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АНОТАЦІЯ 

Філіпова Г.В. Історико-пам’яткознавчий вимір об’єктів культурної спадщини 

Центральної та Північної Гетьманщини: наслідки діяльності російських урядовців 

(1690–1765 рр.). Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 26.00.05. – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. – 

Центр пам’яткознавства Національної академії наук України і Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури. – Київ, 2018. 

Дисертація присвячена актуальній науковій проблемі дослідження історико-

пам’яткознавчого виміру побутування об’єктів культурної спадщини на етнічних 

українських територіях, де провадили свою діяльність державні діячі Росії періоду 

правління Петра І, а також забезпеченню охорони та збереження означених об’єктів  

культурної спадщини двох країн.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше в українській та 

російській історіографії було докладно досліджено, узагальнено та пов’язано з 

пам’яткоохоронною проблематикою формування вотчин російських вельмож, 

зокрема, князя О. Меншикова на території України, виявлено значний обсяг джерел, 

які не були введені до наукового обігу, або ж були опубліковані частково в інших 

контекстах. Також у роботі було здійснено аналіз містобудівної справи на 

зазначених територіях, виявлено роль полонених шведів у провадженні будівництва 

київських фортифікацій під началом російських державців, досліджено ряд 

унікальних об’єктів, що раніше не привертали увагу вчених, за можливістю надано 

їх архітектурні, фортифікаційні або ж інформативні характеристики. Нарешті, було 

сформульовано пропозиції щодо їх подальшого вивчення, охорони, збереження та 

популяризації.  

Практичне значення роботи полягає у тому, що її результати та основні 

положення можуть бути використані при внесенні об’єктів до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та Єдиного державного реєстру об’єктів культурної 

спадщини (Росії); при провадженні різноманітних історичних, археологічних та 

пам’яткознавчих досліджень, пов’язаних з українсько-російськими стосунками часів 
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правління Петра І, біографіями основних діячів, містобудівними процесами, 

матеріальною культурою даної епохи; при підготовці узагальнюючих робіт, 

підручників, науково-методичних посібників, науково-популярних видань, 

путівників, буклетів; при підготовці проектів реставрації, консервації, музеєфікації, 

популяризації зазначених об’єктів; при підготовці лекційних курсів зі 

спеціальностей «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» (26.00.05), «Історія України» 

(07.00.01), «Всесвітня історія» (07.00.02), «Археологія» (07.00.04), «Теорія 

архітектури, реставрація пам’яток» (18.00.01), «Містобудування та ландшафтна 

архітектура» (18.00.04).  

Під час роботи над дослідженням було виявлено та опрацьовано значну 

кількість різноманітних за змістом та формальним характером архівних документів. 

Деякі з них дублювалися в одночасних або ж не синхронних списках, які 

перебувають у різних архівних зібраннях (наприклад, розписи Києва 1695 р. у 

фондах ІР НБУВ та РГАДА, реєстри подорожнього почту князя Меншикова в 

ЦДІАК України та ІР НБУВ). Певна частина розглянутих документів уже 

використовувалася у роботах попередників і публікувалася в рамках наукових 

студій (переважно фрагментарно), решта джерел раніше не привертала пильної 

уваги науковців. Відповідно, значну кількість маловідомих архівних джерел було 

опубліковано та введено до наукового обігу. 

Джерельну базу дослідження можна розбити на такі групи: писемні джерела 

(офіційні та приватні за характером); зображальні джерела (карти, плани, 

фотографії). 

Після розгляду попереднього історіографічного доробку виявлено, що при 

загальному високому рівні дослідженості як періоду правління Петра І в Росії, так і 

доби гетьманування І. Мазепи та І. Скоропадського в Україні не існує 

узагальнюючих праць, які б висвітлювали стосунки російських вельмож з 

Гетьманщиною на рівні адміністрування та землеволодіння. Майже зовсім не 

представлено даний зріз питань у пам’яткоохоронній сфері. Та все ж діяльність 

вельмож петровського часу в якості політиків та землевласників знайшла досить 

широке відображення і в різноманітних за характером та спрямуванням 
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дослідженнях, передусім, російських та українських учених. До історіографії 

питання відносяться як узагальнюючі праці (історичні, краєзнавчі монографічні 

студії), так і такі, що мають вузькоспеціальну направленість. Своє місце у переліку 

наукового доробку щодо даної теми займає і науково-популярна лірература, і 

періодичні наукові публікації, і публіцистика. За певними виключеннями, у даних 

роботах не загострюється увага на пам’яткознавчих аспектах питання, і згадки про 

пам’ятки, що виникали на тих чи інших територіях в результаті діяльності урядовців 

з оточення Петра І, є побіжними. Розгляд історіографії було побудовано за 

проблемно-хронологічним принципом. Виходячи з останнього, їх згруповано за 

належністю до таких етапів: дореволюційна (перша половина–середина ХІХ ст. – 

10-ті рр. ХХ ст.), радянська (20-ті рр. ХХ ст. – 1991 р.) у межах якої виділено 

центральну московську та українську школи, сучасна українська, російська та 

зарубіжна історіографія (80–90-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.). В рамках кожного з 

періодів літературу згруповано від узагальнюючих праць до статей та повідомлень, 

окреслено ступінь розкриття безпосередньо пам’яткознавчої проблематики у кожній 

групі.  

У процесі опрацювання джерельної та історіографічної бази дисертантом було 

позначено хронологічні межі дослідження – 1690-ті–1765 рр. (від періоду, що 

передував початку Північної війни, до остаточного скасування Катериною ІІ 

землеволодіння князя О. Меншикова). Всередині зазначеного періоду додатково 

виділяємо період Північної війни (1700–1721 рр.) та проміжок часу, протягом 

котрого існували українські володіння Меншикова (1709–1727 рр.). Досліджувані 

пам’ятки уведено до даних хронологічних рамок, за можливості – датовано окремо. 

Також було виділено населені пункти (Київ, Ямпіль, Почеп, Погар, Мглин), вписані 

у хронологічні та географічні межі. Сформульовано фактори, що об’єднують усі ці 

місця та пам’ятки в єдину групу, досліджено особливості та етапність формування 

земельних володінь російських вельмож на територіях Київського, Ніжинського та 

Стародубського полків. Розкрито питання щодо їх управління, економічного стану, 

виділено біографічні відомості про місцевих адміністраторів і проаналізовано 

будівництва, що велися на цих землях у зазначений період.  
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Особливу увагу було приділено дослідженню історії, основних рис сучасного 

стану та проблемі охорони і збереження залишків палацово-паркових комплексів у 

Почепі, а також міста Олександрополя на його сучасних околицях. Встановлено, що 

рештки унікальних пам’яток петровської доби, які є майже не дослідженими з 

наукової точки зору і потребують уваги дослідників, перебувають у цьому регіоні у 

незадовільному стані. На основі розгляду окремих проблемних аспектів 

пам’яткоохоронного законодавства України та РФ здійснено аналіз офіційного 

статусу зазначених об’єктів, їх перебування на державному обліку. Було зроблено 

висновок про недостатню увагу держави до них та необхідність надання охоронного 

статусу понад половині пам’яток у вибірці – як на території України (культурний 

шар Ямполя), так і в Росії (культурний шар центру Почепа, залишки барокового 

паркового ансамблю Верхній Сад (або Парк), залишки Олександрополя, культурні 

шари Мглина та Погара). Виявлено (поки що на основі в основному теоретичних 

досліджень), що стан тих пам’яток, які внесені до державних реєстрів двох країн, 

частіше за все, не відповідає їх статусу і поступово погіршується. 

На основі розгляду законодавчих баз України та Російської Федерації, а також 

наукових здобутків учених-пам’яткознавців запропоновано деякі критерії для 

подальшої класифікації пам’яток. Здійснено огляд актуальних проблем, пов’язаних 

із сучасним станом збереженості досліджуваних об’єктів культурної спадщини. 

Запропоновано ряд способів вирішення поставлених проблем: поза ідеологічною 

діалектикою встановлення співпраці з російськими дослідниками даної 

проблематики; встановлення контактів з дослідниками зі Швеції; обґрунтована 

попередніми дослідженнями ретельна натурна оцінка реального стану збереженості 

пам’яток та динаміки його змін; проведення археологічних досліджень; проведення 

робіт з консервації культурних шарів на об’єктах; проведення рекреаційних робіт за 

результатами теоретико-практичних розвідок та досліджень; удосконалення 

методики відтворення; провадження даної тематики у місцевих та центральних 

музейних експозиціях; перегляд застарілих концепцій та підходів щодо розгляду 

проблематики українсько-російської взаємодії на початку XVIII ст., у тому числі – у 

площині пам’яткознавства та музейництва; видання результатів досліджень у 
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науковому та науково-популярному напрямі; організація проведення конференцій та 

круглих столів відповідного спрямування; поступовий розвиток туристичного 

сектору; налагодження інфраструктури тощо.  

Ключові слова: об’єкти культурної спадщини, фортифікація, пам’ятки 

містобудування, історичний ландшафт, Росія часів Петра І, Північна війна 1700–

1721 рр., Почепська справа, князь О. Меншиков, Центральна та Північна 

Гетьманщина, українські етнічні землі.  
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ABSTRACT 

Filipova H.V. Historical and monumentological dimension of objects of cultural 

heritage in the Central and Northern Hetmanate: consequences of the Russian officials’ 

activities (1690–1765). 

The thesis for the degree of Candidate of Historical Sciences, specialty 26.00.05 – 

Museology. Monument Studies. – Center of monuments NAS of Ukraine, Ukrainian 

Society for Protection of Historical and Cultural Monuments, Kyiv, 2018. 

The thesis is devoted to the topical scientific problem of researching historical and 

monumentological fields of the existence of immovable monuments on ethnic Ukrainian 

territories, where state officials of Peter I’s Russia conducted their activities, as well as 

ensuring the protection and preservation of the mentioned monuments as objects of 

cultural heritage of both countries. 

The scientific novelty of the research is that for the first time in Ukrainian and 

Russian historiography, the formation of the estates of Russian nobles, particularly A. 

Menshikov in the territory of Ukraine, was studied, generalized and connected with the 

monumental protection issues. A significant amount of sources that have not been put into 

scientific circulation or have been published in part in other contexts have been 

discovered. Also in the thesis was carried out an analytical examination of urban planning 

in the mentioned territories, the role of captured Swedes in the construction of 

fortifications in Kyiv under the command of Russian statesmen was pointed out, a number 

of unique monuments that had not previously attracted the attention of scientists, as far as 

possible presented their architectural, fortification or informative characteristics. Finally, 

propositions were formulated regarding their further study, protection, preservation and 

popularization. 

The practical significance of the work lies in the fact that its results and main 

provisions can be used: when placing objects in the State Register of Immovable 

Monuments of Ukraine and the Unified State Register of Objects of Culture Heritage 

(Russia); when carrying out various historical, archaeological and monumental studies 

related to the Ukrainian-Russian relations of the reign of Peter I, biographies of the main 

figures, town-planning processes, material culture of the time; in the preparation of 
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generalizing works, textbooks, scientific and methodological aids, popular science 

publications, guidebooks, booklets; when forming projects for restoration, conservation, 

museumification, popularization of designated objects; when preparing lecture courses in 

the field of Museology. Monumentology (26.00.05), History of Ukraine (07.00.01), World 

History (07.00.02), Archeology (07.00.04), Theory of Architecture, Restoration of 

Monuments (18.00.01), Urban planning and landscape architecture (18.00.04). 

During the research work, a large number of archival documents differing in content 

and formal character was discovered and processed. Some of them were duplicated in one-

time or non-synchronous lists, staying in different archival collections (for example, the 

plans of Kiev in 1695 in the funds of the MI VNLU and RGADA, the registers of the road 

suite of Prince Menshikov in TsDIAK and MI VNLU). Some of the documents examined 

have already been used in the works of predecessors and published in the framework of 

scientific research (mostly fragmentary) the remaining sources did not attract the close 

attention of scientists. Accordingly, a significant number of little-known archival sources 

were published and put into scientific circulation. 

The source of research can be divided into the following groups: written sources 

(business management, case files, legal documentation, registers, private correspondence, 

diaries); Fine sources (maps, plans, photographs of monuments). 

As a result of the consideration of the previous historiographical volume, it was 

established that, with the general high level of explorations of Peter I epoch in Russia and 

the hetmanship of Mazepa and Skoropadsky in Ukraine, there are no generalizations that 

could throw light on the relations of Russian nobles with the Hetman State at the level of 

administration and land tenure. Almost does not represent this section of questions in the 

monument protection sphere. Still, the activity of the nobles of Peter I's time as politicians 

and landowners was widely reflected in studies of a variety of character and direction, 

primarily Russian and Ukrainian scientists. To the historiography of the question belong 

both generalizing works (historical, local history research, monographic), and those that 

have a highly specialized orientation. Popular scientific literature, periodic scientific 

publications, and journalism occupy a place in the list of the scientific base of this topic. 

With a few exceptions, these works do not concentrate attention on the monumental 
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aspects of the issue, and the monuments that arose on certain territories as a result of the 

activity of personalities from the environment of Peter I are mentioned in passing. 

Consideration of historiography was carried out on a problem-chronological basis. 

Proceeding from it, they were grouped according to their belonging to such stages: pre-

Soviet (first half-middle of the 19th century – 10’s of the 20th century), Soviet (20’s of the 

20th century – 1991), modern Ukrainian, Russian and foreign historiography (80–90’s of 

XX century – the beginning of the 21st century). Within each period, literature is grouped 

from generalizing works to articles and reports. It is indicated by the degree of disclosure 

directly of the monumental problems in each group.  

In the process of working on a source and historiographic basis, the candidate for a 

degree defined the chronological framework of the study – 1690th – 1765 (from the period 

preceding the beginning of the Northern War, to the final disbandment by Catherine II of 

Menshikov’s land holdings). Within the designated period, the period of the Northern War 

(1700–1721) was additionally identified and the length of time during which Menshikov's 

Ukrainian possessions existed (1709–1727). The investigated monuments are included in 

this framework, if possible – dated separately. Also the settlements (Kyiv, Yampol, 

Pochep, Pogar, Mglin) were allocated, they are inscribed in chronological and 

geographical frames. The factors combining all these places and monuments into a single 

group are formulated, the features and the stage of the formation of the land holdings of 

Russian nobles in the territories of the Kyiv, Nezhin and Starodub regiments are 

investigated. The issue of their management, economic status, biographical notes on local 

administrators and the construction that were conducted on these lands in the specified 

period were revealed. 

Most attention was paid to the study of history, the main features of the current state 

and problems of protection and preservation of the remains of the palace and park 

complexes in Pochep, as well as the city of Alexandropol on its modern outskirts. It is 

established that in this region in the unsatisfactory state remain the remains of unique 

monuments of the Peter I's era, which were practically not subjected to scientific research 

and require the attention of scientists. Based on the consideration of certain problem 

aspects of the protection legislation of Ukraine and the Russian Federation, the official 



 10 

status of the objects, their stay on the state register is analyzed. It was concluded that there 

was insufficient attention from the state and the need to assign protection status to more 

than half of the monuments in the sample – both in Ukraine (the cultural layer of Yampol) 

and in Russia (the cultural layer of the Pochep center, the remains of the baroque park 

ensemble Upper Park, the remains of Alexandropol, cultural layers of Mglin and Pogar). It 

has been established (so far on the basis of theoretical studies) that the state of monuments 

made to the state registers of two countries, most often does not correspond to their status 

and is gradually deteriorating. 

Based on the consideration of the legislative bases of Ukraine and the Russian 

Federation, as well as scientific achievements of scientists and monuments experts, some 

criteria have been proposed for the further classification of monuments. The review of 

actual problems connected with the modern camp of safety of the investigated monuments 

is reviewed. A number of ways of solving the set problems are proposed: establishment of 

cooperation with Russian researchers of this problem outside of ideological dialectics; 

establishing contacts with researchers from Sweden; the full-scale assessment of the real 

state of monuments and the dynamics of its changes, justified by preliminary studies; 

carrying out archaeological research; conducting works on the conservation of cultural 

layers at sites; carrying out recreational work on the results of theoretical and practical 

intelligence and research; improvement of the methods of reconstruction; the introduction 

of this subject in local museum expositions; revision of outdated concepts and approaches 

to the consideration of the problems of Ukrainian-Russian interaction at the beginning of 

the XVIII century, including – In the plane of monuments and museology; publication of 

research results in the scientific and popular science direction; organization of conferences 

and round tables; gradual development of the tourism sector; infrastructure and so on. 

Key words: objects of cultural heritage, fortification, monuments of town planning, 

historical landscape, Russia in the epoch of Peter I, 1700–1721 Northern War, Pochep 

case, prince A. Menshikov, Central and Northern Hetmanate, Ukrainian ethnic lands. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Незважаючи на складність сучасних українсько-

російських відносин, пам’ятки, пов’язані з політико-економічною діяльністю 

вельмож з оточення царя Петра І, є складовою об’єктів культурної спадщини 

Київщини, Сіверщини та Стародубщини. У різний час дані землі входили до різних 

адміністративно-територіальних одиниць Гетьманщини та Московського царства (з 

1721 р. – Російської імперії)1. Незалежно від цього, автор їх розглядає з точки зору 

належності до етнічних територій України. У дисертації вивчались об’єкти, що 

перебувають на території Києва (цитадель Київської фортеці), Ямполя Сумської 

області, Мглина, Погару, Почепа Брянської області Російської Федерації (РФ) та 

територія міста Олександрополь. 

Наприкінці першого етапу Північної війни (близько 1706 р. і раніше) 

діяльність вельмож2 з оточення царя Петра І була сконцентрована на зазначених та 

інших українських теренах, що тоді належали до полків Гетьманської держави 

(Лівобережної України), котрі поступово інтегрувалися до російської 

адміністративної системи. У зв’язку з укріпленнями міст перед загрозою шведського 

наступу (у межах української кампанії короля Карла ХІІ, що завершилася 

генеральним боєм під Полтавою), а після Полтави – через роздачу наближеним до 

царя військовим діячам земельних наділів, на зазначених територіях почала 

формуватися як своєрідна політико-економічна ситуація, так і передумови для 

виникнення чи трансформації досліджуваних пам’яток. Тож, поряд з об’єктами з 

підкресленою оборонною функцією цього часу виникли палацово-паркові ансамблі, 

засновані у містах, котрими володіли заможні землевласники з російської 

адміністративної верхівки, було перебудовано та модернізовано або ж навпаки, 

                                                
1 Назви української та російської держав у роботі вживаються таким чином. Українська держава станом на 1690–1765 

рр., поза залежністю від її поступового підпорядкування Московській державі – Гетьманщина, Гетьманська держава. 

Задля окреслення географічних меж у широкому сенсі – Лівобережна Україна (куди номінально віднесено і Київ, який 

перейшов від королівства Польського до Московської держави в результаті Вічного миру 1686 р.). До 1721 р. – 

Московське царство, після 1721 р. – Російська імперія, узагальнено – Московська держава (ця назва вживалася і після 

офіційного проголошення імперського етапу розвитку державності, не дивлячись на те, що з 1712 р. Москва остаточно 

втратила столичний статус.  
2 В даному контексті – сформоване Петром І найближче коло впливових урядовців, які брали активну участь у 

процесах реформування Московського царства і підтримували вестернизаційний та імперський вектори російської 

політики.  
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розорено оборонні системи деяких міст. Деякі пам’ятки використовувалися в якості 

житлових приміщень та резиденцій вторинно. 

Українські об’єкти культурної спадщини, досліджені у дисертації, свого часу 

були пов’язані з кількома аспектами діяльності російських вельмож. Це і згадане 

формування їх вотчин, і політико-адміністративне втручання таких діячів як князь 

О. Меншиков до міських cправ. Окрім нерухомих пам’яток, збережених до нашого 

часу чи зниклих, нами згадано й можливість існування рухомих, таких, як предмети 

церковного текстилю, пожертвувані до Успенського собору Києво-Печерської 

лаври.  

Значна частина об’єктів, що розглядаються, ніколи не досліджувалися 

комплексно або ж досліджувалися з позицій студіювання взаємин Російської 

держави часів Петра І з Гетьманщиною. Часом дослідження носили вибірковий 

характер, акцентуючись на тих чи інших особливостях пам’яток, окремих епізодах з 

їх історії.  

Реалії нашого часу ставлять перед дослідниками історико-культурної 

спадщини постійні виклики – як у площині матеріальній, так й ідеологічній. 

Особливо це потрібно мати на увазі, досліджуючи пам’ятки, пов’язані з не менш 

складними, ніж нині, взаєминами української державності з російським імперством. 

Зазначені різноманітні за своєю сутністю пам’ятки однаково є унікальними 

інформативними джерелами для дослідження та осмислення багатьох аспектів 

української та російської минувшини у межах спільного історичного процесу.  

Наразі значна частина даних об’єктів  перебуває під загрозою якщо не повного 

зникнення і забуття, то значних утрат. Поступово руйнуються фортифікації, 

розмиваються топографічні межі парків, багато цікавих та вартих уваги об’єктів 

навіть не мають офіційного охоронного статусу у межах пам’яткоохоронного 

законодавства України та РФ. А ідеологічне протистояння між двома державами 

тільки поглиблює критичний стан, ускладнює наукове студіювання згаданих 

об’єктів та співпрацю науковців щодо опанування архівних джерел із зібрань 

українських та російських архівів, а також розвідок і досліджень на місцях. Тут 

варто зазначити, що період правління Петра І залишив по собі значні обсяги  
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писемних джерел, котрі вимагають окремого ретельного дослідження та осмислення 

з точки зору пам’яткознавства.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах плану науково-дослідних робіт Центру пам’яткознавства НАН 

України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури. Дисертація 

є складовою науково-дослідних робіт Центру пам’яткознавства НАН України і 

Українського товариства охорони пам’яток історії та культури: «Культурна 

спадщина у формуванні соціогуманітарного простору в Україні на початку ХХІ 

століття» (державний реєстраційний № 0113U000393). 

Метою дослідження є комплексне вивчення історії формування та 

особливостей об’єктів культурної спадщини, пов’язаних з діяльністю російських 

урядовців на тлі історико-політичних подій початку XVIII ст., встановлення їх 

сучасного стану, спроби систематизації у межах існуючих у правових системах та 

науковій практиці класифікаційних схем; внесення пропозицій щодо охорони, 

збереження, музеєфікації та популяризації даних об’єктів.  

Відповідно до означеної мети, запропоновано наступні завдання 

дослідження: 

- виявити та ввести до наукового обігу архівні джерела з історії діяльності 

урядовців Московського царства на українських етнічних землях, систематизувати 

та проаналізувати історіографічний доробок на дану тему;  

- подати історичну ретроспективу української політики діячів з оточення 

Петра І, дослідити історичні передумови формування обраних для розгляду 

пам’яток;  

- виділити основні населені пункти, де у визначений час та внаслідок 

досліджених історичних процесів виникали чи зазнавали перебудов об’єкти 

культурної спадщини; прослідкувати етапи їх виникнення на цих теренах;  

- розкрити залежність будівничих процесів від діяльності місцевих 

адміністраторів та інших факторів указаного періоду; 

- здійснити класифікацію розглянутих об’єктів культурної спадщини;  
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- охарактеризувати сучасний стан збереження об’єктів, рівень їх історико-

культурної цінності, можливості їх подальшого дослідження та охорони; окреслити 

проблеми та перспективи; розробити пропозиції щодо вирішення поставлених 

проблем та позначити подальші напрями можливих досліджень.  

Виконання у межах дослідницької роботи зазначених завдань дозволить 

суттєво доповнити дослідження взаємин України з Росією на початку XVIII ст., 

біографічні відомості про діячів цього часу; увести до наукового обігу дані щодо 

кількох не досліджуваних раніше об’єктів, а також розкрити маловідомі аспекти 

існування інших; сприяти подальшому виявленню, визначенню історико-культурної 

цінності, інвентаризації та студіюванню цих об’єктів; спонукати надання їм 

офіційного охоронного статусу; популяризувати їх у межах наукової думки та 

масової культури. 

Об’єкт дослідження – об’єкти культурної спадщини Гетьманщини, які 

з’явилися в результаті діяльності вельмож Петра І. 

Предметом дослідження є процес формування об’єктів культурної спадщини 

на територіях володінь російських державних діячів петровської доби в 

Гетьманській Україні, його передумови, етапи, основні риси та характеристики. 

Хронологічні рамки дослідження – часовий проміжок між 1690-ми та 

1765 рр. Нижню дату зумовлено періодом перед початком Північної війни 1700–

1721 рр., та подіями, що їй передували, у зв’язку з чим увагу російських державних 

діячів було привернено до України. Верхня дата співвідноситься з остаточним 

закінченням розслідування  Почепської справи, яке завершилося з прийняттям 

відповідних наказів імператриці Катерини ІІ. Всередині заданого хронологічного 

проміжку виділено окремий період 1709–1727 рр. (між отриманням князем 

Меншиковим вотчин на території України в якості нагороди за участь у Полтавській 

битві до його опали та заслання). 

Територіальні межі дослідження – місто Київ і землі Київщини, Сіверщини 

та Стародубщини (Центральна та Північна Гетьманщина). Кілька міських центрів, 

де у перше двадцятиліття XVIII ст. відбувалося будівництво, ініційоване 

російськими державними діячами, зараз належать до території Російської Федерації, 
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хоча з етнічної та історичної точки зору є суто українськими (частини Брянщини, 

Курщини, Орловщини). Увага у дослідженні акцентується також на містах Почеп, 

Олександрополь, Мглин, Погар, Ямпіль (останнє – Сумська область України). У 

часи правління Петра І згадані території входили до складу Київського, 

Ніжинського та Стародубського полків, котрі з 1708 р. номінально увійшли до 

Московського царства як Київська губернія. 

Методологія дослідження у своїй основі була сформована з оглядом на його 

міждисциплінарний характер, адже об’єкт та предмет дослідження зумовлюють 

звернення, окрім пам’яткознавства, до політичної, військової, побутової історії, 

біографістики тощо. Базою для дослідницької методології стали методи історичної 

науки та спеціальної дисципліни – пам’яткознавства. Крім традиційних методів 

пізнання в межах історичної науки (історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний, історико-системний) було використано загальнофілософські 

та загальнологічні. Для розкриття теми формування пам’яток у результаті 

провадження діяльності петровських вельмож було застосовано категоріально-

понятійний апарат історії та пам’яткознавства, а також визначення сучасних 

теоретичних та правових засад пам’яткоохоронної діяльності.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що вперше в 

українській, російській та світовій історіографії було докладно досліджено, 

узагальнено та пов’язано з пам’яткоохоронною проблематикою формування вотчин 

російських вельмож, зокрема князя О. Меншикова на території Гетьманщини, 

виявлено значний об’єм джерел, які не були введені до наукового обігу, або ж були 

опубліковані частково в інших контекстах; здійснено аналітичний розгляд 

містобудівної справи на зазначених територіях; виявлено роль полонених шведів у 

проведенні будівництва київських фортифікацій під началом російських державців; 

досліджено ряд унікальних об’єктів культурної спадщини, що раніше не привертали 

увагу вчених, за можливістю надано їх архітектурні, фортифікаційні або ж 

інформативні характеристики; сформульовано пропозиції та рекомендації щодо їх 

подальшого вивчення, охорони, збереження та популяризації.  
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Практичне значення дисертації виражається у можливості використання 

основних положень дослідження: при внесенні об’єктів до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України та Єдиного державного реєстру об’єктів культурної 

спадщини (Росії); при провадженні різноманітних історичних, археологічних та 

пам’яткознавчих досліджень, пов’язаних з українсько-російськими стосунками часів 

правління Петра І, біографіями основних діячів, містобудівними процесами, 

матеріальною культурою даної епохи; при підготовці узагальнюючих робіт, 

підручників, науково-методичних посібників, науково-популярних видань, 

путівників, буклетів; при підготовці проектів реставрації, консервації, музеєфікації, 

популяризації зазначених об’єктів; при підготовці лекційних курсів зі 

спеціальностей «Музеєзнавство. Пам’яткознавство» (26.00.05), «Історія України» 

(07.00.01), «Всесвітня історія» (07.00.02), «Археологія» (07.00.04), «Теорія 

архітектури, реставрація пам’яток» (18.00.01), «Містобудування та ландшафтна 

архітектура» (18.00.04).  

Особистий внесок дисертанта полягає у самостійно виконаному дослідженні 

процесу формування земельних володінь російських вельмож на території 

Гетьманщини протягом першого двадцятиліття XVIII ст.; окресленні географічних 

меж земель, в яких був зацікавлений О. Меншиков; виявленні, науковому аналізу, 

введенні до наукового обігу та частковою публікацією маловідомих архівних 

джерел з даного питання; дослідженні, характеристиці, комплексному аналізі низки 

об’єктів культурної спадщини, розташованих на означених територіях.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення, результати та 

висновки дисертаційної роботи у 2016–2018 рр. було оприлюднено у формі 

доповідей та обговорено на 21 конференції. Міжнародні наукові конференції: «Нові 

дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ, 23–24 березня 2016 р.), 

«Шевченківська весна» (Київ, 6–8 квітня 2016 р.), «Сіверщина в історії України» 

(Глухів, 25–27 травня 2016 р.), «Церква-наука-суспільство: питання взаємодії» 

(Київ, 25 травня–3 червня 2016 р.), «Спаські читання» (Ніжин, Батурин, 21–23 

вересня 2016 р.), «Археологія і фортифікація України» (Кам’янець-Подільський, 6 

жовтня 2016 р.), «Наукові студії М.І. Сікорського» (Переяслав-Хмельницький, 6–7 
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жовтня 2016 р.), «Могилянські читання» (Київ, 3–4 грудня 2016 р.), «Нові 

дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Київ, 21–22 березня 2017 р.), 

«Сіверщина в історії України» (Глухів, 25–27 травня 2017 р.), «Церква-наука-

суспільство: питання взаємодії» (Київ, 29 травня–3 червня 2017 р.), «Музеї та 

реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики 

сучасності» (Київ, 6–7 червня 2017 р.), «Проблемы истории и культуры пограничья: 

гуманитарное знание и вызовы времени» (Верхньодвінськ, 16 червня 2017 р.), 

«Могилянські читання» (Київ, 7–8 грудня 2017 р.), «Нові дослідження пам’яток 

козацької доби в Україні» (Київ, 21–22 березня 2018 р.), «Музеї та реставрація у 

контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» (Київ, 

7–8 червня 2018 р.). 

Всеукраїнські конференції: «Батуринські читання» (Батурин, 6–7 листопада 

2016 р.), «Науково-практична конференція НМІУ» (Київ, 7–9 грудня 2016 р.), 

«Карнабідівські читання» (Чернігів, 20 грудня 2016 р.), «Другі києвознавчі читання: 

історичні та етнокультурні аспекти» (Київ, 29 березня 2017 р.), Зарембівські наукові 

читання (Київ, 18 квітня 2017 р.), «Всеукраїнський Музейний форум» (Переяслав-

Хмельницький, 3–5 липня 2017 р.). 

Публікації. Основні результати дослідження було викладено у у 30 

публікаціях. З них: 12 праць у наукових фахових виданнях України, 1 – у 

закордонному виданні, 1 – у фаховому виданні, індексованому у міжнародних 

наукометричних базах, та 18 таких, що додатково відображають результати 

дослідження.   

Структура роботи зумовлена предметом, метою та завданнями і відповідає 

їм. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів, що поділяються на дванадцять 

підрозділів, висновків, 5 додатків, бібліографічного списку джерел та літератури. 

Загальний обсяг дисертації – 449 сторінок, із них основного тексту – 172 сторінки. 

