які, як писала у листопаді
1942 р. газета «Нова Україна», виготовляли літографії,
шкільні портрети та календарі із зображенням видатних
персоналій України, до числа яких входив і Іван Мазепа
[9, с. 4].
Таким чином Сергій Васильківський цілком міг
бути причетний до створення харківського портрету
гетьмана, який став відомий широкому загалу на
початку 1942 р. Цілком імовірно, що у буремні роки
української національної революції та громадянської
війни це полотно могло потрапити до родини Г. Яценка
і стати з часом сімейною реліквією. А отже анонсована
у січні 1942 р. картина – копія, або ж одне з полотен
С. Васильківського присвячена зображенню гетьмана
Івана Мазепи. Цю думку (але без зазначення автора
полотна) висловив і вітчизняний мазепознавець Сергій
Павленко, який вважає портрет Мазепи однією з копій
створених у позаминулому столітті. Якщо це дійсно так,
то описана нами історія харківського портрету гетьмана
бере свій початок у кін. XIX – на початку XX ст., а не в
кінці XVII ст., на чому, мабуть, наполягав Г. М. Яценко.
Мабуть тому німецька влада і не стала робити сенсації
зі знайденого артефакту підносячи його до рівня
національної ваги.
Однак, в той же час, не можна відмовлятись від
стародавньої автентичності цього безцінного полотна,
яке нацисти могли вивезли до Німеччини.
Не слід відкидати і версії пов’язаної з ризикованим
кроком П. Курінного, котрий штучно занизивши
його цінність, цілком міг привласнити портрет собі
з метою збереження унікального і безцінного образу
Івана Мазепи, який, судячи з усього, загинув у вирі
воєнних лихоліть спричинених подіями Другої світової
війни.
Отже, незважаючи на велику кількість і сторичних і
мистецьких лакун, харківський портрет гетьмана Івана
Мазепи є одним з загадкових і втрачених полотен, яке
має увійти до загального реєстру відомих художніх
образів присвячених цій історичній особі.

Портрет гетьмана Івана Мазепи. 1900 р.
Фанера, олія. 36,3 х 23,7.
Художник С.В. Васильківський
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Додаток 1
[16, с. 4]

Гілея

та генерального осавула при гетьманові Самойловичу.
Останні – за часів обрання на гетьмана 1687 р. На цих
портретах гетьмана зображено або вродливим, повним
сили козаком у кунтуші й жупані (портрет збірки
Бутовичів), або поважним старшиною.
Інспектор Охорони Пам’яток Культури проф. П. Ку
рінний повідомив, що хоч виявлений портрет всебічно
і досконало ще не вивчений, але попередні результати
свідчать, що він належить до пізніших портретів
(саме другої групи – «без гетьманських клейнодів»)
і час його написання можна орієнтовно визначити
1680 – 1687 роками – тобто періодом перебування
Мазепи в рангу генерального осавула. Щодо авторства
є деякі припущення, але стверджувати щось певне –
зарано.
Цей родинний сувенір п. Яценко має намір передати
у власність Музеєві Слобожанщини.
Список використаних джерел

Як тепер виявилось, у Харкові, в родині Г.М. Яценка
багато років зберігався родинний оригінальний портрет
гетьмана Івана Мазепи.
Через те, що портретів славетного поборника
української самостійності збереглося до наших часів
і взагалі відомо дуже мало, цей портрет має неабияку
цінність.
Всі відомі портрети гетьмана Мазепи за зовнішніми
ознаками можна розділити орієнтовно на дві групи.
До першої групи належать портрети гетьмана, на
яких його зображено «з гетьманськими клейнодами»
(панегіричний портрет-гравюра Київської Духовної
Академії роботи українського майстра Мігури 1706 р.,
портрет олією Шведської Королівської Гріпсгольмської
галерії).
До другої групи належать портрети «без гетьман
ських клейнодів» (портрет з хорів Лаврської церкви,
портрет московського міністерства а Закордонних Справ,
портрет збірки Бутовича).
Портрети першої групи можна безпомилково
датувати періодом від 1687 р. (час обрання на гетьмана)
до 1709 р., коли всі портрети стали нищити за наказом
царя. На цих портретах Мазепа – вродливий лицаркозак з вусами, з булавою в руках та орденом Андрея
Первозваного на грудях.
Дещо складніше визначити дату написання портретів
без клейнодів. Перші з них могли бути написані під час
перебування Мазепи на посадах військового товариша
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Кharkivski picture of hetman Ivan Mazepa
The article analyzes the history undisclosed artistic artifact – the portrait of Ivan
Mazepa, the appearance of which was reported in occupying the Kharkiv newspaper
«New Ukraine» in first of all 1942. The author admits that this painting could have
been written in the end of XVII – beginning of XVIII century, or to be an exact copy,
created by Kharkov artist Sergey Vasilkovsky
Key words: newspaper «New Ukraine» hetman, a historical portrait, scientific
source, the German occupation, the occupying power, art exposition.
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Полкова і сотенна старшина
у присяжному списку Гадяцького полку
1718 року
У статті розглядається інформативні можливості присяжного списку
Гадяцького полку 1718 року для дослідження полково-сотенної старшини
даної адміністративно-територіальної одиниці Гетьманщини. Дане джерело
дозволяє уточнити роки перебування окремих полкових і сотенних старшин на
своїх посадах, вносить нові дані для дослідження їхньої генеалогії, подає незнані
до цього персоналії з когорти сотенних урядників.
Ключові слова: присяжний список, полкова старшина, сотенна старшина.