Список використаних джерел містить 521 позицію, обсяг додатків – 202 сторінки. 
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РОЗДІЛ І.  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

 

1.1. Стан наукової розробки теми  

Діяльність вельмож петровського часу в якості політиків та землевласників 

знайшла досить широке відображення у різноманітних за характером та 

спрямуванням дослідженнях, передусім, російських та українських учених. До 

історіографії питання відносяться як узагальнюючі праці (історичні, краєзнавчі 

монографічні студії), так і такі, що мають вузькоспеціальну направленість. Своє 

місце у переліку наукового доробку щодо даної теми займає і науково-популярна 

ліретатура, і наукові публікації у періодичних виданнях, і публіцистика. За певними 

виключеннями, у даних роботах не загострюється увага на пам’яткознавчих 

аспектах питання, і згадки про пам’ятки, що виникали на тих чи інших територіях в 

результаті діяльності російських урядовців наприкінці XVII – у XVIII ст., є 

побіжними.  

Розгляд публікацій здійснено за проблемно-хронологічним принципом. 

Виходячи з останнього, їх згруповано за належністю до таких етапів: дорадянська 

(перша половина-середина ХІХ ст. – 10-ті рр. ХХ ст.), радянська (20-ті рр. ХХ ст. – 

1991 р.), сучасна українська, російська та зарубіжна історіографія (90-ті рр. ХХ ст. – 

початок ХХІ ст.). У рамках кожного з періодів літературу згруповано від 

узагальнюючих праць до статей та повідомлень, окреслено ступінь розкриття 

безпосередньо пам’яткознавчої проблематики у кожній групі.  

Поза межі хронологічної прямої нами винесено суто пам’яткознавчі 

дослідження, що формально відносяться до новітнього етапу історіографії. У рамках 

даного відрізку часу відбувається формування пам’яткознавства в якості самостійної 

наукової та навчальної дисципліни, з власною методологією та теоретичною базою. 

У 1990–2010-х рр. вимальовуються продуктивні напрями теоретичних досліджень, 

зумовлених актуалізацією пам’яткоохоронної проблематики. Широко розробляється 

термінологічна площина пам’яткознавства, встановлюються його зв’язки з 
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законодавчими базами, з’являються дослідження, присвячені суто практиці чи теорії 

даної галузі.  

Серед основних робіт, що заклали підвалини теоретичної бази молодої 

дисципліни, можна назвати праці С. Заремби «Нариси з історії українського 

пам’яткознавства», «Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність» тощо 

[265; 266]. Важливе значення для даного дослідження мають роботи таких 

дослідників, як В. Дубровський П. Боярський, Е. Піскова, Л. Федорова (музеєзнавча 

проблематика, дослідження та класифікування нерухомих пам’яток), Л. Гріффен 

(широкі питання теоретичного музеєзнавства та пам’яткознавства), О. Титова 

(пам’ятки козаччини, теорія та практика у дослідженні археологічної спадщини), 

С. Руденко (теорія пам’яткознавства, категоріальний апарат, визначення) 

(докладніше про праці даних учених див. 2 підрозділ IV розділу) [240; 242; 192; 193; 

359; 226; 227; 228; 229; 427; 393; 394].  

До головних особливостей тематики, що досліджується, та її пам’яткознавчого 

виміру, відносимо майже повну відсутність висвітлення історії, характерних рис та 

сучасного стану об’єктів культурної спадщини Стародубщини у науковій літературі. 

Немає також прикладних пам’яткознавчіх студій, які б розглядали такі об’єкти, як 

залишки Олександрополя, палаово-паркових комплексів у центрі Почепа тощо. Тож, 

для вивчення теми необхідним є звернення до узагальнених практичних праць, 

спрямованих на загальні характеристики пам’яток регіону.  

До таких робіт можна віднести книги «Дерев’яна монументальна архітектура 

Лівобережної України» С. Таранушенка (перевидана у розширеній редакції 2014 р.) 

[425], «Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков», «Земля Брянская» 

М. Цапенка [478; 479]. У більш узагальненому сенсі нерухомі пам’ятки даного 

періоду розглянув В. Вечерський («Архітектурна й містобудівна спадщина доби 

Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона», «Пам'ятки архітектури й 

містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація») [207; 

208]. Низку узагальнених даних щодо об’єктів культурної спадщини, розглянутих у 

дисертації, містять енциклопедично-довідкові видання, український «Звід пам’яток 
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історії і культури України» та російський «Свод памятников истории и культуры 

России» [268; 401]. 

У рамках практичних пам’яткознавчих студій досить повно продовжилися 

дослідження архітектурного розвитку та історичної топографії Києва XVII–XVIII ст. 

– проте без акцентування уваги на ролі російських можновладців у протіканні 

містобудівних процесів. Студії О. Ситкарьової («Киевская крепость XVIII–XIX вв.», 

«Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври та її історичного оточення за 

доби гетьмана І.С. Мазепи», «Формування архітектурного ансамблю Києво-

Печерської лаври XVII–XX ст.») зосереджено на Печерську. В роботах Ситкарьової 

вивчається широкий спектр проявів життя району – від забудови до відображення у 

джерелах. Окремі публікації присвячено архітектурним комплексам, що є центрами 

Печерську та домінантами його забудови – монастирям та фортеці. Дослідниця 

наводить у своїх роботах і археологічні дані, інформацію щодо проведених в різний 

час експедицій, які вивчали забудову Печерська в епоху бароко. Та, на жаль, таких 

даних загалом небагато, тому цілісна картина археологічного дослідження району 

не вимальовується [408; 409; 410]. 

О. Попельницька аналогічним чином звернула свою увагу на Поділ. Окрім 

узагальненої праці, присвяченої Подолу раннього Нового часу, нею було видано ряд 

публікацій, де окреслювалася історія та архітектурні особливості окремих пам’яток 

(київського Замку, Десятинної церкви, церковних цвинтарів) [381; 382; 383; 384]. 

Історію Вознесенського монастиря на Печерську, деякі питання стосовно лаврського 

некрополю дослідила О. Крайня [297; 298]. А. Варивода розкрила ряд важливих 

питань відносно формування лаврських ризниць предметами церковного текстилю у 

XVI–XVIII ст., можливості музеєфікації та збереження цих предметів [199; 200; 201; 

202].  

Етапність становлення київської фортифікації прослідкував С. Петров у книзі 

«Оборонні споруди Києва Х–ХІХ ст. у контексті історії міста і загального розвитку 

військово-фортифікаційної справи» [358]. Окремі проблеми існування Києва в епоху 

бароко розглядалися у різночасних публікаціях в періодиці. До особливостей 
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існування Печерської фортеці напередодні Північної війни звертався Н. Сидоренко 

[406].  

Ряд аспектів активності державних діячів з оточення Петра І в Україні 

напередодні, під час та після Північної війни, формування їх вотчин, взаємин з 

козацькою старшиною та гетьманством у цілому було розглянуто у публікаціях 

Г. Філіпової, а також – здійснено пам’яткознавче дослідження повязане з даними 

процесами обєктів культурної спадщини України та РФ [444; 445; 446; 447; 448; 449; 

450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 

468; 470; 471; 472; 473]. 

Пам’яткознавчий аспект знайшов своє відображення і у студіях таких відомих 

російських знавців життя та діяльності О. Меншикова, як Т. Лаптєва, І. Саверкіна, 

Н. Жаркова тощо. Користуючись описами 1720-х рр. про одну з московських 

резиденцій Меншикова писала О. Євангулова. Семантичні значення барокової 

символіки петровської доби, а також пам’ятки іконопису та благодійницькі вклади 

Меншикова до деяких храмів дослідили у своїх монографіях та статтях Є. Погосян 

та М. Сморжевських-Смірнова. Значний внесок до даного напряму досліджень 

зробила регулярна публікація матеріалів щорічних конференцій «Петровское время 

в лицах» (Державний Ермітаж) та вже згадані побіжно «Меншиковские чтения» 

(Міжрегіональний Некомерційний фонд пам’яті світлійшого князя Олександра 

Даниловича Меншикова) [395; 378; 379].  

До нечисленних краєзнавчих та пам’яткознавчих досліджень пострадянського 

етапу, які торкалися цікавлячих нас пам’яток Стародубщини, можна віднести і 

студії С. Кизимової щодо Мглина (у кількох перевиданнях), які значно доповнили 

компілятивну роботу І. Токмакова. Автор досліджує історію та містобудівні процеси 

Мглина в цілому, певну увагу приділяючи і періоду XVII–XVIII ст. Поряд з 

уведенням до наукового обігу нових даних у роботах Кизимової наявний і ряд 

суттєвих недоліків – відсутність критичного ставлення до міфів, надто велика увага 

до російської державницької ідеї [285; 286].  

Пам’яткам, що мали дотичний стосунок до діяльності князя О. Меншикова у 

Березові, присвячено роботу, авторами якої є В. Миглан, Г. Ведмідь та 
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О. Майничева. У даному дослідженні, серед іншого, побіжно розкрито питання 

церковного благодійництва князя в останні роки його життя у засланні [337]. 

Історіографія дорадянського періоду представлена як масштабними 

ґрунтовними дослідженнями історії, культури та політичного життя Росії та України 

барокової доби, так і цінними публікаціями у науковій періодиці. Для цієї групи є 

характерною майже повна відсутність уваги до пам’яткознавчих аспектів теми, 

натомість – дослідники концентрували свою увагу на глобальних подіях, визначних 

особистостях. Характерною рисою даного періоду є великі об’єми публікації 

джерел, віднайдених у державних та приватних архівних зібраннях, перша 

постановка провідних питань та векторів подальших досліджень із зазначеної теми. 

У свою чергу, даний період поділяється на кілька етапів, і, як і у межах наступних 

періодів, виділити окремо російські та українські напрямки.  

Радянська історіографія девчому продовжила закладені раніше традиції у 

висвітленні петровської доби, проте, внесла відповідні ідеологічні корективи у 

бачення соціальних процесів та ролі особистості в історії. Особливий інтерес у 

вчених викликали економічні аспекти історичного процесу – торгівля, фінанси, 

формування земельних наділів російської аристократії. Та саме наприкінці цього 

періоду все більший інтерес дослідників викликало побутове тло значних подій, а 

відповідно – розвиваються пам’яткознавчі дослідження, передусім – предметів 

мистецтва та архітектурних пам’яток.  

Сучасний період наукового розгляду теми викладено на прикладі українських, 

російських та шведських наукових праць. Кожна з трьох груп має свої особливості, 

та загалом пострадянський період історіографії характеризується відходом від 

соціалістичної моделі розгляду історичної проблематики. В українській історичній 

науці поступово посилюються національні тенденції, виникає необхідність 

переосмислення ролі певних історичних подій та діячів – на відміну від радянської 

історіографії, у сучасній українській історичній літературі переважно відстоюється 

право Гетьманської держави на самостійність від московських притягань, позитивно 

оцінюється політична переорієнтація на Швецію тощо. Російська історіографія 

даного періоду також пройшла шлях від послаблення імперського спрямування до 
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його нового посилення на початку ХХІ ст. – у цей час знову прослідковується 

апологетичний підхід до розгляду діяльності Петра I та російських урядовців, 

позитивно переоцінюються результати проведених реформ. Як української, так і 

російської сучасної історіографії торкнулися тенденції постмодернового підходу до 

дослідження історії – посилилася увага до побутової історії, особистостей 

історичних діячів, глибокого дослідження окремих вузькоспеціалізованих питань. 

На цьому грунті поступово зростає інтерес до пам’яткознавства – наприклад, у 

межах дослідження простору, в якому існували історичні персоналії та відбувалися 

важливі події.  

Також можливо класифікувати історіографію теми дослідження за тематико-

проблемним спрямуванням. Це – спеціальна література узагальненого напряму, 

присвячена розгляду загальноісторичних питань, така, що розглядає спеціально-

історичну проблематику, біографічні дослідження, генеалогічні, віскьково-

історичні, історико-краєзнавчі, пам’яткознавчі. 

Історіографічний доробок додатково розбито на такі групи: український, 

російський та зарубіжний. Оскільки велике значення для дослідження теми має 

радянський етап, російську історіографію виділено в окрему групу, а не внесено до 

переліку зарубіжних праць.  

Дореволюційна історіографія. Аналіз процесу формування на етнічних 

українських землях пам’яток, пов’язаних з діяльністю представників 

адміністративного апарату часів царювання Петра І, неможливий без ознайомлення 

з широким науковим доробком, що стосується петровської епохи загалом, а також – 

України першої чверті XVIII ст.  

Українську та російську дорадянську історіографію питання можна умовно 

поділити на кілька періодів. Перший з них – 1830-ті–1890-ті рр. – характеризується 

помітною неоднорідністю наукових підходів, відсутністю єдиного академічного 

підходу до матеріалу, компілятивністю багатьох робіт. Дуже часто дослідники 

керувалися власними суб’єктивними враженнями, з надмірною довірою ставлячись 

до неперевірених даних. Проте серед наукового доробку цього періоду значне місце 
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посідають украй інформативні та ґрунтовні праці, що згодом стали класикою 

історичної науки.  

Серед українських наукових робіт узагальнено-історичного характеру базове 

значення для нашого дослідження має праця О. Лазаревського «Описание старой 

Малороссии», а саме: перший та другий томи, присвячені Стародубському і 

Ніжинському полкам (1889 і 1893 рр. видання) [309; 310]. У цих класичних роботах 

основна увага зосереджена на заселенні, адмініструванні та локальній історії 

зазначених територій, а також – життєписі осіб, які мали стосунок до окреслених 

земель. Лазаревський був чи не єдиним українським ученим, хто докладно дослідив 

взаємини адміністрації князя О. Меншикова з Гетьманщиною на конкретних 

прикладах, застосувавши до студіювання величезний об’єм різноманітних джерел 

першої чверті – середини XVIII ст. Саме Лазаревським було досить повно вивчено 

перебіг Почепської справи (проте у даній дисертації було зроблено ряд доповнень 

до викладу дослідника, а також виправлено деякі неточності, зумовлені часом 

написання робіт) [308].  

У п’ятитомній «Истории Малороссии» М. Маркевича було у достатній мірі 

розкрито державотворчі та соціальні процеси в Україні на зламі XVII – XVIII ст. 

Широко, та все ж у межах імперської ідеології, Маркевич торкнувся діяльності та 

політичних мотивацій гетьмана І. Мазепи. Більш того, автор приділив значну увагу 

таким явищам, що впливали на життя Гетьманщини часів Північної війни, як чумні 

епідемії, що виникали в результаті пересування військових контингентів [318].  

Цінними для києвознавства є дослідження протоієрея П. Лебединцева. У 

дисертації було використано опубліковані ним джерела (розписний список Києва 

1700 р., виданий у 1892 р. у «Чтениях в историческом обществе Нестора 

Летописца»). Цікавила Лебединцева і тематика відвідин Києва російськими 

монаршими особами [313; 314]. 

Серед робіт, які мають хоча б частково пам’яткознавчу чи краєзнавчу 

спрямованість і розглядають як самі пам’ятки, так і їх історію, вписання в 

географічний та топографічний контекст тощо (а також відносяться до доробку 

вчених, що провадили свою діяльність на території України), можна виділити ряд 
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досліджень. Першим з авторів, хто склав докладний та не позбавлений наукових 

підходів опис міста, відмічаючи важливі пам’ятки архітектури, був М. Берлінський. 

Його «Краткое описание Киева» стало першою історичною працею, що охоплювала 

важливі пам’ятки міста [181].  

Важливою віхою у дослідженні пам’яток Києва стало «Описание Киева» 

М. Закревського (1868 р.) – відома наукова праця, що розглядає сучасний авторові 

та давній Київ з точки зору історії, краєзнавства, археології, топоніміки. Не 

зважаючи на переважно компілятивний характер роботи, книга Закревського вібрала 

у себе та систематизувала значну кількість даних щодо київських пам’яток, у тому 

числі й тих, що відносилися до барокового часу [262; 263].  

З тих само позицій можна розглядати деякі праці митрополита Євгенія 

(Болховітінова). Одна з них, «Описание Киево-Печерской лавры», надає не тільки 

історичні довідки, але й обміри будівель та порівняння сучасної автору мапи 

комплексу з більш давніми. В додатках до книги подано копії відомих планів Лаври, 

зокрема – з «Тератургіми», а також плани, сучасні авторові, для порівняння та 

наочності. Можна відшукати у доробку Болховітінова і згадки про вклади текстилю 

до Києво-Печерської Лаври, зроблені князем Меншиковим [248].  

Пам’яткознавчими студіями на теренах Стародубщини займався архієпископ 

Філарет (Гумілевський), який доклав чимало зусиль для опису місцевих пам’яток та 

віднайдення інформації про їх історичне минуле («Историко-статистическое 

описание Черниговской епархии. Стародубский, Мглинский, Новозыбковский, 

Глуховский и Нежинский уезды Черниговской губернии», 1874 р.). До матеріалу 

Філарет ставився досить критично, не змішуючи міфотворчість з вартими довіри 

фактами. Ряд втрачених та збережених до 1870-х років пам’яток він пов’язав з 

діяльністю гетьманів, місцевої козацької старшини, а також князя Меншикова у 

рамках почепського межування [443].  

Для біографістики російських урядовців та військових діячів важливим був 

вихід праці Д. Бантиша-Каменського («Деяния знаменитых полководцев и 

министров, служивших в царствование императора Петра Великого», «Биографии 

российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов») [178; 179]. У праці 
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М. Костомарова «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей» 

(1873–1888 рр.) було подано біографічну довідку про Меншикова, де його особа 

змальовувалася з різко негативним відтінком. Відмінним є погляд автора на постать 

Б. Шереметєва, чиє життя було описано у тій само серії біографій [294]. 

Цінні для подальших досліджень матеріали виходили друком і в періодичних 

виданнях. На сторінках часописа «Киевская старина» у цей час було опубліковано 

значну кількість матеріалів, присвячених Стародубському краю та його історії. Це – 

статті О. Лазаревського, Ф. Ніколайчика, В. Мякотіна, О. Маркевича, І. Лучицького, 

М. Лілеєва, Ф. Моравського тощо. У різний час в журналі публікувалися матеріали з 

історії досліджених територій, сімейні архіви старшинських родин, щоденники, 

універсали [307; 308; 422; 434; 474].  

У межах російської історіографії цього часу виділяємо більше напрямів: 

узагальнено-історичний, біографічний, історико-економічний, історико-

літературознавчий, краєзнавчий, історико-пам’яткознавчий, та варто мати на увазі, 

що цей поділ є дещо умовним.  

Передусім, не можна оминути увагою й узагальнюючі фундаментальні 

історичні праці, присвячені петровській епосі у всіх її аспектах: політичному 

життю, економічній ситуації стосовно Росії та сусідніх країн, міжнародній політиці 

та дипломатії, особі самого царя Петра І. Серед них однією з найважливіших є 

шеститомна «История царствования Петра Великого» М.Устрялова. Робота є одним 

з найбільш повних та досліджень з історії правління Петра І, не зважаючи на ряд 

штампів і застарілих суджень. Окремий розділ у даному дослідженні було 

присвячено і Меншикову [437; 438; 439; 440; 441].  

С. Соловйов у XIV–XVIII томах «Истории России с древнейших времен» та 

серії лекцій «Петровские чтения» різнобічно висвітлив реалії петровської епохи, 

життя її діячів, дослідивши історичну тяглість державного розвитку. Про діяльність 

Петра І Соловйов відгукнувся у виключно позитивному тоні, а постать Меншикова 

розглядав у традиційному для того часу ключі [417; 418; 419; 420].  

Багато писав про петровські реформи та особистість самого царя і 

В. Ключевський. Істориком було проаналізовано причини реформ, виведено їх з 
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історичної дійсності епохи. У праці «Петр Великий среди своих сотрудников» 

Ключевський змалював постать імператора у колі наближених до нього державних 

діячів. Меншикова автор характеризував у дусі легендарних свідчень та анекдотів 

Нартова. Поряд з Меншиковим увагу дослідника привернули майже всі помітні 

сподвижники Петра: Ф. Ромодановський, М. Голіцин, Б. Шереметев, П. Толстой, 

Я. Брюс, Ф. Апраксін, П. Ягужинський, П. Шафіров, А. Остерман тощо [289, с. 514–

540]. 

Декотрі спеціально-історичні роботи розглядуваного періоду стосувалися і 

проблематики російсько-шведських взаємин за часів Північної війни. 

Хрестоматійним для російської та української історіографій стало опубліковане в 

середині ХІХ ст. дослідження Я. Грота, присвячене життю шведських полонених на 

теренах Російської імперії у 1709–1721 рр. У рамках дослідження було перекладено 

та видано мемуари прапорщика Г. Піпера [230]. 

Перша половина ХІХ ст. характеризується і виходом низки класичних 

біографічних праць, на сторінках яких було приділено увагу властиво життю 

О. Меншикова та з різною повнотою описано його політичну та господарчу 

діяльність. Передусім, це вже згадані роботи Д. Бантиш-Каменського  та 

М. Костомарова, котрі, являючись українськими істориками, все ж працювали і на 

російських теренах у межах загальноімперської ідеології [178; 179].  

У 1875 р. в журналі «Русский архив» кількома частинами було опубліковано 

роботу Г. Єсипова «Жизнеописание князя Меншикова». Одна з перших наукових 

робіт біографічного характеру, присвячена цій особі, праця Єсипова є недостатньо 

всеохоплюючою – деякі відрізки життя Меншикова представлені у ній більш 

докладно, деякі – пунктирно, кількома загальновідомими фактами. Та Єсипов 

уперше опублікував та процитував маловідомі документи, що стосувалися біографії 

князя, та підняв дискусійні питання про походження Меншикова, його грамотність, 

характер стосунків з Петром тощо, які знайшли своє відображення у подальшому 

студіюванні теми [250; 251]. 1895 р. вийшов узагальнений біографічний нарис 

Б. Прозоровської «А.Д. Меншиков, его жизнь и государственная деятельность», 

позначений лаконічністю та доступністю викладу [388]. 
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До біографічних студій, що торкалися життя державних діячів початку XVIII 

ст. вдавалися такі вчені як П. Мілюков, К. Голодніков, Г. Катанаєв (писали про 

князя М. Гагаріна), М. Семевський (поряд з життям цариці Катерини І у дещо 

романтизованому дусі розглянув постать В. Монса), О. Сгібнєв (торкнувся життя 

Г. Скорнякова-Писарєва та А. Девієра у сибірському засланні) та багато інших [324; 

216; 281; 402; 403; 404]. Широкому загалу стали відомі роботи К. Валішевського, 

присвячені особам, що оточували Петра І – не в останню чергу завдяки насиченості 

спірними та скандальними деталями [193].  

Книга О. Лаппо-Данилевського «Русские промышленные и торговые 

компании в первой половине XVIII века» відноситься до історико-економічних 

студій, згадує економічні проекти князя Меншикова, розроблені ним разом з такими 

сподвижниками Петра І, як П. Шафіров, П. Толстой, Ф. Апраксін та інші [311].  

Щодо історико-літературознавчих робіт, історії освіти, літератури, науки та 

політичної полеміки викладено на сторінках класичної двухтомної праці 

П. Пекарського «Наука и литература в России при Петре Великом», яка з’явилася у 

1862 р. Зокрема, саме Пекарський докладно розкрив сутність полеміки барона 

Г. фон Гюйсена з М. Нейгебауером, яка, серед інших питань, стосувалася 

особистісних характеристик, походження та ролі Меншикова у державній політиці 

Росії [356].  

Краєзнавчим та джерелознавчим питанням було присвячено роботу 

О. Мончаловського «Петр Великий в Галицкой Руси». Дана книга, як і багато 

подібних досліджень, що відносяться до даного часу, є компілятивною, проте, ряд 

джерел автор увів до наукового обігу вперше, звернувши увагу і на благодійницьку 

діяльність князя Меншикова у Львові [334].  

Події, пов’язані з явищем самозванства у Почепській волості, підвладній 

князю Меншикову, розглядали С. Лашкевич (стаття «Историческое замечание о 

смертной казни самозванца Александра Семикова, выдававшего себя за царевича 

Алексея Петровича») та нащадок одного з учасників подій М. Брешков [312; 194].  

Серед російської історіографії певну нішу у низці робіт, тематику яких з 

певними застереженнями можна охарактеризувати як пам’яткознавчу, посіла і 
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компілятивна, переважно описова книга І. Токмакова «Историко-статистическое 

описание города Мглина Черниговской губернии…» з додатками про Почеп 

(1888 р.) [428].  

Другий період дореволюційної історіографії – 1900-ті рр.–1910-ті рр. Даний 

відрізок часу можна позначити бурхливими подіями, що справили значний 

ідеологічний вплив на історичну науку, а також поступовою уніфікацією методів 

дослідження, переходом до більшої наукоподібності тощо. У цей час відбувається 

значний прорив у вивченні періоду правління Петра І.  

Для розгляду українських реалій початку XVIII ст. через призму 

біографістики важливе значення мала праця Ф. Уманця «Мазепа». У даній роботі 

автор уперше запропонував об’єктивний підхід до оцінки життя та діяльності 

українського гетьмана, позначивши його не тільки як «зрадника» інтересів Петра І, а 

й як видатного, хоча й неоднозначного українського державного діяча [433].  

Торкався проблематики, пов’язаної з українською державністю часів Петра І 

та діяльності російських вельмож, і М. Грушевський. Цікаво, що поряд з розглядом 

складних взаємин українського гетьманства з російським імперіалізмом 

Грушевський вважав перемогу росіян над шведами під Полтавою загальним 

тріумфом слов’янства. Вчений називав укріплення імперських амбіцій та 

бюрократизму у межах діяльності Петра І та його оточення шкідливим для Росії як 

держави, та при цьому так само неоднозначним він убачав перспективне звільнення 

України від російських впливів, адже, на його думку, петровська Московщина 

втілювала у собі той культурний, етнічний «великоруський» центр, до якого 

Гетьманська держава тяжіла сама собою, як до найбільш їй спорідненого 

державного утворення, покращуючи його розвиток власними державницькими 

здобутками [321; 232].  

Радянська історіографія, у межах якої керуємося тим само принципом 

групування за періодами, приналежністю централізованої (московської, 

проросійської) і місцевої (української) шкіл, та тематико-проблемним 

спрямуванням. Українську школу також можна відносити до історіографії у 

еміграції. 
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Перший період – 1920–1941 рр. До значних за об’ємом та смисловим 

наповненням узагальнено-історичних праць, написаних і виданих до 40-х рр. ХХ ст. 

у межах централізованого історіографічного напряму, можна віднести ґрунтовну 

роботу М. Богословського «Петр І. Материалы к биографии» (п’ятитомник, що 

виходив друком у 1940–1948 рр., та був створений раніше). Автор майже поденно 

розглянув життя російського царя від його народженя до 1700 р. (дослідження не 

було завершено, і вийшло воно вже після смерті Богословського). Дана праця є 

необхідною для осмисленого та систематичного вибудування історичного тла 

досліджуваних подій, а також розуміння особистості Петра І [186; 187; 188; 189; 

190].  

Помітним явищем у радянському дослідженні перебігу Північної війни стала 

публікація військово-історичної роботи Є. Тарле «Северная война и шведское 

нашествие на Россию». Як виходить з назви, дослідження було викладене у досить 

тенденційному ключі, хоч и насичене важливим фактажем. Його появу було 

приурочено до подій Другої світової війни, що загалом дуже вплинула на 

ідеологічне бачення подій XVIII ст., і діяльність Карла ХІІ знайшла прозорі та дещо 

нав’язливі паралелі з політичною позицією нацистської Німеччини. До того ж, сам 

Тарле роль українських земель та гетьманської державності у подіях Північної війни 

розглядав виключно у рамках російської експансивної ідеї [426]. До цієї ж течії 

можна віднести публікації під назвами «Борьба народных масс против нашествия 

армии Карла XII (1700–1709)», «Народная война на Украине против шведских 

захватчиков (1708–1709) (автор – В. Шутой) і так далі [492].  

Менш заідеологізованими стали студії, починаючи з другого періоду 

радянської історіографії – 50–80 рр. Дослідженням підлягає економічне підґрунтя 

ряду історичних процесів. Даний період у вивченні петровської епохи 

характеризується посиленням уваги до окремих пам’яток містобудування, їх 

реставрації та застосування для музейної справи. Виникає інтерес до пам’яток 

регіонального значення, велику кількість яких було втрачено назавжди під час 

військових дій. 



 38 

Також до цього періоду з деякими умовностями відносимо узагальнено-

історичну літературу, що розглядає різноманітні аспекти барокової епохи у 

проукраїнському контексті. Цей історіографічний пласт переважно 

сконцентрований на питаннях самостійності українського державства та є більш 

вільним від ідеологічного та цензурного гніту у висвітленні даної проблематики. 

Сюди можна віднести розлогу та докладну роботу О. Оглобліна «Гетьман Іван 

Мазепа та його доба» (1960), де діяльність гетьмана розглянуто на тлі основних рис 

епохи [341]. Б. Кентржинський, використавши у своїх дослідженнях значний масив 

шведської історіографії та джерел, підійшов до біографії І. Мазепи у тому числі і й з 

точки зору його політичного вибору, а також – взаємин України зі Швецією в 

середині XVII – на початку XVIII ст. [284]. Досліджував біографію, меценатську 

діяльність Мазепи, а також історичне тло епохи його гетьманування В. Січинський 

(«Іван Мазепа – людина і меценат», 1959 р.) [411]. Ряд документів зарубіжного 

походження, що стосуються періоду гетьманування Мазепи, видав Т. Мацьків 

(«Гетьман Іван Мазепа в західньоєвропейських джерелах 1687–1709») [321]. 

Все чіткіше у розгляданий період вимальовується пам’яткознавчий напрям 

досліджень. Відомий мистецтвознавець М. Цапенко поряд із загально-теоретичними 

роботами з історії барокової архітектури («Архитектура Левобережной Украины 

XVII–XVIII веков») докладно дослідив пам'ятки міст Брянщини, до яких увійшли 

Почеп, Мглин та інші («Земля Брянская»). Однак автор ніяким чином не торкнувся 

активності російських державних діячів на зазначених теренах та не пов’язав 

динаміку розкитку деяких комплексів пам’яток з явищем російської експансії на 

землі Стародубщини [478; 479].  

Дослідники Г. Алферова та В. Харламов на основі картографічних пам’яток 

написали дослідження «Киев во второй половине XVII века», де приділили увагу не 

тільки комплексним пам’яткам, а і розглянули історію окремих споруд. За основу 

студії авторами було взято план Ушакова 1695 р. Саме в цій роботі вперше було 

проведено як дослідження міської забудови через призму конкретної картографічної 

пам’ятки, так і вивчення самого плану (методів його створення, супроводжуючих 

написів, особливостей подачі топографії та топоніміки міста). Та в роботі 



 39 

недостатньо уваги приділяється іншим картографічним джерелам (часто про них 

тільки згадується), не висвітлено етапи забудови міста, архітектурні особливості 

деяких споруд, не враховано ряд архівних джерел з зібрань РГАДА, де працювали 

дослідники. Тому дане дослідження не може вважатися загальним оглядом 

архітектури міста наприкінці XVII ст. [165].  

Розглядаючи російський історіографічний доробок, що відноситься до даного 

періоду, начну кількість даних, необхідних для висвітлення процесу економічної 

експансії російських вельмож на теренах України, можна почерпнути з історико-

соціоекономічної монографічної роботи С. Троїцького «Русский абсолютизм и 

дворянство». Прослідковуючи історичну тяглість становлення російського 

дворянства та бюрократизації суспільства у час петровських реформ, автор дослідив 

окремі приклади формування землеволодінь вельмож на зразок князя О. Меншикова 

та кабінет-секретаря Петра І О. Макарова, їх промислово-торгівельні проекти, 

шляхи отримання вотчин та кріпаків тощо. Троїцький уперше в російській 

історіографії прослідкував джерела статків Меншикова, звернув увагу на виробничі 

процеси у Почепі, згадав про існування Олександрополя [430].  

Загальний науковий огляд дипломатичної історії Росії за часів правління 

Петра І здійснив у 1989 р. М. Молчанов у праці «Дипломатия Петра Великого», де 

значну увагу було приділено низці державних діячів. Дана книга неодноразово 

перевидавалася у пострадянський час [332].  

На пізньому етапі (80-ті роки) увагу дослідників знову привертають окремі 

постаті з оточення Петра І, такі як генерал-фельдмаршал Б. Шереметєв (дослідження 

О. Заозерського) [264].  

Торкнемося й основних пам’яткознавчих студій щодо об’єктів історико-

культурної спадщини, повязаної з петровською епохою. Стосовно Меншикова 

основними пам’ятками, що підлягали прискіпливому вивченню задля збереження, є 

палац на Василівському острові у Санкт-Петербурзі (дослідження Н. Калязіної, що 

продовжилися у пострадянський період), церква Архангела Гавриїла у Москві 

(публікації таких авторів як Т. Гатова, І. Грабар, Є. Куницька) [277; 278; 279; 224; 

211; 305].  
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Архітектор В. Городков дослідив садово-паркові пам’ятки Брянщини у роботі 

«По старинным аллеям». Серед об'єктів, що зацікавили автора, – Верхній парк у 

Почепі, один з небагатьох залишків палацового комплексу, збудованого тут князем 

Меншиковим [223].  

Сучасна історіографія, що охоплює період 1990–2010-х рр. – до сьогодення. 

У сучасних українських дослідженнях заново набула актуальності тематика 

гетьманської державності, у тому числі й у військових протистояннях з сусідніми 

державами, і у складному вимірі відносин з Росією. До численних наукових проблем 

у цьому контексті звернулися та звертаються українські дослідники – передусім, в 

узагальнено-історичних та спеціально-історичних працях. О. Сокирком було 

розглянуто військовий бік активності Гетьманщини під час Північної війни [415; 

416], Ю. Мицик поряд з архівними розвідками та публікацією документів здійснив 

ряд досліджень на мазепинську тематику [328; 329]. Докладно та всебічно 

висвітлено взаємини Гетьманської України з російським імперством у контексті 

становлення української державності у працях В. Смолія [413; 414] та О. Гуржія 

[233; 234, с. 73–87]. Проявив цікавість до державотворчих процесів Гетьманщини 

доби гетьманування Мазепи та перебування у центрі подій Північної війни і 

Т. Чухліб, серед іншого торкнувшись і музеєзнавчих питань в ідеологічній площині 

діалектики з Росією. 2009 р. дослідником було запропоновано поновлену концепцію 

розвитку музею Полтавської битви [485; 486; 487; 488]. Звернув увагу на россійсько-

українські стосунки за часів Гетьманщини та правління Петра І зокрема й 

В. Горобець [214; 215]. Долучилися до дослідження різних аспектів історії 

Гетьманщини періоду Північної війни й інші українські дослідники – Л. Бабенко, 

О. Ковалевська, О. Кузьмук, В. Мокляк, О. Супруненко, тощо [175, с. 5–9; 290; 303; 

331, с. 28–41]. Такого регіону, як Стародубщина, історії його міст, місця та ролі 

серед українських етнічних земель, проблеми включення до меж Росії, торкалися у 

своїх статтях та розвідках А. Лаєвський, І. Ситий. Зокрема, останній автор здійснив 

низку досліджень історії міста Почеп [307, с. 90–96]. 

Серед українських вчених, що цікавляться долею шведських контингентів на 

території Гетьманщини та Слобожанщини, варто виділити С. Павленка. Йому, 
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зокрема, належить історико-етнографічне дослідження шведського сліду на 

Чернігівщині, з віднаходженням відповідних топонімів, фіксацією деяких місцевих 

переказів та навіть записом деяких шведських або фінських прізвищ. Його було 

опубліковано в 2012 р. в щотижневику «Гарт», а 2017 р. заявлені матеріали та багато 

інших увійшли до монографії «Військо Карла ХІІ на Півночі України». Також 

Павленком було видано ряд праць, присвячених проблематиці російсько-

українських відносин у період Північної війни і особі гетьмана І. Мазепи («Загибель 

Батурина 2 листопада 1708 року», «Оточення гетьмана Мазепи: соратники та 

прибічники», «Восстание мазепинцев: мифы и реалии: историко-документальные 

очерки»). Автор відстоює проукраїнські позиції, різко критикуючи російський 

імперіалізм та осіб, які втілили його на початку XVIII ст. [351; 352; 353; 354]. 

Прямо протилежної позиції відносно перебігу Північної війни на території 

Гетьманщини дотримується В. Молтусов у дослідженнях Полтавської битви та 

подій, що їй передували. Поряд з цим автор торкається війська Карла ХІІ у 

протистоянні 1708–1709 рр., припускаючись ряду помилок (неточності у перекладах 

шведськомовних джерел, тиражування помилкових тверджень, зумовлених 

плутаниною у документах тощо) [333].  

У межах даного відрізку часу подальшого розвитку набули російські 

загальноісторичні дослідження часів правління Петра І.  

Певні епізоди кримінальної діяльності Меншикова відбилися у роботах 

Є. Анісімова, особливо присвячених розшуку та судочинству у Росії XVIII ст. 

(«Дыба и кнут: политический сыск и русское общество в XVIII в.», «Русский 

застенок» тощо) [168; 169; 170; 171]. Дослідження Д. Серова «Строители империи: 

очерки государственной и криминальной деятельности сподвижников Петра І» не 

могло оминути увагою яскраву фігуру князя О. Меншикова. Не виділяючи 

діяльності князя центрального місця, автор змалював його оточення у світлі 

фінансових та земельних махінацій, хабарництва, непотизму і так далі. Із 

залученням архівних матеріалів у роботі розглянуто біографію генерал-майора 

Г. Скорнякова-Писарєва та його стосунки з Меншиковим, що є важливим 

доповненням для розуміння української політики князя. На прикладах 
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північноросійських адміністраторів Серов окреслив особливості складання 

адміністративного апарату меншиківських вотчин [405].  

О. Усенко, цікавлячись явищем самозванства у Росії XVII–XIX ст., торкнувся 

історії самозванця О. Семікова, що діяв у Почепі [436]. 

На відміну від проблематики Гетьманської держави на геополітичній арені 

XVIII ст. тема української кампанії Карла ХІІ та перебування полонених шведів на 

території Російської імперії та Гетьманщини в часи Північної війни 1700–1721 рр. 

знаходиться лише в процесі вивчення на пострадянських теренах, відносно 

нещодавно потрапивши до фокусу інтересу науковців. Досліджено дану тематику 

вкрай нерівномірно: великі шведські діаспори, що сформувалися на територіях 

Сибіру та Уралу, висвітлено в науковій літературі набагато досконаліше. Швидкі 

темпи розробки «сибірського» напряму студій можна легко пояснити тим фактом, 

що перебування каролінів, які потрапили у полон, на півночі Російської імперії 

залишило по собі набагато більше слідів та має доволі розлогу документальну базу. 

Г. Шебалдіна у роботі «Заложники Петра І и Карла ХІІ. Повседневный быт пленных 

во время Северной войны» кваліфіковано дослідила побутові аспекти повсякдення 

полонених. Російські дослідники співпрацюють у даній сфері зі шведськими 

вченими (Стаття Е. Главацької та Г. Торвальдссена «Сибирский Вавилон: шведские 

узники в начале XVIII века») [489; 215].  

У достатній мірі досліджено та розглянуто і долі полонених шведів, котрі 

опинилися у Москві та Петербурзі. Це питання також розробляє Г. Шебалдіна. 

Досліджує перебування в російському полоні каролінських артилеристів С. Єфімов, 

чиї наукові пошуки торкнулися в тому числі і розселення шведських арештантів у 

Москві («Шведские артиллеристы в русском плену») [253]. В різний час у 

російських періодичних наукових виданнях виходили й інші статті, які розкривали 

чи окреслювали окремі питання шведського полону під час Північної війни 

(І. Юркін «Свейские полоненики» на Туле и окрест», О. Кошелева «Дерзость 

капитана Старшинта. Шведские пленные в России», М. Комолов «Пункт назначения 

– Азов. Пленные шведы на юге России до и после Полтавы», Л. Котлярчук 

«Шведская школа в Тобольске (1712–1721)», Л. Капитонов «Репатриация шведских 
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военнопленных из России после окончания Северной войны 1700–1721 гг.») [495; 

296; 292; 295; 280].  

Важливу роль у межах розгляданого етапу, продовжує посідати біографічна 

література – як суто наукова, так і науково-популярна. Справжнім корифеєм 

подібного напряму у російській історичній науці вважається М. Павленко, котрому 

належить ряд біографічних студій, що розкривають життєвий шлях найяскравіших 

представників уряду Петра І та його найближчих наступників. Поряд із 

дослідженням життя самого імператора, імператриці Катерини І, царевича Олексія 

Петровича, адмірала Ф. Лефорта та багатьох інших Павленко протягом довгого часу 

займався життєписом князя Меншикова. Та, на нашу думку, підхід відомого 

дослідника до проблематики, що розглядається, попри всі позитивні якості, має ряд 

недоліків: наполягання на застарілих поглядах щодо походження та раннього життя 

Меншикова (див. дискусію з Ю. Беспятих), ігнорування відомих джерел, що не 

підтверджують обрану концепцію, повна відсутність застосування іншомовної 

джерельної бази. Павленко, як і інші російські дослідники, приділив усього кілька 

сторінок своєї праці Почепській справі [345; 346; 347; 348; 349; 350].  

Головним опонентом М. Павленка до його смерті був Ю. Беспятих. У своїй 

праці «Александр Данилович Меншиков: мифы и реальность» він розглянув основні 

легенди, що курсували навколо Меншикова ще з часів його життя, проаналізував їх 

із застосуванням значного об'єму російських та європейських джерел та 

історіографії. Так, Беспятих дослідив можливе походження князя Меншикова з 

дрібної литовської шляхти, а в рамках аналізу джерел згадав про можливий його 

зв'язок з Новгород-Сіверською землею [184].  

Н. Калязіна у співавторстві з колегами також досліджувала віхи біографії 

Меншикова. Найбільш знаковою в даному руслі студій стала її двухтомна робота 

«А.Д. Меншиков – строитель России» (2005 р.), що охоплює ряд найважливіших 

аспектів життя та діяльності даної історичної персони: походження, етапи життєвого 

шляху, особистісні якості, родинні стосунки та відносини з Петром І, державницька 

діяльність, будівництво, економічні інтереси. Важливе місце у дослідженнях 

Калязіної посідає і пам’яткознавча проблематика – автор брала активну участь у 
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реставрації ряду архітектурних об’єктів, пов’язаних з діяльністю князя Меншикова 

(найбільш відомий з них – його палац на Василівському острові у Санкт-

Петербурзі), і застосувала свій досвід у даній сфері у тому числі і до згаданих 

історико-біографічних студій [278].  

Не можна не згадати також Т. Таїрову-Яковлеву, якій належить відома 

біографічна праця про гетьмана Івана Мазепу, а також робота про його взаємини з 

російським імперіалізмом («Мазепа» та «Иван Мазепа и Российская империя. 

История «предательства»). Дослідниця підняла питання взаємин українського 

гетьмана не тільки з Меншиковим, а й з усією російською верхівкою, старим та 

новим дворянством. З застосуванням різноманітного архівного матеріалу було 

додано деякі епізоди до картини ранньої економічної діяльності Меншикова у 1690-

ті рр. У «Меншиковских чтениях» виходили статті вченої, присвячені взаєминам 

Меншикова та українського гетьманства [423; 424].  

Серед інших державних діячів початку XVIII ст., чиї постаті привабили 

дослідників у цей час, – П. Шафіров, котрому було присвячено біографічну книгу 

С. Дудакова «Петр Шафиров и другие» (2011 р.) [243].  

Останнім часом з’явилися у Росії неупереджені біографи Карла ХІІ та його 

генералів. У 2006 р. з’явилася книга Б. Григорьєва «Карл ХІІ или пять пуль для 

короля», де, не враховуючи деякі неточності у викладі матеріалу та цитуванні 

шведськомовних джерел, чи не вперше в російській історіографії було надано дещо 

відсторонену узагальнену оцінку особистості та діяльності шведського короля. 

Певну увагу автор приділив і українським справам Карла, і проблематиці 

шведського полону на теренах гетьманських міст [225].  

Робота О. Беспалова «Сподвижники Карла ХІІ» (2003 р.) також зробила 

внесок до розвитку дослідження шведської сторони у Північній війні на теренах 

Росії та України. У даному дослідженні, як і у попередньому, наявні неточності, 

проте, автор, опрацювавши великий об’єм шведської історіографії питання та 

відповідних джерел, зібрав та систематизував біографічні дані про таких генералів 

каролінської армії та помітних державних діячів як А.-Л. Лейонхювуд (у книзі – 

Левенгаупт), К.-Г. Реншьольд (у книзі – Реншельд) та М. Стенбок. Перші двоє з 
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перерахованих осіб брали участь у подіях в Україні та потрапили у полон під 

Полтавою, чому також приділено увагу у дослідженні [183].  

З’явилися на межі ХХ та ХХІ ст. і генеалогічні праці. Однією з тих, де автори 

намагалися узагальнити відомості про сімейні зв’язки Меншикова та тяглість його 

роду у ХІХ–на початку ХХ ст., стала книга «Род Меншиковых в истории России» 

В. Щербаченка, В. Бредихіна та С. Філіппова (2000 р.) [493].  

Серед джерелознавчих та археографічних робіт варто виділити такі. У 2013 р. 

Є. Андреєвою (яка й раніше займалася археографічними питаннями, що мали 

стосунок до архівів петровської доби, зокрема – Мазепи і Меншикова) було 

докладно вивчено та опубліковано у супроводі розлогого наукового коментаря 

слідчу справу князя О. Меншикова [167].  

Зарубіжна історіографія питання також поділяється на три умовні етапи: 

ХІХ ст., перша половина ХХ ст., друга половина ХХ ст. і сучасність. У межах 

кожного з них подаємо роботи шведських та британських дослідників, які, у свою 

чергу, поділяються за предметно-тематичним принципом, уже заявленим вище.  

Період ХІХ ст. характеризується (в особливості – для шведської історіографії) 

критичним ставленням до позиції країни у Північній війні і стосунках з Росією. 

Швед А. Фрюкселль, починаючи з 1823 р. по 1876 р. видавав серію 

загальноісторичних робіт «Розповіді зі шведської історії», де значна увага 

приділялася і подіям Північної війни (том 21). І, хоча дане видання вважалося 

любительським, воно акумулювало велику кількість цінних джерел [506; 507; 508; 

509].  

Серед шведських істориків «старої школи», що після 1860-х рр. займалися 

проблематикою Північної війни, одним з найвідоміших та найбільш авторитетних 

був Ф.Ф. Карлсон («Історія Швеції за королів Пфальцського дому»), цікавлячи нас 

подіям присвячено томи 6–7 [500; 501]. Його син, Е. Карлсон, продовжив праці 

батька, у томі 8 розглянувши історію Швеції в Північній війні після 1706 р. та 

українську кампанію Карла ХІІ – критично по відношенню до короля, як і 

Ф.Ф. Карлсон [502].  
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Важливою для дослідження є біографічна книга німецького вченого З. Шотта 

«Принц Максиміліан Вюртемберзький та його друг король Карл ХІІ», присвячена 

життю одного з полковників каролінської армії. Серед іншого, у цій праці стисло 

прослідковується життя головного героя в російському полоні та його перебування 

у Києві в 1709 р. [518]. 

З початку ХХ ст. ідеологія Швеції сильно змінилася, і настав період 

поклоніння Карлу ХІІ, його військовому генію та виправдання його імперських 

амбіцій. Яскравим вираженням цієї ідеї стала публіцистика А. Стрідберга [519; 520].  

У 1935–1936 рр. вийшла фундаментальна біографія Карла ХІІ Ф. Бенгтссона 

(що неодноразово перевидавалася). Двохтомна праця докладно висвітлила віхи 

життя шведського короля, у тому числі й український похід, стосунки з 

Гетьманщиною та Росією [497; 498].  

У середині ХХ ст., після Другої світової війни, напрям західноєвропейських і 

зокрема, шведських досліджень з зазначеної тематики знову стає критичним, 

відходячи від суто наративних засад. Відбувається дроблення тем, дослідники все 

більше приділяють увагу окремим аспектам історії, політики, економіки, 

повсякдення. У цей час з’являються праці таких учених як Й. Руссен («Історія 

шведської зовнішньої політики»), Я. Ліндегрен («Карл ХІІ») тощо [517; 514].  

Сучасний етап охоплює 1990–2010-ті рр. Відома англійська дослідниця 

історії Росії XVII–XVIII ст. Л. Хьюз присвятила ряд наукових робіт життю та 

діяльності Петра І та царівни Софії Олексіївни. Змальовуючи життєпис Петра, автор 

приділила увагу і діяльності Меншикова, розглянувши ряд версій щодо його 

походження та характеру відносин з царем. У контексті ж уваги царівни Софії до 

Києва, цікавим є дослідження Л. Хьюз ідеологічних програм часів її правління [476; 

477; 510; 511].  

Англійський дослідник гендерної історії XVIII–ХХ ст. Р. Нортон приділив 

увагу явищу фаворитизму при Петрі І та положенню Меншикова в оточенні царя у 

1690-ті рр. Також ним було опубліковано судову справу капітана Е. Рігбі, 

унікальний документ, що висвітлює деякі аспекти перебування Великого посольства 
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в Лондоні [515]. Про подорож Петра І до Англії йдеться і в роботі А. Кросса 

«Петро І очима британців» [503]. 

Шведську історіографію 1990–2000-х рр., використану у дисертації, 

представлено іменами таких дослідників як А. Оберг та П. Енглунд. Оберг 

досліджував велику кількість питань, пов’язаних з соціальним та побутовим боком 

Північної війни, зокрема – долі шведських полонених, які потрапляли у неволю до 

та після Полтавської битви. У роботі «Муки полону: кароліни в Росії (1700–1723)» 

значна увага приділяється і перебуванню полонених шведів у Києві [521].  

Найвідоміша в Україні та Росії робота П. Енглунда «Полтава: історія загибелі 

однієї армії» (щоправда, у Швеції вона вийшла ще 1988 р.), написана у науково-

популярному руслі, неодноразово перевидавалася багатьма мовами. Енглунд – 

спеціаліст з суспільствознавства, дослідник питань світогляду шведів XVII–

XVIII ст., виклав матеріал щодо Полтавської баталії з позиції «маленьких людей» – 

солдатів та офіцерів армії Карла ХІІ, скориставшись архівним матеріалом [246; 505].  
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1.2. Джерельна база   

З огляду на те, що в науковій літературі, присвяченій історії України та Росії 

початку XVIII ст., а також пам’яткам та діячам петровського часу недостатньо 

висвітлено проблематику взаємин російських державних діячів з Гетьманською 

державою, базою для вивчення зазначених вище питань стали архівні матеріали. 

Вони дозволили більш повно, всебічно та достовірно розкрити питання, пов’язані з 

поставленими перед дослідником завданнями. Розглянуті джерела дали можливість 

скласти об’єктивну оцінку історичного тла, на якому відбувалося формування 

комплексів досліджуваних пам’яток, визначити роль тих чи інших постатей у 

соціальному, політичному та економічному вимірі тогочасного життя. Звісно, будь-

яке джерело несе відбиток суб’єктивності, тому до методології роботи з 

документами було застосовано критику.  

У процесі роботи над дослідженням було виявлено та опрацьовано значну 

кількість різноманітних за змістом та формальним характером архівних документів. 

Деякі з них дублювалися в одночасних або ж не синхронних списках, які 

перебувають у різних архівних зібраннях (наприклад, розписи Києва 1695 р. – у 

фондах ІР НБУВ та РГАДА, реєстри подорожнього почту князя Меншикова – в 

ЦДІАК України та ІР НБУВ). Певна частина розглянутих документів уже 

використовувалася у роботах попередників і публікувалася в рамках наукових 

студій (переважно фрагментарно), решта джерел раніше не привертала пильної 

уваги науковців.  

Джерельну базу дослідження можна розбити на такі групи:  

- Писемні джерела, що поділяються на офіційне діловодство (актові справи, 

правова документація, реєстри) та документи приватного характеру (листування, 

щоденникові записи). 

- Зображальні джерела (карти, плани, фотографії пам’яток).  

Найповнішою та найбільш різноплановою є перша група, друга ж у рамках 

даного дослідження несе допоміжну функцію.  

Значний об’єм опрацьованих у процесі підготовки дисертації архівних джерел 

вперше вводиться до наукового обігу (див. додаток А повністю), частину з них було 
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опубліковано в рамках наукової апробації дослідження на конференціях та у роботі 

періодичних видань. 

У процесі дослідження було виявлено, оброблено, досліджено та 

систематизовано документи з зібрань:  

- Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (ЦДІАК 

України). 

- Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(ІР НБУВ). 

- Російського державного архіву давніх актів (РГАДА). 

- Архіву Інституту історії Російської академії наук в Санкт-Петербурзі (ІІ СПб 

РАН). 

- Фондів Національного історико-культурного Києво-Печерського 

заповідника. 

- Фондів Національного заповідника «Софія Київська». 

Серед фондів ЦДІАК України було опрацьовано фонд Генеральної військової 

канцелярії (ф. 51, переважно оп. 3), де сконцентровано матеріали, які стосуються 

адміністративних нюансів, правового регулювання життя, приватного та побутового 

виміру Стародубського, Ніжинського та Київського полків Гетьманської держави. 

Зокрема, саме у даному фонді виявлено ряд характерних судових справ, пов’язаних 

з перебігом Почепського межування, формування земельних володінь князя 

О. Меншикова на Стародубщині та поступового переведення їх до державної 

власності після 1727 р. (оп. 3, спр. 515, 579, 626, 2249, 2908, 9879 тощо). 

Перебувають у 51 фонді і відповідні царські накази та гетьманські універсали, 

документи, що стосуються земельних питань та містобудування, ревізій та 

межувальних комісій. Також було знайдено кілька рідкісних та цінних документів 

на зразок охоронних універсалів князя Меншикова українському козацтву, 

оброблено матеріали до біографій адміністраторів князя, що дозволило пролити 

світло на основні риси їх діяльності (справи 1047, 18766). Зберігаються у фонді 

Генеральної полкової канцелярії і документи, що містять інформацію про поїздку 

князя Меншикова до України навесні-влітку 1720 р. (справи 462, 464, 569).  



 50 

Розгляд 51 фонду дав змогу доповнити матеріал зображальним джерелом – а 

саме: картою міста Почепа та його найближчих околиць, складеної 1741 р. для 

бунчукового товариша А. Лизогуба (справа 8198). І хоча ця карта дещо відстоїть в 

часі від періоду, який найбільш докладно досліджується в дисертації, вона досить 

прискіпливо, хоча й у дусі барокової епохи, ілюструє взаємне розташування та 

забудову населених пунктів Почепщини.  

Для доповнення джерельної основи дослідження було використано і ряд справ 

з фонду Києво-Печерської лаври (ф. 128, оп. 1 заг.), а також з фонду Київської 

губернської канцелярії (ф. 59, оп. 1). Тут, як і в у вже згаданому 51 фонді, було 

виявлено справи щодо відновлення монастиря після пожежі 1718 р., побудови та 

ремонтів Печерської фортеці, забудови району, його повсякденного життя, 

санітарного стану (ф. 51, оп. 3, спр. 252, 8142, 11889, ф. 59, оп. 1, спр. 5, 19, 56, 65, 

190, 196, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 5, 8, ). До того ж, у даному фонді відклалася певна 

частина справ, що мають відношення до проживання полонених шведів на території 

Лівобережної України, їх переведення на російську службу, і загалом про роль, яку 

відігравав Київ у процесі розміщення та переправлення полонених часів Північної 

війни (оп. 1, спр. 9, оп. 3, спр. 333 тощо). Окремі документи такого характеру було 

віднайдено у фонді «Колекція документів, зібраних Київською археографічною 

комісією» (ф. 220, оп. 1, спр. 237, 241, 249).  

Фонд Харківської полкової канцелярії (1725) містить справу про відновлення 

дзвонів на лаврських дзвіницях, до якої був причетний князь О. Меншиков. Дана 

справа (кілька редакцій листування між полковником Квіткою, адміралом 

Апраксіним та Меншиковим) допомагає поглянути на подробиці участі князя в 

адміністративних та організаційних процесах відбудови Лаври та повсякденності 

Києва (оп. 1, спр. 7).  

Серед фондів з зібрання ІР НБУВ основну увагу було сконцентровано на 

збірці О. Лазаревського (ф. І), що являє собою велике зібрання архівних документів 

XVII–XVIII ст., на основі дослідження якого історик писав свою працю «Описание 

Старой Малороссии», зокрема, том 1, присвячений Стародубському полку. Даний 

фонд став важливим джерелом для підбору інформації до дисертаційного 
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дослідження. З урахуванням особливостей написання наукових праць у ХІХ ст., а 

також певних недоліків атрибуції та публікації архівних джерел (так, у роботі 

Лазаревського майже немає систематизованих шифрів-посилань, що ускладнює 

пошук відповідної документації в архіві дослідника), було опрацьовано всі 

підшивки фонду, переважно найменовані «Рукописними збірками». У процесі 

роботи було виявлено та уточнено значну кількість даних, які доповнили класичні 

студії Лазаревського. Так, у збірці відклалися справи, що включають інформацію 

щодо Почепського межування (чолобитні та супліки учасників судочинства, звіти 

комісій, листування, протоколи допитів, накази та універсали), містобудування 

(розписні списки міст Стародубського полку, кошториси витрат на будівництво), 

правових взаємин князя О. Меншикова з українською полково-сотенною старшиною 

та рядовим козацтвом (універсали князя, прохання до нього про протекцію, і наряду 

з цим – скарги на його діяльність до Петра І та І. Скоропадського, матеріали 

судочинства, документи, що мають відношення до діяльності місцевих 

адміністраторів). Це справи, що містяться у підшивках під шифрами 55259–55390, 

55453–55580, 57015–5797, 57015–57197, 59451, 60691 та багато інших. Окремо 

виділимо джерела, використані для дослідження безпосередньо пам’яток – з 

узагальненим історичним тлом їх існування або ж без нього. Сюди варто віднести 

розписні списки міст, універсали, в контексті яких згадано місцеву топографію, 

судові справи, що містять аналогічні згадки (спр. 50897-50973, 53378–53579, 55259–

55390, 56144–56239 тощо). Містяться у збірці і джерела, що стосуються перебування 

у Києві шведських арештантів, та їх робіт над реконструкцією Печерської фортеці 

(спр. 55759–55824). Деякі документи за своїм змістом дублюють чи доповнюють 

досліджені джерела з зібрання ЦДІАК. Робота зі збіркою Лазаревського дозволила 

скласти досить повну картину як історичного підґрунтя виникнення розгляданих у 

дисертації комплексів пам’яток, так і самих об’єктів, технічних особливостей їх 

створення, етапності формування, виникнення чи втрат тощо.  

Для доповнення необхідних відомостей було застосовано і матеріали інших 

фондів (ІІ, ХІІ – фонду Модзалевського, 160 – фонду Київської Духовної академії). 

До них увійшли жалувані грамоти Петра І містам, передусім – Києву, міські 
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розписи, документи про інженерні роботи над фортифікаціями (ф. ІІ, спр. 112). В 

1670–1680-ті рр. активно створювалися розписні та кошторисні списки, а також 

оборонні плани Києва, частину з яких було опрацьовано автором дослідження. Та 

все ж переважна кількість таких джерел була докладно досліджена Г. Алферовою та 

В. Харламовим, так само як і розписний список Києва 1695 р. та синхронний йому 

план полковника І. Ушакова, котрий вважається найбільш докладним та цінним 

картографічним джерелом для вивчення історичної топографії Києва цього часу. 

Надзвичайно цінним джерелом до вивчення історії київської громади та 

урбанізаційних процесів Києва є екстракти з ратушних книг, частина з яких 

зберігається в міських архівах. Значну частину цих виписів становлять акти купівлі 

та продажу майна, передусім – нерухомості. Кількасот літ вони складалися за 

однією і тією ж схемою, подаючи ряд фактів і подробиць, вкрай важливих для 

києвознавчих досліджень.  

До окремої групи досліджених нами джерел з зібрання ІР НБУВ та фонду 

Лазаревського, зокрема, відносимо карти та плани. Переважно вони датуються 

XVIII ст. Було виявлено план прокладання межі Почепської волості (спр. 55391–

55452), карту укріплень Києва, приблизно віднесену нами до 1710-х рр. Серед 

фотоматеріалів, використаних у якості ілюстративного матеріалу до дисертації, – 

фотографії та анонімна замальовка будинку Биковських у Києві (з фонду 278 

С. Таранушенка, спр. 452).  

Матеріали з РГАДА, внесені до джерельної бази дослідження, переважно 

мають стосунок до містобудівних процесів у часи Північної війни. Серед них – 

послідовні розписні списки Києва, які свого часу надсилалися до Малоросійського 

приказу у Москві, документи, пов’язані з діяльністю інженерів на царській службі 

(так, було складено коротку біографію та синопсис діяльності у Києві французького 

інженера Лямота де Шампі, згадано про роботи Емануеля Гофмана). Такого роду 

матеріали переважно відклалися у фондах Малоросійського приказу та 

Малоросійських справ (ф. 124, оп. 1, спр. 10, 27, 34, ф. 229, оп. 3, спр. 140).  

Там само в особовому фонді князя О. Меншикова (ф. 198), було віднайдено 

документи про проведену ним українську ревізію 1720 р. Серед таких джерел – 
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реєстри подарунків, піднесених князеві під час його подорожі, документи про 

утримання високого почту і так далі (оп. 1, спр. 160). Збереглася у даному фонді і 

документація, пов’язана з судом над бакланським сотником А. Соколовським, яку 

доповнили матеріали з ЦДІАК (РГАДА, ф. 198, оп. 1, спр. 161).  

В архіві СПб ІІ РАН автором було розглянуто частину матеріалів військової 

канцелярії князя Меншикова (ф. 83) і родинного архіву Меншикових (ф. 84). Тут 

виявилися групи документів, що являють значну цінність для дослідження історії 

міста Олександрополя, заснованого князем О. Меншиковим біля Почепа. Так, нами 

було вперше оброблено документацію, присвячену вивезенню з Олександрополя 

пеньки та полотна на продаж до Петербургу. Дана інформація є необхідною для 

розуміння особливостей заснування та життя цього малодослідженого міського 

центру, до того ж, раніше науковці практично не звертали на неї уваги. У згаданих 

фондах, окрім матеріалів щодо Олександрополя, міститься і поточна документація, 

що фіксує управлінські моменти з життя вотчин князя. Сюди відносимо і його 

листування з управителями й комендантами міста Почеп, і проїзні листи 

супроводжуючих товарні валки, які курсували між Стародубщиною та 

Інгерманландією або Архангельськом (ф. 84, оп. 1, спр. 37, 49, 53, 81). Є у згаданих 

фондах і джерела, що висвітлюють певні аспекти повсякдення тогочасного Києва в 

контексті участі в ньому Меншикова як адміністратора.  