На сьогоднішній день однією з нагальних потреб
української історичної науки є введення до наукового
обігу обліково-статичної документації часів козацької
держави. Це дозволить в певній мірі відтворити
персональний склад гетьманських полків, його кіль
кісний потенціал, соціальну стратифікацію, а також,
що не менш важливо, генеалогічну складову. Частково
дати відповідь на поставлені питання зможуть присяжні
списки населення Гетьманщини, в яких фіксувалися за
становою приналежністю імена та прізвища осіб, які
засвідчили вірність потенційному або новому монарху
Російської імперії.
Попри те, що за останнє десятиріччя матеріали
присяг активно залучаються до наукового обігу як
в Україні [23; 21; 19; 18; 17; 20], так і в Росії [22],
спеціальних публікацій присвячених цьому різновиду
обліково-статистичної документації є дуже обмаль. Як
правило, на особливості продукування даних джерел,
їхнього інформативного потенціалу, зверталися упоряд
ники, які готували до друку той чи інший присяжний
список, або вчені-історики, що готували до них
передмови [13, с. 5–21; 7, с. 22–25; 16, с .3–10; 10,
с. 3–9; 1, с. 3–13; 27, с. 5–20; 28, с. 4–7; 42, с. 8–34;
12, с. 35–44]. Винятком із загальної тенденції є хіба
І. Кривошея, яка в спеціальних студіях, присвячених
саме присягам, окреслила їхню інформативну складову,
значення цього корпусу джерел для дослідження
персонального складу урядової та неурядової старшини
Гетьманщини [9, с. 3-11]. Тому, зважаючи на вузькість
історіографічної традиції висвітлення інформативного
потенціалу даних джерел, на прикладі присяжного
списку мешканців Гадяцького полку 1718 року в даній
публікації буде здійснена спроба охарактеризувати
полково-сотенний склад цієї адміністративно-терито
ріальної одиниці Української держави.
Полкова старшина в публікованому джерелі
представлена у повному складі: полковник Михайло
Милорадович, полкові суддя Григорій Граб’янка, писар
Олександр Ситенський, осавул Мартин Штишевський
та хорунжий Іван Піщанський [25, арк. 3, 33]. Як видно,
даний порядок не відображає полкову управлінську
ієрархію, а поданий довільно. Не будемо зупинятися
на особливостях їхнього урядування, а зосередимо
увагу на внесок присяжного списку 1718 р. для дослід
ження персонального складу даної категорії полкової
еліти.
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Загалом, варто відмітити, що для урядування
М. Милорадовича, О. Ситенського та М. Штишевського
дане джерело є мало інформативним. Присяга Гадяць
кого полку 1718 р. лише зайвий раз підтвердила вже
озвучену в історичній літературі тезу про заміщення
саме ними посад гадяцького полковника, полкових
писаря та осавула [6, с. 315, 544; 8, с. 656, 767]. Цінну
інформацію подає присяга про полкових суддю Григорія
Граб’янку та хорунжого Івана Піщанського. Щодо до
останнього, то присутність І. Піщанського у присяжному
списку 1718 р. дозволяє в значній мірі відкоригувати
його перебування на даній посаді. Так, наприклад,
В. Кривошея зазначав, що дана особа була гадяцьким
полковим хорунжим у 1722 – 1724 рр. [8, с. 584]. Як
бачимо, принаймні нижня хронологічна межа його
урядування потребує уточнення.
Куди більш цікаві дані подає присяга про гадяцького
полкового суддю Григорія Граб’янку. Здавалося б,
в контексті відомого літопису Граб’янки, авторство
якого приписують саме даній персоні, ця особистість
є достатньо вивченою. Однак, у даному випадку
присяжний список дозволяє не лише внести нові
дані в біографію Г. Граб’янки, а й спростувати вже
наявні. Мова йде про батька полкового судді, який,
як видно з джерела, був зовсім не Іваном, а Захарієм.
Двічі у даному присяжному списку (під друкованим
текстом присяги та безпосередньо у іменному реєстрі)
присутній власноручний підпис майбутнього гадяцького
полковника, який має усталену форму: «Григорий
Захариевич Кграбянъка, судия полку Гадяцкого» [25,
арк. 3, 33]. Потрібно зауважити, що це є чи не єдиним
підписом цього полкового урядника, де згадується його
батько. Автентичність підпису Г. Граб’янки (з незнач
ними варіаціями) підтверджується його власноручними
автографами на пізніших документах. Як приклад,
можна навести підпис Григорія Граб’янки на донесенні
гетьману Данилу Апостолу від 21 січня 1729 р. [32,
арк. 3, 6зв.], графологічні особливості якого є подіб
ними до автографу Граб’янки в присяжному списку
Гадяцького полку 1718 р. А це означає, що дану особу
правильніше буде величати не Григорієм Івановичем, а
Захарійовичем.
Насправді, на сьогодні немає достатньо доказових
даних про батька Григорія Граб’янки. Вочевидь, ведена
О. Лазаревським [11, с. 54] і невдовзі підхоплена
В. Модзалевським [14, с. 328], звістка про походження
цієї непересічної особистості від козака Івана, була «за
чисту монету» сприйнята в історичній традиції. Однак,
доказової бази про спадковість Григорія Граб’янки
саме від Івана Граб’янка не наведено жодних. Зокрема,
В. Модзалевський при характеристиці батька майбут
нього гадяцького полковника обмежився доволі лаконіч
ною згадкою: «Иван Грабянка, жил во 2-ой половине
XVII века» [14, с. 328]. Тут відсутня посилання на
джерело та обґрунтування його родинної приналежності
до Григорія Граб’янки. Одначе, цього було достатньо,
щоб стереотип про походження автора відомого літопису
саме від згаданого козака Івана надійно закріпився в
історичній науці, тоді як інших документальних свідчень
з цього приводу жодних не знайдено. Лише В. Пришляк
[24, с. 550], як гіпотезу висунув його походження від
козака Уманського полку Івана, який згадується у реєстрі
Війська Запорозького 1649 р. [26, с. 205]. У той же час
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наведена в присяжному списку Гадяцького полку 1718 р.
інформація дозволяє поставити генеалогію Григорія
Граб’янки під сумнів.
Варто зауважити, що перелік полкової урядової
вертикалі на цьому не закінчується. Завершальним
«автографом» в списку управлінської еліти Гадяцького
полку є підпис Григорія Цюпки, який закривав перелік
полкової старшини своєю посадою «прапорщика
полкового гадяцького» [25, арк. 3, 33]. До сьогодні
в українській історичній науці немає сталої думки
про сутність уряду полкового прапорщика, так і
інформацію про особу Григорія Цюпки. В. Заруба
відзначив, що Цюпка в період з 1717 по 1735 р. був
гадяцьким полковим хорунжим [6, с. 521]. Проте, як
можна побачити, цей уряд займав Іван Піщанський. З
іншого боку, теза В. Заруби про «хорунжество» Григорія
Цюпки має під собою певне підґрунтя. Як дослідила
В. Панашенко, в часи гетьмана Івана Скоропадського
в кожному полку було два хорунжих: старший
хорунжий – оберігав великий прапор (корогву), та
другий хорунжий – відповідав за малий прапор (значок)
[15, с. 345]. В. Дядиченко однозначно трактував, що на
першу половину 20-х рр. XVIII ст. старшим хорунжим
Гадяцького полку був Іван Піщанський, а молодшим
Григорій Цюпка [4, с. 233]. Своє бачення щодо посади
полкового прапорного висловив В. Горобець. На думку
історика, дана посада відповідала аналогам уряду
генерального бунчужного [2, с. 48; 3, с. 17].
Загалом, потрібно відмітити, що Григорій Цюпка
займав посаду гадяцького прапорщика до 1731 р. Про
його самого в джерелах відомості доволі скупі та
уривчасті. Зокрема, відомо, що він перебуваючи на
даній посаді у 1726 р. проводив слідство стосовно
козацького походження жителя с. Красна Лука Сидора
Бойка (Бойченка) [37, арк. 18зв.]. У такій же іпостасі
Григорій Цюпка перебував і на весну 1730 р. що видно
з його підпису під чолобитною старшини Гадяцького
полку імператриці Анні Іоанівні щодо вибору нового
гадяцького полковника, від 20 квітня 1730 р. [33, арк.
9-9зв.]. Відомо, що він певний час входив до складу
сотенної старшини Гадяцької першої полкової сотні
і на кінець 20-х рр. XVIII ст. займав уряд гадяцького
городового отамана [30, арк. 65]. Проте у листі
гадяцького полковника Г. Граб’янки гетьману за 1731 р,
Григорій Цюпка вже згадується у якості полкового
хорунжого, а не прапорщика [29, арк. 61-62]. Це може
свідчити, що посада полкового прапорщика могла бути
стартовим майданчиком для отримання уряду полкового
хорунжого.
Значний інформативний потенціал містить присяга
про сотенних урядників Гадяцького полку на той час.
Як і у випадку з полковою старшиною, публіковане дже
рело дозволяє уточнити роки урядування сотників цієї
адміністративно-територіальної одиниці Гетьманщини
на даний період, а також розширює коло сотенної
старшини.
Серед сотників Гадяцького полку, які присягнули на
вірність, в присяжному списку присутні відомі особи:
Гадяцької першої (Іван Пирятинський), Грунської
(Григорій Рабчинський), Зіньківської першої (Василь
Роданський (Рожанський)), Ковалівської (Дем’ян Пере
христ (Крамар)), Комишнянської (Данило Неділько) та
Опішнянської сотень (Роман Корицький) [25, арк. 13,
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43, 86, 125, 143]. У той же час в джерелі згадуються
до сьогодні невідомі сотенні очільники. Мова йде про
сотника Гадяцького другої сотні Тимофія Лукашевича
та його наказного лютенського колегу Петра Бойка [25,
арк. 59, 110]. Наведені дані дозволяють доповнити коло
сотенних урядників Гадяцького полку.
Інформативна палітра публікованого присяжного
списку дозволяє провести корекцію років перебування
окремих сотників на своїх посадах. До сьогодні вважа
лося, що Василь Рожанський займав посаду сотника
Зіньківської першої сотні в період з 1723 по 1729 р.,
а ковалівський сотник Дем’ян Перехрист (Крамар)
урядував на своїй посаді в 1716, 1723 – 1730 рр. [6,
с. 153, 407]. Даний присяжний список значно коригує
хронологію урядування даних осіб і засвідчує їхнє
сотництво на 1718 р. [25, арк. 13].
Іноді, часову корекцію сотенного урядування можна
провести на основі опосередкованих свідчень, які
наводяться у джерелі. Доволі показовим у цьому плані
є підпис сотенного старшини Зіньківської другої сотні
Андрія Григоровича наприкінці одного присяжного
тексту, який представлений як «писар сотні Жадковой»
[25, арк. 15]. Цілком очевидно, що у даному випадку
сотня представлена прізвищем свого сотника. Серед
Жадьків1, у приблизно цей час згадується лише сотник
другої Зіньківської сотні Мелетій Жадько, який, згідно
наведених даних, займав уряд сотника в 1723–1730 рр.
[5, с. 142]. Така згадка дозволяє не лише розшири
сотенне представництво на той час, а й уточнити період
урядування Мелетія Жадька на своїй посаді, який
займав куди більше часу, наведеного в історіографії.
Не так комплексно, нажаль, в присяжному списку
Гадяцького полку 1718 р. представлена сотенна
старшина. З наявних семи сотень Гадяцького полку,
які увійшли до архівної справи даної присяги, лише
список Комишнянської сотні подає цілісне сотенне
представництво на цей час [25, арк. 144]. Зокрема,
крім сотника Данила Недільки представлені городовий
отаман м-ка Комишна Назар Гавриленко, а також
сотенні хорунжий Грицько Римаренко, осавул Бакум
Молотенко та писар Гарасим Артемович [25, арк. 144].
Всі інші адміністративно-територіальні одиниці
подають своїх урядників не в повному складі. Так,
Гадяцькі перша та друга полкові сотні мають в своїх
списках крім сотників, згадують осавулів та хорунжих
[25, арк. 43, 59]. Городовий отаман м. Гадяч Іван
Самарський числиться серед когорти сотенної старшини
Гадяцької першої полкової сотні [25, арк. 43]. Крім
нього, сотенна старшина даної сотні представлена
осавулом Іваном Скубко та хорунжим Дмитром
Калином [25, арк. 43]. Гіпотетично, до цього переліку
можна зарахувати ще городового писаря Остапа
Григоровича, який відразу поданий у сотенному реєстрі
після вказаних урядників [25, арк. 43]. Зважаючи на
тенденцію сумісництва посад міського і сотенного
1
Зіньківськими двома сотнями певний час управляла
сотенна династія Жадьків: Жадько Мелетій (1723 – 1730 рр.,
згідно наших даних, займав цю посаду ще у 1718 р.) (Зіньківська
друга сотня); Жадько Данило Мелетійович (1736 – 1744 рр.)
(Зіньківська перша сотня) та Жадько Федір Данилович (1757–
1781 рр.) (Зіньківська друга сотня) та Жадько Яків (1760 р.)
(Зіньківська перша сотня). (Див. Заруба В. М. Адміністративнотериторіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у
1648 – 1782 рр. – Дніпропетровськ: Ліра, 2007. – С. 142.).
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писарства, яке побутувало на то час (наприклад,
сотенний писар Опішнянської сотні Олександр Семенов
у присяжному списку 1718 р. поданий у двох іпостасях:
писар Опішнянської сотні і городовий писар м-ка
Опішня [25, арк. 14, 86]), цілком ймовірно що згаданий
городовий гадяцький писар міг обіймати уряд його
сотенного аналогу. Гадяцька друга полкова сотня крім
вище представленого сотника Тимофія Лукашевича,
подає сотенне представництво у складі хорунжого Івана
Зіїченка та осавула Павла Андрійовича [25, арк. 59].
Таке саме число сотенної старшини подає список
Опішнянської сотні з тією лише різницею, що замість
осавула тут присутній писар [25, арк. 86]. Персонально
сотенні урядники (крім сотника Романа Корицького)
представлені городовим опішнянським отаманом
Мойсеєм Клименком, хорунжим Петром Сухомлином
та писарем Олександром Семеновим [25, арк. 86].
Останній, як вже зазначалося, за сумісництвом обіймав
посаду ще городового писаря [25, арк. 14]. По одному
представнику місцевої влади (без врахування сотника),
відобразилися у складі першої Зіньківської (писар Іван
Мітлинський), Лютенської (писар Григорій Потапієв) і
Грунської (городовий отаман Іван Рогальський) сотень
[25, арк. 15, 110, 125]. Взагалі єдиним представником
сотенного урядництва був писар Зіньківської другої
сотні Андрій Григорович [25, арк. 15].
Наведені у присяжному списку дані сотенного
чиновництва подають до сьогодні загалом невідомі
особистості, що дозволяє суттєво розширити персо
нальний склад сотенної старшини Гадяцького полку на
першу чверть XVIII ст. Певні відомості про біографії
даних сотенних урядників можна довідатися із джерел.
Зокрема, встановлено, що писар Комишнянської
сотні Григорій Артемович мав прізвище Росинський,
який на другу половину 20-х рр. XVIII ст. перебував
за сумісництвом на посадах городового писаря м-ка
Комишна і Комишнянської сотні [31, арк. 25зв.].
Городовий отаман м-ка Опішня Мойсей Клименко
був пізніше наказним опішнянським сотником (1725,
1729 рр.) [39, арк. 10; 41, арк. 349]. Як зазначав
В.Кривошея, М.Клименко був гадяцьким полковим
осавулом (1729–1735 рр.) [8, с. 404]. Олександр Семенов
станом на 1725 р. надалі за сумісництвом обіймав
посади писарів Опішнянської сотні та м-ка Опішня
[38, арк. 416]. Рогальський Іван на посаді грунського
городового отамана перебував по 1723 р. (у 1724 р.
згадується вже як бувший отаман) [35, арк. 4зв.; 36,
арк. 49]. Згідно ревізії козаків і посполитих Грунської
сотні (1725 р.), згадується серед городового заможного
козацтва [41, арк. 300]. Писар другої Зіньківської сотні
Андрій Григорович згадується на займаній посаді у
1728 р. [30, арк. 5]. У наступному 1729 р. позначений як
писар м. Зіньків [34, арк. 58зв.].
Побіжно дане джерело проливає світло на
колишніх урядників Гадяцького полку. Мова йде про
колишнього ковалівського сотника Опанса Кицеша та
гадяцького міського отамана Івана Десятинника. Ці
два представники колишніх сотенних адміністрацій
згадуються серед переліку полкових старшин [25, арк.
33, 34], що може свідчити про їхній авторитет серед
полкової еліти попри те, що вони вже були відсторонені
на той час від урядування. І коли прізвище колишнього
сотника відоме в українській історичній науці, то
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ім’я Івана Десятинника серед сотенної адміністрації
зустрічаємо чи не вперше. Його прізвище згадується
у джерелах на середину – другу половину 20-х рр.
XVIII ст. (1726 – 1727 рр.) у зв’язку з виплатою ним
податку за утримання млина на Гадяцькій греблі [39,
арк. 19зв.; 40, арк. 8зв.].
Підсумовуючи вище зазначену інформацію, можемо
констатувати надзвичайну інформативність присяжного
списку Гадяцького полку 1718 р. для дослідження
полково-сотенної старшини. Зокрема, джерело дозволяє
провести корекцію (нижню хронологічну межу) пере
бування тих чи інших старшин на своїх посадах,
спростувати наявні генеалогічні стереотипи в україн
ській історіографії (Г.Граб’янка), ввести до наукового
обігу нові персоналії з когорти сотенних урядників.
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Regimental and squadron officers in the jury list
Hadiach regiment in 1718
In the article the possibility of juror informative list Hadiach regiment
in 1718 to study regimental-centesimal elders of the administrative unit Hetman.
This source allows you to specify some years in regimental officers and centesimal
in office, brings new data to research their genealogy, provides this strange regions
personalities among centesimal officers.
Keywords: juror list, regimental officers, squadron officers.
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Вихідці із Запорозької Січі
у складі козацької старшини
ніжинського полку (60-ті рр. XVII ст.)
Мета запропонованої статті полягає у висвітленні громадсько-політичної
діяльності представників козацької старшини Ніжинського полку 60-х рр. XVII
ст. – вихідців із Запорозької Січі. У процесі дослідження були використані
загальнонаукові та конкретно-історичні методи дослідження: конкретнопошуковий, аналіз та синтез, проблемно-хронологічний, біографічний та
просопографічний. У статті проаналізовано причини і обставини приходу до
влади у Ніжинському полку вихідців із Запорозької Січі, їх громадсько-політичну
та військову діяльність, взаємовідносини з гетьманським та московським
урядом.
З’ясовано, що основною причиною отримання урядів у Ніжинському полку
вихідцями з Запорозької Січі була політична нестабільність, пов’язана з обранням
гетьманом Лівобережної України кошового отамана І. Брюховецького. Для
ніжинських полковників, котрі походили з низового козацтва, були характерні
низький рівень освіти та політичної культури, постійна зміна політичної
орієнтації в залежності від обставин. Прихід до влади гетьмана Д. Ігнатовича
та початок політичної стабілізації в Гетьманщині поклали край урядуванню
січовиків у Ніжинському полку.
Ключові слова: Запорозька Січ, Ніжинський полк, козацька старшина,
ніжинські полковники.