Задля виявлення даних відносно благодійної діяльності князя Меншикова в 

Києві нами було опрацьовано ряд синодальних списків та ризничних описів 

Успенської соборної церкви, які зберігаються у фондах Національного Києво-

Печерського історико-культурного заповідника. До вивчених джерел увійшли 

синодики середини XVIII–XIX ст., де подекуди містилися списки більш ранніх 

синодальних переліків імен. Ні самого О. Меншикова, ні його родини у помянниках 

Києво-Печерської лаври знайдено не було. При цьому, він згадується серед ктиторів 

монастиря – у ризничних описах з 1739 р. до середини ХІХ ст. фіксуються його 

дарунки. Також в процесі обробки даних джерел було здійснено огляд участі в житті 

монастиря інших російських урядовців у зазначений період (відділи КПЛ-Архів, 

спр. 304, 351, 387, та КПЛ-Книги, спр. 365, 878, 2080).  
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Ряд джерел щодо Києва початку XVIII ст. походить із зібрання фондів 

Національного заповідника «Софія Київська». Передусім, це документи, що 

датуються ХХ ст., і мають стосунок до реставраційних робіт та археологічних 

досліджень барокових пам’яток архітектури. Великий інформативний потенціал для 

дослідження київських пам’яток часів Північної війни являють джерела з історії та 

реконструкції дзвіниці Софійського собору (НАДР, спр. 149, 151, 157). 

У фондах Омського державного історико-краєзнавчого музею зберігається 

фелонь, дарована дітьми князя Меншикова одній з церков Березова. Цю річ нами 

було використано в якості аналога його київським вотивам.  

У самостійну групу виділяємо опубліковані джерела. Подекуди в рамках 

роботи над дисертацією їх було доповнено додатковими відомостями, уточнено за 

допомогою вивчення конвою у складі одиниць архівних описів та зіставлення різних 

списків або ж копій з оригіналами. 

Є серед опублікованих джерел розписні списки Києва (1701 р.) та Почепа 

(1714 р.) [313, с. 27–82; 482, с. 541–545], що доповнюють відомості, які містять 

вищезгадані документи подібного характеру, опрацьовані нами у межах архівних 

зібрань.  

Одним з основних джерел для дослідження життєвого шляху та діяльності 

князя Меншикова є «Поденна записка» або «Юрнал» – типова для петровської доби 

документальна пам’ятка, що являє собою систематичні щоденні записи стосовно 

пересувань, повсякденних занять, соціальних контактів, стану здоров’я поважних 

осіб [377]. Аналогічним за багатьма параметрами є «Поденний журнал Петра 

Великого», також частково використаний у дослідженні. Поденні записки 

дозволяють відтворити активність діячів петровської епохи у досить дрібних 

подробицях, уточнити датування тих чи інших подій (наприклад, закладання міста 

Олександрополя, Печерської фортеці, проведення ревізійних оглядів на території 

гетьманських полків, прибуття та відбуття царя та його наближених до українських 

міст, коло спілкування, дипломатичні зустрічі, проведення урочистостей та свят, та 

багато іншого) [257]. Зазвичай, поденні журнали вели канцеляристи та секретарі 

царя та його вельмож. Так, до складання «Журналу Петра Великого» мав стосунок 
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П. Шафіров. Проте авторство «Юрналу князя Меншикова» досі залишається не 

встановленим.  

Інтерес для дослідника представляють і опубліковані матеріали суду 

Верховної Таємної ради над опальним Меншиковим з фонду Міністерства юстиції 

Російського державного історичного архіву у Санкт-Петербурзі (РГІА) (див. 

попередній підрозділ).  

Велика кількість необхідних для дослідження даних була зафіксована у листах 

та регулярних донесеннях дипломатів з різних країн, що протягом 1700–1710-х рр. 

перебували з місіями при дворі Петра І. Сюди ж можна віднести писемні свідчення 

деяких іноземців, що приїздили до Росії, щоб отримати місця на царській військовій 

службі. Звичайно, об’єм тільки перекладених джерел такого типу наразі перевищує 

30 одиниць, і докладно висвітлити особливості кожного з них неможливо. Тому 

зупинимося на основних та найбільш інформативних з тих, що були використані у 

дисертації.  

Для вивчення передумов будівельних процесів у Києві, розглянутих у 

дисертації, нами було використано щоденник шотландського генерала на російській 

службі Патріка (Петра Івановича) Гордона, а саме частину, датовану 1684–1689 рр. 

У 1684–1686 рр. Гордон служив у Києві і докладно описував не тільки політичне 

становище на прикордонні, а й роботи з поновлення міських укріплень, що 

проводилися під його началом. Дані, надані Гордоном на сторінках щоденника, 

можна співставляти з розписними списками та картографією, що полегшує 

розуміння того, яким був стан Києва напередодні реформ Петра І [219].  

«Щоденник подорожі до Московської держави» Іогана Георга Корба, що 

служив секретарем австрійського посольства у Москві в 1698 р., зафіксував деякі 

сліди діяльності Меншикова на ранньому етапі його державної кар’єри. В якості 

одного зі сподвижників Петра І, які привернули увагу австрійця, Меншиков у його 

записах фігурує на тлі стрілецьких розшуків та політичних репресій, розпочатих 

Петром І проти старого боярства. Саме зі спостережень Корба походять перші 

сторонні свідчення про жорстокість та зловтішність характеру царського фаворита, 
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його складні стосунки з оточенням Петра, любов до хабарів та бажання нажитися 

[293].  

Примітними у цьому відношенні є і депеші дипломата Георга Іоганна фон 

Кейзерлінга, швидше за все, брата батуринського коменданта, адресовані пруському 

королеві Фрідріху І у 1707 р. [283].  

Англійський дипломат Чарльз Вітворт у своїх записах та донесеннях приділив 

особі князя Меншикова окремий розділ та особливі приписи, переказавши деякі 

чутки про ступінь його близькості з царем, сварки через перевищення Меншиковим 

своїх повноважень, відносини князя з іншими особами, наближеними до царського 

двору (передусім, протистояння з Б. Шереметєвим) [432].  

Датський посланець при російському дворі у 1710–1711 рр. Юст Юль також 

змалював докладну та яскраву картину життя оточення Петра І. Як і інші подібні 

автори, Юль не оминув увагою і головного царського фаворита, однак, відійшовши 

від нейтрального тону та охарактеризувавши Меншикова зі значною особистою 

антипатією. Саме завдяки свідченням Юста Юля можна підтвердити юридичне 

значення універсалів О. Меншикова, знайдених нами серед архівних справ, а також 

дізнатися про потужність його політичного впливу при дворі в означений час. Серед 

інших авторів записів про Росію, Юлю належать також свідчення і про життя в 

Україні у 1711 р., зокрема, цінні спостереження за міським життям у Києві після 

основних подій української кампанії Північної війни та епідемії чуми 1710–1711 рр., 

зовнішнім виглядом міста, його основними районами та пам’ятками, історією [494].  

Свідчення, що виходили з-під пера Вітворта та Юля, окреслюють історичні 

передумови формування вотчин князя О. Меншикова на території України, а також 

його становлення як державного діяча, що мав надзвичайний вплив на стан справ у 

петровській Росії, поступове кар’єрне сходження до вершин влади. До більш 

пізнього часу відносяться записки дипломатів та решти іноземців, котрі перебували 

в Росії, починаючи з середини 1710-х рр.  

До подібних джерел можна віднести «Щоденник» камер-юнкера 

голштінського герцога Карла-Фрідріха – Фрідріха Вільгельма Берхгольца, що, на 

відміну від попередніх записок іноземців, віддзеркалює життя петровського двору 
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вже в 1720-ті рр. На його сторінках постає Петро І та його найближче оточення, 

основне місце серед якого належить Меншикову, який у цей час знаходився у 

самому центрі скандальної Почепської справи [182].  

Пізній етап діяльності князя Меншикова відобразився і у записах Якобо 

Франсиско Фітцджеймса Стюарта, герцога де Ліріа-і-Херіка и Бервік, що описав 

амбітну політичну позицію князя за часів правління Катерини І та Петра ІІ, а також 

у записках Генріха Фрідріха фон Бассевича (Бассевиця), голови правительства 

Голштейн-Готорпського герцога Карла Фрідріха, чоловіка старшої дочки Петра І – 

царівни Анни Петрівни [316; 180].  

Агент шведського короля Карла ХІІ, француз Обрі де ла Мотре, під 1726 р. 

згадав про значний вплив Меншикова на церковне життя Російської імперії, 

позначивши бажання князя сприяти поширенню культу Олександра Невського – ці 

дані є цінними з огляду на спроби нав’язати вшанування цього святого на 

Почепщині [335].  

Поряд з щоденниками, записками та донесеннями іноземних спостерігачів 

значну цінність для дослідження представляють «діаріуші» представників 

української старшини, особливо – генерального хорунжого Миколи Ханенка та 

наказного лубенського полковника, генерального підскарбія Якова Марковича. 

Обидві пам’ятки української щоденникової літератури є відомими серед учених та 

досить добре дослідженими. Записи Ханенка, який перебував разом з гетьманом 

Скоропадським у Москві в той час, коли цар Петро І остаточно вирішував долю 

Почепських володінь князя Меншикова, з точністю до одного дня описують перебіг 

цих подій, надаючи масу красномовних подробиць. Я. Маркович, у свою чергу, 

неодноразово згадував у різних контекстах про утиски, яких завдавала населенню 

козацьких полків політика Меншикова, торкався особливостей адміністрування його 

вотчин тощо. Щоправда, на відміну від повністю опублікованого щоденника 

Ханенка, згадані записи з «діаріуша» Марковича не було оприлюднено, і вони 

перебувають у фондовому зібранні ІР НБУВ [46; 319].  

Сюди ж віднесемо ще один щоденник, що його вів у 1725–1727 рр. Петро 

Данилович Апостол, син українського гетьмана. Потрапивши у 1720-х рр. до 
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Петербургу в якості бранця через зв’язки його батька з І. Мазепою, він довгий час 

жив у домі Меншикова в якості його вихованця, а потім служив у князя секретарем 

та перекладачем. У своїх щоденникових записах Апостол відобразив власне 

повсякденне життя, зв’язки своєї родини з родиною Меншикова та тими, хто 

працював на інтереси князя (зокрема, прослідковуються дружні відносини між 

генералом Шидловським та Апостолами, згадується А. Гудович). Записи Апостола 

дозволяють поглянути на полково-сотенну старшину, що гуртувалася навколо 

Меншикова у Петербурзі, на те, як за допомогою своїх українських прихильників 

князь намагався впливати на справи Малоросійської колегії. Згадано у щоденнику і 

А. Лизогуба.  

Своєрідну підгрупу подібних джерел становлять записки шведів, що 

потрапляли у полон протягом кампаній Північної війни, і намагалися пересилатися з 

батьківщиною або ж фіксувати побачене у щоденниках, замальовках, планах, 

картографуванні тощо. В архівах України та Росії такі документи є рідкістю, проте, 

з ними працювала низка шведських дослідників, серед яких першість посідають 

А. Оберг та П. Енглунд (див попередній підрозділ) [505; 521]. Саме Обергом було 

опубліковано фрагменти з записок шведських арештантів, які потрапили на 

будівельні роботи до Києва у 1706–1711 рр.  

Однією з найбільш повних та характерних записок є так званий «Щоденник 

герцога Вюртемберзького», що його вів полковник Сконського полку каролінгської 

армії герцог Максиміліан-Емануель фон Вюртемберг-Віненталь. Щоденникові 

записи згодом обробив та видав духівник автора, Іоган Барділі, і ця книга, 

отримавши певну популярність, витримала кілька перевидань протягом XVIII ст. Не 

дивлячись на масштабне редагування, проведене вже після Північної війни та смерті 

автора, записки принца Максиміліана подають цікаву інформацію щодо життя 

знатних полонених після Полтави, їх утримання, шлях з поля битви до інших 

українських міст, перебування у Києві [317; 496].  

Серед опублікованих у Швеції джерел, здатних висвітлити деякі приватні 

аспекти життя полонених каролінів у Києві – помітним явищем у шведській науці 

стало дванадцятитомне видання мемуарів каролінських солдат та офіцерів 
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«Karolinska krigares dagböcker» («Каролінські військові щоденники»), де міститься 

достатньо багато інформації і про російський полон. Нами було використано 

щоденник Хенріка Юхана Споре, на момент Полтавської битви – 13-річного сина 

каролінського драбанта, що нотував свої враження про шлях полонених від Полтави 

до Києва. Даний документ було опубліковано у сьомому томі видання [512].  

Варто також виділити окремий пласт переважно опублікованих джерел, які 

можна охарактеризувати як різнопланову біографістику князя Меншикова. 

Передусім, у роботі було використано праці XVIII ст., які у різноманітному дусі 

описували його життя та діяльність. Авторами ряду розгляданих робіт були 

сучасники князя, дехто з них знав його особисто. З урахуванням того, що дуже часто 

подібні літературні пам’ятки сповнені протиріч, і дані, що розкривають етапи життя 

та кар’єри головного героя, можуть не співвідноситися між собою, розглядати 

подібні джерела потрібно з деякою долею обережності, проте дуже часто вони 

містять унікальну інформацію, що дозволяє поглянути на певні особливості 

біографії Меншикова та тенденції до її увічнення. До подібних джерел відносимо 

зразки європейської романістики початку XVIII ст., зокрема, «Князь Кушимен, 

історія татарська», книгу, що приписується перу французького інженера на 

російській службі Ламбера де Герена. Автор у белетристичній формі окреслює 

міфологізовану біографію Олександра Меншикова (ім’я головного героя є 

анаграмою прізвища реального прототипа) [274].  

Ю. Беспятих та Н. Калязіна зазначили, що важливе місце серед сучасних 

Меншикову описів його біографії посідає нині втрачене, проте, опубліковане у 

1848 р. у вигляді перекладу німецькомовне джерело – «Заслуги та подвиги князя 

Меншикова». Авторство цієї праці приписується барону Остерману (а згідно з 

думкою Г. Єсипова, підтриманій Н. Калязіною – барону Г. фон Гюйссену). 

Анонімний публікатор тексту у журналі «Сын Отечества» стверджував, що рукопис 

датується 1726 р. і мав на полях власноручні маргіналії Меншикова. Виклад даних 

поділено на два тематичні блоки – генеалогічну та суто біографічну. 

Найважливішим для даного дослідження моментом, відміченим у розгляданому 

джерелі, є версія чи то про походження, чи то про тимчасове проживання батька 
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Олександра Даниловича, Данила Меншика (Меншикова) на Новгород-Сіверській 

землі, тобто, малися на увазі саме ті території, на які князь претендував у рамках 

Почепської справи [184].  

Поряд з біографіями та «романами» виникали й більш ідеологічно однозначні 

джерела на зразок панегіриків, яким зазвичай вторили памфлети. Панегірик, що 

походить з кіл львівського ставропігійського братства та має назву «Венец победы» 

(1709 р.), окрім традиційного барокового прославлення військових діянь 

Меншикова та типового порівняння адресата славослів’я з Олександром 

Македонським містить натяк на доброчинну діяльність князя щодо львівської 

Успенської церкви – рідкісне свідчення, застосоване нами в якості аналогії до 

відносин Меншикова з київським Успенським собором [206, с. 1–10]. Дотичним 

свдченням цієї взаємодії слугує й опублікована П. Кротовим «вінчальна пісня», за 

припущенням публікатора приурочена до весілля О. Меншикова з Д. Арсеньєвою, 

яке відбулося у серпні 1706 р. в Києві. Кротов з деякими обмовками приписує 

авторство поезії Феофану Прокоповичу, відомому в якості одного з 

найталановитіших та найбільш обдарованих красномовством ідеологів правління 

Петра І. І дійсно, Феофану Прокоповичу належить кілька апологетичних та 

славословних творів, адресованих як самому Петру, так і його найближчим 

сподвижникам [301, с. 112–123]. Всі ці панегірики, відмічені високим рівнем 

літературної майстерності автора, що являла собою класичний зразок пишної 

барокової риторики, знаходяться в рамках єдиної програми прославлення 

російського самодержавства. Відмітимо «Слово похвальное…» Меншикову, 

написане та проголошене Прокоповичем у грудні 1709 р. в стінах Київського 

Братського Богоявленського монастиря у присутності адресата. У цьому творі автор 

усіляко підкреслював військову звитягу князя, та в основному – його вірність та 

любов до царя. В рамках барокової традиції посилатися на приклади історичної 

давнини, в одних творах Меншиков «за тезоіменитством» співставляється зі своїм 

святим покровителем князем Олександром Невським, в інших – з Олександром 

Великим. В інших випадках з Олександром Македонським співвідноситься вже сам 
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Петро І, а Меншиков займає при ньому те ж місце, що хіліарх Гефестіон займав при 

македонському цареві [196; 197, с. 209–213].  

1714 р. друком вийшов ще один знаменитий панегірик Меншикову – «Лявреа 

или Венец безсмертныя славы» Іоана Кременецького. Це славослів’я князю 

відрізняється особливо пристрасним тоном, та відображає ставлення до Меншикова 

як до патрона та покровителя з боку тих, кому він покровительствував [300].  

Найбільш запеклим памфлетистом, чия літературна діяльність була 

направлена проти князя Меншикова, безперечно, є німець з Данцигу Мартін 

Нейгебауер. Колишній вихователь царевича Олексія Петровича, він втратив посаду 

та був висланий з Росії через конфлікт з князем та інтриги останнього. Ображений 

Нейгебауер переїздив до Прусії та Саксонії, де, починаючи з 1704 р., видав ряд 

памфлетів, в основному спрямованих на розкриття безправного становища 

іноземців, які прибували до Росії на царську службу. Брошури виходили послідовно 

в 1704 та 1705 рр. та мали кілька редакцій. Поряд з загальним засудженням 

деспотичної політики Петра І Нейгебауер приділив особливу увагу своєму ворогу 

князю Меншикову. Книжки цього автора примітні саме тим, що з них розпочали 

свій хід у пресі та працях сучасників, а потім – і дослідників, основні міфи про 

особу Меншикова (наприклад, про торгівлю пиріжками в юності). Риториці 

Нейгебауера опонували такі автори як барон фон Гюйссен, що викликало розлогу 

полеміку та додало нові, часто – неоднозначні деталі до вже опублікованої 

інформації на рахунок придворного життя [356].  

Серед опублікованих джерел вагоме місце посідають збірники «Листи та 

папери імператора Петра Великого». Нами було використано матеріали кількох 

томів, до якиї увійшли як офіційні накази, реляції баталій, питальні пункти, ревізійні 

та статистичні списки, що виходили з канцелярії імператора, так і його приватне 

листування з приводу державних та особистих справ. У додатках до збірок 

публікувалися і віднайдені в архівах відповіді адресатів на листи та розпорядження 

Петра І. Таким чином, у проміжку від середини ХІХ до початку ХХІ ст. було видано 

певну частину листування царя з Меншиковим, яка, звісно, не може повноцінно 

охопити їх спільну діяльність, але все ж проливає світло на найбільш важливі її віхи. 
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У складі томів, що відносяться до 1706 та 1709 рр., є також цінні матеріали, що 

стосуються будівництва Київської фортеці, перебування на цих роботах полонених 

шведів. На жаль, видання архівних матеріалів, що мають стосунок до діяльності 

Петра І та його найближчих соратників, не є завершеним, і ще продовжується. 

Наразі його зупинено на 1711 р [360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 

371; 372; 373; 374; 375; 376].  

До збірок, у складі яких видано цікаві та важливі для дослідження архівні 

матеріали, відносимо і публікацію архіву гетьмана І. Мазепи, здійснену 

Т. Таїровою-Яковлевою. Серед листів гетьмана є послідовно структурований блок 

послань князю Меншикову, що характеризує деякі аспекти ведення бойових дій 

проти шведів у 1704 р., а також взаємини між Меншиковим та українським 

гетьманством. Лист з цієї ж низки, проте не опублікований дослідницею, 

зберігається у вигляді мікрофільмової копії у фондах ЦДІАК України [163; 214, с. 

6]. Деяку інформативність у заданому ключі має і козацьке літописання. Завдяки 

співставленню дат та окремих даних вдалося уточнити послідовність та особливості 

ряду історичних подій [267].  

У роботі було застосовано і такі джерела, які вимагають критики та 

вдумливого вичленовування необхідної інформації з дещо міфологізованого 

контексту. Найбільш яскравим прикладом такого джерела є відома «Історія Русів», 

де є інформація відносно протікання Північної війни на теренах України, 

Почепського межування, життя Чернігово-Сіверщини в цей час, відносин полково-

сотенної старшини з російськими державними діячами та царем Петром. Та у 

відношенні окреслення постаті та діяльності О. Меншикова «Історія Русів» є досить 

упередженою та подає його персону у дуже різких тонах. Проте дане джерело дає 

змогу оцінити ставлення сучасників та нащадків до цієї особи. Наряду з цим, в 

«Історії Русів» засвідчено ряд міфів щодо міст Стародубщини та Ніжинщини, їх 

управління та топографічних особливостей, які вдалося частково підтвердити, 

знайшовши відповідні документальні свідчення [275; 276].  
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1.3. Методологічні засади  

Задля повноцінного і всеохопного дослідження, а також осмислення 

дисертаційної теми відповідно до поставленої мети і завдань у роботі було 

використано багаторівневі методологічні засади. Тема дослідження зумовлює вибір 

міждисциплінарного підходу до його здійснення, а саме – залучення напрацювань та 

методів різних наукових дисциплін, адже різні аспекти проблематики, що 

досліджується, можуть бути розкриті через призму не тільки пам’яткознавства, а й 

політичної, військової, побутової історії, а також – біографістики.  

У модерній науці методи наукового пізнання мають складну та прив’язану до 

ряду ознак класифікацію (передусім, за ступенем загальності та особливої сфери 

застосування). Умовно вони можуть бути поділені на загальнофілософські, 

загальнонаукові, спеціально-наукові, дисциплінарні та міждисциплінарні.  

Із загальнофілософських методів нами було використано діалектичний (в 

основі – пізнання дійсності в її суперечливості, цілісності та поступі), застосування 

якого дало змогу вивчити виникнення на теренах указаних регіонів пам’яток, 

пов’язаних з діяльністю російської аристократії, як складний, багатовимірний і 

неоднозначний процес.  

Важливим для вирішення завдань, поставлених перед дослідником, стали й 

загальнонаукові, а також загальнологічні методи. Так, серед методів теоретичного 

пізнання було використано сходження віж абстрактного до конкретного, що 

дозволило обробити вже існуючі напрацювання у цікавлячій нас сфері, 

проаналізувати історіографічний доробок та виявити, що деякі аспекти не є 

вивченими у достатньому об’ємі, і потребують більшої глибини у дослідженні, 

конкретизації окремих проблем.  

Звертаючись до загальнологічної методології, варто згадати метод синтезу або 

обєднання окремо досліджених частин в узагальнене єдине ціле – що є необхідністю 

під час наукового сходження до формулювання висновків. Для подібної мети було 

використано й метод наукового узагальнення (таким чином, пам’ятки було 

згруповано за класифікаційними принципами). Синтез логічно доповнено методом 

аналізу, який шляхом поділу об’єкту на складові та виявлення притаманних їм 
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властивостей дав можливість структурувати та уніфікувати одержану з ряду 

опрацьованих джерел інформацію, виділити спільні та відмінні риси характерних 

для початку XVIII ст. процесів, відмітити характерні особливості формування 

пам’яток на теренах тих чи інших регіонів тощо. З урахуванням досить значних 

географічних рамок дослідження, а також того факту, що події XVIII ст. мають 

розлогу та різнопланову джерельну базу, без застосування методу абстрагування 

було б складно виділити найбільш пріоритетні для студіювання напрями.  

Індуктивний та дедуктивний методи часто є нерозривно пов’язаними між 

собою у рамках наукового пізнання, хоча у залежності від поставлених завдань один 

з них може тимчасово превалювати у методології дослідження. Індукція передбачає 

узагальнення шляхом переходу від окремого до загального, і на основі певного 

фактажу дозволяє робити висновки. За допомогою цього методу вдалося обєднати в 

межах одного дослідження досить не схожі на перший погляд пам’ятки, які, однак, 

на рівні окремих елементів є спорідненими. Метод дедукції має на увазі 

застосування загальнонаукових принципів на положень по відношеню до окремих 

явищ, і зводить конкретні наукові задачі до загальних. За допомогою цього методу в 

дослідженні було виявлено вплив загальноісторичних та масштабних процесів 

(Північної війни, процесів реформування державного життя в Росії, формування 

Російської імперії тощо) на локальну діяльність окремих постатей та виникнення в 

результаті пам’яток. Метод аналогії, який базується на отриманні знання на підставі 

виявлення спорідненості та схожості між предметами, що опиняються у фокусі 

дослідження, було встановлено паралелі між розгляданими пам’ятками та 

регіонами.  

Важливими для здійснення наукового дослідження стали спеціальні методи, 

такі як історико-генетичний (або ретроспективний), історико-порівняльний, 

історико-типологічний, історико-системний. Перший з них дозволив показати 

послідовність, закономірність та взаємний зв'язок етапів інтеграції діяльності 

вельмож петровської епохи до життя Гетьманщини. Виявлення та характеристика 

причинно-наслідкових зв’язків даних процесів є важливим для розуміння 

історичних умов виникнення ряду пам’яток. Історико-порівняльний та історико-



 65 

типологічний методи у сукупності шляхом спирання на окремі факти дали 

можливість виявити специфіку тих чи інших процесів або діяльності визначних осіб, 

виділити загальне та специфічне в їх межах, а також розділити за особливими 

ознаками.  

Необхідним для написання дослідження є також метод періодизації. Він 

дозволяє виділити та розташувати в рамках хронології етапність діяльності 

петровських державних діячів в Україні, обґрунтувати виокремлені часові 

проміжки, а також розташувати виявлений шляхом опрацювання джерел фактаж у 

хронологічній послідовності.  

У роботі було застосовано і метод актуалізації або визначення цінності та 

актуальності наукового знання для сучасності та майбутнього. В контексті розгляду 

виникнення пам’яток, розвитку, змін, що з ними відбувалися, актуалізація наукового 

знання полягає у прогностиці подальшої їх історії, проблем, пов’язаних з їх станом. 

На перший план за важливістю тут виходить розроблення практичних рекомендацій 

щодо подальшого збереження та застосування цих об’єктів культурної спадщини.  

Окрему групу методів, використаних у дослідженні, становлять методи 

пам’яткознавства як спеціальної наукової дисципліни. Передусім, це 

пам’яткознавчий метод, в основі котрого – комплексний аналіз та міждисциплінарне 

дослідження об’єктів історико-культурної спадщини. Метою застосування цього 

метода є встановлення наукового, історичного, художнього значення пам’яток, 

особливостей їх історії, функціонування в межах антропогенного та природнього 

середовища. Також даний метод стосується дослідження, охорони та збереження 

об’єктів історико-культурної спадщини.  

Сюди ж можна віднести і визначення понятійно-категоріального апарату, що 

стосується памяткознавчої термінології. Ключовими термінами та понятями тут є 

«пам’яткознавство», «культурна спадщина», «об’єкт культурної спадщини», 

«охорона культурної спадщини», «пам’ятка» тощо.  

Характер поставлених завдань дослідження та різнохарактерність джерельної 

бази зумовив комплексну методику вивчення джерел, їх виявлення, систематизацію, 

введення до наукового обігу, максимального розкриття інформаційного потенціалу. 
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До джерелознавчого виміру дослідження було застосовано метод наукової критики 

джерел, адже наявність у будь-яких джерелах упередженості автора, особливостей, 

притаманних для часу, коли джерело створювалося або переписувалося, нюансів 

стилістичного характеру може суттєво вплинути на об’єктивність висновків, 

зроблених на основі дослідження цього джерела.  

Робота з джерелами була проведена згідно з такими принципами: історизму, 

що допомагає вивчити пам’ятки у динаміці їх розвитку та вписати їх до просторових 

та часових координат, а також виявити, що явища та події відбуваються у 

залежності від історичних обставин; об’єктивності, що дозволяє досліднику 

спиратися на факти на основі їх справжнього змісту, зводити до можливого 

мінімуму суб’єктивність інформації, з якою ведеться робота.  
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Висновки до розділу 

Проаналізувавши історіографію дисертації, можна дійти висновку, що рівень 

наукової розробки поставленої теми є дуже нерівномірним. Поряд з докладним 

вивченням загальних рис петровської епохи, діяльності її основних представників, 

політичних подій тощо, а також широким висвітленням пам’яткознавчої 

проблематики на російському матеріалі українські пам’ятки, пов’язані з діяльністю 

вельмож петровської епохи, майже не розглядалися.  

Історіографію дисертації було структуровано за проблемно-хронологічним 

принципом, виходячи з її різноманітності та незначної частки суто пам’яткознавчих 

досліджень серед загального масиву використаної літератури. Це надало можливість 

як здійснити загальний огляд існуючої на сьогодні літератури з досліджуваної теми, 

так і виділити найбільш інформаційно насичені дослідження, проаналізувати їх та за 

можливістю доповнити власними студіями.  

Незначна розробленість деяких аспектів теми, передусім пам’яткознавчої частини, 

зумовила необхідність звернення до джерел з кількох архівів України та Росії, а також – 

до ознайомлення з опублікованим українським, російським та шведським джерельним 

матеріалом. Джерельна база дослідження представлена царськими наказами та 

гетьманськими універсалами, документами з земельних питань та містобудування, 

ревізій та межувальних комісій, чолобитними, супліками, листуванням представників 

влади, протоколами судових допитів, щоденниковими записами, та іншим. Окремо 

необхідно виділити зображальні джерела – карти, плани, малюнки, фото, архітектурні 

креслення, що грають у рамках дослідження допоміжну роль. Частину перелічених 

джерел уже було оброблено чи опубліковано дослідниками, частину ж було вперше 

введено до наукового обігу автором дослідження у публікаціях на тему дисертації.  

Дослідження має міждисциплінарний характер, і у його провадженні було 

використано методи історичної науки та пам’яткознавства як спеціальної наукової 

дисципліни. Поряд з історичними методами було використано загальнофілософські та 

загальнологічні. Дисертація є спробою узагальнення та класифікації пам’яток, досить 

різних за своїм походженням та призначенням, розсіяних у широких географічних 

межах. Саме цим було зумовлено підбір джерел, використаних для дослідження.  
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РОЗДІЛ ІІ.  

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВОТЧИН УРЯДОВЦІВ ЧАСІВ 

ПРАВЛІННЯ ПЕТРА І 

 

Подією, що здійснила поштовх до початку формування земельних володінь 

вельмож петровського двору, стала Велика Північна війна 1700–1721 рр. – 

масштабне військове протистояння, до якого в різний час були втягнуті такі країни, 

як Швеція, Московське царство, Польща, Саксонія, Датсько-Норвезьке королівство, 

Ганновер, Пруссія, Голландія, Османська імперія, Британія тощо. У конфлікт 

вступило, з одного боку, королівство Швеція, а з іншого – Північний союз, куди 

входили Росія, очолювана царем Петром І, Річ Посполита та Саксонія на чолі з 

королем Августом ІІ Сильним, та об’єднане королівство Данії та Норвегії під 

владою короля Фредеріка IV.  