Чорна рада, внаслідок якої в червні 1663 р.
гетьманський уряд посів кошовий отаман Запорозької
Січі І. Брюховецький, спричинив масштабну ротацію
кадрів козацької старшини. На уряди у полках Гетьман
щини були призначені прихильні до новообраного
гетьмана представники низового козацтва. Відтак
владу на місцях часто-густо отримували особи, про
яких літописець Г. Грабянка писав, що вони були «з
гультяйства запорожского наставлены» і «з голоты
ставшы на началах, у крамарей себе дщери их в жены
побравшы, до оных и сами присташа» [18, c. 8].
Природньо, що до Ніжинського полку, як однієї зі
стратегічно важливих військово-територіальних оди
ниць, старшина котрої перебувала в опозиції до І. Брю
ховецького, на урядові посади також були призначені
його прихильники.
Вже в липні 1663 р. ніжинським полковником
був призначений неписьменний запорозький козак «з
голоти» Матвій Микитович Гвинтовка [11, арк. 33; 12,
арк. 1; 15, c. 74; 17, c. 3; 18, c. 8]. Як не дивно, його
кандидатуру підтримали такі «значні» представники
місцевої старшинської еліти, як Р. Ракушка-Рома
новський і Г. Кобилецький, котрі згодом певний час
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виконували обов’язки наказного ніжинського пол
ковника [14, c. 186; 15, c. 74]. Ймовірною причи
ною прихильності Р. Ракушки-Романовського до
М. Гвинтовки стали його проблеми у кар’єрному
зростанні за урядування попереднього полковника
В. Золотаренка [9, c. 67]. Як відомо, після приходу
до влади І. Брюховецького Р. Ракушка-Романовський
посів впливовий уряд генерального підскарбія. Про
його достатньо приязні відносини з М. Гвинтовкою
свідчить лист, датований 5 листопада 1665 р., в якому
генеральний підскарбій неодноразово запевнював ніжин
ського полковника у своїй прихильності [1, c. 51].
Природньо, що М. Гвинтовка всіляко підтримував
політику гетьмана І. Брюховецького. Зокрема, у листо
паді 1663 р. він зустрічав і супроводжував російських
послів, котрі прибули для укладання нової державної
угоди з Військом Запорозьким. 28 листопада полковник
узяв участь у раді, під час якої були підписані
Батуринські статті [30, c. 358, 359].
У вересні 1665 р. М. Гвинтовка у складі великої
делегації на чолі з І. Брюховецьким відбув до Москви
[8, c. 565]. У рамках цього візиту відбулося підписання
Московських статей. Цікаво, що замість неписьменних
полковника та інших представників полкової і сотенної
старшини текст угоди підписав ніжинський полковий
писар П. Самойлович [19, c. 208; 26, c. 365]. Під час
цієї поїздки М. Гвинтовка отримав дворянський титул і
с. Нехаївку Новомлинської сотні Ніжинського полку [18,
c. 8; 26, c. 569; 29, c. 144].
Влітку 1666 р. козаки Переяславського полку,
незадоволені політикою І. Брюховецького, підняли
проти нього повстання. За тривалої відсутності геть
манського ставленика А. Романенка, котрий очолював
переяславську делегацію під час поїздки до Москви,
представники місцевого «значного» козацтва – прихиль
ники колишнього переяславського полковника Я. Сомка,
підбурювані правобережним гетьманом П. Дорошенком,
відмовилися коритися гетьманській владі і почали
самостійно змінювати призначених І. Брюховецьким
старшин. На придушення цього виступу були направлені
козаки Ніжинського полку на чолі з М. Гвинтовкою [14,
c. 191; 13, c. 140]. Під час військових дій лівобережні
полки відкинули прихильників П. Дорошенка від Перея
слава і захопили у полон кількох очільників повстання
[7, c. 86].
Водночас сутички між правобережними і лівобе
режними козаками відбулися на території Південної
Білорусії. Влітку 1666 р. підрозділи Ніжинського
полку були спрямовані до Гомеля [1, c. 125]. У
вересні прихильники П. Дорошенка завдали поразки
лівобережним полкам біля Пропойська – «три милі
гнали, рубаючи й кладучи трупом, під Гвинтовкою,
ніжинським полковником, вбито коня» [30, c. 491].
Щодо адміністративної діяльності М. Гвинтовки,
то 30 липня 1667 р. він видав універсал, котрим надав
у володіння козаків м. Вороніж Петра Бражника і
Карпа Юрковича греблю на р. Осоті у Воронізькій
сотні з дозволом побудувати на ній млин [28, c. 899].
Проте незабаром внаслідок конфлікту з гетьманом
полковник був усунутий зі свого уряду і ув’язнений
[1, c. 162; 8, c. 580; 13, c. 148; 24, c. 112]. Майже рік
він перебував під вартою у Гадяцькій в’язниці, а згодом
був переведений до Ніжинської в’язниці, де залишався
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аж до вбивства І. Брюховецького [2, c. 87 – 88;
7, c. 224].
Його наступником на посаді ніжинського полковника
у жовтні 1667 р. став «полковник запорозьких кінних
козаків» А. Мартинович. Під час перебування при
владі гетьмана І. Брюховецького він був нобілітований
і отримав права російського дворянства [11, арк. 33; 12,
арк. 1; 15, c. 74; 18, c. 8]. Оскільки Московські статті
забороняли обирати полковників без згоди царя, то
А. Мартиновичу довелося звернутися безпосередньо
до Олексія Михайловича з проханням підтвердити свої
повноваження [29, c. 151]. 6 жовтня 1667 р. полковник
видав універсал військовим товаришам Кролевецької
сотні Захарію і Костю Івановичам з дозволом на
отримання прибутків з млина, збудованого ними на
р. Реть. Наступного дня він дозволив Захарію Івановичу
побудувати хутір на його власних грунтах під Кролевцем
[28, c. 899 – 900].
У січні 1668 р. на свято Водохреща у гетьманській
резиденції в Гадячі відбулася таємна рада, на якій був
присутній і А. Мартинович. На раді І. Брюховецький
заявив, що Війську Запорозькому слід розірвати
відносини з Московським царством. Коли присутні на
раді старшини вирішили, що гетьман водить їх в оману
таким несподіваним рішенням, то І. Брюховецький
присягнув на хресті і запевнив у серйозності своїх
намірів, а відтак всі присутні підтримали його. Рада
постановила розірвати будь-які відносини з Москов
ською державою, заручитися підтримкою кримського
хана і вигнати російських воєвод з українських міст [2,
c. 89 – 90; 6, c. 78 – 79; 7, c. 170; 13, c. 192 – 193].
Одразу ж після цієї ради в Ніжинському полку
розпочалася підготовка до антимосковського повстання.
17 січня 1668 р. о 6 годині вечора А. Мартинович
прислав до ніжинського воєводи І. Ржевського сотника
Я. Самойлова з повідомленням про рішення ради у
Гадячі [10, c. 181]. Воєвода неодноразово повідомляв
царський уряд про те, що на околицях Ніжина почалося
стихійне покозачення населення, вказуючи, зокрема:
«Нежинского уезду в пригородах мещане и уездные
люди, которые в переписных книгах написаны,
непослушны и переписались в козаки мало не все …
никаких доходов не дают и впредь платить не хотят
и зачинают бунт». У відповідь на претензії воєводи
з цього приводу А. Мартинович заявив лише, що «в
полку люди надобны». 22 січня 1668 р. полковник
увів до Ніжина козаків Батуринської, Конотопської,
Новомлинської, Кролевецької, Спаської, Глухівської
і Веркіївської сотень, пояснивши І. Ржевському свої
дії наказом гетьмана. Масштаби мобілізації козаків
були настільки значними, що воєвода повідомив про
те, що А. Мартинович «навел козаков незчисленно
много, на каждом дворе стоит по двадцяти и більше»,
і від них слід очікувати «шатости и всякого дурна».
На запитання воєводи, чому місцеве населення масово
записується в козаки, полковник відповів, що «люди
в Малороссийских городах вольные, вольно мужикам
в козаки писаться» [2, c. 18 – 19, 23, 25; 22, c. 111; 27,
c. 294].
Одразу ж після цього козаки почали військові дії і
двічі намагалися взяти штурмом Ніжинську фортецю, в
якій закріпився І. Ржевський разом зі своїми стрільцями.
Вони здійснили підкоп під вежею Веселухою, засипали
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фортечний рів і розкопали Покровський земляний вал
[29, c. 158]. Невдовзі стрільці воєводи І. Ржевського
почали відчувати брак харчів, ліків та озброєння
[10, c. 182]. Київський воєвода П. В. Шереметьєв у
своїх донесеннях до Москви запевняв, що в Ніжині
залишилося мало продовольства, а тому залога не
протримається довго [4, c. 24].
З метою досягнення перемир’я у березні
1668 р. до Ніжина прибув стряпчий В. Тяпкін. На
зустрічі у єпископа М. Филимоновича, на якій були
присутні А. Мартинович, переяславський полковник
Р. Думитрашка, генеральний суддя П. Забіла, москов
ський посланець від імені царя наказав припинити
«козацьку зраду». Не знайшовши підтримки, стряпчий
наказав єпископу Мефодію проклясти причетних до
бунту козаків та старшин [10, c. 182].
Облога Ніжинської фортеці була знята лише
8 вересня 1668 р. російським військом на чолі з
Г. Ромодановським. Козаки і ніжинські міщани, які
оточували фортецю, при його появі відступили [4,
c. 24]. Сам А. Мартинович після невдалої облоги втік на
Правобережжя до гетьмана П. Дорошенка.
Упродовж 1668 р. уряд ніжинського полковника
посідали кілька осіб. На початку 1668 р. з’явився
новий претендент на посаду ніжинського полковника –
запорізький ватажок Соха, котрий прибув на Сіверщину
з січовиками, які підтримали антимосковське повстання.
За нез’ясованих обставин Соха захопив уряд ніжин
ського полковника, але був убитий на козацькій раді
8 червня разом з гетьманом І. Брюховецьким [14,
c. 193, 215].
На короткий час посаду ніжинського полковника
у червні 1668 р. посів кошовий отаман Запорізької
Січі І. Сірко [15, c. 74]. Після нього уряд ніжинського
полковника отримав ще один запорізький ватажок
М. Рябуха. Під час свого нетривалого урядування він
встиг 19 серпня 1668 р. видати оборонний універсал
Максаківському Спасо-Преображенському монастирю на
маєтності [11, арк. 33; 12, арк. 1; 23, c. 18; 28, c. 902].
Проте вже восени 1668 р. разом з військами
П. Дорошенка на Ніжинщину повернувся А. Марти
нович. У листопаді полковник, виконуючи доручення
правобережного гетьмана, намагався захопити Ніжин і
в одному з боїв отримав поранення [18, c. 9; 21, c. 109;
29, c. 162]. 17 грудня 1668 р. він узяв участь у раді
старшини трьох сіверських полків, на якій був обраний
гетьман Д. Ігнатович [5, c. 46; 7, c. 228]. Остання згадка
про діяльність А. Мартиновича датована 31 грудня
1668 р., коли він видав універсал, яким дозволив
козакам Новомлинської сотні Опанасу Кириченку та
Івану Омельченку зайняти греблю і збудувати млин
під с. Шабалинів [11, арк. 33; 12, арк. 1; 28, c. 901].
Обставини його зміщення з уряду і подальша доля
залишаються невідомими.
Наступним ніжинським полковником став син
колишнього полковника В. Золотаренка Євстафій,
котрий згадувався у джерелах також як Остап Васю
тенко і Черемис. Він розпочав військову службу у
1649 р. як реєстровий козак Черкаського полку, а в
1667 р. був обраний кошовим отаманом Запорозької
Січі [13, c. 159; 20, c. 177]. Достовірні згадки про його
урядування в Ніжинському полку належать до початку
1669 р. [11, арк. 33; 12, арк. 1 зв.; 15, с. 74].
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Новообраний полковник мав певні зв’язки з право
бережним козацтвом і наказним гетьманом Г. Доро
шенком, оскільки джерела містять згадку про те, що
«Нежинский полковник Золотаренко живет с тем
Григорьем в совете и о всяких делах списывается»
[2, c. 109]. Про взаємини між П. Дорошенком та
Є. Золотаренком свідчить лист правобережного гетьмана
до ніжинського полковника від 4 січня 1669 р., в
якому він повідомляв про перемогу над запорозьким
кошовим отаманом П. Суховієм і татарами [3, c. 7].
Проте вже незабаром Є. Золотаренко був усунутий
Д. Ігнатовичем з посади, а ніжинським полковником
був обраний П. Уманець [3, c. 10; 16, c. 51; 18, c. 9;
25, c. 200]. Його прихід до влади ознаменував початок
стабілізації політичної ситуації на території Ніжинського
полку.
Отже, основна причина отримання старшинських
урядів у Ніжинському полку вихідцями з Запорозької
Січі полягала у появі на чолі Української козацької
держави кошового отамана І. Брюховецького. Ніжинські
полковники, які походили з низового козацтва, як
правило, були малописьменними, відзначалися низькою
політичною культурою і постійно змінювали в залеж
ності від обставин свою політичну орієнтацію. Кульмі
наційним у боротьбі за владу в Ніжинському полку
став 1668 рік, події якого на Сіверщині, за словами
В. Кривошеї, «ще вимагають детального і глибокого
аналізу» [14, c. 213]. Прихід до влади гетьмана Д. Ігна
товича поклав край урядуванню січовиків у Ніжинсь
кому полку і ознаменував початок політичної стабі
лізації в Українській козацькій державі.
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Natives from the Zaporizhian Sich in composition
of Cossack petty officer of the Nizhyn regiment
(60th XVII of century)
The purpose of the offered article consists in illumination public-political activity
of representatives of cossack petty officer of the Nizhyn regiment 60th the XVII item –
natives from Zaporizhian Sich. In the process of research were used scientific and
concretely historical research methods: concretely-searching, analysis and synthesis,
problem-chronologic, biographic and prosopografic. Reasons and circumstances of
their ascension to power in the Nizhyn regiment, public-political and military activity,
mutual relations with hetman and Moskow government are analysed in the article.
It was found, that the main reason for getting governments in the Nizhyn
regiment natives from Zaporizhian Sich was the political instability, associated with
the election of the Hetman of Left-bank Ukraine of chieftain I. Briukhovetsky. For
Nizhyn colonels, who came from the bottom of the Cossacks, were characterized by a
low level of education and political culture, permanent change of political orientation
depending on circumstances. The coming to power of hetman D. Ignatovich and the
beginning of political stabilization in Hetmanate it was put an end the management of
natives from Zaporizhian Sich in the Nizhyn regiment.
Keywords: Zaporizhian Sich, Nizhyn regiment, Cossack petty officers, Nizhyn
colonels.
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Роль П. Калнишевського в суспільнополітичних трансформаціях та у духовному
й культурному житті України ХVІІІ ст.
Мета дослідження полягає у вивченні ролі П. Калнишевського в
суспільно-політичних трансформаціях та у духовному й культурному житті
України ХVІІІ ст. При написанні статті були застосовані такі наукові
методи: історичний, порівняльно-історичний, діахронний, хронологічний,
ретроспективний, проблемно-хронологічний та ін. За державницької діяльності
П. Калнишевського був здійснений еволюційний перехід Нової Січі від суто
мілітарної формації до багатофункціональної військово-політичної організації,
що базувалася на міцному економічному підґрунті й у майбутньому могла стати
базою відновлення Української державності. П. Калнишевський цілеспрямовано
здійснював освоєння українцями надчорноморських степів, перетворення їх з
малозаселеної місцевості на добре залюднені терени, що, зрештою, призвело
до суттєвого розширення українських етнічних територій, незважаючи на опір
і протидію Росії. Всі ці дієві заходи кошового посприяли освоєнню і включенню
Надчорномор’я до цілісного етнокультурного простору України.
Ключові слова: Україна, українці, П. Калнишевський, Запорозька Січ,
державницька та етнокультурна діяльність.
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Козацька доба стала визначальною для України
й українців. Саме завдячуючи козацтву українці
спромоглися відновити державність, втрачену у середині
ХІV ст. Українська Козацько-Гетьманська держава
у ХVІІ – ХVІІІ ст. активно посприяла суспільнополітичним, економічним, становим трансформаціям
та духовному і культурному відродженню. Незважаючи
на те, що Гетьманщина лише декілька років де-факто
була самостійною державою, і позбавившись деюре підлеглості Речі Посполитої швидко увійшла до
складу Московського царства, самим своїм існуванням
вона позитивно впливала на українські етнічні,
державотворчі, націєтворчі й процеси. Зрештою, саме
завдяки Українському Гетьманату, як дієвій формі
державної самореалізації українців у ХVІІ – ХVІІІ ст.
їм вдалося не лише зберегти, а й значно розширити
український етнокультурний простір.
Саме тому дослідження козацького періоду
ранньомодерної історії України є важливим завданням
українських вчених. Одним з таких подвижників на
ниві козакознавства був В. Кривошея (1958 – 2015).
Володимир Володимирович автор і співавтор понад
200 наукових праць у тому числі 33 монографій.
Особливу увагу вчений приділяв генеалогічним студіям.
Ю. Мицик зазначає, що у підросійській українській
історіографії до козацької старшини ставилися вороже,
постійно акцентуючи увагу на її експлуататорській і
паразитичній сутності [14, с. 14].
Тому дослідження В. Кривошиї не лише повер
тали їй добре ім’я, а й допомагали об’єктивніше
досягнути роль і місце козацької еліти у тогочасних
етнодержавонацієтворчих процесах. Хоча передчасна
смерть В. Кривошиї зупинила подвижницьку роботу
вченого, але його ім’я та досягнення на віки залишаться
в анналах української історичної науки.
Влучно написав з цього приводу Є. Луняк: «Він
відійшов у вічність, залишивши нам у спадок багато
опублікованих праць і ще більше тих ідей і планів,
які вже ніколи не зможе реалізувати й заповідаючи їх
здійснення тим, хто продовжує жити далі» [12, с. 11].
Ми маємо націю, що Перші козацькі читання
пам’яті Володимира Кривошиї посприяють збереженню
пам’яті українського історика, продовженню його
справи та допоможуть реалізувати нездійснені задуми
високоповажного дослідника. Світла і вічна йому
пам’ять!
Мета дослідження полягає у вивченні ролі П. Кал
нишевського в суспільно-політичних трансформаціях та
у духовному й культурному житті України ХVІІІ ст. Для
досягнення поставленої мети є доцільним вирішення
таких дослідницьких завдань: стисло охарактеризувати
історіографію проблеми й джерельну базу дослідження;
лаконічно окреслити основні біографічні віхи життя
П. Калнишевського; проаналізувати державницьку діяль
ність кошового; розглянути етнокультурну спрямова
ність дій патріота.
Загалом, в історіографічному дискурсі цієї проблеми
можна умовно виділити три етапи – перший (середина
ХІХ – початок ХХ ст.), другий (20-80-ті рр. ХХ ст.);
третій (90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.).
Перший етап відзначається появою праць, які повер
тають широкому загалу забуте і заборонене прізвище
опального і репресованого останнього кошового Нової
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Січі та інформують про Соловецький період його
життя (це напрацювання А. Скальковського, П. Єфи
менка, Д. Яворницького, В. Антоновича, Ф. Ніколай
чика, М. Колчина, Г. Фруменкова, В. Біднова, М. Гру
шевського. О. Єфименко, М. Аркаса та ін.)
Другий етап характеризується істотним зменшенням
праць, в яких тим чи іншим чином вивчається
особистість і життєдіяльність П. Калнишевського.
Це було пов’язано з тим, що ні в СРСР, ні поза його
межами персона П. Калнишевського не викликала
особливого зацікавлення.
Третій етап відзначається солідним (у порівнянні
з попереднім періодом) збільшенням (кількісним і
якісним) напрацювань, присвячених державницькій та
етнокультурній діяльності П. Калнишевського. Зокрема,
це праці О.Апанович і В. Голобуцького, Д. Кулиняка,
А. Коцура, В. Коцура, В. Грибовського, Г. Коцур,
Ю. Шовкуна, Ю. Мицика, та інших.
Щодо місця народження і соціального походження,
то також існує кілька версій. А. Скальковський вважав,
«що він походив із козацького і дворянського звання
малоросійського, із Лубенського полку» [16, с. 387].
На думку Д. Кулиняка, майбутній кошовий наро
дився у селі Пустовійтівка (Роменщина), був сином
козацької вдови Агафії й восьмирічним хлопцем попав
на Запоріжжя [10, с. 11].
Переважна більшість дослідників, схиляється до
думки, що П. Калнишевський, будучи старшиною
Лубенського козацького полку, ймовірно Лохвицької
сотні, потрапив до Нової Січі десь на початку 1750-х рр.
у віці приблизно 50 років [4, с. 27]
П. Калнишевський виконував свої обов’язки
добре і швидко став рухатися кар’єрною драбиною,
заслуживши повну довіру як січової старшини й зви
чайних запорожців. Ю. Мицик відзначає, що П. Кални
шевський був у 1754 р. військовим осавулом, тричі
очолював січові дипломатичні місії до Санкт-Петербургу
(1755–1756 рр., 1758–1761 рр., 1764–1765 рр.), 1758 р.
обирається військовим суддею, у 1759-1761 рр. зга
дується у документах як похідний полковник Війська
Запорозького, 1762 р. вперше обраний кошовим і
нарешті з 1765 по 1775 р. беззмінно очолював Нову Січ
[13, с. 191].
Після російсько-турецької війни (1768-1774) Нова
Січ цілковито втратила своє геополітичне і мілітарне
значення і стала на заваді імперської колонізації нових
територіальних надбань. Тому влітку 1775 р. вона
була знищена, а кошових очільників відправлено на
довічне заслання. Українські вчені намагалися зрозуміти
й осягнути, чому так жорстоко імперці вчинили з
найвищими січовими урядниками. М. Грушевський
писав: «Та найбільше було дивне, що тих старшин, які
намовляли Запорожців не противити ся, а покорити ся
царській волї, арештовано і розвезено по монастирях в
тяжке засланнє» [5, с. 463].
О. Апанович наголошувала: «Жорстока розправа з
Калнишевським, Глобою і Головатим пояснюється тим,
що вони репрезентували вищу владу на Січі, її кошовий
уряд, була виразником автономності, самостійного
самоврядування Запорожжя [1, с. 172].
На нашу думку, П. Калнишевського та його
однодумців ув’язнили за їхню реальну проукраїнську
політику (державницьку, економічну, культурну тощо).
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Важливим документом, що засвідчує державницьку
та етнокультурну діяльність П. Калнишевського є
Маніфест Катерини ІІ про ліквідацію Запорозької Січі
1775 р. У ньому наголошувалось, що запорожці зі своєю
старшиною намагались: «…утворити з себе всередині
батьківщини область, цілком незалежну, зі своїм влас
ним несамовитим управлінням» [6, с. 252].
Ми переконані, що імперці зрозуміли антикріпос
ницьку, антиімперську та україноцентричну сутність
Запорозької Січі й ту велику небезпеку, яку вона
становила для Росії. Нова Січ, активно сприяла розвитку
прогресивних форм землеволодіння і землекористування
(фермерство), становленню підприємництва й особистої
волі, заселенню українцями надчорноморських чорно
земів та перетворенню з часом Запоріжжя, замість
Гетьманщини в осередок українського етнодержаво
націєтворення.
О. Апанович наголошувала на плідній економічній
діяльності кошового, особливо на зростанні багатогалу
зевих господарств фермерського типу, що базувалися на
власній і найманій праці [2, с. 257].
П.
Калнишевський
дієво
сприяв
освоєнню
українцями надчорноморських степів та перетворенню
їх з безлюдної місцевості на добре залюднені терени.
Ю. Шовкун зазначає, що кошовий проводив активне
заселення південноукраїнських степів та сприяв засну
ванню нових населених пунктів [17, с. 12].
Зрештою, така поступальна і цілеспрямована дер
жавницька діяльність П. Калнишевського допомогла
суттєво розширити українські етнічні території незва
жаючи на опір і протидію Російської імперії.
В. Грибовський наголошує, що П. Калнишевський
сприяв інтеграції Північного Причорномор’я в єдиний
етнокультурний простір України» [4, с. 106].
На думку І. Рішняка, найголовніша заслуга П. Кал
нишевського перед українцями полягає в тому, що
він своєю активною діяльністю посприяв колонізації
причорноморських степів, і входженню цього регіону до
єдиного етнокультурного комплексу України. [15, с. 5–6].
Етнокультурна діяльність П. Калнишевського стала
продовженням його державницького чину. Він відзна
чався особливою благодійністю. Зокрема, у листі до
намісника Києво-Межигірського монастиря ієромонаха
Феодорита у 1775 р. повідомляв, що відсилає 200 рублів
для виготовлення головних уборів для архієрея й
архімандрита В. Сокальського [3, с. 35–36].
У листи до іконописця В. Петрашева восени 1768 р.
кошовий зокрема писав: «… когда поєдетє в містечко
Лохвицю і тамо в новоустоєной коштом моїм церкві
будете внутрі малювать не упомнили конопляного масла
на побіл і протчоє употребить для лутчей в той работє
кріпости» [11, с. 39].
На своїй батьківщині в с. Пустовійтівці, вже ставши
кошовим, він збудував церкву Святої Трійці, фахівці
вважають цей храм, споруджений у 1773 р. одним з
шедеврів української архітектури (на щастя він зберігся)
[9, с. 30].
У запорозькому місті Самарі (тепер Новомосковську
Дніпропетровської області) у 1773-1778 рр. вихідцем із
Слобожанщини Якимом Погрібняком на кошти П. Кал
нишевського збудовано Троїцький собор [7, с. 5–9].
Особливу увагу П. Калнишевський приділяв роз
витку освіти на запорозьких теренах. О. Апанович
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наголошувала, що кошовий дбав, щоб ті демократичні
й гуманні принципи, які склалися в системі освіти на
Запорожжі, не порушувалися, оберігав національний
характер школи, дух глибокої любові до рідного народу,
його культури, віри, звичаїв [2, с. 267-268].
У свою чергу, А. Коцур і Г. Коцур зазначають, що
П. Калнишевський постійно піклувався про розвиток
української культури й духовності та за його сприяння
збудовано понад тридцять православних храмів [8,
с. 94].
Таким чином, за державницької діяльності П. Кал
нишевського був здійснений еволюційний перехід
Нової Січі від суто мілітарної формації до багато
функціональної військово-політичної організації, що
базувалася на міцному економічному підґрунті й у
майбутньому могла стати базою відновлення Української
державності.
Кошовим
здійснювалася
поступова
переорієнтація запорожців від військового здобичництва
до господарської діяльності й формування в Україні т.зв.
фермерських господарств й соціального вільного стану
фермерів. Він цілеспрямовано здійснював освоєння
українцями надчорноморських степів, перетворення їх
з малозаселеної місцевості на добре залюднені терени,
що, зрештою, призвело до суттєвого розширення
українських етнічних територій, незважаючи на
опір і протидію Росії. Всі ці дієві заходи кошового
посприяли освоєнню і включенню Надчорномор’я
до цілісного етнокультурного простору України.
Етнокультурна діяльність кошового отамана стала
логічним продовженням його державотворчого чину.
Незважаючи на імперські утиски, П. Калнишевський
відстоював автономність запорозької церкви та захищав
її особливий статус. Січовий очільник всіляко дбав про
розвиток церкви, релігійності, благодійності, духовності
й освіченості українців. На доброчинні пожертви
й за особистого піклування патріота-державника й
благодійника збудовано понад 30 православних храмів,
здійснювалося загальне управління запорозькими
школами та пильно відстежувалося забезпечення
освітніх закладів, вчителів й учнів усім необхідним.
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The role of P. Kalnyshevsky in the socio-political transformation
and the spiritual and cultural life of Ukraine of XVIII century
The purpose of the research is to explore the role of P. Kalnyshevsky in social
and political transformations and in the spiritual and cultural life of Ukraine of
XVIII century. In writing the article was used the following research methods:
historical, comparative historical, diachronic, chronological, retrospective,
problem-chronological and others. During the state activity of P. Kalnyshevsky
was implemented evolutionary transition of New Host from the military formation
to purely multifunctional military-political organization that was based on a solid
economic basis and in the future could become the basis of the Ukrainian statehood. P.
Kalnyshevskyy focused on settlement of Black Sea steppes by Ukrainians, transforming
them from sparsely populated areas to fine career, which eventually led to a significant
expansion of Ukrainian ethnic territories, despite the resistance and opposition of
Russia. These effective means of Koshevoy contributed to the development and
inclusion of whole Black Sea Region to ethnocultural space of Ukraine.
Keywords: Ukraine, Ukrainian, P. Kalnyshevskyy, Zaporizhzhya Sich, state and
ethno-cultural activities.
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Козацький гетьман
Тарас Федорович
У статті висвітлюється постать визначного козацького ватажка
першої половини XVII ст. Тараса Федоровича. Увага акцентується на органі
зації ним великого повстання в Україні 1630 р.
Ключові слова: Тарас Федорович, козацький гетьман, повстання,
Україна.