Основною причиною розгортання війни було суперництво за прибалтійські 

території, контроль над котрими Шведське королівство отримало на початку – в 

середині XVII ст. [332, с. 123–124]. У поверненні тих чи інших територій були 

однаково зацікавлені всі країни-учасники Північного союзу. Так, Август ІІ волів 

приєднати до своїх володінь Ліфляндію, втрачену в 1660 р. згідно з умовами 

Оливського миру, Петро І плекав плани повернути Росії Інгерманландію та Карелію, 

землі, які протягом всієї своєї історії були предметом територіальних суперечок зі 

Швецією, і котрі Росія втратила в роки Смути за Столбовським мирним договором 

1617 р. Жодне реформування Московщини не було можливе без розвинених 

торгівельних шляхів, можливість пробитися до яких Петро І (див. іл. Д.01.4) вбачав 

у поверненні Росії доступу до Балтики. Данії ж були потрібні Ютландія та Зеландія, 

відібрані Швецією в 1658 р. Окрім того, між Датським та Шведським королівствами 

точилося гостре суперництво за князівство Гольштейн-Готторп, з котрим обидві 

держави були тісно пов’язані династично [332, с. 149–156, 489; 426, с. 53–54].  
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12 лютого3 1700 р. саксонці взяли в облогу Ригу. Через півроку датчани 

здійснили спробу захопити Гольштейн. 20 серпня Московщина розірвала 

дипломатичні відносини зі Швецією, хоча Петро І до останнього переконував 15-

річного Карла ХІІ, який нещодавно став королем, наслідуючи свого батька, короля 

Карла ХІ, в дружбі та прагненні до державної співпраці. Те, що шведський престол 

посів юний монарх, посилило впевненість союзників – на початку свого правління 

Карл ХІІ (див. іл. Д.01.7) не користувався повагою серед європейських монархів і 

мав славу людини несерйозної та схильної до пиятики та дебошів [225; 332, с. 157–

162; 506, с. 28–46].  

Однак Карл ХІІ несподівано для союзників проявив себе як полководець. Тоді 

ж, у серпні 1700 р., він очолив шведський десант і завдав удару по Копенгагену, і ця 

акція швидко та надовго вивела Данію з війни. В результаті поганої підготовки та 

недостатньо вдалих комунікацій між Петром І та Августом Сильним 19 листопада 

шведам вдалося розбити слабке російське військо під Нарвою [225; 332, с. 163–170; 

500, с. 312, 405–430; 497, с. 114–142]. 

У контексті Північної війни вирішувалося питання української державності 

або подальшої долі в якості сателіта котроїсь з більш сильних держав (Польщі на 

чолі зі Станіславом Лещинським з дозволу короля Швеції Карла ХІІ, або ж Росії). 

Відомо, що після поразки під Нарвою Петро І намагався консолідувати всі сили для 

протистояння Швеції [501]. Розпочалося форсоване формування армії та флоту за 

європейськими зразками, до того ж було розгорнуто широкомасштабні 

фортифікаційні роботи. Україна взяла активну участь у подіях Північної війни, що 

торкнулася територіальних та політичних інтересів як Гетьманщини, так і 

Слобідських полків, а також Січі. Українське питання, особливо в контексті 

боротьби Московщини зі Швецією, було досить складним та сповненим протиріч. 

Як і свого часу Польща, Гетьманська держава розкололася на кілька партій, котрі на 

різних етапах перебігу бойових дій підтримували то одну, то іншу ворогуючу 

сторону. Та безпосередньо бойові дії торкнулися українських територій тільки в 

                                                
3 Тут і далі дати наводяться за старим стилем – для зручності цитування документів, що містять датування. Різниця 

між юліанським та григоріанським літочисленнями у XVIII ст. – 11 днів. 
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1708 р. До цього моменту Карл ХІІ, прагнучи помсти за віроломне, на його думку, 

оголошення війни, зосереджував свою увагу на Саксонії та Польщі. До того ж, 

росіяни вели активний наступ на землі Швеції навколо гирла Неви (бої за Нотебург, 

біля Ерестфера та Гуммельсгофа тощо) [284, с. 273–329; 426, с. 69–89; 498, с. 7–161; 

508, c. 8–10, 16–21]. Відправною точкою нового етапу військового протистояння 

стала українська кампанія Карла ХІІ, про причини, хід котрої, а також рішення 

шведського короля йти на Москву через землі Гетьманщини, існує ряд версій [225, 

с. 235–244; 448, с. 235–238; 508, c. 90–104].  

Поворотною подією української кампанії Північної війни стала битва під 

Полтавою 27 червня 1709 р. Росіяни у союзі з козацькими військами гетьмана 

Скоропадського розгромили шведське військо Карла ХІІ та сили мазепинців, і це 

фактично вирішило подальшу долю українських земель [225, с. 304–369; 246; 332, с. 

239–258; 333; 415; 416; 426, с. 307–404; 488, с. 151–165; 498, с. 162–205; 508, c. 178–

204]. Саме з цього моменту розпочалися процеси, що завершилися повним 

підпорядкуванням гетьманської держави Російській імперії. Однією зі складових 

частин цих процесів стало підпорядкування українських територій новому 

адміністративному районуванню (губернській системі), а також передача 

російським вельможам земельних наділів на полкових територіях. Петро І за 

сприяння Скоропадського розподілив нагороди за участь у антишведських 

операціях та Полтавській битві, а найбільш яскравим представником російського 

дворянства серед «колонізаторів» півдня імперії став князь О. Меншиков (див іл. 

Д.01.1).  

Цікавлячись півднем майбутньої Російської імперії, вельможі часів правління 

Петра І знаходилися в рамках загальних тенденцій, притаманних впливовим 

російським землевласникам першої половини XVIII ст. Першими на українські 

землі звернули увагу найбільш могутні сановники та старші чини офіцерства, 

котрим у зв’язку з їх положенням та близькості до військових сил було легше не 

тільки отримувати нові володіння, а й долати опір козацької старшини та вільних 

козаків, котрих закономірно обурювало те, що їх віддають у залежність росіянам 

власні гетьмани [430, с. 326]. 
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Володіння на території Гетьманщини у різний час отримували такі помітні 

політичні фігури з оточення російського царя як канцлер Г. Головкін, генерал-

фельдмаршал Б. Шереметєв (див. іл. Д.01.5), київський генерал-губернатор 

Д. Голіцин, сенатор П. Апраксін, дипломат С. Рагузинський-Владиславич тощо [97; 

430, с. 325].  

П. Шафіров отримав Понорницю, Верби, Козолупівку у Чернігівському полку, 

Б. Шереметєв – Вільшану та Гмирівку у Прилуцькому полку, генерал фон Вейсбах – 

Раски Переяславського полку та Адамівку Київського полку, А. Девієр – Мостищі, 

Семиполки, Світ, Рудню у тому само Київському полку, Г. Головкін – Чуйківку та 

Журавку Чернішівського полку, а також Константинов, Великі Будки, Курмани, 

Буромлю, Олександрівку, Луку Лубенського полку, С. Рагузинський-Владиславич – 

Велику Топаль Стародубського полку та Парафіївку – Прилуцького, князь 

Г. Долгорукий – Клішки та Чепліївку. Отримували українські полкові землі й менш 

помітні російські діячі, котрі, однак, дотримувалися загального імперського вектору 

у відстоюванні своїх земельних претензій. Серед них – сербський полковник 

Г. Милорадович, що отримав Калюженці Прилуцького полку, сербський майор 

М. Банен, якому дісталася половина села Мала Загорівка. Г. Наумову, коменданту 

Київського гарнізону, пожалували Обухів, коменданту Ніжинської фортеці 

П. Толбугіну – Євлашівку Ніжинського полку. Генерал-майор О. Шаховський 

отримав село Литвиновичі [351, с. 436–437]. 

Та користуючись підтримкою царя, власним статусом незмінного фаворита і 

«правої руки» Петра, а також енергійністю, здатністю до безперервної політичної 

діяльності, Меншиков дуже скоро відтіснив конкурентів з терен української 

політики, розгорнувши на території Гетьманщини експансивну активність.  

Тому, вважаючи князя Меншикова найбільш яскравим представником 

покоління сподвижників Петра І, і маючи на увазі його особливу зацікавленість в 

українських справах, надалі сконцентруємо увагу переважно на формуванні його 

землеволодінь, стосунках з місцевим населенням як передумовах для виникнення та 

видозмін обєктів культурної спадщини та пам’яток.  

 



 72 

2.1. Земельні володіння діячів з оточення Петра І в Україні 

Фактичним початком складання українських землеволодінь князя 

О. Меншикова став 1709 р., коли він почав отримувати нагороди за попередження 

Петра І про «зраду» Івана Мазепи (див. іл. Д.01.6), а потім – і за участь в 

Полтавській битві. Передусім, його інтереси сфокусувалися на землях Сіверщини та 

Стародубщини. 

Розширюючи свої володіння в Україні, отримані в нагороду після перемоги 

над шведами та частково конфісковані у гетьмана Мазепи, князь О. Меншиков 

вдавався до нелегальних перемежувань та поборів, шантажував дрібну шляхту та 

залякував козацьку старшину, змушуючи чи то продавати земельні наділи за 

мінімальною ціною, чи то взагалі віддавати задарма. Діяв він переважно у власних 

інтересах, постійно вдаючись до очевидних спекуляцій. Будучи дуже впливовою 

особою завдяки близькості до Петра І, князь Меншиков задовольняв свої амбіції 

грубими та рішучими способами, вдаючись до погроз та штрафів. Наприклад, 

«Малоросійські справи» фіксують кілька випадків, коли він власноруч до крові бив 

чолобитників та прохачів, які намагалися захистити своє майно від його зазіхань 

[252, с. 462]. Політика Меншикова була однією з причин, через яку постійно 

ускладнювалися стосунки російського двору з гетьманом Мазепою [450, с. 73–77]. 

Меншиков отримав Почепську та Ямпольську сотні в середині липня 1709 р. 

за наказом Петра І та за відповідним універсалом гетьмана Івана Скоропадського, 

котрому було конче необхідно посилювати свої позиції за рахунок налагодження 

приязних стосунків з російськими можновладцями, і він закономірно вирішив 

розпочати з милості першому та наймогутнішому фавориту царя. Так чи інакше, 

князь Меншиков отримав усі маєтності у цьому регіоні, що раніше належали до 

гетьманських та ратушних володінь і це було підтверджено відповідним 

універсалом. Та поки що вільними залишалися приватні садиби і козаки. Ця 

обставина рішуче не влаштовувала Меншикова і залишала його незадоволеним 

подарунком. Відтак, він почав настирливо вимагати від гетьмана, щоб той закріпив 

за ним право закріпачувати козаків та переймати до своїх володінь чужу приватну 

власність. Скоропадський вагався – з одного боку, тиск був доволі сильним, з 
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іншого – він боявся піти проти споконвічних звичаїв, згідно з яким, козак не міг 

належати якомусь землевласнику та, тим паче, кріпитися до землі. Та в червні 

1710 р. було видано гетьманський універсал, який підтверджував відповідні права 

князя. Тепер козаки Почепської та Ямпольської сотень виключалися з військових 

реєстрів та повністю переходили до княжого підданства [222, с. 140–145; 309, 

с. 275]. 

Та й на цьому процес підпорядкування даних сотень князю О. Меншикову не 

був закінчений. Через кілька місяців князь знову звернувся до Скоропадського з 

вимогою віддати йому і Храповську волость, котра межувала з Почепською. 

Гетьману довелося підкоритися, дозволивши князеві отримати в цілому близько 600 

дворів (66 населених пунктів, 968 козаків не рахуючи посполитих), зливши щойно 

отриману волость з Почепською [17, арк. 91]. Ще пізніше князь захотів частину 

Стародубської волості (див. додатки про Почепську справу та іл. Д.03.1 щодо 

волосної межі).  

Загалом, станом на 1713 р. Меншиков мав у Брянському, Курському, 

Рильському, Путивльському, Обоянському, Нижегольському, Трубчевському, 

Хотмиському, Карповському, Вольненському, Алешинському повітах 9467 дворів, у 

тому числі 4402 двори «черкас». Для порівняння – фельдмаршал Борис Петрович 

Шереметєв мав відповідно 3028 та 2864 дворів в Білгородському та Хотмиському 

повітах, канцлер Головкін – 1263 та 1240 (Обоянський, Хотмиський, Карповський 

повіти), київський губернатор князь Голіцин – 1031 та 733 (Вольненський повіт), 

сенатор Апраксін – 762 та 733 (Нижегольський, Салтівський повіти), віце-канцлер 

Шафіров – 728 та 175 (Білгородський, Салтівський повіти), і так далі [430, с. 325].  

Князь Меншиков проявляв постійну зацікавленість до адміністрування та 

повсякденного життя Києва. Особливо ці тенденції проявилися у 1706–1711 рр., під 

час активного будівництва міських фортифікацій проти шведів та турок, і у 1718 р., 

коли у Печерській лаврі сталася пожежа (див. ІІІ розділ додаток А.15). Активність 

князя Меншикова в Києві можна також пояснити його тісними стосунками з 

полковником Антонієм Танським та його братом, переяславським полковником 
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Василем Танським, котрий після 1711 р.  масово накопичував земельні володіння та 

нерухомість в Києві, користуючись протекцією брата (див. ІІІ розділ).  

Однак інтерес Меншикова до України був набагато глибшим, ніж було 

прийнято вважати донедавна. Анонімний твір «Заслуги и подвиги… Александра 

Даниловича Меншикова», докладно проаналізований Ю. Беспятих у книзі 

«Александр Данилович Меншиков: мифы и реальность», дотично пов’язував 

військову службу батька О. Меншикова під час російсько-польської війни 1654–

1667 рр. з Чернігово-Сіверщиною. Так, згідно з поданою у даному творі версії 

(нібито, підтвердженій самим князем), його батько, шляхтич Даніель Меншиков 

(Менжик), потрапив до російського полону у битві під Новгород-Сіверським. Якщо 

приведені факти були правдивими, то з Сіверщиною Меншикових пов’язувала 

родинна історія [184]. 

Т. Таїрова-Яковлева вказує у біографічній праці про І. Мазепу на те, що ідея 

чи то отримати гетьманську булаву, чи то просто приєднати основну частину 

Гетьманщини до власних вотчин з’явилася у фаворита Петра І ще у 1705 р. [424, 

с. 211]. П. Орлик, зокрема, вважав амбітні претензії Меншикова та його інтриги 

проти Мазепи однією з вагомих причин переходу останнього на шведський бік у 

протистоянні Північної війни. Так, у своєму листі до Стефана Яворського Орлик 

вказував на те, що Меншиков хотів просити у царя якесь загадкове та абстрактне на 

той момент «княжение черниговское», і відбувалося це під час його першого візиту 

до Києва влітку 1706 р. Утворення Чернігівського князівства мало на меті зведення 

Меншикова фактично у ранг правителя України нового зразка після розформування 

звичного адміністративного кістяка Гетьманщини [343, с. 1–28]. Адже князь був 

персоною одіозною навіть серед своїх співвітчизників, і розраховувати на 

отримання старшинських голосів та обрання в гетьмани він не міг. Меншиков не 

прагнув до популярності серед народу та правлячої верхівки Гетьманщини – у 

відношенні українців він притримувався своєї традиційної політики [222, с. 58].  

Як власник величезних земельних наділів на території гетьманських полків, 

Меншиков видавав власні універсали. Донедавна вважалося, що перші його 

розпорядження, які стосувалися положення козацької старшини і мали офіційний 
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характер, відносяться до початку 1720-х рр. Але серед архівних матеріалів 

знаходяться свого роду протоуніверсали, видані іменем Меншикова набагато раніше  

(див. додатки А.03, А.04, А.10, А.11, А.12, А.13).  

Згадуються такі універсали в документах родини Козлових з Почепщини. Це 

сімейство ще з 1635 р. володіло селами Зеваки, Рогачівка та Садовичі, яке під час 

передання Почепської волості до вотчин Меншикова увійшло до реєстрів козацьких 

земель. За словами власників, князь не претендував на їх грунти, і навіть видав 

підтверджені Скоропадським універсали відповідного змісту. Потім ці документи 

було юридично посилено рішенням Петра І і Сенату від 1722 р., а в 1740-х рр. Іван 

Козлов судився за свої вотчини вже з гетьманом Розумовським, котрий проігнорував 

всю попередню документацію на ці землі [21, арк. 136 зв.–137]. 

У чолобитній військового товариша капітана Михайловського, поданій 

імператриці Єлизаветі Петрівні у 1743 р., містяться дані про те, що його тесть, 

Андрій Михайловський, служив державі «не щадя своего живота о чем бывшего 

Главного Генерала Менщикова и Гетмана протекциальные универсалы…» (див. 

додаток А.10). За заслуги, сприянням Меншикова, Андрій Михайловський нібито 

отримав від гетьмана Скоропадського село Пекарєв Ніжинського полку [135, арк. 1]. 

До справи було прикріплено копії двох відповідних універсалів, перший з 

яких, все ж більше подібний до відкритого листа, датується 27 січня 1709 р. Його 

було видано в Охтирці і, якщо вірити чолобитнику, для затвердження підписано 

рукою Меншикова. Титул князя в даному документі ще не є надто розлогим і 

виглядає таким чином: «Мы Александр Меншиков Римского и Российского 

государств Князь Ижерский Генерал Главный над Ковалериею Его Царского 

Величества, и прочая и прочая». Лист надавав Михайловському та його брату 

(очевидно, двоюрідному), канцеляристу гетьмана Скоропадського, право 

безборонно пересуватися територіями, де були розквартировані російські війська. 

Наказ Меншикова оберігав їх від конфіскацій майна та коней з боку російських 

солдат, і це розповсюджувалося як на постої, так і на шляхи (див. додаток А.03) 

[135, арк. 1–2]. Другий документ, вже повноцінний універсал, було видано в Гадячі 

в травні 1720 р. та затверджено власноручним підписом князя та його гербовою 
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печаткою червоного сургучу. Через місяць цей документ майже повністю 

продублював та затвердив Скоропадський (див. додаток А.10) [135, арк. 4–4 зв.].  

Аналогічну пару документів у 1709 та 1720 рр. було видано осавулам 

Полтавського полку Климу Нащинському (у документі помилково названого 

Лащинським) та Василеві Сухову за участь в обороні міста Полтави від шведів та 

збереження вірності росіянам під час «зради» гетьмана Мазепи. За те, що осавули не 

тільки залишились на російському боці, а й утримали від переходу на бік шведів 

полкове товариство, Меншиков, перебуваючи у Хоролі у липні 1709 р., власним 

універсалом передав їм грунти, що раніше належали прихильникам Мазепи – 

обозному Дорошу та судді Івану Краснополу [24арк. 105–105 зв.]. Пізніше, 1720 р., 

зупинившись у Гадячі, князь видав підтвердження старого універсалу, також за 

власноручним підписом та печаткою (див. додатки А.11). Необхідність 

підтвердження було зумовлено тим, що Клим Нащинський, супроводжуючи 

полтавського полковника до Москви у 1718 р., дорогою загубив відповідні 

документи. До того ж, невдовзі Василь Сухов помер, і його вдова також потребувала 

ствердження власних прав на землі чоловіка. Повторний універсал Меншикова 

також завірив Скоропадський, але вже в 1721 р. [24 арк. 109–110] (інші подібні 

документи – див. іл. Д.02.1 та Д.02.2). 

Все у наведених вище універсалах – від титулу до пасажу про дану від царя 

владу – ясно свідчить про масштаби діяльності Меншикова в Україні та ступінь його 

впливу на українські справи. Видаючи універсали, він недарма посилався на слово 

Петра І – воно дійсно мало місце. Ще восени 1706 р. після успішної битви під 

Калішем, Петро оголосив, що печатка та підпис Меншикова під наказами та 

розпорядженнями віднині прирівнюватиметься до царської у більшості випадків, а 

подекуди князь може не співвідносити власні рішення зі схваленням царя. Датський 

дипломат Юст Юль у 1709 р. зазначав, що сам Петро, бажаючи подорожувати 

інкогніто, брав у Меншикова проїзні листи, закріплені княжою печаткою, бо вони 

мали таку само силу, як і царські [173 c. 39–41; 494]. 
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Звісно, це надзвичайно посилювало позиції Меншикова, розкриваючи перед 

ним колосальні перспективи та можливості для провадження власних афер і 

незаконного захоплення влади на підданих йому територіях.  

Завдяки прив’язкам до такого роду офіціальних документів та масштабних 

історико-політичних подій, якими були зумовлені окреслені процеси, можливо 

вибудувати хронологію виникнення вищезгаданих вотчин. Це дає змогу повніше та 

докладніше датувати пам’ятки, а також надавати їм характеристики з позицій 

періодизації.  
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2.2. Організаційні особливості та адміністративний апарат вотчин 

Перебування у складі земельних володінь російських державних діячів значно 

вплинуло на економічний розвиток, соціальні процеси та містобудування на 

окреслених територіях. Торкнулися поступові зміни й культурної та ментальної 

площин. Гетьманська держава, що, попри низку гальмуючих факторів, зумовлених 

складним перебігом періоду Руїни, розвивалася на проєвропейських засадах, з цього 

часу почала переорієнтовуватися на іншу модель розвитку. Поряд з 

адміністративним підпорядкуванням відбувалася бюрократизація місцевих 

управлінських засад за російським зразком. Окремо варто відмітити нові виразні 

форми корупції, що стали невід’ємною частиною бюрократизації часів правління 

Петра І та висування на перший план служилої знаті. Саме адміністративні зміни 

зумовили ряд процесів, у результаті яких з’явилися чи були перебудовані нерухомі 

пам’ятки, а в результаті благочинної діяльності наближених Петра І (за тим само 

зразком діяли і представники козацької старшини) у ризницях храмів виникали 

зібрання вотивів.  

Для кращого розуміння процесів, що відбувалися на означених територіях, а 

також стосунку до них князя О. Меншикова, необхідно розглянути офіційний бік 

його адміністративних взаємин з Гетьманщиною.  

З 1708 р. (царським наказом від 18 грудня) землі Московської держави, до 

яких було включено території гетьманських полків, було розділено на 8 губерній: 

Московську, Інгерманландську (з 1710 р. – Санкт-Петербурзьку, що через 2 роки 

отримала статус столичної – її й очолив князь Меншиков), Київську, Азовську, 

Архангелогородську, Казанську, Сибірську. Цей процес не відбувся одномоментно 

(тільки на попереднє ознайомлення з законодавчими засадами було дано рік), що у 

подальшому зумовлювало усіляку плутанину у відношенні визначення владного 

функціоналу [176 с. 48; 309; 291, с. 72; 336, с. 21–26]. На чолі губерній стали 

генерал-губернатори, чиї посади протягом певного часу досить нечітко 

відмежовувалися від воєводських. Для визначення повітових міст, які включалися 

до складу тих чи інших губерній, розглядалися не тільки відстані та географічні 

ареали, а й політичні зв’язки у межах попередніх політичних утворень. Саме тому, 
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для прикладу, землі Стародубського полку наряду з іншими полковими територіями 

увійшли у підпорядкування Київського губернського управління [336, с. 21].  

Князь О. Меншиков став одним з трьох перших губернаторів майбутньої 

Російської імперії, фактично обійнявши цю посаду на два роки раніше, ніж було 

видано наказ 1708 р., і явно отримавши для цього персональний наказ Петра І. У 

1706 р. він вже займався включенням російських областей до управління з боку 

Петербургу (того ж року Петро Салтиков уже називався смоленським губернатором, 

а в 1705 р. Борис Голіцин фактично очолив майбутню Казанську губернію зі 

включеною до неї Астраханською областю) [336, с. 29]. Майбутній очільник 

Київської губернії, князь Дмитро Голіцин, з 1707 р. був київським воєводою ще з 

того часу, коли Київ було підпорядковано Білгороду [351, с. 430]. 

Виходячи з цього, бачимо, що активні втручання князя Меншикова у справи 

не тільки Київського, але й Азовського, Архангелогородського губернаторств не 

були законними – навіть з тієї точки зору, що він став очільником столичної 

губернії. Ці дії носили виключно ініціативний характер, підсилений особливим 

положенням Меншикова при дворі Петра І та його близькими стосунками з царем. 

Д. Голіцин та Ф. Апраксін, відповідно, київський та азовський губернатори, 

постійно рахувалися з думкою Меншикова щодо управлінських справ, звітували 

перед ним щодо ряду питань. Кар’єру губернатора Архангелогородської губернії 

О. Курбатова Меншиков припинив за допомогою інтриг – власним втручанням до 

боротьби за економічні ресурси, котрими міг розпоряджатися адміністратор, що 

відав справами управління єдиного на той час великого торгівельного порту в Росії 

[386, с. 104–121]. Щоправда, до деяких процесів Меншиков мав повноваження 

втручатися в якості президента Крігс-Колегії (1717–1724 рр.), та це було коло 

питань, які стосувалися переважно фортифікації та артилерійського забезпечення та 

не мали розповсюджуватися на узагальнені управлінські проблеми.  

Розгляд адміністративної системи у вотчинах князя О. Меншикова, як 

найбільш яскравого виразника даних процесів, розпочнемо з міста Почепа (див. іл. 

Д.03.2 та Д.03.3). Після опали та заслання Меншикова жителі Почепа відправили до 

царя Петра ІІ чолобитну, де викладали історію міста, та порівнювали своє життя під 
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владою гетьмана та за княжої влади. Подібні документи дозволяють пролити світло 

на особливості адміністрування володінь Меншикова, котрі знаходилися на 

території Стародубського та Ніжинського полків, і вивести з цього деякі 

узагальнення, порівнюючи з іншими вотчинами – наскільки взагалі відомо про їх 

офіційне внутрішнє життя протягом 1710–1720-х рр.  

Спочатку Почеп належав до Стародубського полку, і його жителі сплачували 

стандартні оброки порівняно з іншими містами. Коли ж містом заволодів гетьман 

І. Мазепа, з’явилися нові статті до сплати, котрими городяни та жителі сотні були 

вкрай незадоволені. В 1708 р. Петро І заборонив додаткові побори, і в той же час 

відібрав Почеп у Мазепи, дізнавшись, що гетьман перейшов на бік Карла ХІІ. Більш 

того, цар суворо заборонив почепським городянам та козакам слухатись наказів 

«зрадника» та вставати на його бік, підтримуючи шведську інтервенцію [20, арк. 

366–366 зв.]. 

Та раділи жителі Почепа недовго. Влітку 1709 р. місто дісталося новому 

господарю. Першим, що зробив князь Меншиков, ігноруючи будь-які 

розпорядження Петра І, систематично підвищував побори, вигадувати нові, і 

загалом усіляко збільшувати власний потенційний дохід з дарованих земель. У 

результаті такої політики козацькі землевласники почали масово розорюватися, 

певна частина населення знялася з місць та розійшлася сусідніми сотнями шукати 

кращої долі (хоча в подальшому княжі прикажчики діставали їх і там). Купецтво 

намагалося оминати Почеп своїми візитами, і міські ярмарки майже перестали 

проводитися [20, арк. 364 зв.]. 

У середньому Меншиков наказав потроїти суми усіх гетьманських зборів, 

котрі вже стали для жителів Почепської сотні більш-менш звичними, а у порівнянні 

з новими тарифами і зовсім здалися цілком прийнятними. Так, втричі збільшився 

земельний оброк з четверті та ярмарковий збір, збільшилися або ж виникли заново 

податки на винокурні, броварні, вітряки, торгівельну діяльність, рибні ловлі. 

Мостівщина та куничний збір стали «против прежнего несносны».  

У період, коли Почепщина належала Мазепі, городяни віддавали гетьману в 

якості оброку 100 рублів на рік, придворні села та Ратуша – 600 рублів 31 копійку. 
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Тепер міські жителі мали сплачувати в княжу казну 912 рублів 48 копійок. З Ратуші, 

у минулому – придворних гетьманських сіл та слобод збирали 4674 рублі.  

За часів Мазепи деякі найбагатші городяни сплачували податок «на 

сердюкщину», тобто, на утримання та озброєння гетьманської гвардії. Меншиков, у 

свою чергу, наклав однаково важкий податок на всі двори без виключення (за 

переписом 1715 р.). Також за гетьманської влади нічого не сплачувалося з земель 

Магістрату, з гостей, що приїздили до Почепу з інших міст, з мостів. За князя 

Меншикова з усіх вищеназваних статей почали збирати фіксовані суми грошей. З 

«градської» землі тепер брали на рік по 2 рублі 88 копійок за десятину4. 

Громадянські тягла, котрі раніше лише утримували двох ратушних сторожів за 

рахунок громади, змінилися тяглом на караул, коли міщани забезпечували заробітну 

платню всім, хто стояв на караулі, і повністю забезпечували постійну охорону 

волосної управи та канцелярії управителя Гаврила Лукіна.  

З винокурень на рік збирали 20 рублів 16 копійок, з риболовлі – 21 рубль 10 

копійок. За гетьманської влади з вітряків на військову потребу брали пів діжки 

житньої муки. Меншиков увів податок у розмірі 4, 8 та 20 рублів у залежності від 

розмірів вітряка. Існував якийсь особливий індукт для всіх, що становив 62 рублі 48 

копійок на рік. Бортники сплачували в гетьманську казну 15 копійок на рік, а в 

казну Меншикова стали платити на 29 рублів більше [20, арк. 372 –373]. 

Особливу увагу Меншикова привернули «торги пенечные и олейные», тобто, 

одні з найбільш доходних традиційних промислів жителів Почепа та околиць. За 

Мазепи торги відбувалися в самому Почепі та інших містах за сталою натуральною 

ціною, понижувати яку заборонялося. Меншиков наклав сувору заборону на будь-

яку торгівлю даними товарами і почав створювати чергову власну монополію. Було 

найнято наглядачів, котрі суворо слідкували за виконанням княжих розпоряджень, і 

накладали штрафи на порушників. Ціна тепер подавалася згідно з завищеним окладу 

[20, арк. 373, 374]. 

                                                
4 У XVIII ст. – близько 1,45 га. 
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Постраждали від адміністрації князяМеншикова і стрілецькі слободи. Маючи 

15 чвертей5 1 третину орних земель, за Мазепи вони не платили за утримання 

млинів, і тільки на гетьманський двір відбували повинність «зверями и птицами». За 

переписом 1715 р. стрільці платили за землю і млини, всього з них збирали 14 

рублів 55 копійок на рік.  

З бобильських неорних дворів та земель в часи гетьманської влади збирали по 

4, 6, 10, 12 копійок у залежності від статків. Меншиков наказав зрівняти суму 

оброку до 22 копійок з двора, не враховуючи можливості платників.  

За час, протягом котрого князь Меншиков володів Почепом, до його 

землеволодінь було додано 837 чвертей землі. Загальна сума обмірів становила 1657 

чвертей 1 третину 4 десятки [20, арк. 374]. Обов’язковим для всіх мінімальним 

тарифом на одну чверть землі тепер стала сума у 88 копійок. За загальними 

підрахунками, за 12 років володіння Почепською волостю Меншиков отримав з неї 

прибуток у розмірі 67 808 рублів 13 алтин 2 деньги [20, арк. 373 зв.]. 

Окремо жителі сотні відмічали, що раніше, за гетьманської влади, їм час від 

часу вдавалося апелювати перед гетьманом Мазепою до власної бідності, 

аргументуючи таким чином неможливість сплати потрібних сум у тих об’ємах, які 

вимагав власник землі. Іноді це спрацьовувало, і Мазепа знижував тарифи. Та за 

нового власника податки почали збиратися «безо всякого отлагательства и с 

пристрастием». Меншиков знав, що йому було потрібно від власних вотчин, і не 

збирався йти на якісь поступки – його люди методично вибивали з місцевого 

населення кожну полушку [20, арк. 364зв.]. 