Розвиток визвольного руху в Україні в другій чверті
XVII століття набуває якісно нових рис. У козацькому
середовищі поступово утверджується ідея перенесення
запорозьких порядків на волості. Наприкінці 20-х років,
незалежно від реєстрового війська, перебуваючого на
королівській службі, на Запорозькій Січі формується
нереєстрове козацтво із відповідними військовими
структурами. Його ватажки, переважно із шляхетського
середовища, намагалися перебрати ініціативу боротьби
за станові права і привілеї і здобувати їх із зброєю в
руках. Серед цих перших козацьких провідників фігурує
під іменем Тараса, Тараса Козака, Тараса Трясила –
Тарас Федорович.
Мета статті – на прикладі особистості – окреслити
поступ визвольного руху в Україні першої половини
XVII ст.
Відомості про представників родини Федоровичів
фіксуються в історичних джерелах з кінця XV ст.,
коли за ними – замковими зем’янами було визнане
шляхетство. Протягом наступних десятиліть вони
згадуються як служилі люди князя Костянтина
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Острозького. У 1516 р. Гурко Федорович одержав від
протектора маєтність у довічне володіння [10, арк. 48].
В описі Овруцького замку 1545 р. серед замкових слуг
згадується Фетист Федорович. Козацький полковник
Сасько Федорович у якості посла запорожців їздив
з Еріхом Лясотою (1594) до німецького імператора
Рудольфа ІІ [9, с. 108], відзначився також як сподвижник
Семерія Наливайка та Григорія Лободи [14, с. 61–64].
У поході під Хотин (1621) один із козацьких полків
очолював Тиміш Федорович [3, c. 250], а посланцем
до Варшави від реєстрового війська (1625) виступає
Ілляш Федорович. Свідками на копному суді Овруча
(1629) виступали бояри Онуфрій і Гнат Федоровичі
[1, ч. 4, т. 1, c. 76]. Свідчення про більш ранній період
життя Тараса Федоровича обмежені. Відомо лише, що
він виходець із чигиринської козацької родини, після
Куруківської угоди 1625 р. короткий період обіймав
посаду корсунського полковника.
Навесні 1630 р. на Запорожжі Тарас Федорович
був обраний козацьким гетьманом і очолив повстання.
Завдяки широкій агітації на Подніпров’ї йому вдалося
мобілізувати десятки тисяч чоловік. Вперше в козацьких
універсалах поряд із традиційними становими вимо
гами містилися заклики до захисту православ’я і
ліквідації уніатства в Україні [12, dz. 2, spr. 1025, s. 67].
Та й час був обраний підходящий, коли ситуація на
волостях досягла високої напруги через введення в
дію нового загальнодержавного податку. Не вщухали
конфесійні конфлікти, оскільки влада не бажала
офіційно легалізувати православну церкву, зростало
незадоволення реєстрових умовами служби.
Для попередження можливих заворушень уряд
Речі Посполитої після закінчення війни з Шве
цією у 1629 році направив у Київське воєводство
значну частину кварцяного війська. Посли київського
митрополита Йова Борецького – його брат Андрій та
монахи Григорій і Йосип розповідали путивльським
воєводам, що лише в районі Києва нараховувалося
близько восьми тисяч жовнірів [2, с. 82]. Автор
Львівського літопису вказував на розташування
окремих загонів на лівому березі Дніпра, чого ніколи
не практикувалося [8, с. 106]. Вперше правлячі кола
наважилися зайняти військами територію, населену
переважно козаками і незакріпаченими селянами.
Старший реєстрового війська Григорій Чорний
не ризикував з’являтися на Запорозькій Січі. Ходили
чутки про його перехід до уніатства та обіцянки вести
непримириму боротьбу з «випищиками» – козаками,
які з різних причин опинилися поза реєстром. Під
час перегляду останнього в січні-лютому 1630 р., з
ініціативи Григорія Чорного, із списків викреслили
близько трьохсот запорожців – учасників кримських
походів. Він поставив умови їхнього повернення до
реєстру – прибуття із Січі на волості з артилерією і в
майбутньому підкорятися беззастережно. Тобто між
старшим Війська Запорозького і очільниками січової
громади встановилися напружені стосунки.
У середині березня 1630 р. десятитисячне повстан
ське військо вирушило по Правобережжю в напрямку
Черкас, де розташовувалась резиденція старшого
реєстру. Очолювали полки Андрій Діденко, Данило
Білоцерківець, Михайло Пивоваренко. Серед інших
старшин були: Богдан Кизим, Іван Гиря, Левко Бут,
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Федор Прало, Іван Сорока, Левко Каленик, Григорій
Яцина. Під час зупинки в містечку Боровиці козацький
суд виніс смертний вирок Григорію Чорному, якого
доставили туди розвідники. Водночас Тарас Федорович
звернувся з універсалами до українського народу, в
них він закликав братися до зброї «хто був козаком, і
тих, хто ним хоче бути, щоб усі прибували, вольностей
козацьких заживали, віру благочестиву від замислів
лядських рятували» [11, с. 31]. Вимога здобуття
козацьких «вольностей» означала по суті юридичне
оформлення особливого правового статусу козацтва в
соціальній структурі суспільства. У гасло «боротьби за
віру» також вкладався відповідний зміст: визволення
краю від іноземного панування, знищення католицизму
та уніатства.
Автор Львівського літопису відзначав, що населення
активно відгукнулося на звернення Тараса Федоровича,
«почалися купити зевсюд» [8, с. 106]. Тисячі селян,
жителів міст і містечок Подніпров’я, Поділля, Волині
і навіть Галичини приєднувалися до повстанського
війська, створювали загони народних месників. Тим
часом Федорович на чолі основних сил підійшов до
Корсуня і разом з міщанами 25 березня розгромив
частини жовнірів. Під час бою більшість реєстрових
перейшли на бік повсталих, а інші втекли до Бар, де
знаходилася головна квартира коронного гетьмана Стані
слава Конєцпольського.
З Корсуня Тарас Федорович направив посольство
до Конєцпольського і запропонував відмінити чинність
Куруківського договору та покарати як зрадників
реєстрових, що перебували при королівському війську.
Коронний гетьман дав негативну відповідь і наказав
активізувати підготовку до карального походу проти
повстанців [1, ч. 3, т. 1, с. 297].
Перебування повстанського війська на Правобережжі
справило позитивний вплив на активізацію дій
окремих загонів народних месників. Ще на початку
року відбувся збройний виступ селян і козаківвипищиків у Трипільському старостві Київського
воєводства. Навесні населення Києва, Василькова,
Паволочі, Димера та інших міст підтримало повсталих.
Королівський секретар Якуб Жадзік у листі київському
воєводі Томашу Замойському від 16 квітня писав про
необхідність мобілізації сил для придушення виступів
[13, с. 33]. У реляції вальному сейму коронний гетьман
зазначав, що універсали Тараса Федоровича та заклики
«деяких осіб духовних і світських грецької релігії, в
яких сповіщалось, що віру їх нищать... роздратували
чернь і всю Україну розбурхали так, що ніхто з
тамошньої шляхти не був у безпеці в своєму домі» [3,
c. 77]. Очевидно, звернення до населення надійшло
від київського митрополита Йова Борецького, який
підтримував тісні стосунки з козацтвом, вбачаючи
в ньому головну силу в захисті православ’я від
католицької експансії.
Тарас Федорович здійснив тривалий рейд по Право
бережжю, з Корсуня через Канів у напрямку Києва.
Лише в районі Стайок, де здавна існувала надійна
переправа, повстанці перейшли на лівий берег Дніпра.
Козацький гетьман намагався використати річку
як природний оборонний рубіж у майбутніх боях з
коронним військом. Здобувши Бориспіль та Баришівку,
він направився до Переяслава, куди прибували десятки

77

Спеціальний випуск

ІСТОРИЧНІ НАУКИ

загонів повстанців з Київщини, Полтавщини та Черні
гівщини та Сіверщини [12, dz. 2, spr. 1025, s. 56].
За свідченням сина боярського з Путивля Григорія
Гладкого, який за завданням московського уряду з розві
дувальною метою прибув в Україну і протягом трьох
тижнів перебував в оточеному таборі під Переяславом,
там нараховувалось близько тридцяти семи тисяч
повстанців. Подібна цифра учасників повстання –
близько 30 тисяч означувалася і в листі старости
містечка Орля на Підляшші Станіслава Куроша від
29 квітня до князя Криштофа Радзивілла[12, dz. 5,
spr. 8080, s.479]. У Москві уважно стежили за розвитком
подій в Україні з метою використання їх у боротьбі
проти Речі Посполитої. Царський уряд мав намір
розірвати Деулінське перемир’я і готував військові
сили до наступу в напрямках Полоцька, Смоленська
і Києва.
Згодом під Переяслав прибуло близько восьми тисяч
королівського війська, а разом із магнатськими загонами
та частиною реєстрових козаків чисельність польськошляхетських сил досягла двадцяти тисяч. На відміну від
повстанців карателі були добре озброєні, мали в обозі як
легку так і облогову артилерію.
З перших днів травня коронне військо розпочало
відчайдушний штурм повстанського табору. В поль
ській літературі мовиться про його перемоги. Однак
достовірність таких тверджень спростовується свід
ченнями сучасників. Так, у листі магната Павла
Бєлєцького з Варшави до литовського гетьмана Яна
Сапіги зазначалося: «Як поширюються козацькі
безпорядки в Україні, Ви побачите із гетьманського
листа, якого надсилаю. Правда, він не вказує в ньому
на свої втрати в людях, але ті жовніри, які прибули
сюди після битви, визнають втрату немалу, чимало їх
також взято в полон і між ними найбільш видатний
пан Чарнецький» [4, c. 79]. Конєцпольський постійно
писав листи до короля з проханням нових підкріплень,
визнаючи зростання опору повстанців, незважаючи на
відчайдушні приступи їх табору.
Становище коронного війська ускладнювалося
також активними діями невеликих повстанських
загонів по всьому Подніпров’ю. Львівський літописець
говорить про розгром жовнірських частин на шляху
до Переяслава в Копачеві, Димері, Білгородці. Лише
одному із, загонів чисельністю півтори тисячі чоловік
вдалося переправитися на лівий берег, але в п’яти
верстах від Борисполя він був оточений і повністю
знищений. В районі Києва повстанці спалили декілька
десятків човнів, щоб не допустити переправи на
Лівобережжя противника. Все це сприяло діям основних
сил Тараса Федоровича під Переяславом. Повернувшись
до Путивля, Г. Гладкий розповідав: «У польських де
государь, людей с черкасы в те три недели бои бували
многие, и на тех де боех черкасы поляков побивали, а
на последнем де, государь, бою черкасы у гетьмана
Конєцпольского в обозе наряд взяли, и многих поляков в
обозе побивали, и перевозм по Днепру отнели, и поромы
по перевозом пожгли» [6, c. 89]. Найяскравіші епізоди
битви детально висвітлені у Львівському літописі.
Так, в ніч на 20 травня невеликий козацький загін
проник у табір коронного війська. Штаб Станіслава
Конєцпольського охороняла так звана «Золота рота»
(назва походила від золотого кола на її прапорі)
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чисельністю близько півтори сотні шляхтичів із знатних
родів, які були повністю знищені.
Відсутність підкріплень та людські втрати поставили
коронне військо в скрутне становище. Крім того, через
відтягування платні, жовніри мали намір відмовитися
від подальшої служби. Зібрані й надіслані уніатами під
Переяслав декілька тисяч золотих потрапили до рук
повстанців. У цій ситуації коронний гетьман виступив
ініціатором переговорів між ворогуючими сторонами.
У декларації, надісланій Тарасу Федоровичу під
назвою «Спосіб заспокоєння гніву його королівської
милості за провини Війська Запорозького», він
пропонував припинити військові дії на таких умовах:
збереження в цілому Куруківського договору 1625 р.;
видача Т. Федоровича, як головного призвідця бунту;
визнання старшого, кого призначить король; об’єднання
реєстрових, які брали участь у боях з обох сторін, в
єдине військо; розпуск нереєстрових козаків; повернення
полонених жовнірів [3, c. 345-346].
Частина запорожців, хто не бажав йти на угоду
з противником, умовила Тараса Федоровича відійти
на Запорозьку Січ, що помітно позначилося на ході
подальших переговорів. Від імені повстанців їх повів
Антон Бут. Крім того, наближення строку закінчення
Деулінського перемир’я між Річчю Посполитою і Мос
ковською державою не дозволяло коронному гетьману
наполягати на виконанні всіх його вимог.
Згідно із статтями Переяславської угоди від 29 трав
ня 1630 року повстанці визнавали свою провину, але
відмовилися видати властям Федоровича. Залишався в
силі Куруківський договір. Реєстровці, які перебували
з обох сторін, зобов’язувалися залишатися в дружніх
стосунках. Всі інші повстанці повинні були повертатися
в панські маєтки. Старшим реєстрового війська корон
ний гетьман призначив Тимоша Орендаренка [7, c. 308310].
Навесні 1631 р. Тарас Федорович знову ро
зіслав заклики на волості для продовження боротьби
за козацькі вольності. Проте, через суперечності в
рядах козацтва справа де повстання не дійшла. А на
посаду старшого реєстру С. Конєцпольський замість
Тимоша Орендаренка призначив лояльного до уряду
Речі Посполитої Івана Кулагу. Водночас Федорович не
втрачав надії на продовження збройної боротьби, маючи
намір використати фактор Тридцятирічної війни (1618—
1648), адже керівники ворогуючих коаліцій докладали
немало зусиль, щоб схилити на свій бік українських
козаків.
Наприкінці 1632 року розпочалася московськопольська війна, названа пізніше Смоленською, в
якій уряд Речі Посполитої великі надії покладав на
українське козацтво. Авторитет Тараса Федоровича у
запорожців був високий і тому не випадково бачимо
його разом із Тимошем Орендаренком та Яковом
Острянином серед ватажків козацьких загонів. Як
те траплялося й раніше, за послуги уряду козаки не
одержали плати в повній мірі, незважаючи на відхід
до Речі Посполитої за умовами Поляновського догово
ру 1634 року, значних земельних територій. Тому не
випадково на Канівській раді на початку 1635 року
Федорович знову закликав козаків до повстання.
Не збереглися, на жаль, свідчення про подальшу до
лю Тараса Федоровича. Цілком можливо, що він брав
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участь у наступному великому повстанні в Україні 16371638 років під проводом Павла Бута, Якова Острянина
та Дмитра Гуні, або ж, як немало запорожців, залишився
на Дону. В усякому разі можна погодитися і з словами
літописця, який відзначив, що й після 1630 року Тарас
Федорович перебував у середовищі козацьких ватажків
«со славою девять лет и скончался спокійно» [5,
арк. 95].
Таким чином, в особі гетьмана Тараса Федоровича
бачимо представника нової генерації української
козацтва. Вперше він очолює збройне повстання органі
зованого нереєстрового війська, висуває конкретні
вимоги перед польськими властями: офіційного розши
рення правового статусу козацтва та знищення уніатства.
Тарас Федорович виступає талановитим козацьким
полководцем, одним із найвизначніших діячів визволь
ного руху в Україні першої половини XVII століття.
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1673–1674: тяжкі роки Поділля
в світлі польських рукописних
газет і листів
В статті подано підбірку рукописних документів з зарубіжних
архівосховищ, пов’язаних з історією Поділля часів Руїни.
Ключові слова: джерела, архів, Гетьманщина, Україна, Поділля,
Османська імперія.