Як вже зазначалося вище, у 1710 р. не тільки всі селяни та міщани, а й козаки 

перейшли до власності князя. З таким зміцненням влади князя Меншикова у Почепі 

своє значення фактично почав втрачати Магістрат – маємо в своєму роді унікальне 

явище, коли впливовий землевласник доволі швидко знищив дію Магдебурзького 

права на підвладних йому землях. Відтепер у Почепа не було війта – на його місце 

прийшов «бурмістр», першим з котрих став вже знайомий нам Іван Губчиць, 

                                                
5 Половина десятини.  
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переведений до цієї посади з сотників. Магдебурзьке право було відновлено у 

Почепі тільки в 1741 р. [309, с. 302–303]. 

Адміністратори Почепа все більше демонстрували шану та покору 

Меншикову (хоча б у зовнішніх проявах). Наприклад, у листопаді 1723 р. Іван 

Губчиць окремо цікавився у Малоросійської колегії та Петербурга, скільки козаків з 

рушницями потрібно для вшанування салютом іменин князя, «когда тогда 

управитель Почепскій востребует… ку почтению особы Его Светлейшества» [103, 

арк. 3]. З великою вірогідністю, мова тут могла йти і про 50-річний ювілей 

Меншикова.  

Яскравою рисою політики князя щодо українських володінь було прискіпливе 

та ретельне ведення реєстрів. Відомо, що відразу після офіційного приєднання тих 

чи інших адміністративних одиниць до володінь князя Меншикова, відбувалися 

переписи. Вони стосувалися усіх: від людей військового звання та старшин до 

посполитих людей та рядових селян. Причому, до списків включалися як 

землевласники, так і безземельні і бобилі. Їх імена фіксувалися у княжій домовій 

канцелярії прикажчиками і використовувалися для сплати князю щорічного платежу 

[131, арк. 8–8 зв.]. 

З документів відомо, що такі переписи на землях Меншикова проводилися у 

1710, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1725, 1729 рр., тобто у 

середньому кожні два роки. Інтервали між ними є набагато меншими, ніж інтервали 

між державними переписами [17, арк. 98 зв.–100; 98, арк. 88 зв.;131, арк. 11–11-зв.]. 

Про перепис 1722 р. відомо, що дані, зібрані з Почепської волості, затверджували у 

Київській губернській канцелярії князя Голіцина, задля чого з розпорядженнями 

Меншикова туди послали полковника Чернишова, викликаного князем з Севська 

особистим листом. Копії наказів про перепис розіслали до Ямполя та Іванівського. 

При цьому Андрій Гудович та Гаврило Лукін у рапорті зазначали, що місцеві 

поміщики не квапляться йти назустріч бажанню князя, і приховують переписні дані 

щодо власних володінь. Перепис населення Іванівського та сусідніх сіл 

продовжувався з грудня 1722 до січня 1723 р., про що свідчать донесення місцевої 

адміністрації. Задля цього з Почепа приїздив майор Федір Павлов з офіцерами та 
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піддячими, забравши писарів з тутешньої канцелярії. Після прибуття Павлова, що 

характерно, почалися вже звичні утиски. Поміщиків, монастирських людей, 

двірцевих селян, посадських жителів та різночинців, тобто усіх колишніх підданців 

Мазепи, окрім кріпаків, купованих Меншиковим, ув’язнювали та змушували 

підписувати кабали. Даний процес набув такого розмаху, що занепокоїлися навіть 

деякі представники княжої адміністрації [270, с. 513–516].  

Завдяки такому пильному веденню облікової документації до нашого часу 

дійшли докладні реєстри деяких земельних наділів Меншикова. Наприклад, реєстр 

Шептаківської волості, де за кожен рік вказано кількість населених пунктів, дворів у 

них та податків, котрі з них збиралися.  

Князь Меншиков отримав Шептаківську волость «в наследное владение» в 

1727 р., наприкінці правління цариці Катерини І [114, арк. 12]. Однак восени 1726 р., 

коли волость ще перебувала у складі гетьманських наділів, її було умовно 

підпорядковано потребам заводу вітрильного полотна, котрий належав князю, тому, 

на нашу думку, говорити про приєднання Шептаковської волості до маєтностей 

Меншикова варто з цього часу [114, арк. 9 зв.]. В рамках волості князь став 

власником орних та неорних земель, млинів та 23 сіл з загальним населенням 2698 

чоловік. Дворів у волості станом на 1726 р. було 3037, вони розташовувалися у 

селах таким чином: Шептаки – 197; Печеніги – 124; Форостовичі (Хворостовичі) – 

172; Ларинівка – 108; Яківка – 103; Машів – 127; Старожадів (Старий Жадів) – 183; 

Погорільці – 104; Жадів – 103; Костобобра – 162; Архипівка – 147; Бузки – 164; 

Андрійковичі – 103; Житра – 88; Камінь – 145; Кам’янка – 47; Стаси – 245; Мамекін 

– 72; Бирин – 68 тощо. З цих дворів в 1726 році зібрали податок, що становив 5967 

рублів та 5465 четвертей хлібу [114, арк. 7–9]. Існує також список населених пунктів 

Шептаковської волості, датований 1724 р. До нього входять такі села: Шептаки, 

Хворостовичі, Флевка, Машів, Погорільці, Костобобр, Бучки, Костер, слобода 

Кашенська, Буда, Лизанівка, Архипівка, Печеніги, Ларинівка, Бугринівка, Старий 

Жадів, слобода Фадова, Андрійковичі, Камінь, Воробйовка, Машекин [15, арк. 313 

зв.–314]. У ряді цих місць розпочалося активне будівництво, особливості якого 

допоки є малодослідженими через нестачу джерел.  



 85 

З Шептаківською волостю пов’язано і типові суперечки між управителями 

Гудовичем та Лукіним, з одного боку, та Малоросійською колегією, з іншого. 

Управителі жалілися цариці, що колегія проводить на території волості власні 

переписи. Як виявилося, чолобитну було подано недарма – адже колегіальний 

перепис дуже відрізнявся від того, котрий було здійснено служителями Меншикова. 

Як і варто було очікувати, меншиковський перепис містив згадки про ті населені 

пункти, які офіційно до волості не належали, проте, підлягали збору податків. 

Наприклад, серед таких населених пунктів фігурувало село Давидівка, яке було 

відібрано в Івана Свічки та передано у володіння стольнику Федору Протасьєву 

[114, арк. 15–21 зв.]. 

Уривчасті переліки населених пунктів, котрі підпали під владу Меншикова, 

містять й інші документи, зокрема, все ті ж судові справи. Так, вже згадана вище 

супліка на коменданта Сафонова перелічує володіння князя в околицях Ямполя: 

«Село Орловка слобода Шалимовка з млином деревня Белица з двома млинами село 

Рублев з двома млинами две слободки: одна Герасимовка а другая Перехристовка 

два хуторы в Белогоще село Падонное Драговка» [136, арк. 6]. 

Генеральний підскарбій Яків Маркович згадує у своєму знаменитому 

щоденнику під 18 жовтня 1724 р. про належність Меншикову села Дронівка, де 

«управители разрушение делали». Під управителями малися на увазі дронівські 

піддячі, які служили князю [46, арк. 59 зв.]. 

Втім варто зазначити, що люд, котрий потрапляв у підданство до Меншикова 

та числився в його реєстрах, отримував і певні переваги. Серед таких слід виділити, 

передусім, гарантований захист у судових справах та будь-яких інших конфліктних 

ситуаціях, який отримували люди Меншикова в державних установах. Свого часу 

кілька прикладів подібних судових справ опублікував Г. Єсипов. Серед документів, 

що містяться у фонді Генеральної Військової канцелярії, нами було знайдено нові 

справи такого характеру.  

Так, наприкінці 1725 р. велася справа про «отягощении» почепських підданих 

Меншикова з боку місцевої влади, а саме: полкових торгових комісарів. Справа 

почалася з донесення капітана глухівського гарнізону Хрущова, котрий вів 
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розслідування утисків, котрі полкова влада чинила підданим Меншикова. Це 

розслідування тривало майже рік, і, врешті-решт, у листопаді наступного 1726 р. до 

Почепа були відправлені козацькі сотники Антон Сребрянський та Михайло Забіла, 

котрі повинні були відчитатися перед Хрущовим за свій внесок до справи. 

Очевидно, це було доволі принизливо для української старшини, не зважаючи на те, 

що сотники мали проїзний лист, згідно з яким їм давалося утримання та квартири. 

Та полковник Іван Левенець не міг нічого вдіяти, і суворо велів сотникам 

рапортувати про свої дії до Малоросійської колегії.  

У Почепі з сотниками мав справу Гаврило Лукін. З протоколу його запитань 

до прибулих знаємо, що їх фактично конвоював поручик Кусліков, котрому колегія 

видала інструкцію. Далі на старшинників чекало чергове приниження – Лукін 

заявив, що їх донесення він не може розглянути швидко «за премногими делами Его 

Высококняжеской светлости». Нарешті, сотники повернулися додому ні з чим. З розгляданої справи 

невідомо, чи викликали їх знову, але ми вбачаємо це дуже ймовірним та типовим для показної 

російської бюрократичної тяганини [113, арк. 1–7]. 

Відомі випадки, коли піддані князя Меншикова без посередництва подавали 

чолобитні полковникам та гетьманові на представників козацького стану [86; 100, 

арк. 1–2]. Той факт, що захист підданих Меншикова був одним з основних векторів 

адміністративної політики місцевих управителів, було нами розглянуто на прикладі 

кар’єри управителя Ямполя Михайла Таріцина та інших (див. додаток Б.03, 

особливо – Б.03.4).  

Можна відмітити, що у наведених вище справах активну участь брали 

адміністратори, котрі служили князю в його українських володіннях (див. повний 

список адміністраторів у додатку Б.02). Дійсно, кадрова політика та управлінська 

система у відношенні вотчин Меншикова являє собою цікавий зріз соціальних 

відносин на теренах деяких регіонів Гетьманщини, а також демонструє економічні, 

політичні й навіть побутові особливості того нового життя, яке почалося для 

місцевих жителів у результаті Північної війни.  

Помітну роль в управлінських структурах розгляданих земельних володінь 

відігравали посади управителя та коменданта, часто – досить туманно розмежовані 
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між собою за реальними функціями, правами та обовязками на місцях. Це було 

доволі типовою рисою для епохи петровських реформ, коли відносини між щойно 

сформованою системою рангів та посад були погано прописані з точки зору 

законодавчої практики. Комендант був начальником провінції та командиром 

гарнізону. Формально це була посада військового адміністратора, що прямо 

підпорядковувався лише генерал-фельдмаршалу округу або генерал-губернатору в 

якості військового начальника краю. З 1712 р. право вибору комендантів було 

надано Петром І на губернаторський розгляд [336, с. 47].  

Звідси видно, що губернаторська влада не розповсюджувалась на рішення 

Меншикова у межах справ, що стосувалися не підвладних йому губерній. Він вільно 

призначав комендантів для повітових міст Стародубщини, розпоряджався 

направленням козацьких сил на київські будівництва, хоча очолював Київську 

губернію Д. Голіцин – і документи не фіксують жодних спроб князя узгодити власні 

дії з київською губернською канцелярією.  

Посада управителя, очевидно, була подібна за своїми основними рисами до 

комендантської, та все ж мала більше відношення до господарчої частини 

управління. Джерела свідчать, що управителі займалися земельними питаннями, 

відали двірцевими та міськими господарствами. Після нівелювання Магдебурзького 

права у міських центрах Стародубщини, підвладних князю Меншикову, управителі 

в сутності замінили собою війтів.  

Дані про діяльність управителів та комендантів Меншикова на українських 

землях починають з’являтися в офіційній документації приблизно з 1708 р. 

Постійними ці згадки стали з кінця 1710-х рр.  

У вересні 1708 р. Іван Сафонов, майбутній комендант Ямполя, вже працював 

на Меншикова – про це свідчить його лист з Києва, опублікований С. Турбіним. У 

Києві Сафонов комплектував гарнізон мундирами за наказом князя – ще один 

приклад участі Меншикова у справах, що стосувалися внутрішнього життя 

Київської фортеці [399].  

20 листопада 1718 р. до резиденції Скоропадського було викликано 

прикажчика Орловської вотчини, князя на ім’я Григорій Євреїн. Нам невідомо, у 
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зв’язку з чим було зроблено цей виклик і чи доїхав прикажчик до Глухова – він 

сильно захворів по дорозі, і 5 грудня ще «пребывал в малом здоровье» як 

повідомляв комендант Почепа Богдан Радіонов [85, арк. 1–3]. 

У документах фігурують одні й ті ж особи, які в різний час «відзначилися» 

своїми нахабними зловживаннями в різних містах, сотнях і навіть полках. Ці люди з 

їх діловою хваткою, жорстокістю та користолюбством є гарними прикладами для 

демонстрації особливостей кадрової політики князя Меншикова. Серед найбільш 

помітних діячів, що мали стосунок до формування меншиківських вотчин в Україні, 

можна віднести: дяка-межувальника Івана Лосєва, управителя Почепа Андрія 

Гудовича, його колегу Гаврила Лукіна та помічника Якова Ілейка, а також 

управителя Ямполя Михайла Таріцина, Германа Синяка (Синяковського (див. 

список у додатку Б.02, докладні біографічні дані у додатку Б.03, та окремі згадки у 

додатку Б.04.2). 

Після 1709 р. коменданти та управителі Почепа фактично отримали права 

чинити самосуд над місцевим козацтвом, у тому числі і заможним, втручаючись у 

справи сусідніх сотень. Наприклад, у сина колишнього мглинського сотника 

Романовського, Петра, було відібрано родові маєтності у селі Старому. Разом з 

товаришами, такими ж постраждалими козаками, він намагався звертатися за 

допомогою до капітана Єпішкова, але це не принесло бажаного результату, не 

дивлячись на те, що Романовський посилався на старі кріпосні документи та описи. 

Єпішков і комендант Радіонов поставили свої підписи на наданих паперах, згодом 

відвезених капітаном до Сенату, та зі смертю Петра І розгляд справи було 

припинено. До того ж, ще у 1722 рр. Петро Романовський був змушений 

відправитися до Низового походу, і його дружина Ганна Романовська не могла 

справитися з утисками. 1725 р. вона надіслала гетьману Данилу Апостолу 

чолобитну, де, посилаючись на грамоту Петра І на землеволодіння, просила 

посприяти поверненню Старого. До того ж, жінка апелювала до нового опису 

маєтностей, складеного підполковником Ісаєм Сухарєвим за царським наказом у 

Почепській волості (див. додаток Б.01), і прохала, щоб Сухарєв не вписував 



 89 

мглинські слободи та села до складу Почепської сотні, як того хотів Меншиков [26, 

арк. 1–1 зв.]. 

Подібним чином поводили себе і менш вагомі особи, котрі належали до 

адміністративного апарату Меншикова. 26 лютого 1726 р. було подано скаргу 

імператриці Катерині І від жителя села Стародубського полку Білого Колодязя Іллі 

Страшичкова та міського козака зі Стародубу Анікіти Тимофеєва. Вони жалілися на 

прикажчика князя Меншикова Петра Євстратьєва: «Поехали мы з домов своих в 

Города Вкрайские для купівлі жита февраля 22 приехали в деревню Русь и 

просилися в Человека на двор…». Війт села Русь доніс людям Меншикова, і 

прикажчик князя почав допрошувати подорожніх: «Зачем вы чужаки приехали?». 

Вони відповідали, «что приехали жита купить и больше нас не прошучи ничего стал 

бити по щекам за волосы драл и ногами бил и увез в деревню Драновку и привязал и 

стал бить…». Після побиття до якого приєдналися ще четверо чоловік, Євстратьєв 

забрав у полонених гроші, коней та весь товар [111, арк. 1–3].  

Характерно, що після такої типової історії, дуже вже схожої на описані вище, 

винними визнали саме чолобитників, і в Глухові покарали побиттям батогами [111, 

арк. 3]. В 1727 р. на свого управителя за подібні утиски жалілися козаки села 

Прохонь [119, арк. 1–3]. 

Подібна політика управителів жорстко регулювалася згори. Князь 

О. Меншиков, перебуваючи у Петербурзі чи Москві, пильно слідкував за діяльністю 

своїх управителів та комісарів, вів з ними постійне листування. Князь вимагав, щоб 

управителі Почепа періодично особисто приїздили до нього, щоб передавати 

відомості про доходи з вотчин та «обстоятельные ведомости». Так, в листопаді 

1722 р. Меншиков наказав управителям приїхати не пізніше Різдва 1723 р. Варто 

пам’ятати, що саме в цей час становище Меншикова знаходилося у небезпеці в 

результаті того, що гетьман Скоропадський добився від царя та Сенату остаточного 

перегляду Почепської справи (див. додаток Б.01). І про гостроту ситуації свідчить 

різкий, майже грубий тон листів: «а ежели по тому неисполните… в москву 

небудете то конечно будете от нас штрафованы». У своїх розпорядженнях 
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Меншиков апелював до відповідних наказів царя, котрий вимагав звітності відносно 

доходів з Почепської волості [5, арк. 1–1 зв., 3–4]. 

Розгляд адміністративних особливостей організації земельних володінь 

Меншикова на території України є важливим для розуміння умов, в яких 

відбувалося масштабне виникнення пам’яток містобудування, а також процесів, що, 

для прикладу, зумовили призупинення церковного будівництва. Та не менш 

значущим є дослідження реалій життя розгляданих територій після опали 

Меншикова у вересні 1727 р. [461, с. 24–32]. 
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2.3. Доля вотчин після 1727 р. 

Як уже зазначалося вище, процес звільнення козаків з меншиківської «кабали» 

розпочався, по-суті, задовго до опали та смерті князя. Ще в 1719 р. дяк Лосєв вів 

опис вільних служилих козаків, не пояснюючи, для чого цей опис було призначено 

(про діяльність Лосєва див. у додатку Б.01). Лазаревський вважав, що його складали 

за наказом царя Петра, котрий хотів відразу почати звільнення козацького стану 

Стародубського полку від незаконного закріпачення. Вчений убачав сенс такого 

кроку Петра і в тому, що у царя вже на той час зріла думка щодо організації 

Малоросійської колегії, серед основних задач котрої він бачив формальний захист 

козацтва від свавілля старшини. Тому йому було невигідно, щоб подібні насильства 

тепер асоціювалися з його власними сподвижниками, котрі виявилися куди більш 

жадібними та жорстокими землевласниками, ніж представники полкової еліти. 

Подібне розпорядження Петро давав ще раз, у 1721 р. – характерне для нього 

повторення наказів, котрі не виконувалися або виконувалися з обмовками. Та 

реальні кроки щодо фіксації земель постраждалих та їх звільнення з-під влади 

Меншикова все ж варто виводити з рішення, котре цар прийняв у 

Преображенському 18 квітня 1722 р. (див. додаток Б.01) [309, с. 289–290]. 

Полковник Давидов привіз царський наказ до Стародубу восени 1722 р. 

Звісно, це відразу викликало протидію з боку прикажчиків Меншикова, а особливо – 

Гудовича. Розпочалася чергова хвиля арештів. Одним з дієвих методів для хапання 

козаків та відправки їх до в’язниць у Почепі був такий: Гудович звинувачував 

конкретних осіб у тому, що вони йому винні гроші чи хліб, і забирав до канцелярії 

до виплати боргу. Для закріплення результату таких «боржників» відправляли на 

правіж, катуючи та кожного дня б’ючи батогами (тут і далі – див. додаток Б.01) 

[309, с. 292]. 

До того ж, почепські прикажчики відмовлялися повертати сотні її клейноди, 

відібрані в часи закріпачення козаків князем Меншиковим. До клейнод додавалася 

полкова артилерія і купчі на рухоме і нерухоме майно, також відібрані до 

почепської канцелярії. Не зважаючи на численні офіційні вимоги полковника 
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Давидова, почепські управлінці навідріз відмовлялися повертати козакам майно, що 

викликало подив представника Петербургу.  

Одночасно з цим Гудович намагався неофіційно повертати людей до 

закріпачення, посилаючи задля цього почепських козаків Якова Булашевича та 

Семена Ходкевича, щоб ті усілякими способами переконували козацтво 

повернутися до підданства Меншикову. Декого вони споювали, декого – залякували, 

і час від часу це діяло [309, с. 293]. 

Після розжалування Меншикова та позбавлення його усіх посад та нагород 

ситуація на територіях, що колись належали до його вотчин, не тільки не 

покращилася, а й ускладнилася надміру. На місцях залишилися адміністратори 

(управителі, прикажчики потім – піддячі), котрі займали свої посади за князя, адже 

він переважно був їх патроном і сам сформував весь апарат. Розуміючи, що в будь-

який момент нова влада може змістити їх та позбавити гарних посад, люди 

Меншикова, здається, тільки збільшили об’єми власних зловживань, намагаючись 

дограбувати те, що досі не було пограбовано.  

У жовтні 1727 р., через місяць після відправлення Меншикова у заслання до 

Раненбургу, цар Петро ІІ наказав здійснити докладний опис вотчин розореного 

вельможі задля ведення казенного обліку доходів з них. Міста та села, котрими 

володів Меншиков, були розділені на кілька груп (ті, що знаходилися на території 

нещодавно завойованих провінцій, ті, що знаходилися на території Малоросії; 

подаровані, куплені, міські, двірцеві, монастирські, ті, що раніше належали до 

гетьманських володінь тощо). Таким чином, після опали Меншикова його українські 

вотчини відразу було передано до державної казни. Керування ними перейшло до 

таємного радника та гетьманського «міністра державних справ» Ф. Наумова. Він 

мав відати усіма колишніми вотчинами Меншикова, окрім монастирських земель, 

котрі передавалися відповідним установам [13, арк. 289–290 зв.]. Після Наумова ці 

землі було віддано до міністерської канцелярії, і вони управлялися її чиновниками 

[309, с. 293]. 

Передусім, з колишніх володінь Меншикова до Петербургу було потрібно 

передати необхідні суми утверджених у 1725 р. індуктів, котрі не сплачувалися за 



 93 

часів найвищої могутності князя. За донесенням графа Г. Владиславича-

Рагузинського, котрий посилався на дані, надані підполковником Ісаєм Сухарєвим, 

перш за все, до Адміралтейства та державної скарбниці почали надходити кошти та 

товари з Почепської волості [13, арк. 293–295]. 

Розформуванням земельних володінь князя займалися його давні політичні 

опоненти, князі Долгорукови – деякі представники цієї родини посіли місця у 

Верховній Таємній раді. Саме від них йшла ініціатива з розв’язання, нарешті, 

Почепської справи. Допомагав їм канцлер граф Головкін, колишній союзник та 

приятель опального Меншикова. Звісно, все це нібито відбувалося під егідою влади 

юного царя Петра ІІ. Вийшов відповідний царський наказ, згідно з яким чолобитні 

та супліки українців, ображених Меншиковим, варто було розглядати в першу чергу 

та надавати прямо до верховників [20, арк. 342 зв.]. 

Наумов мав розбирати численні скарги почепських козаків на управителів 

колишнього князя, котрі з відставкою свого патрона зовсім не зменшили об’єми 

крадіжок та утисків. До цих пір з квітня 1722 р. продовжувався суд, за результатами 

котрого Меншиков, а потім і його адміністратори мали сплатити козакам грошові 

компенсації за грабунок та розорення, але князь так і не виплатив усю вказану 

Петром І суму в 60 000 рублів [309, с. 293]. 

Так, 27 травня 1728 р. до Колегії іноземних справ надійшла скарга 

бунчукового товариша Козьми Заруцького, Василя Жураковського, Івана Чарниша, 

Івана Зубрицького, козака Стародубського полку Федора Матановського (див. 

додаток Б.03.3) на ямпольських та почепських управителів, котрі, не дивлячись на 

певні зміни в Петербурзі, так само віднімали у козаків орні землі, сінокоси, млини, 

ліси, а також наказували розорювати козацькі двори та за непокору забирати козаків 

до в’язниці, збираючи з них непомірні побори. Чолобитну було переслано Наумову з 

наказом влаштувати суд. Таємний радник мав розібратися у скаргах та представити 

своє рішення Верховній Таємній Раді, а також надати до Колегії Іноземних справ 

розлогі виписки та екстракти з протоколів допиту [20, арк. 342]. Розглядалася в цей 

час і справа козака Якова Білецького, котрий служив у Стародубському полку (див. 
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додаток Б.01) [20, арк. 344 зв.]. Власне, подібних справ було безліч, і далеко не всі 

вони дійшли до розгляду.  

У 1729 р. Данило Апостол послав до Москви офіційне посольство на чолі з 

Почепським наказним сотником Іваном Губчицем. Губчиць мав прослідкувати, щоб 

судові процеси навколо Почепської справи вирішувалися Верховною Таємною 

Радою та Колегією іноземних справ на користь козаків, та завадити традиційним для 

російської бюрократичної машини зволіканням, котрі й без того дуже гальмували 

просування звільнення. Для успішного подолання дороги Апостол особисто видав 

своєму експедитору проїзного листа [20, арк. 346 зв.]. 

Губчиць передав до Верховної Таємної Ради чолобитні від наказного 

почепського сотника Дмитра Рославця, отамана Єфима Івановича, хорунжого, 

писаря, місцевого коваля, козаків, та багатьох інших. Також він вручив верховникам 

всі потрібні відомості, котрі було милостиво прийнято. Сотник писав: 

«Сиятельневшие князья Долгорукіе обнадеживали високою милостію; однако за 

непоспехом выписки по делам… почепским пришли мало в забвеніе…» [20, арк. 

350–356 зв.]. 

У червні того ж 1729 р. сотник писав гетьманові про те, що, не дивлячись на 

його старання, справа рухається вкрай повільно. Він згадував про образи, які йому 

доводиться терпіти з боку росіян, а також про той факт, що постійна тяганина з 

документами практично розорила його – проживання в Москві виявилося вкрай 

дорогим, як і минулого разу, коли Губчиць перебував у старій столиці після 

звільнення з-під арешту. Дійсно, у більш пізніх документах, що мають стосунок до 

фінансового боку Почепської справи на Стародубщині, багато говориться про це. 

Сам Губчиць незадовго до своєї смерті на початку 1730-х рр. писав Скоропадському 

супліки про те, що, «увільняючи сотню Почеповскую от подданства бывшего князя 

Меншикова много стратили имения оставшогося от грабителства прикащиков 

Почеповских, многократно езлили в Москву и Питербурх за указами». Наказний 

сотник прожив у Москві близько року, городовий отаман Евфим Карпович з 

козаком Ісаком Щербою – півроку. Потім Губчиць ще рік прожив у Петербурзі, Ісак 
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Щерба жив там само півроку, відправлений до столиці капітаном Єпішковим [121, 

арк. 115–116]. 

Нарешті, Губчиць попросився додому, апелюючи до того, що його покинутий 

дім знаходиться без хазяйського нагляду. Він запропонував гетьману хоча б 

тимчасово призначити на його місце когось іншого – і обов’язково відповідальну, 

старанну людину [20, арк. 346, 350]. Приїхавши до Почепа під час перебування там 

полковника Давидова, він витратив надзвичайно багато грошей на папір для ведення 

справ та сургуч. На подібні розходи з боку Почепської сотні було витрачено 

«коронаційні» гроші (45 рублів золотом), зібрані для відзначення зішестя на престол 

царя Петра ІІ. Пізніше це дало сотенній старшині привід закидати Губчицю тим, що 

у відрядженнях він жив не стільки на власні, скільки на зібрані з товариства гроші 

[121, арк. 100, 116 зв.–117]. Загалом, попри тяганину, справа рухалась. Влітку 

1729 р. Лубенським полковником Петром Апостолом вже було зроблено виписки 

відносно «кріпостей» та привілеїв Почепа, починаючи від польського часу. Ці 

екстракти Апостол послав до Петербургу. Розпочалося слідство під началом 

капітана Єпішкова [20, арк. 356]. 

У 1729 р. цар Петро ІІ через голову Колегії Іноземних справ Головкіна наказав 

сенатору генерал-майору князю Олексію Шаховському, котрий в цей час знаходився 

при гетьмані, «Малороссийскія Меншикова городы и маетности иметь вдобром 

смотрении». До 1729 р. Наумов вже не займався Почепською справою, і 

Шаховський мав взяти на облік всі результати його роботи, а також грошові, хлібні 

та інші доходи, котрі давала волость у цей час. Цар розпорядився продовжити 

утримання заводів на території Почепа та волості та не ображати місцеве населення 

і не обкладати його надмірними податками «чтобы излишней тяготи неимели». 

Шаховський мав зібрати документи, які б свідчили про попередню історію міста, 

його колишніх власників, економічний бік їх управління та перебування Почепа під 

владою колишнього світлійшого князя, а також дізнатися, чи українським селянам 

живеться не набагато важче, ніж російським [20, арк. 368]. 

Землі Меншикова почали остаточно переводитися до власності держави та 

повертатися до попередніх власників тільки наприкінці 1730 р. Тоді ж став 
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збільшуватися козацький стан на території Почепської сотні, адже новоприбулих 

жителів знову записували в козаки. Однак в грудні 1730 р. все ще не було вирішено 

питання відносно управителів та піддячих, через яких земля піддавалась розоренню. 

Щоб прискорити розгляд цієї проблеми, Апостол знову посилав до Петербургу та 

Москви І. Губчиця – про це попрохала козацька адміністрація сотні [20, арк. 358].  

Про проведення слідства просили самі жителі Почепа. Однак ревізори та 

голови комісій надовго не затримувалися. Слідство мало вестися у Глухові, у 

міністерській канцелярії, куди матеріали справи на початку 1730-х рр. надіслали з 

Москви. Та й тут рішення затягнулося на кілька років. У своїх колективних 

чолобитних Данилу Апостолу козаки жалілися, що всьому виною діяльність 

місцевих піддячих, котрі усіма способами гальмували прогрес у судовій справі, 

паралельно продовжуючи обкладати місцевих жителів неправомірними податками 

[309, с. 293]. 

У черговий раз Губчиць поїхав до Петербургу в січні 1733 р., бажаючи 

звернутися безпосередньо до імператриці Анни («откуду будет можно просить Ея 

Императорского Величества особливого Почепу Розыщика»). За проханням 

почепських козаків посольство знову отримало проїзні грамоти і паспорти, а також 

рекомендаційні листи до цариці з підписами Апостола [20, арк. 358]. 

Посольство повезло до імператорського двору чергову чолобитну. В ній 

говорилося про те, що Почепу потрібен новий ревізор через одну головну причину – 

скарг за останні роки набралося стільки, що їх просто неможливо розглянути 

швидко та ефективно. Про це просили канцлера, віце-канцлера, а також членів 

Колегії Іноземних справ. Писали до Василя Степановича та Петра Курбатова. 

Охоплені відчаєм козаки, позбавлені земель чи грошей, були змушені йти чи їхати 

до Глухова (адже не кожен міг собі дозволити дальню поїздку до Москви чи 

столиці), і через це розорювалися остаточно. Та в Глухові їх завертали назад – 

гетьманська столиця не хотіла втручатися до справ, які стосувалися слобідських 

полків [20, арк. 359]. 

Губчиць просив переведення Почепської справи до Вищого суду та доручення 

розшуку капітану лейб-гвардії Єпішкову. Він зазначав, що багато аспектів справи є 
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дуже серйозними, а тому підлягають виключно резолюції самої цариці Анни 

Іоанівни. Наприклад, кумівство та кругові поруки, які дуже гальмували розгляд ряду 

проблемних моментів. В чолобитній окремим пунктом значилося – міністерський 

канцелярист Юрій Симонов, що був причетний  до відповідної справи, користувався 

широкими зв’язками. Наприклад, його племінник Роман Кучуков служив писарем у 

міністра та генерала Семена Наришкіна. Ще Симонов доводився тестем 

почепському секретарю Якову Денисову та почепському канцеляристові Івану 

Аксьонову. В свою чергу, останній мав брата Олексія, котрий був міністерським 

підканцеляристом [20, арк. 360]. 

Решта проблем виглядає досить звично та навіть типово для Почепської сотні: 

наїзди управителів на двори козаків, грабунки, насильницьке привернення на 

службу, тюремне ув’язнення. Козаки, котрі після опали Меншикова змогли 

отримати свободу від княжого закабалення, часто потрапляли на службу вже до 

меншиківських адміністраторів і були змушені сплачувати величезні податки на їх 

користь. Прикажчики та піддячі так само, як і їх колишній господар, відбирали або 

змушували продавати за невигідною ціною ґрунти та вітряки, не дозволяли 

приїздити новим поселенцям. Забороняючи розселення жителів України, 

прикажчики самі купували і привозили великоросійських селян, використовуючи їх 

як безкоштовну робочу силу. Окремо варто було розглянути і те, що управителі 

Меншикова продовжили його сувору політику відносно відібрання грошей, 

призначених для побудови церков. Жителі Почепа просили, щоб деякі сплачені 

ними податки замість офіційної казни знову направили на побудову церкви 

Всемилостивого Спаса [20, арк. 360 зв.]. 

З документів відомо, що і через багато років після смерті Меншикова та 

розформування його земельних маєтностей, певна кількість місцевих мешканців 

намагалася звільнитися від прив’язки до тутешньої землі. Часто вони зверталися до 

гетьмана К. Розумовського, котрий з милості імператриці Єлизавети «успадкував» 

ряд землеволодінь від Меншикова, і протягом кількох років намагався розбирати 

справи, пов’язані зі зловживаннями свого попередника, аби навести лад тепер вже 

на власних землях.  



 98 

Так, в 1758 р. селяни Іван та Никифор Збітньови, Філімон Симонов, Єрофей та 

Яків Машкаронінови, Григорій та Іван Вариненкови і Фома Макухін жалілися, що їх 

продали Меншикову їх власні поміщики (вірогідно, примусово), і в документах їх 

було видано за селян-утікачів, котрих повернули хазяїну. Ці розповіді під час 

слідства підтвердили старожили, земляки постраждалих. Селяни звинувачували 

прикажчика Меншикова Богдана Радконовського в тому, що їх було внесено в 

реєстри таким чином, коли здійснювалися переписи населення, яке проживало 

навколо Почепа. Нарешті, імператриця дозволила чолобитникам переселитися на 

територію Росії: «з женами и детьми выслать без задержания на их собственных 

подводах» [131, арк. 8 зв., 11–11 зв.]. 

Восени 1727 р. Стародубського полку товариш Андрій Яковлєв жалівся 

раднику Колегії іноземних справ Ф. Наумову на князя Меншикова «в завладении у 

них деревнях или земель» [132, арк. 2]. Наумов ніяк не зреагував на чолобитну, і 

справі був даний хід тільки за імператриці Анні Іоанівни. Чолобитник жалівся 

імператриці, що комендант Почепа Михайло Павлович відібрав, приєднавши до 

міста Почепа, його слобідку Млинки з угіддями.  

Цю слобідку подарував Яковлєву городовий отаман Млинський в 1712 р., а 

відібрано її було вже в 1714 р. До Млинків прилягали покоси гетьманів Мазепи та 

Скоропадського [132, арк. 2 зв.]. Слуги Меншикова, утримуючи Яковлєва під 

караулом, побиттями та знущаннями змусили його написати на цю землю купчу на 2 

тисячі рублів, «неволею» поставити на ній свій підпис. Так само діяли вони по 

відношенню до свідків. Яковлєв до останнього відмовлявся підписуватися, і 

комендант йому погрожував. Яковлєв отримав 300 рублів замість 2 тисяч – місцевий 

дяк швидко підробив купчу, скопіювавши його підпис. Добитися правди стало дуже 

нелегко – в 1720 р., коли Яковлєв черговий раз намагався повернути свої землі, 

Гудович та Лукін визнали його купчу справжньою, і відхилили будь-які претензії. В 

результаті, справу було вирішено тільки після 1730 р., коли знайшлися свідки, які 

змогли підтвердити підробку [132, арк. 3]. 

Федір Наумов розбирав і іншу, надзвичайно цікаву справу. Слідство велося в 

1728–1738 рр. Розпочато її було бунчуковим товаришем Кузьмою Заруцьким, а 
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завершено його сином Семеном. Кузьма Заруцький за свій кошт придбав землі 

«грунти» в Ямполі. Згодом його дворами, лісами, землями та покосами заволодів 

Меншиков. Козак, на відміну від багатьох таких само скривджених місцевих 

жителів, протягом багатьох років не здавався та шукав правди. Спочатку він писав 

гетьману Апостолу, потім – Наумову. За наказом Апостола в Ямпіль було 

направлено капітана Чарторийського і Воронезького сотника Івана Холодовича. 

Після слідства вони звітували перед Колегією іноземних справ, та це нічим не 

допомогло Заруцькому, хоча Малоросійська Колегія і видала наказ про охорону 

грунтів Заруцьких від спустошення [11, арк. 294; 127, арк. 4]. Нічого не досягши, 

козак вирішив поїхати до Москви, де якраз в цей час (наприкінці 1728 – на початку 

1729 р.) перебував двір царя Петра ІІ. Судячи з усього, йому вдалося чогось 

добитися, та після прийому у царя, по дорозі до Ямполя, козак захворів на віспу 

(«заразную хворь») і помер, лише тільки діставшись дому. Знаменно те, що сам 

Петро ІІ теж загинув від цієї ж хвороби через певний час після цих подій, при тому, 

що як такої, епідемії в Москві не було. Нарешті, землі під Ямполем отримав назад 

вже син покійного, котрий продовжив справу батька в 1734–1738 рр. [127, арк. 4–5].  

Найпізніший час, котрим датуються нині відомі документи відповідної 

тематики – кінець 1750-х рр. Можливо, розгляд окремих «партикулярних» справ 

тягнувся і довше – як бачимо, проблеми своїх предків вирішували вже діти або 

навіть онуки тих козаків, котрі безпосередньо потрапили до майнової залежності від 

Меншикова.  

Влітку 1740 р. імператриця Єлизавета Петрівна вирішила навести лад у 

Стародубському полку. Вона наказала Генеральній Військовій канцелярії зробити 

опис Почепської волості, включивши до неї всі наявні міста, села, хутори, слободи, і 

зазначивши їх власників. Цю місію доручили почепському коменданту Ф. Павлову. 

Після складання опису вотчини, що належали Меншикову, перейшли до казни, куди 

тепер збиралися податки з них [17, арк. 97]. 

Адміністративні зміни, видавання компенсацій та звільнення козаків з 

принизливого підданства продовжувалися у червні 1757 р. за наказом гетьмана 

Розумовського, який спочатку отримав Почеп з околицями у своє володіння, а потім 



 100 

зміг зробити його вотчиною. Він звелів ще раз уточнити дані відносно 

землевласників, що їх розорив свого часу Меншиков (за переписом 1715 р.), а також 

повністю повернути та записати за гетьманським двором землі, на які він колись 

претендував. Таким чином, Почепська волость мала повернутися до того стану, в 

якому перебувала у 1709 р., до початку Почепської справи [22, арк. 1–1 зв.; 309, 

с. 294]. 1760 р., тоді ж, коли на Почепщині закріпився Розумовський, було видано 

наказ Катерини ІІ остаточно «уничтожить владение Меншикова» [17, арк. 100 зв.].  

У 1763 р. гетьман створив ще одну комісію, мабуть, не вдовольнившись 

результатами роботи попередньої [17, арк. 99]. З 1764 р., будучи позбавленим 

гетьманства за наказом імператриці Катерини ІІ, він впритул зайнявся питаннями 

розбудови своїх володінь. Торкнулися ці процеси й Почепа та його околиць [480, с. 

38–39]. Тоді ж мали місце деякі суди за землю, спричинені захопленням козацьких 

володінь Меншиковим.  

Наприклад, саме у 1764 р. родина Губчиців намагалася відсудити у 

Розумовських (користуючись послабленням їх впливу при дворі) села Ігрушине та 

Анохове разом з Шершневою дубровою. Універсал на Ігрушине дав Губчицям у 

1701 р. Мазепа. Аноховим з 1708 р. володів ропський староста Євстафій Панкевич, а 

після його смерті Іван Губчиць подав до Генеральної Військової канцелярії 

прохання про викуп села до своїх вотчин, та його встиг випередити Меншиков: 

Анохове увійшло до реєстру Сулими та за його ініціативою було передане до 

княжих володінь, і сотник І. Губчиць не встиг звернутися до Скоропадського з цього 

приводу. Пізніше Губчиці намагалися отримати села через суд капітана Єпішкова, 

але не змогли [17, арк. 92 зв., 93, 94 зв., 99 зв.]. 

Для того, щоб розібратися, кому ж насправді мали належати вищезгадані села, 

Катерина ІІ наказала зібрати всі можливі документи, які стосувалися землеволодіння 

у Стародубському полку та Почепської справи. Передусім, канцеляристами було 

переглянуто зв’язки та підшивки «партикулярних» листів Меншикова, які 

залишалися в архіві його канцелярії (мова йшла про приватне листування князя). У 

зв’язці 1723 р. знайшли не засвідчену юридично копію документу про передання 

Почепа Сулимою та Журавкою комісару Алимову. Про те ж свідчив лист від 1724 р. 
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Також було вивчено «столпові» книги князя Меншикова, копії гетьманських 

універсалів, зроблені в 1722 р., коли Петро І постановив перед Сенатом звільнення 

козаків від влади свого улюбленця (оригінали документів, нібито, зберігалися у 

Богдана Радіонова). Окремо прискіпливому розгляді підлягали зошити комісара 

Ксенофонта Алимова, де містилися розписні списки почепських володінь 

Меншикова, та його листування з князем. Такий само список свого часу склав і Іван 

Сулима (див. додаток А.05) [17, арк. 89–90 зв.]. Сутність проблеми полягала у тому, 

що розписні списки Алимова та Сулими не співпадали: передусім, різнилися дані 

щодо козацьких земель, та тих, на які, згідно з першим універсалам Скоропадського, 

мав право претендувати Меншиков. За описом комісії Давидова у 1723 р., землі 

Губчиців не були позначені серед козацьких, таким чином залишаючись за 

Меншиковим, адже Петро І наказав забрати у нього тільки незаконно відмежовані 

землі, що належали козацтву. Після розформування земельних володінь Олександра 

Даниловича ці маєтності були вписані підполковником Сухарєвим до ратушних. 

Спочатку (за наказом Єлизавети Петрівни) вони увійшли до казенних володінь і 

стояли «никому не в раздаче», а потім вже дісталися гетьману К. Розумовському [17, 

арк. 97 зв., 100]. 

Наостанок зазначимо, що описані вище процеси в основних своїх рисах були 

характерними не тільки для українських вотчин Меншикова – таким чином 

розформування його землеволодінь тяглося загалом. Аналогічні тривалі 

бюрократичні стосувалися й тих земель, що належали йому на територіях Польщі та 

Литви (сучасні Брестьска, Вітебська, Могилевська області Білорусі) [407]. 
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Висновки до розділу  

Активність представників оточення царя Петра І в Україні (передусім, мова 

йде про помітних державних діячів) було зумовлено рядом причин. Серед них:  

- Протікання першого етапу Великої Північної війни, а особливо – 

напружений період російсько-шведського протистояння на території України в 

1708–1709 рр. 

- Полтавська битва, котра, з одного боку, поклала край українському походові 

Карла ХІІ, а з іншого – стала приводом для масштабного нагородження діячів, що 

відзначилися в бою, з боку царя та гетьмана Скоропадського. Серед нагород були 

земельні наділи на гетьманських територіях, в особливості – у Ніжинському та 

Стародубському полках.  

- Зацікавленість російського царату у поступовому підкоренні Гетьманщини 

своїм економічним та політичним інтересам. Цьому сприяла поступова 

«колонізація» українських територій російськими землевласниками, формування їх 

вотчин, оформлення оновлених осередків виробництва та торгівельних шляхів, 

орієнтованих, передусім, на Архангельськ та Петербург.  

- Велике значення таких явищ, як бюрократизація, корупція та фаворитизм 

при російському дворі. Саме своїм особливим положенням користувався князь 

О. Меншиков, один з найзаможніших та найбільш впливових землевласників, щоб 

провадити незаконні приєднання нових земель до своїх вотчин. Певна лояльність з 

боку Петра І дозволила йому сформулювати деякі претензії на сепаратну 

державність в рамках згаданих володінь, а також значно утиснути гетьманство та 

козацтво, позбавити міста Магдебурзького права, встановити монополії на торгівлю 

тощо.  

У межах розглянутих історичних передумов формування пам’яток, пов’язаних 

з діяльністю в Україні петровських вельмож, стає можливим виділити таку 

етапність:  

- Перший етап – початок Північної війни (1700–1709 рр.). Характеризується 

дистанційними впливами російського уряду на українську політику. В основному 

увага Петра І та його адміністративного апарату приверталася до міст Лівобережної 
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України як південних російських плацдармів у звязку з потенційною або реальною 

військовою небезпекою та бойовими діями. 

- Другий етап – післяполтавський (1709–1711 рр). У цей час відбувається 

поступове проникнення на територію Гетьманщини перших російських 

землевласників. Основну їх групу складали найближчі прибічники Петра І, котрі 

отримали земельні наділи у нагороду за успішне завершення української 

антишведської кампанії. Гетьман Іван Скоропадський, знаходячись у політичній 

залежності від царату, не міг протистояти даним процесам, що значно вплинуло на 

положення українського козацтва як стану. У деяких прикордонних містах 

(наприклад, у Києві), завершення даного етапу зумовлено протіканням російсько-

турецької війни 1710–1711 рр.  

- Третій етап – тривання Почепської справи (1711–1723 рр). Головну роль 

протягом цього відрізку часу відігравала скандальна Почепська справа, сутність якої 

полягала у наступі князя Меншикова на українські землі, в особливості – у 

Стародубському полку (Почепська, Мглинська, Стародубська та Бакланська сотні), 

була нерозривно поєднана з його державницькими та земельними претензіями. 

Завершився цей етап рішенням Петра І щодо повернення означеним землям 

попереднього статусу. 

- Четвертий етап – період розформування найбільших вотчинних господарств 

російських вельмож на землях України (1723–1765 рр). Відносимо до цього етапу 

такі важливі віхи політичного життя Московської та Гетьманської держав, як смерть 

Петра І (1725 р.), опала, заслання та смерть О. Меншикова (1727–1729 рр.), 

поступовий перехід вотчин Меншикова до державної власності (1727–1760 рр.), 

передання їх гетьману Кирилу Розумовському (1760 рр.) та остаточне вирішення 

«проблеми Меншикова» наказом цариці Катерини ІІ.  
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РОЗДІЛ ІІІ. 

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ПОВ’ЯЗАНІ З АКТИВНІСТЮ 

ДЕРЖАВНИХ ДІЯЧІВ УРЯДУ ПЕТРА І В УКРАЇНІ 

 

Оскільки, як уже було встановлено у попередньому розділі, починаючи з 1710-

х рр., інтерес уряду Петра І до етнічних українських земель посилився, ряд 

державних діячів з оточення царя почав формувати на території гетьманських полків 

свої вотчинні володіння. Виключне місце серед зазначених осіб посідав 

О. Меншиков. Окрім політичної могутності, якої йому вдалося набути станом на 

1710-ті рр, важливим фактором для його діяльності стали особисті смаки. Багато 

дослідників біографії Меншикова, зокрема – Н. Калязіна, відмітили його захоплення 

архітектурою та любов до ведення масштабних будівництв [278, с. 104].  

Розглядані у роботі об’єкти культурної спадщини виникали на територіях міст 

Київського, Стародубського та Ніжинського полків Гетьманської держави, а також 

Курщини. З 1708 р. усі ці землі були інтегровані до Київської губернії Московського 

царства, а з 1721 р. – Російської імперії.  

Усі позначені явища та процеси дали поштовх до розвитку на даних землях комплексів 

об’єктів культурної спадщини, позначених певними рисами. Об’єднуючим фактором для них є їх 

належність до етнічних українських територій, які, у свою чергу, чи увійшли до меж вотчин 

російських вельмож петровського двору (передусім, князя Меншикова як найбільш яскравого 

представника нового дворянства часу правління Петра І), чи підлягали їх адміністративному 

інтересу. Згадані у дослідженні об’єкти культурної спадщини не тільки виникали у цей період, а й 

могли піддаватися суттєвим перебудовам – згідно з викликом часу. При цьому до досліджених 

об’єктів відносяться споруди різного характеру та призначення – адміністративні, фортифікаційні, 

сакральні, проаналізовані у рамках містобудівних комплексів.  

У даному розділі нами здійснено спробу звести воєдино розрізнені та досі не узагальнені 

відомості про формування тих чи інших архітектурних об’єктів, пов’язаних з діяльністю О. 

Меншикова, а також проаналізувати динаміку їх розвитку, причини понівечення чи знищення, 

охарактеризувати основні особливості тощо. 
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3.1. Почепське будівництво  

Варто відмітити надзвичайно малий об’єм відомостей про об’єкти культурної 

спадщини, пов’язані з перебуванням міста Почепа під владою князя О. Меншикова. 

До нашого часу дійшли нечисленні описи деяких споруд чи комплексів (переважно 

ці документи були опубліковані ще в ХІХ ст. і нічим не доповнені з тих пір). 

Співставити надану у них інформацію з залишками тих чи інших об’єктів також 

складно.  

Серед основних зон міста Почепа, котрі цікавлять нас, виділимо: 

- Власне місто з міською забудовою, Ратушею, храмами та укріпленнями.  

- Передмістя Покровщина з греблями та вишневими садками.  

- Фортецю Вали, котра мала захищати Почеп від шведів у 1708 р., і 

розташовувалася на протилежному березі ріки Судості (див. іл. Д.05.4 та Д.05.5).  

- Місто Олександрополь, розбудова якого була прямо пов’язана з його 

засновником – князем Меншиковим.  

Обидва береги Судості в межах території Почепа з’єднував міст, який місцеві 

жителі називали Поличок [7, арк. 71 зв.–72].  

Зведення земляної фортеці у Почепі, навпроти церкви святого пророка Іллі, на 

протилежному від неї березі ріки Судость була ініційована наказом Петра І та 

проходила під керівництвом фельдмаршала Б. Шереметьєва. Для цього у місті було 

зібрано значні сили [482, с. 563]. В цей час Почеп знаходився у небезпеці і цілком 

міг бути знищеним не тільки шведами, а й росіянами. Принаймні, саме таке рішення 

було прийнято російським командуванням на випадок відходу з території 

Стародубщини під тиском супротивника [380, с. 127]. 

Для реконструювання зовнішнього вигляду та архітектурно-планувальних 

особливостей самого міста Почепа за часів володарювання над ним князя 

Меншикова варто звернутися до складеного 1715 р. розписного списку міста. Його 

виникнення з великою ймовірністю можна віднести до ведення чергового міського 

перепису (як вже зазначалося у попередньому розділі, один з реєстрів якраз 

датувався цим роком), а не до зміни міської адміністрації, як це бувало раніше, за 

часів Московського царства.  
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Розпис було завершено 4 травня 1715 р. і торкався він, окрім безпосередньо 

Почепа, Бакланської та Мглинської сотень, належних до них сіл та новостворених 

слобод. Завідував процесом описування комендант Богдан Радіонов, котрий отримав 

від князя відповідне розпорядження, тільки-но обійнявши свою посаду. З передмови 

до списку також дізнаємося, що був ще один, більш ранній розпис, створений під 

проводом генерал-майора Федора Шидловського в 1710 р. Ця реєстрація маєтностей 

відбулася відразу після того, як Меншиков отримав до своєї власності нові вотчини  

(див. додаток Б.01). Та робота Шидловського не сподобалася князеві – було вказано 

замалі тарифи для платників, окладні книги не було надіслано до Петербургу, хоча 

Меншиков наказав тодішнім управителям Данилу Шеншину та Михайлу Павлову 

(див. додаток Б.02) написати відповідні документи. Тому через 4 роки князь наказав 

зробити опис своїх володінь удруге, звернувшись до нового коменданта Радіонова 

та виборних «найкращих людей» Почепа, а якщо простіше – більш лояльних новому 

правлінню жителів міста та його околиць. У додаток, всі, хто мав долучитися до 

складання опису, принесли відповідну присягу перед початком ревізії нерухомості 

та населення [443, с. 172–174]. Ревізійні результати 1714 р. старанно порівнювали з 

тими, які надав Меншикову Шидловський.  

Місто Почеп описувалося як таке, що стояло на річці Судості та мало 

переважно дерев'яну забудову. Міські укріплення були рублені «избицами» та мали 

чотири бастіони або «балбарки» (больверки), присипані землею. Для в’їзду до 

Почепа слугувало четверо воріт та стільки ж калиток. На воротах, больверках та 

уздовж лінії укріплень була всього тридцять одна вежа різного розміру. Почеп було 

оточено ровом з водою, упоперек – п’яти, вглиб – трьох сажнів6. Усього довжина 

«городового строения» по периметру становила 780 сажнів [443, с. 175]. Серед назв 

почепських брам на початку XVIII ст. фігурують Рогівська, Стародубська (з 

проїздом) [8, арк. 71 зв.–72].  

                                                
6 Сажень – у різні часи мав різне значення, яке могло залежати навіть від місця використання (т.з. московські, 

новгородські сажні тощо). Дуже часто у документах на зразок розписних списків міст, де докладно наводяться обміри 

тих чи інших споруд, не вказується, які саме сажні та аршини маються на увазі. Традиційно вважається, що у XVII ст. 

за «Соборным уложением» царя Олексія Михайловича сажень становив 2,16 м, а у XVIII ст., згідно розпорядженню 

Петра І – 2,13. Та дані варіанти міри існували наряду з десятками варіантів, що використовувалися паралельно у той 

само час. Більш того, нормативного акту петровського часу, що обґрунтовував би саме вказаний варіант, не існує, 

тому вважаємо визначення саженю варіативним у залежності від контексту.  

Те ж стосується і аршину, котрий прийнято усереднено вимірювати як 0,7 м. [373]. 
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На момент передачі Почепа Меншикову укріплення міста перебували у 

незадовільному стані – вони застаріли, подекуди основи веж та мости підгнили, 

земля з валів місцями осунулася у рів та засипала його. Багато де будинки городян 

також потребували ремонту. «Фартеция», тобто, укріплення, відоме нині як Вали, не 

поновлювалася від самого 1708 р., коли їй довелося витримати шведську облогу, і 

простір всередині неї пустував (по периметру її розміри становили тоді 137 сажнів).  

Почепський замок слугував в той час переважно для утримання 

артилерійського парку. Там був сарай, а біля сараю – два порохові погреби, де 

зберігали, окрім «зілля», різноманітні боєприпаси. Неподалік від них стояла рублена 

комора, котра мала два поверхи (на другому перебували спеціальні «чулани»). 

Уздовж ця будівля сягала 6 сажнів, упоперек – 3. Тут перебували міські ваги з 

гирями. Судячи з усього, комора була досить обширною, та стояла у безпосередній 

близькості від котроїсь з місцевих проїзних доріг, адже в її об’ємі було прорубано 

ворота для проїзду [443, с. 176]. 

Протягом 1720-х рр. у Почепі було добудовано кілька комор для зберігання 

казенного хліба та сотенної артилерії [103]. 1723 р., коли збирач хлібу Гордій 

Крупчин звертався до І. Губчиця, повідомляючи, що у місті недостатньо місця для 

складання зібраного зерна, Малоросійська колегія дозволила відновити старі комори 

та збудувати нові [103, арк. 2–3]. 

Також на території замку стояли торгівельні ряди, де мали свої крамниці, лави 

та комори як жителі Почепа, так і волосні мешканці, котрі приїздили до міста на 

ярмарки. Всі ці будівлі були зрубними та зводилися на спеціально відведеній для 

такої мети землі. Вони завжди були наповнені усіляким крамом, адже Почеп 

протягом своєї довгої історії славився як ярмаркове місто. У розписному списку 

було надано навіть адресу цих рядів: «Первый ряд от большой улицы, по которой 

двор Куреленков…» (мабуть, мається на увазі та само вулиця, що проходила крізь 

ворота у великій загальній коморі). У першому ряду було 29 лав, у другому – 7, у 

третьому – 11, у четвертому – 16, в останньому – 32. П’ятий ряд простягався 

навпроти Микільської церкви. Існували також м’ясні лавки, котрі були винесені за 

межі міста [443, с. 177; 481, с. 474–476; 482, с. 542–545]. 
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Головними вулицями Почепа були Стародубівська, Алезневська та Корецька. 

Ці вулиці розходилися від території замку та належали до приходу соборної 

Преображенської церкви [482, с. 567]. 

До того, як почалася розбудова міста Олександрополя (див. наступний 

підрозділ даного розділу), у Почепі перебував палац князя Меншикова та домова 

церква Олександра Невського. Будинок, де жив Меншиков у Почепі, згадано у 

поденних записках: «По кушанье изволил отъехать в рощу, где мало мешкав, паки 

прибыв в дом свой, вечернее кушанье кушав, в 9-м часу пополудни лег опочивать» 

[377, с. 372]. Майже кожного дня під час свого перебування в Почепі князь ходив 

слухати літургії до церкви Олександра Невського, що знаходилася у місті – для того, 

щоб дістатись її, Меншиков не переправлявся через Судость [377, с. 372–374]. 

У розписі Почепа від 1715 р. також згадується якась церква святого 

Олександра Невського, котра на той час вже певний час перебувала у процесі 

зведення. Верхню частину храму було висвячено як Воскресенську, під нею була 

трапезна частина. Сама церква називалася «теплою». Попівство тут посів Григорій 

Шеленговський, чий двір лежав на території почепського замку. Це наводить на 

думку, що попа сюди могли перевести з якоїсь іншої парафії (відповідно – 

Микільської, Преображенської чи Успенської) або ж перша Олександро-Невська 

церква у Почепі знаходилася у Верхньому місті. Також у списку вказувалося місце 

розташування описуваного храму – «против двора его высококняжеской светлости», 

звідси – десь неподалік мали стояти перші меншиківські «полати». На момент 

складання опису теплу церкву вже освятили на честь святого покровителя 

тодішнього хазяїна міста [443, с. 179]. 

Ще одним джерелом, здатним висвітлити проблему датування цієї церковної 

споруди, може бути судова справа бунчукового товариша Стародубського полка 

Андрія Лизогуба. В 1710 р. Ф. Шидловським, який у той час служив Меншикову, 

було розорено лизогубівські вотчини на Почепщині (див. додатки А.07, А.08–А.08.1, 

А.09, Б.01). Його двори на території хутору Лизогубівки під керівництвом піддячого 

Юрія Симонова перевезли до Почепа. Лизогуб скаржився у 1724 р.: «З которых 

моих хором построена почепская канцелярия Его Княжой Светлости а из пекарни 
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построено близ церкви Александра Невского сколу» [130, арк. 46]. Тож, школа 

з’явилася навпроти Олександро-Невської церкви приблизно у 1710–1711 рр.  

Оскільки у розписі Почепа 1710 р. цей храм та розходи на його будівництво 

ще не згадано, а у справі А. Лизогуба говориться, що школу навпроти церкви 

облаштували у 1710–1711 рр., можна приблизно датувати початок будівництва 

Олександро-Невської церкви проміжком між 1710 та 1713 рр., як і певні споруди на 

території садиби князя Меншикова в самому Почепі [453, с. 171–176]. 

Можливо, в той час князь ще не розглядав можливості заснувати власне місто, 

котре б перебрало на себе політичні та адміністративні функції попереднього 

волосного центру. Також вірогідно, що така думка у нього могла виникнути саме 

після пожежі 1718 р., коли постало питання, яким чином та на чий кошт 

відновлювати міську територію, де волею приватного власника Магістрат та 

полкова влада майже втратили свої права, можливості та повноваження. 

Про те, як виглядав та був спланований перший палац, нічого не відомо. Він 

стояв на підвищенні між річками, а нині – струмками Немигою та Полоєм, що 

протікають у двох паралельних ярах [309, с. 302]. Управителем палацового 

хазяйства у Почепі певний час був Федір Матановський (див. додаток Б.03.3) [107, 

арк. 2, 5–6]. 

Неподалік від палацу був сад, куди князь Меншиков ходив гуляти у перервах 

між вирішенням численних справ [377, с. 372]. Можливо, до заснування саду 

долучився комісар Симонов, котрий розорював садибу Лизогуба у Лизогубівці, і, 

серед іншого, викопував та перевозив до Почепа плодові дерева (яблуні та вишні). 

Сталося це, як вже було згадано вище, у 1710–1711 рр. [130, арк. 45–45 зв., 95]. З 

цього саду в листопаді 1719 р. до княжого столу в Петербурзі пересилали овочі. 

Перевезенням підвод з овочами розпоряджався солдат Іван Тишинінов, котрий за 

наказом Меншикова особисто їздив до Почепа з подорожніми [3, арк. 1–1 зв.].  

Цей сад є зразком садово-паркового мистецтва і його можна назвати чи не 

єдиним об’єктом культурної спадщини, котрий, хоча й зазнав значних змін, але 

повністю зберігся у Почепі з часів Меншикова. Свого часу перепланований за 

гетьмана Розумовського, сад нині називається Верхнім парком, і, хоча й перебуває 
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на федеральному обліку, є дуже занедбаним. Він є одним з двох великих міських 

парків (наряду з Нижнім, що був розбитий поряд з гетьманським палацом), і його 

стан дав привід М. Цапенку зазначити, що початково його було сплановано в 

англійському стилі [480, с. 46]. Та сучасний стан об’єкта не дає повноцінної 

можливості судити про те, як він виглядав в епоху бароко. У другій половині XVIII 

– на початку ХІХ ст. йому було надано форми неправильного овалу, розбитого 

геометричними алеями на рівні частини. Три основні алеї, що проходили з півночі 

на південь, розділяли парк упоперек на чотири частини. Коротка алея, яка пролягала 

уздовж, у точці перетину з першою поперечною, розходилася на три частини, які 

окремо перетиналися з другою лінією і сходилися на третій [401, с. 426–427]. По 

периметру сад було обведено замкненою алеєю, яка йшла за бровкою яру. Десь у 

той же час велику частину території уздовж алей засадили липами (більша частина 

цих дерев нині втрачена) (див. іл. Д.05.7 та Д.05.8). Відомо також, що за 

Розумовського у парку була облаштована гребля, що утворювала штучне озеро з 

водяним млином, та оранжерея, залишки якої були помітні ще в 80-х рр. ХХ ст. [223, 

с. 41–45; 401, с. 426–427]. 

Адміністративні справи не тільки Почепської волості, а й усіх прилеглих до 

неї володінь Меншикова вирішувалися у місцевій Канцелярії. Її будівля стояла десь 

у центрі міста. Характерною її особливістю було те, що вона не являлася 

новобудовою, котра з’явилася у Почепі у зв’язку з його переходом до вотчин князя. 

Канцелярський будинок фактично склали з частин зрубних хором козацького 

старшинника Лизогуба, що, з урахуванням конструктивних особливостей 

тогочасного дерев’яного житла, було ординарною практикою [130, арк. 46]. 

На 1710–1720-ті рр. у Почепі існували такі церкви з приходами. На території 

замку – Преображення Господня, Успіння Богородиці, святителя Миколая.  