У 1673-1674 рр. для Поділля продовжились
нещасливі роки Руїни, які невдовзі призвели до
того, що під ударами агресорів впала Правобережна
Гетьманщина, а її територія значно запустіла. Основна
причина трагедії Поділля, як і всієї України, особливо
Правобічної, – агресія Речі Посполитої, Московської
держави, Османської імперії. Питання про Руїну досі
залишається недостатньо вивченим через негласні
цензурні заборони його обходили мовчанкою або були
змушені обмежуватись стереотипами московської
історіографії. Нині на перешкоді стоїть тяжке еконо
мічне становище України, внаслідок чого систематичне
недофінансування історичної науки перейшло в стадію
ліквідації академічних НДІ, гостро відчувається брак
кваліфікованих кадрів. Не менш важлива причина
полягає в деформації джерельної бази (загибель джерел
внаслідок війн, стихійних лих, поганих умов зберігання,
свідомого нищення джерел тощо).
Тому дуже важливими є джерельні публікації,
особливо ті, які базуються на зарубіжних архівосхо
вищах. Частину з них, виявлених внаслідок неодно
разових кверенд у Польщі, починаючи з 1978 р., ми
й публікуємо нижче. У даному випадку ми залучили
популярні в Речі Посполитій збірники різноманітних
джерел т. зв. „silva rerum», „miscellania», „varia»,
які містили у своєму складі і універсали, і листи, і
новини (прообраз сучасних газет) тощо. Про них ми
неодноразово писали і тому відсилаємо зацікавлених
до наших попередніх робіт [1]. Тут же наводимо
33 джерела за 1673-1674 рр. у вигляді регестів, які
логічно продовжують наші публікації аналогічних
матеріалів попередніх років. Переважно вони взяті
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зі збірників № 1070 відділу рукописів (далі – ВР)
Бібліотеки Польської Академії наук у Кракові( далі –
БПАН), № 372 (зібрання Піноччі Воєводського
держархіву у Кракові (далі – ЗП ВДА), а також
декількох збірників з бібліотеки Чарторийських (далі –
Ч.)( №№ 421, 423, 430, 431). Документи цих збірників
збереглися у тогочасних копіях, тому у археографічній
легенді ми не будемо вказувати в оригіналі чи копії
дійшов до нашого часу цей документ. Часом виникає
потреба пояснити: хто ховається за посадою (автори
часто вказували тільки її), тому ми вказуємо ім’я цієї
особи в дужках і курсивом.
Інформаційні можливості наведених документів
досить великі, незважаючи на лаконізм. Перш за все
вони досить докладно висвітлюють воєнно-політичної
ситуації на Правобережній Україні, особливо на Поділлі.
Значна увага приділяється Кам’янцю-Подільському,
окупованому турками у 1672 р., браку провіанту
в цьому місті, говориться про відмову населення
постачати провіант в місто. Велика увага приділяється
правобережній Гетьманщині і особливо Дорошенку,
який через постійне погіршення ситуації, лихоманково
шукав виходу, грав на струнах різних орієнтацій, навіть
мав конфлікт з митрополитом Йосифом НелюбовичемТукальським, який стояв за орієнтацію на Туреччину;
про його посольства до турків та листування з ними.
Звузилася й соціальна база гетьманату Дорошенка, що
видно хоча б з того, призначена на 9.06.1673 р. рада
за вимогою козаки мала пройти без гвардії гетьмана
сердюків (серденят), що повинні були стояти на відстані
5 миль. Конкуренту Дорошенка – Ханенку приділяється
менше уваги, тому він, розбитий Дорошенком, уже
сходив з політичної арени. Однак є звістка про
схоплення козаками Ханенка в Степані одного з
турецьких шпигунів і дані про іншого, який діяв у
Острозі та його околицях. Зате багато говориться про
кошового отамана Сірка, який знаходився в зеніті слави,
говориться про його напади на Очаків, в т. ч. невдалий,
план походу на Крим, який всіляко підтримувався
Москвою, яка стягувала війська на Україну, щоб
знищити правобічну Гетьманщину, а проти Криму мали
чинити напади донські й запорозькі козаки, калмики.
Велика увага приділяється турецькій небезпеці. Хоча
Османська імперія занепадала, однак вона готувалася
до походу у східне Поділля, який завершився у 1674 р.
кривавою трагедією Ладижина й Умані. Розлога «авіза»
від 2.12.1674 р. містить ряд цікавих звісток, особливо
про падіння Кальника. Цікавими є навіть стислі
повідомлення документів про долю деяких активних
учасників Національно-визвольної війни українського
народу1648-1658 рр. Так, відомий ватажок повстанців
Поділля в 1674 р. опинився на польському боці і бився
проти турків, полковники Остап Гоголь та Денис
Мурашко пішли цим же шляхом (останній попередньо
побував у московській неволі).
Не варто переказувати змісту наведених регестів,
ліпше ознайомитися з ними безпосередньо. Споді
ваємось, що дана публікація стане в пригоді майбутнім
дослідникам.
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№1
1673, березня 22. – Жванець. – Новини.
З Кам’янця – Подільського повідомляють про Дорошенка, про
голод внаслідок помирає щоденно 20-30 помирає, а кількадесят
тікає. Укріпляють замки «Хмизу навозивши, на міських валах і на
обох замках ретельно працювали: насипали землю, коші, гармати
густо поставили. Ця готовність могла б наших швидко підтримати
(?), особливо тому, що задніпровська чернь тільки чекає, коли
християни почнуть, а два господаря та селянство допомогли
б нам проти ворога (?)». Прибувають три паші (Хусейн,
Ібрагім та Каплан) та 20 хоругв яничар, котрі нібито були
в Кілії.
(БПАН. – ВР. – № 1070.-Арк.613-613 зв. – Тогочасна
копія)
№2
1673, травня 11. – Лист царя Олексія до козаків.
Диверсії донських козаків та калмиків будуть продовжуватися
і цього року. Будуть задіяні і свіжі сили Хитрово і Ромоданов
ського.
Запорозького гетьмана Сірка згідно з проханням короля
випущено з в’язниці на Запорожжя, котрому додали сили
князя Юрія Борянського (15 000) з дуже потужною артилерією.
Дозволено цьому Сірку затягнути проти турків усіх задніпрських
людей, а Сірку було нагадано царським іменем через Лідака та
Артемона Сергійовича (Матвєєва – Ю. М.), щоб він зичливо
служив проти турка обом монархам.
Долгорукий з московськими військами вирушив 3 травня з
Москви, щоб Дорошенка відвернути від турецької протекції.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 324. – Тогочасна
копія)
№3
1673, травня 11. – Лист царя Олексія до козаків
(переданий через гінця Прокофьєва).
Треба дозволити Дорошенку перейти під царський протек
торат і ліквідувати релігійні утиски. Оскільки запорожці не могли
вийти на море, бо немає необхідного військового спорядження й
настала зима, то цар наказав дати їм трохи гармат, пороху, свинцю
й провіанту. Адже ходили вони до новопоставленої Оричби
(Oryczby) башти під Азовом і зруйнували її, багатьох повбивали
і взяли в полон й навесні хочуть піти на Туреччину, а об’єднані
з калмиками будуть чинити напади на Крим. 1000 талярів,
150 поставів сукна, 50 каменів пороху й свинцю послані
запорожцям, щоб вони вчинили морський похід.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 326. – Тогочасна
копія)
№4
1673, не раніше вересня. – «Спосіб дій проти турка
поданий до розгляду й. к. м. й. м. п. коронним підстолієм
Любомирським».
Мова йде про турецьку потугу, про те, що турки з’єднуються
з татарами, молдаванами й козаками. Треба козаків перетягти
на польський бік, зупинити татар а Москву просити помогти
в стримуванні татар, послати через Москву посольство до
Персії.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 623 зв. – 624. – Тогочасна
копія)
№5
1673 р. – «Новий Меркурій».
Про розгром татар великим коронним гетьманом і великим
маршалком (Яном Собеським). Далі йде вірш, котрий є по
суті панегіриком князя Дмитра Вишневецького. Говориться,
що під Батогом нурадин-солтан розбив християн, але потім
орду погромили, відбили ясир, 7 діб гналися за татарами і розбили їх.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 625-625 зв. – Тогочасна
копія)
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№6
1673, травня 26. – Львів. – Лист невідомого до волин
ського каштеляна Любомирского.
Під Рашковом стоїть 12 тисяч турецького війська.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 628. – Тогочасна копія)
№7
1673, червня 16. – Львів. – Новина.
З України пишуть, що українська чернь дуже прихильна до
нас, не хотіла допустити, щоб провіант з України, який їм суворо
наказав постачати Халіл-паша, надходив до Кам’янця. До Києва
недавно 2 000 війська з вогнепальною зброєю привела Москва.
Донські козаки пішли на море чайками, якщо ще місяць там
пробудуть, то й Константинополь буде в остраху. Сірко дістав
наказ потужно воювати Крим.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 348. – Тогочасна
копія)
№8
1673, червня 19. – Лист довіреної особи до смоленського
підстолія.
9 червня Ханенко рушив з військом з-під Луцька на Олику.
В Степані було спіймано шпигуна, його видав козакам руський
священик, а козаки передали його Ханенку. Шпигун сказав,
що 12 їх розіслали по Польщі, щоб вивідали, де і які польські
війська. Шпигун виказав і татарина, який став Кшичицьким,
він під Острогом або у володіннях князя Острозького і все, що
діється в Польщі повідомляв туркам. Ханенко схопив і його,
перехопивши його листи до турків. 500 кінних послали на
Поділля. Чутки, що до Дорошенка прийшло 4000 орди, то він
сказав, що не треба.
Новини від 6 червня з Києва від якогось засланого києвопечерського ченця архімандрита до гощилітів (hoscylitów) та
уманців, або швидше до старшого гощанського, котрий сказав,
що Дорошенко вдарив в обличчя митрополиту Тукальському за
те, що Халіл-паша прислав суворий універсал до Дороша, щоб
козаки йому до Кам’янця постачали провіант. Дорош скаржився
митрополиту, що він (митрополит) ще й хвалив це і благословив,
щоб давав, За ці слова він і вдарив його по щоці, лаяв його
(Дорошенко), що багато пролилося християнської крові. Рада
мала бути 9 червня, на котрій всі козаки мають з’їхатися з такою
кондицією, що серденята Дорошенка мають бути віддалені від
місця ради на п’ять миль. Не знаю, що було далі, бо чернець
перед цим виїхав з Києва. Сказав, що до гарнізону в Київ
прийшло 2 000 московітів а за Дніпро з Києва 7600.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 340. – Тогочасна
копія)
№9
1673, червня 23. – Варшава. – Новина.
Переказується зміст московської грамоти. Полковника
Мурашка звільнено за проханням віленського воєводи, з одним
присланим гетьманом послав через Сівер до України понад
10 000 війська проти татар.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 342. – Тогочасна
копія)
№ 10
1673, червня 20. – Підгайці. – Новина.
10 червня чотири козака з двома кіньми кожен від Дорошенка
прибули в Ясси. Повідомили султана, що польський король
переманював Дорошенка на свій бік і обіцяв йому право вільно
чинити морські походи та інші вольності.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 347. – Тогочасна
копія)
№ 11
1673, червня 24. – Новини.
Дорошенко вдруге послав своїх посланців до Туреччини,
просячи про допомогу, писав і до Халіл-паші і йому прислали
кілька хоругв черемисів. Московське військо і Думитрашко
поблизу Канева, вони послали до Дорошенка, щоб він покорився
цареві або за три дні буде битва.
(БПАН.-ВР.-№ 1070. – Арк.629 зв. – Тогочасна копія)
№ 12
1673, липня 5. – Табір за Криловим. – Лист Клобуков
ського до невідомого.
Пан Ковалевський, що був посланий до калмиків, прислав
п. Соколовського з листами до короля та панів гетьманів від
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Ромодановського. Цей повідомляє, що йде царське військо
силою 150 000 і вже воно взяло Канів та розгромили 2000 сер
денят, котрі були прислані Дорошенком для оборони переправи.
Перейшли на правий бік Дніпра під Каневом і князь Юрій
Борятинський з 30 000 піхоти стоїть під Києвом з гарматами.
100 000 війська на чолі з Долгоруким йде нами, а нас
36 хоругв.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 629 зв. – Тогочасна копія)
№ 13
1673, липня 6. – Табір за Криловим. – Лист Клобуков
ського до невідомого.
Пан Ковалевський посланий на Запорожжя агітувати калмиків
і донців та козаків із Сірком, щоб зібравши військо, Сірко взяв
Азов та почав плюндрувати Крим. Ромодановський з сіверським
гетьманом (Самойловичем – Ю.М.) має 150 000 війська. Сірко
з Полтавським полком і з «Хитрим із кошовим гетьманом»
плюндрує орду. Князь Юрій Борятинський йде з Києва з
30 000 війська з гарматами. Царевичі Маченські з Долгоруким
в 100 000 війська йдуть до Києва. Кодак цар потужно укріпив
своїми військами. 3 000 козаків, котрі боронили переправу,
розгромлені. 6 000 татар йшло до Дорошенка, за котрими
Ромодановський послав 10 000. Турецького війська за Дунаєм
немає, лише трохи стоїть біля Цоцори.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 630. – Тогочасна копія)
№ 14
1673, липня 12. – Стрятин; 7 липня. – Кам’янецьПодільський. – Новини.
Відомості з Рашкова, що «чернь Дорошенка закликала на
раду, але він не хотів йти і не дозволяв на гетьманство, тільки
того прагнув, щоб його з двору випустили до турецького султана
котрому присягнув, але його мають на оці» (тобто стережуть –
Ю. М.). Пишуть, що нібито хан мав бути в Україні, але про це в
Кам’янці тихо. А турки під Кам’янцем.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 628 зв. – Тогочасна копія)
№ 15
1673, липня 14. – Львів. – Новина.
Про донських козаків чути, що вони потужно пошарпали
Крим.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 360. – Тогочасна
копія)
№ 16
1673, серпня 2. – Універсал коронного хорунжого Вижиць
кого.
Хан з ордами вдерся в Україну. Дорошенко козаками недавно
присягнув триматися протекції турецького султана і цими днями,
зібравши своє військо, стати під Кам’янцем – Подільським, а
звідти йти під Львів.
Польські війська закликає бути напоготові.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 632. – Тогочасна копія)
№ 17
1673, серпня 4. – Варшава. – Лист коронного підканцлера
Анджея Ольшовського до трибунальського маршалка.
Ромодановський залишив всю артилерію в Батурині, а сам
мав далі йти. «Є дані про взяття Азова, бо туди напав Сірко,
прагнучи коней захопити турецького гарнізону. Але попереджені
турки зігнали звідти табуни, а зробивши вилазку потріпали
козаків, з котрих 60 взяли живцем. 18 полонених прислали
султану, а двох – Гусейн-паші. Ці два під тортурами виявили
плани (?) Москви й козаків. Є й інші докази московської
нещирості нам.
Автор листу посилається на хроніки Ваповського й Бєльсь
кого, говорячи про суперечки за Поділля.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 632. – Тогочасна копія)
№ 18
1673, після 9 серпня. – Лист чернігівського каштеляна (?)
до коронного хорунжого.
Я маю відомості з Кам’янця-Подільського від 9 серпня.
Дорошенко сподівається швидко прийти під Кам’янецьПодільський, але він не може мати більше 10 000 війська.
Він прислав з листами, писаними по-турецьки, до Халілпаші; дає знати, щоб турки мали пильне око на молдавського і
валаського господарів. Козацькі посли повернулися від султана.
Вони їздили до нього з певними пунктами і отримали все,
що просили: ні харачу, ні жодної прикрості турки не будуть
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чинити козакам, тільки свої війська мають виставити на потребу
султана.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 632-633. – Тогочасна копія)
№ 19
1673, жовтня 6. – Львів. – Лист невідомого до невідомого.
2 жовтня вірменин виїхав з Криму. Він повідомив, що хан
хворий, що калмики силою у 8-10 000 вдерлися в Крим, а Сірко
кілька разів під Очаків нападав, вбивав ординців і бидло забирав.
Запорожці теж не сиділи без діла, вони на чайках нападають. Хан
отримав свіжі новини, що й московські козаки у великій силі на
чайках виходять на море. Черкеська й ногайська орди з старим
ханом дуже нападають на Крим.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 392. – Тогочасна
копія)
№ 20
1673, жовтня 21. – Лист великого коронного гетьмана
Яна Собеського до коронного підканцлера Анджея Ольшов
ського.
Ханенко знаходиться тільки з кількадесят війська десь у
Поліссі, його мало не зламав Дорошенко. 70 татар захопили
й спалили кілька сіл, забрали полон 10 селян з дружинами. У
Криму тяжка пошесть.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 403. – Тогочасна
копія)
№ 21
1673, листопада 15. – Табір під Хотином. – Лист
невідомого до невідомого.
Йдеться про Дорошенка. Він йде з ордою на допомогу
туркам.
(ВДА (Краків). – ВР. – № 372. – Арк. 427. – Тогочасна
копія)
№ 22
1674, лютого 2. – Кам’янець-Подільський. – Лист
невідомого до невідомого.
Козак Кияшко, котрий перейшов на наш бік, взяв під свою
команду кілька кінних поляків і своїх людей. Запевнив їх, щоб
не рухалися поки він не повернеться з роз’їзду клянучись, що не
буде їх зраджувати.
(БПАН. – ВР. – № 1070. – Арк. 677. – Тогочасна копія)
№ 23
1674 р. – Королівський універсал.
Йдеться про турецько-татарську небезпеку. Ворожі війська
йдуть з обох Азій та від самого Єгипту.
(Ч. – ВР. – № 431. – Арк. 214. – Тогочасна копія)
№ 24
1674 серпня 18. – Лист кримського хана Селім-Гірея до
короля.
Лист передано через Мехмет-Кази-мурзу.
«Ми були прихильні до козаків». Тепер прошу про цей мир.
(Ч. – ВР. – № 421. – Арк. 191. – Тогочасна копія)
№ 25
1674, листопада 16. – Табір під Баром. – Універсал короля
Яна ІІІ Собеського.
Йдеться про нашестя бусурман Дізналися ми, що Стіну,
Ладижин, Умань та ін. взяли, жінок і дітей полонили. Заклик до
боротьби.
(Ч. – ВР. – Арк. 423. – Арк. 100. – Тогочасна копія)
№ 26
1674, листопада 18. – Табір під Баром. – Універсал короля
Яна ІІІ Собеського.
Зміст універсалу приблизно той же, що й попереднього.
(Ч. – ВР. – Арк. 423. – Арк. 105. – Тогочасна копія)
№ 27
1674, грудня 2. – Чигирин.-Лист гетьмана Петра
Дорошенка до грабовецького старости.
Мова йде, що нещастя Україні несе Польща. Не помагали
наші прохання до колишніх королів й мирні переговори.
Можна говорити про польську протекцію при виконанні ряду
умов.
(Ч. – ВР. – Арк. 423. – Арк. 100. – Тогочасна копія)
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№ 28
1674, грудня 2. – Чигирин. – Лист гетьмана Петра
Дорошенка до короля Яна ІІІ Собеського.
Мова йде, про умови прийняття польської протекції.
(Ч. – ВР. – Арк. 423. – Арк. 113. – Тогочасна копія. Другий
список цього листа знаходиться там же (Арк. 115)
№ 29
1674, грудня 2. – Кальник. – «Авізи».
Після щасливої облоги барської фортеці і взяттю присяги від
Гоголя, котрий все Подністров’я віддав королю і сам присягнув
на послушенство, король через писаря Леровського затвердив
Гоголя як губернатора цього краю і комендантом Могилева. Додав
йому понад 10 хоругв і полк пана підляського, послав гарнізон
до Могилева, дав Гоголю все, що треба, добре зміцнив його. Це
важливо, бо військо ВКЛ бунтує, котре лише два тижні в роботі,
не хотіли ставати в залогах у коронних краях. Побачивши це,
король прикликав старшину, гетьманів, полковників, щоб вони
з любові до вітчизни не чинили самі бунтів і не допускали
свавілля війська. Вже двічі це було (під Дубном і Хотином),
що шкодило Речі Посполитої. Король залишив табір під Красним,
переправився через Буг, підійшов до Немирова, але татари на чолі
солтаном відійшли і король не застав там орду, не дістав певного
«язика». Король вислав різні боки роз’їзди за «язиком». Вранці
хотів виступити, але туман був такий, що один другого ледве
міг побачити. Під’їзди повернулися без «язика». Король вирішив
послати по них Корецького з артилерією. Примчав козак з того
боку немирівських хуторів, який мав стрілу в грудях у панцирі.
Він сказав, що татари у півтора милях звідси здобувають табір.
А це були ті татари, котрі Аджі-Гіреєм були відібрані, вони
прийшли під Немирів, щоб спалити села і набрати провіанту.
Король наказав сурмити, шикувати гусар з драгунами, залишивши
піхоту при таборі, і вирушив проти неприятеля, який раненько
взяв відомість про короля і ганебно втік. Король послав за ним
передню сторожу кількадесят війська з коронним хорунжим
(Миколаєм Ієронімом Сенявським). Король рушив назад, йому
піддалися міста по дорозі, які просили, щоб врятував їх від
поганських рук, зустрічали його з хлібом-сіллю. Це такі міста
як Зобищe (Zobiszcze), Зімце (Zimce), Кальник. До них король
послав першим п. любачiвського й полковника Урбановича з
старшиною, щоб взяти присягу. До них король послав на залогу
600 драгун з Дуремарським, котрих о 10 вечора пускали в міста,
а вранці таке велике місто «голова всієї України» присягало,
окремо козаки, окремо міщани. Король став під Паневкою,
послав в усі боку роз’їзди, а неприятель тікаючи, не тільки коней
на переправах, але й шаблі кидав. Від Дорошенка прийшло
вже кілька листів і було схоплено понад 10 козаків його брата
Андрія, паволоцького полковника, і самого гетьмана. Вони мали
підносити дух кальницького полковника, щоб він не піддавався,
обіцяючи йому дати великий гарнізон з Паволочі й прийти на
допомогу, за чим король уважно стежив. Балабанівка й інші міста
піддалися королю. Король ще не вирішив де стати: в Кальнику чи
у Брацлаві.
(Ч. – ВР. – № 430. – С. 192-195. – Тогочасна копія)
№ 30
1674, грудня 12. – Чигирин. – Лист гетьмана Петра
Дорошенка до короля Яна ІІІ Собеського.
Прохання про мир.
(Ч. – ВР. – № 430. – С. 198-199. – Тогочасна копія)
№ 31
1674, грудня 12. – Чигирин. – Лист гетьмана Петра
Дорошенка до грабовецького старости.
Дорошенко дякую старості за пересторогу, пише, що Чигирин
уже кілька років воює за короля проти Москви, Задніпря, татар,
згадує про отримання листі від пана Галаткевича, висловлює
бажання піддатися королю, просить про вольності Війська
Запорозького, гарантує посланцю до нього безпеку.
(Ч. – ВР. – № 430. – С. 199-201. – Тогочасна копія)
№ 32
1674, грудня 13. – Чигирин. – Універсал гетьмана Петра
Дорошенка.
«Паном сотникам, отаманам…». Сповіщає про те, що
польський король обіцяє ніколи не входити своїми військами в
Україну. «Зная ляцкие хитрые обманы, а за обычаем последующие
тиранства», треба вам з своїх домів з жінками й дітьми йти до
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Корсуня. Треба Корсунь укріпляти, а ми із своїми військами
прийдемо до Корсуня на допомогу.
(Ч. – ВР. – № 423. – Арк. 119. – Тогочасна копія)
№ 33
1674, грудня 23. – Лист короля Яна ІІ Собеського до
гетьмана Петра Дорошенка.
Мова йде про мирні переговори з царським дипломатом
Афанасієм Ординим-Нащокіним.
(Ч. – ВР. – № 423. – Арк. 135. – Тогочасна копія)
Micik Yu. And., doctor of historical sciences, professor
(Ukraine, Kyiv)
1673-1674: the heavy years of Podillya in the light
of the Polish handwritten newspapers and letters
In the article are given selection of the handwritten documents from foreign
arkhivoskhovisch, times of Ruin related to history of Podillya.
Keywords: sources, archive, Get’manschina, Ukraine, Podillya, Osmanska
empire.
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2. Розташування структурних елементів статті:
– УДК;
– прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail
(українською, англійською мовами);
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3. Вимоги для оформлення тексту:
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залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі
збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

8. До статті додаються:
– для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою 2000 знаків. Резюме статті повинно бути
структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.
Резюме статті надсилається безоплатно.
– Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце
роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон (моб.), e-mail, № відділення
«Нової пошти».

86

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник»

Гілея		

Спеціальний випуск

МІЖНАРОДНА ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ
1. Index Copernicus (Польща) – міжнародна наукометричних база (Index Copernicus Journals Master List).
Даний сайт містить індексування, ранжування і реферування журналів, а також є платформою для наукового
співробітництва та виконання спільних наукових проектів

2. EBSCO (USA) - агрегатор повнотекстових видань. Включає в себе 375 повнотекстових баз даних
і більш 350000 електронних книг

3. InfoBase Індекс (Індія) – комплексна, багатоцільова база даних, що охоплює наукові літератури з усього світу.

4. SIS (Scientific Indexing Services) (USA) фокусується на цитатах індексації, аналіз цитованості і підтримує бази
даних, що охоплюють цитування тисячі академічних журналах. SIS забезпечує кількісний і якісний інструмент для
рейтингу, оцінки та класифікації журналів з навчальної оцінки і передового досвіду.

5. РІНЦ (Росія) – міжнародна наукометрична база даних наукових публікацій вчених. Для отримання даних
про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ використовується аналітичний інструментарій
ScienceIndex.
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