Преображенська церква в даний час, як вже зазначалося, була соборною. Тут, 

зокрема, зачитували жителям міста царські накази, гетьманські універсали, а пізніше 

– й універсали Меншикова [482, с. 564]. Собор був дерев’яним, і в такому вигляді 

проіснував до 23 серпня 1795 р., коли сталася чергова велика пожежа, і він повністю 
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згорів. Муровану церкву було збудовано до 1804 р. коштом міщанина Стефана 

Малашенка [482, с. 566]. 

Щодо Успенської церкви, то вона була «всему сему городу для летех своих 

славна и ведома», але вже в 1718 р. її не існувало через страшну пожежу. Церква 

втратила дзвони, «до грунтов сгорела» і існувала лише за рахунок «милости 

христолюбивих людей». Її парафіяни просили гетьмана Скоропадського «общую 

нашу церков оную нужду… милостивым подаянием вспомогти іак всегда», тому що 

у згорілому храмі завжди правили за здоров’я Скоропадського та його «щасливое 

панованіе» [84, арк. 1–2]. У відновленому вигляді цей храм, все ще дерев’яний, 

мабуть, втратив своє значення. Розташовуючись у достатній близькості від 

почепського собору, він з часом був до нього приписаний [482, с. 567]. 

Вже згадана вище Микільська церква стояла на головній площі міста 

неподалік торгівельних лав. Вона мала три престоли. Найбільший та найголовніший 

був висвячений на честь святого Миколая, бокові – на честь апостолів Петра і 

Павла, а той, що розташовувався зліва від входу – на честь великомученика 

Димитрія. В 1870-х рр. все ще фіксувалися оповідки, що дійшли від старожилів, про 

невелику каплицю, котра позначала місце, де стояла церква козацьких часів. 

Пізніше, коли каплиця зникла, на її місці декотрий час перебував дерев’яний хрест. 

Тоді ж повідомлялося, що, згідно з написом на храмозданному хресті часів 

імператриці Анни Іоанівни, який дійшов до ХІХ ст., стара Микільська церква 

згоріла. Коли саме це сталося, тогочасні дослідники не знали та тепер можна 

зробити висновок, що це було під час тієї само пожежі 1718 р., адже вже в 1728 р. 

було зведено новий храм з дерева. Та й він проіснував недовго – наступну церковну 

будівлю на цьому місці звели в 1759 р., а невдовзі, через тісняву у центрі міста, її 

було перенесено до пригороду [482, с. 569–570]. 

В універсалі гетьмана Мазепи сотнику Михайлу Рославцю, датованому 

1701 р., згадано також Спаську церкву, яка стояла десь неподалік ринку [7, арк. 71 

зв.–72]. Існувала вона і в 1730-х рр., коли її було згадано в одній з чолобитних 

місцевого населення у зв’язку зі скрутним економічним становищем [20, арк. 360 

зв.]. 
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Далі у місті розташовувалася церква Покрови пресвятої Богородиці, її двір 

становив 26 на 18 сажнів. Її попом був Костянтин Кошанський. Також у Почепі була 

церква святого Архистратига Михаїла з приділом, висвяченим на ім’я 

рівноапостольного князя Володимира. Її двір становив 19 на 11 сажнів.  

Над передмістям височіла давня церква пророка Іллі. Цей храм був одним з 

найдревніших у Почепі. З документів відомо, що описувана будівля церкви існувала 

десь з 1650-х рр. або й раніше і була прив’язана до найбільш давніх укріплень міста 

[481, с. 169]. У 1715 р. Іллінська церква була дерев’яною та мала власну дзвіницю, 

теж дерев’яну. Церковний приділ було прибудовано з правого боку від основного 

об’єму. Церква святого Іллі, судячи з усього, поряд з іншими постраждала під час 

пожежі 1718 р. і була відновлена до середини 1730-х рр., тому що в цей час про неї 

знову йдеться як про існуючий храм з причтом та приходом. У камені церкву було 

збудовано 1810 р., ця будівля дійшла й до наших днів [481, с. 470–471]. 

Також у передмісті, у слободі Покровщина (Покровщина Почеповська, як її 

згадувано в документах), стояла церква святих Флора та Лавра. Територія храмового 

двору була 35 на 23 сажні. Попом цієї церкви в 1715 р. був Лукіян Семенов. У 

Замостській слободі перебувала церква Срітення Господня, поновлена в 1711 р. Її 

двір був розміром 30 на 16 сажнів. Тут служив піп Григорій, що мав свій двір поряд 

– як і більшість священиків [443, с. 177–179; 482, с. 542–545]. 

Професор І. Павловський у середині ХІХ ст. зазначав наявність на території 

міста 5 дерев’яних та кам’яних церков [161, арк. 2]. 1873 р. серед церков Почепа 

згадується вже 6 з 8: Іллінська, Преображенська, Воскресенська, Сретенська 

(перебудовані у камені переважно на початку ХІХ ст.) та Микільська, Різдва 

Богородиці (дерев’яні) [443, с. 167]. У 1888 р. церков було 9 [428, с. 58]. 

З урахуванням шкоди, якої завдала почепським храмам пожежа 1718 р., та 

обмежень, які наклав на церковне будівництво Меншиков, з часом воно зазнало 

занепаду та дуже уповільнилося до 1730-х рр. [464, с. 59–61]. 

Характерною частиною почепських краєвидів 1710–1720-х рр. були стовпи із 

зображеннями княжих гербів Меншикова та вказанням його розлогої титулатури 

[482 с. 575]. До подібних нагадувань про те, кому належало місто, можемо віднести і 
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кам’яний стовп з залізною спицею, на яку було нанизано голову солдата-самозванця 

Олександра Семікова, котрий у 1725 р. намагався видати себе за царевича Олексія 

Петровича (див. додатки) [194, с. 162–163; 312, с. 42–46; 436, с. 49–50]. Спочатку 

стовп було збито з дерева, потім, у тому ж році, поновлено у мурованому вигляді. За 

свідченнями мемуариста М. Брешкова, нащадка одного з почепських управлінців 

1720-х рр., цей другий стовп ще існував у місті, на площі перед Преображенською 

церквою, на 1826 р. Деякі дослідники стверджують, що він простояв щонайменше 

до 1860-х рр. [194, с. 163; 436, с. 50; 471, с. 304–307]. 

Що ж стосується кількості дворів у місті, то у 1723 р. у Почепі нараховувалося 

759, з них козацьких – 117, посполитих – 642, купецьких – 37 [401]. Відразу після 

формального звільнення від влади Меншикова, а саме в 1732 р., дворів було 700 

(для порівняння – велике село Старий Почеп мало 29 дворів, село Казимівка, де 

знаходилися княжі маєтності – стільки ж). Усього у Почепській сотні було 

нараховано 2541 двір [125, 192–192 зв.]. Відповідно, у порівнянні з періодом 

розпалу Почепської справи, кількість дворів у самому сотенному місті зменшилася 

майже на 60.  

Існує інформація про те, що будівлі, зведені у Почепі за Меншикова, почали 

знищуватися місцевим населенням майже відразу після його опали. Відомо також, 

що ще у часи Розумовського у селі Івантенки існувала розкішна садиба Гудовичів, 

початок розбудови якої, очевидно, припадав на період володарювання Меншикова. 

В 70-ті рр. її залишки все ще були помітними з боку автомагістралі Брянськ-

Новозибків. Проте, враховуючи подорожні описи та замальовки німецького 

мандрівника Отто фон Гуна, виконані у 1805 р., у другій половині XVIII ст. від 

садиби часів Андрія Гудовича вже нічого не залишалося [480, с. 49]. 

Про околиці міста Почепа та забудову сіл і хуторів, що підлягали волості, 

знову ж таки, можна скласти враження з документів, що стосуються розорення 

Меншиковим бунчукового товариша А. Лизогуба (див. додатки А.07–А.09, Б.01). 

Під час численних судових процесів та допитів Лизогуб склав реєстр власного 

майна на території втрачених сіл та хуторів. У цьому реєстрі слобода Лизогубівка 

називається новонаселеною. Тут знаходилося два двори бунчукового товариша. На 
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першому дворі було дві світлиці «хоромного строения» з кімнатами. У світлицях 

стояли муравлені печі («з печми зелеными»). При хоромах знаходився льох (реєстр 

доволі туманно вказує на його розміри – 8 сажнів), а також лазня, пекарня з 

горницею та вікнами (6 сажнів), три комори по 12 сажнів кожна, з ворітьми. 

Навкруги двору йшов паркан «заметом». До хором примикав доволі великий сад, на 

території якого росли прищеплені яблуні та дуби, всього близько 400 дерев. Були 

там і вишневі дерева, котрі після масового викопування залишилися на місці. Там, 

де був яблуневий сад, Симонов влаштував пашню. Існують відомості, надані 

місцевими жителями під час судового процесу 1724 р., що Симонов вивіз якусь 

частину лизогубівського «городу» і саду до Почепа [130, арк. 45–45 зв., 95]. 

Можливо, саме ці викопані дерева поклали початок княжому саду.  

У тій само слободі знаходився і ще один двір Лизогуба. В його межах 

перебували такі будівлі: одна світлиця з пекарнею, дві комори «круглого дерева», 

тобто складені з не підтесаних вінець, рублена винниця з хатою (вочевидь, 

мазанкою, у протилежність до переважаючих зрубних будівель), водяний млин з 

одним колесом. Біля двору були борті (120 дерев). У Лизогубівці нараховувалося 40 

дворів селян [130, арк. 45 зв.]. 

На хуторі Дадорівка знаходився двір з двома хатами та чотирма коморами. Всі 

вони, як і «прочее хоромное строение», були зрубними. Поряд знаходився став, де 

розводили рибу. На ставі перебував млин з одним колесом. Тут було 20 селянських 

дворів [130, арк. 45 зв.–46]. 

У селі Старе Почепище також був хазяйський двір з вітхими хоромами. В 

1741 р. він згадувався як «старое Лизогубовское дворище», оточене старим 

спустошеним садком з «огорожением» та «огородцем». Навколо дворища було 

«щупло», тобто, весь комплекс перебував у занепаді [18, арк. 14–14 зв.]. 

Бохарицький млин на річці Кості мав два колеса. Поряд з ним було 

встановлено валюшну греблю з двома уступами. На березі росли вільхи та берези – 

мабуть, достатньо молоді, тому що їх було названо ще не придатними для 

хоромного та дворового будівництва. Деревину з рощі, вказаної Лизогубом і в 
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реєстрі 1740 р., використовували для підлаштувань і невеликих ремонтів млина. При 

млині був «дворок» мірошника [18, арк. 15–15 зв.]. 

У всіх населених пунктах, відібраних у Лизогуба, Богдан Родіонов та його 

помічники учинили розорення: «дворы разорил, мельницу разорил, греблю 

раскопал, рыбу выловил». У Дадорівському хуторі греблю розрили, В Лизогубівці її 

почали розкопувати, а потім насип розірвало потоком води. Звідти до Почепа 

перегнали овець, корів та свиней [130, арк. 49 зв.]. 

У 1741 р., після повернення володінь на Стародубщині, їх було розділено на 

чотири частини між нащадками померлого в 1738 р. Андрія Лизогуба та його 

дружини, котра пішла з життя того ж 1741 р. [10, арк. 112–113]. 
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3.2. Місто Олександрополь 

Наразі місце, де протягом своєї недовгої історії розташовувався 

Олександрополь, являє собою ніким не досліджену пустку, котра періодично 

привертає увагу чорних археологів (див. 2 підрозділ IV розділу). Майже не 

залишилося документальних свідчень, котрі могли б висвітлити особливості 

створення та існування цього міста – не дивлячись на те, що за дуже короткий 

термін Олександрополь акумулював у собі як містобудівну, так і виробничу потугу 

регіону. Звідси виникає парадоксальна ситуація: майже невідомими є обставини 

розбудови Олександрополя, що з’явився на протилежному від Почепа березі 

Судості, прямо навпроти давніх укріплень біля Іллінської церкви та Замку, ніколи не 

аналізувалися передумови та причини виникнення в даному регіоні нового 

урбаністичного центру, котрий відразу почав розвиватися прискореними темпами.  

Тож звернемося до зібраних з історіографії та архівних матеріалів даних, котрі 

можуть хоча б у загальних рисах висвітлити історію Олександрополя (місто 

отримало назву на честь святого князя Олександра Невського і, звісно, свого 

засновника) та потенціал цього об’єкта культурної спадщини у якості пам’ятки.  

Для початку можемо висунути припущення щодо, принаймні, однієї з 

передумов виникнення міста – чи не найбільш очевидної. В історіографії досі не 

висвітлювалося питання, пов’язане з масштабною пожежею, котра відбулася у 

Почепі в листопаді 1718 р. (див. попередній розділ). Та ця пожежа значним чином 

вплинула на містобудівну динаміку міста Почепа, при цьому завдавши йому удару 

як центрові волостної адміністрації. Про таке становище справ свідчать архівні 

документи. Так, у вже процитованій супліці до гетьмана Скоропадського від попа 

почепської Свято-Успенської церкви Іосифа, до якої приєдналася його парафія, 

йдеться про те, що велика пожежа «як самий град, так и церкви… уничтожила» [84, 

арк. 1–2]. 

Точна дата заснування Олександрополя також є спірною. Поденний «Юрнал» 

князя Меншикова, документ, у котрому хтось з наближених до нього осіб фіксував 

щоденні події, пов’язані з життям княжого двору, дійсно датує початок будівництва 

міста 1720 р. У записі від 9 червня 1720 р. читаємо: «По кушанье довольно 
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разговаривая, быв в покоях, изволил ездить за город смотреть места, где заложить 

город. Потом прибыв в дом свой, быв в покоях, в 10-м часу пополудни лег 

опочивать». 11 червня Меншиков їздив за місто дивитися, як вичищають ліс – 

мабуть, дещо занедбані околиці земляної фортеці звільнялися для забудови. Через 

чотири дні він «кушав, отъехал за реку… где изволил заложить город, имянуемы(й) 

Александрополь». Звідси виходить, що датою заснування Олександрополя можна 

вважати 13 червня 1720 р. При чому цікавою деталлю можна вважати те, що у 

записці не згадуються ніякі особливі торжества та урочистості, пов’язані з 

заснуванням міста, хоча невідомий автор скрупульозно відмічав організацію 

бенкетів, ілюмінацій та салютів на честь свого князя. Щоправда, заклавши місто, 

Меншиков провів деякий час «довольно забавляясь», і ліг спати на дві години 

пізніше, ніж зазвичай – об 11-й вечора, а не о 9-й, як завжди [377, с. 372]. 

Наступного дня князь дозволив собі ще один відхід від суворого графіку – 

проспав на годину пізніше, до 6 ранку, і потім увесь день витратив на 

спостереження за будівництвом. Порушуючи свій звичайний розпорядок, він їздив 

на будівництво за старим стилем 15 червня, 17 (причому, своїми руками заклав 

«полаты»), 18, 19 (в цей день було закладено церкву «з двемя пределы»), 20, 21, 22, 

23 числа [377, с. 372–373]. 

Але, якщо розглянути свідчення «Юрналу» відносно місця проживання князя 

Меншикова та його найближчого почту у Почепі, починається плутанина. Точно 

невідомо, коли саме почалося зведення княжого палацу та Олександро-Невського 

храму на території Олександрополя. Дискусійним залишається й питання відносно 

черговості та розташування деяких пам’яток на місцевості. У попередньому розділі 

було окреслено наявну інформацію щодо перших палат Меншикова, першої 

Олександро-Невської церкви та палацового саду.  

Відомо, що в 1725 р. в котрійсь Олександро-Невській церкві було свячено у 

сан священика домового диякона князя Меншикова, Максима Светинського, котрий 

приїхав з Петербургу, де до цього служив при княжому дворі [428, с. 58]. Швидше 

за все, у даному випадку мова йде вже про олександропольську церкву Олександра 
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Невського – попередня однойменна церква у Почепі могла постраждати під час 

пожежі, однак про її долю ми нічого достеменно не знаємо.  

Таким чином, спочатку у Почепі вже був княжий палац та облаштована біля 

нього церква святого Олександра Невського. Та з переведенням адміністративного 

центру до Олександрополя було збудовано нові палати та іншу церкву – на відміну 

від попередніх, цього разу вони були мурованими. Деякі відомості відносно першої 

церкви містяться у процитованому вище розписному списку Почепа від 1715 р.  

Інколи серед авторів креслень Олександро-Невського храму Олександрополя 

називають Івана Зарудного, котрий до 1720-х рр. уже встиг здійснити ряд проектів 

для палаців та резиденцій князя Меншикова. Зокрема, саме Зарудний був 

архітектором таких московських проектів: він будував церкву архангела Гавриїла, 

нині відому як Меншикова вежа, перебудовував палац Ф. Лефорта на Яузі, котрим 

володів Меншиков тощо [224, с. 39–92]. Княжий палац, котрий з дуже великими 

пересторогами можно було би приписати авторству того ж Зарудного, адже 

архітектор багато разів займався саме розробкою будівельних рішень княжих садиб, 

виріс в стратегічно вірному місці – на горі, недалеко від фортеці Вали. Навколо 

відразу розбили парк з оранжереями та фонтанами [309, с. 302]. І палац, і 

розташований прямо навпроти храм на честь святого покровителя князя Меншикова 

зайняли своє місце на південний захід від фортеці 1708 р. За свідченнями, що 

відносяться до ХІХ ст., ці будівлі мали бути величезними за своїм розміром [482, с. 

563]. 

Козаки та селяни сотні мали відбувати повинність на будівництві, і поступово 

Олександрополь фактично було протиставлено власне Почепу. До нового 

адміністративного центру було переведено волосну управу та канцелярію. Дуже 

швидко в Олександрополі з’явилося більше двадцяти кам’яних палат і з «земляного 

города» він став перетворюватися на повноцінне велике місто. У рапорті Г. Лукіна 

та А. Гудовича Меншикову, написаному у липні 1722 р., сказано: «Нынешняго лета 

в Александрополи городового і каменного церковного и полатного строения по 

июль сколкими мастеровыми и работными людми і в коликое время что зделано 

тому присем отправлен вашей высококняжеской светлости репорт». На жаль, 
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кошториси з цього рапорту не збереглися або ж не були знайдені та даний пасаж 

наштовхує на думку про швидкі темпи будівництва, про що управителі повідомляли 

свого «премилостивейшого принципала» ледве не щомісяця [270, с. 514].  

Тож, у 1723 р., через три роки після заснування, у Олександрополі було вже 

759 дворів, з них 117 були козачими, 642 – посполитими, з яких 37 належали купцям 

[309, с. 302]. Туди ж перенесли почепські мануфактури, що виготовляли парусину та 

пеньку, й існували в місті ще до заволодіння ним з боку Меншикова. Для 

полотняно-вітрильної фабрики за Меншикова було зведено окреме кам’яне 

приміщення, що постало на самому березі Судості. Загалом, муровані фабричні 

«цехи» будувалися московськими інженерами та робочими, імена котрих 

залишаються невідомими. На зведенні менш важливих господарських будівель 

працювали місцеві посполиті без найму, «по пригону» (докладніше про полотняну 

фабрику див. у додатку Б.05) [309, с. 302; 401, с. 427]. З Олександрополя до 

Петербурга задля забезпечення потреб княжого двору постійно направлялися валки 

з пенькою, полотном та паклею (див. додаток А.16).  

Було у Почепі і скляне виробництво – невеликий виробничий центр мав 

забезпечувати потреби активно розгорнутого будівництва, передусім, виготовлення 

вікон. Звісно, масштаби почепської скляної промисловості не можна було порівняти 

з тими, що були характерні для заводу Меншикова у Ямбурзі, проте вони дозволили 

замінити «волокові» та слюдяні вікна у місті на скляні [278, с. 118]. 

Після втрати Меншиковим тутешніх вотчин в 1727 р., не дивлячись на 

продовження функціонування заснованих ним підприємств, розпочався процес 

руйнації та занепаду щойно заснованого міського ядра (див. 3 підрозділ 

попереднього розділу). В 1730 р. Олександрополь вже не згадується в якості міста, 

немає жодних згадок про кількість дворів в його межах [125]. Відновлювався Почеп, 

і поступово було знесено та розібрано на цеглу весь Олександрополь. Точно 

невідомо, як і коли відбувалися ці руйнування. На нашу думку, розпочалися вони 

відразу після того, як місцева адміністрація дізналася про опалу князя, і його садиба 

разом з церквою Олександра Невського почала занепадати – місцеві жителі могли 
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використовувати залишки олександропольських кам’яних палат задля власних 

потреб в якості вторинного будівельного матеріалу.  

Підтверджують цю думку і зафіксовані приклади. При будівництві садиби 

наступного власника Почепа, гетьмана К. Розумовського, та Воскресенської церкви 

(остання наразі є найдавнішим архітектурним залишком старого Почепа) 

архітекторами Яновським за планами та кресленнями В. Деламота у 1765–1775 рр. в 

якості будівельного матеріалу використовувалися саме руїни старого палацу 

Меншикова. В ХІХ ст. у Воскресенській церкві все ще зберігалися реліквії, що 

відносилися до меншиківських часів. Наприклад, згадується срібний хрест з 

написом «1715 г. генв. 4 д. сей крест града Почепа церкви Александра Невскаго 

построен при коменданте Богдане Григорьевиче Радіонове и іерее той церкви 

Грігорие Шеленговском» [482, с. 564]. 

Палац Розумовського з садибними будівлями кілька разів перебудовувався і у 

такому вигляді проіснував до часів Другої світової війни. Під час військових дій 

навколо Почепа палац разом з іншими побудовами часів Розумовського було 

спалено та остаточно розібрано [220, с. 50–53; 480, с. 41]. 

Варто також зазначити щодо можливої політично-адміністративної ролі 

Олександрополя, котру він так і не виконав, фактично розділивши участь свого 

засновника, розореного політичними супротивниками та відправленого на довічне 

заслання до Сибіру. З огляду на дотичні свідчення про те, що інтереси Меншикова в 

Україні не обмежувалися лише економічним боком, закладання на території 

Стародубщини нового міста мало яскраво виражене ідеологічне та політичне 

значення. Можливо, Олександрополь, на розвиток котрого було кинуто всі зусилля, 

з часом мав стати адміністративним центром своєрідного політичного утворення 

(«Чернігівського князівства»), на чолі якого планував перебувати Меншиков. Та при 

цьому його виникнення було багато у чому штучним і навіть нав’язаним місцевому 

населенню (доцільним є порівняння з процесом виникнення Петербургу) – у цьому 

варто вбачати причину швидкого занепаду та цілеспрямованого знищення [458, с. 

218–226].  
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3.3. Забудова Мглина, Погара та Ямполя 

Місто Мглин у розгляданий час являло собою сотенний центр. Воно стояло на 

підвищенні над річкою Судимкою, притоком Іпуті. Також через місто протікав 

струмок Молотьківка. Саме місто було поділено на дві частини по обидві сторони 

ріки. Передмістя Мглина називалися Заріччя, Слобідка та Козинка [428, с. 9]. Через 

міську територію проходило глибоке урочище, котре також розділяло його 

забудову. Свого роду місцевою особливістю також були численні копанки та озерця, 

котрі місцеві жителі облаштовували для замочування пеньки [428, с. 21]. 

Всього на території Верхнього міста Мглина XVIII ст. нараховувалося шість 

вулиць. З початку XVIII ст. та особливо після перебудов 1780-х рр. тут було 

сформовано квартали відносно правильної геометричної форми, до того планування 

було традиційним для середньовічного міста, радіально-променевим. Площі Мглина 

були пов’язані з храмами та храмами як архітектурними домінантами. На одній 

площі Верхнього міста стояли Спаська та Микільська церкви, на другій – 

Воздвиженська (ця місцевість на мисі правого берегу Судинки у зв’язку з 

побудовою храму називалася Воздвиженською горою або Воздвиженським 

урочищем). У районі північно-східного кута земляних укріплень, де сходилися 

дороги на Почеп та Смоленськ, сформувалася ще одна площа, де знаходилася 

Успенська церква та будівля Магістрату. Площа-«торжище» знаходилася на 

території Посаду, перед соборною Воскресенською церквою. Великі магістральні 

вулиці цитаделі отримали найменування за напрямами, в які вони вели. Південно-

східна вулиця-дорога називалася Погарською, західна – Стародубською. Відома 

також Суразька вулиця та Грезівський провулок. Мали місце і вулиці, названі за 

церковними приходами (південна вулиця Спаська). Посад протягом розгляданого 

нами часу залишався спланованим хаотично, вулиці тут пролягали за 

середньовічними трасами. Посадська забудова прилягала до Верхнього міста з 

півночі та сходу [286, с. 53]. 

Верхнє місто було укріплене аналогічно до Почепа. Старе городище 

згадувалося ще в середині XVII ст., воно перебувало на підвищенні над руслом 
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Судимки. Тоді воно не мало острогу, котрий з’явився пізніше. Опис, складений в 

1781 р., в цілому підтверджує наявність земляного замку ще в той час.  

Свою важливість Старий городок почав втрачати на початку XVIII ст., і 

остаточно цей процес завершився після 1708 р., коли Мглин наряду з іншими 

прикордонними твердинями Стародубщини витримав шведську облогу [492, с. 9–

27]. Штурм був усього один, та й під час єдиної спроби захоплення місто дуже 

постраждало (зазнало «разорения»). Відразу після завершення кампанії, коли на 

Стародубщині стало дещо спокійніше, полковник Петро Рославець заснував у 

Верхньому Мглині так званий Новий городок [121, арк. 7]. На території цієї частини 

Верхнього міста почався розподіл землі, і свої «пляци» отримали «значні люди», 

котрі почали селитися і будуватися у вказаному полковником місці відразу після 

завершення української кампанії Північної війни.  

Тут в чотири ряди зводилися комори, але палат та хором не було. Таким 

чином, зменшуючи щільність забудови, городяни намагалися протидіяти загрозі 

виникнення пожежі. Можливо, Мглин горів 1708 р., і його мешканці не хотіли 

повторення катастрофи (відомо, що за пори шведського просування 

Стародубщиною до гетьманської столиці Батурина доходили чутки про спалення 

Мглина дотла). Якась частина Нового городка не забудовувалася і коморами – задля 

тієї ж мети, щоб існував певний простір, який відділяв новий масив забудови від 

старого [121, арк. 7–10]. 

Такий стан справ зберігався десь до початку 1730-х рр., коли на територіях, 

прилягаючих до соборного храму, почали «ставитися» садиби з хоромами. Нові 

господарі діяли за одним принципом – викупали у старих власників комори, зносили 

їх, і на їх місці починали зводити повноцінні двори. При цьому хати топилися як 

взимку, так і влітку, що збільшувало ризик виникнення пожежі («Отчего боже 

сохрани» – говорилося в документах). Отже, міському урядові довелося просити у 

гетьмана дозволу на знесення новобудов [121, арк. 7–10]. 

Соборною церквою Мглина була дерев’яна Воскресенська, вона існувала 

щонайменше з 20-х рр. XVII ст., коли її іменували «Портники» [309, с. 333]. Саме 

тут, в районі центральної площі міста (названої в документах «торговищем»), і 
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знаходився Новий городок. Поряд з церквою був цвинтар, котрий у 1730 р. почав 

забудовуватися (тут поставила свої хороми жителька Мглина Ірина Кондратиха). 

Ззовні вівтарної частини церкви після 1708 р. також стояли хороми, дві з котрих зніс 

в тому ж 1730 р. Максим Пострига, щоб збудувати собі дім. У часи володарювання 

Меншикова десь тут знаходилися й комори, відведені під зберігання майна та краму 

російських військових та купців [121, арк. 7–10]. 

Найдавнішою з місцевих храмів була церква Успіння пресвятої Богородиці, 

відома з початку XVII ст. Виходячи з документів, вона розташовувалася «на посаде 

Заровском», тобто, за кріпосним ровом, між краєм земляного валу та трасою 

Смоленського шляху (за іншими свідченнями, це місце з XVII ст. називалося 

Слободою). На цьому місці послідовно існувало кілька церков, кожна з яких мала 

три престоли. Та є версія, що перша церква була меншою за наступні, 

однопрестольною. [286, с. 38] У подальшому з правого боку від входу був 

влаштований престол святого Архистратига Михаїла, з лівого (або ж центральний) – 

Благовіщенський. Однією з дат побудови чергового дерев’яного храму можна 

вважати 1693 р. – вірогідно, мова йде саме про ту церкву, яка перебувала у місті в 

час, коли ним володів Меншиков. Будівля церкви, що стоїть у Мглині тепер, 

датується 1815 р. [443, с. 112].  

Ще одним давнім храмом Мглина була Спаська церква, також уперше згадана 

1654 р. Вона була дерев’яною [309, с. 333]. В 1767 р. цей храм мав одну главу [443, 

с. 124]. 

Згадуються в 1728 р. й Пречистенський та Воздвиженський храми. Останній 

перебував на території старого міста, тобто, замку, був з дерева, мав дзвіницю, і 

разом з нею згорів у жовтні 1761 р. В ХІХ ст. у новому храмі Воздвиження 

показували мідну табличку, де було зазначено, що погоріла у 1761 р. церква була 

збудована за часів правління царя Петра І та гетьманування Івана Мазепи. Ктитором 

храму був Роман Ракушка-Романовський, мглинський сотник. Роком заснування 

церкви табличка вказувала 1699-й. Упритул до цієї церкви перебував двір її 

священика [443, с. 124–125]. 
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Наприкінці ХІХ ст. на території Мглина було 6 церков – на одну більше, ніж у 

XVIII ст. (для порівняння – за описом 1654 р., церков було 2, у 1781 – 5) [309, 

с. 333]. 

Поряд з церквами в 1781 р. було описано вітхі дерев’яні будівлі сотенного 

правління та Магістрату [480, с. 49]. Вірогідно, що у розгляданий нами час у Мглині 

майже не було мурованих світських будівель, адже навіть наприкінці ХІХ ст. серед 

зрубної забудови був лише один кам’яний будинок [428, с. 21]. Знаходилися у 

Мглині і приватні будинки. Писареві Григорію Скорупі належали хороми о 5 

покоях, бурмістру Петровському – о 4, міщанину Григорію Бузану – о 3, протопопу 

Яновському – о 5 [309, с. 335]. 

За описом 1723 р., у Мглині було 130 козацьких дворів, 73 – міщанських, 24 – 

з орною землею, «грунтових середніх» - 50, безґрунтових – 17, бобильських – 70. 6 

дворів належали кріпакам Афанасія Єсимонтовського, 16 – його бобилям, Олексій 

Єсимонтовський володів відповідно 2 і 11 дворами, Михайло Турковський – 4, 

Володимир Романовський – 4, Петро Романовський – 3 [309, с. 335]. 

Велика кількість будівель часів Почепського межування загинула за 

перебудов 1781 р. Тодішній полковник Заводовський наказав сотникам 

Покорському та Аршукову розчистити місце біля правління та закласти фундаменти 

нових споруд. Цей процес було пов’язано з організацією намісництва та 

випливаючою звідти необхідністю організації «присутственных мест». 

Заводовський наказував поспішати з будівництвом корпусів на місці знесеного 

будинку сотенного правління. Зведення новобудов розпочалося у вересні, і його 

потрібно було закінчити до початку зими. В цей час сотенне правління перевели на 

квартиру до ще існуючого Магістрату [309, с. 336]. 

Хоча сотенне містечко Погар формально і не входило до володінь Меншикова 

у Стародубському полку, він  періодично звертав свою увагу на питання тутешнього 

управління, зупинявся тут під час свого ревізійного огляду (див. додатки Б.04.1–

Б.04.2). Певний час посаду погарського сотника обіймав один з улюбленців 

Меншикова, старшинник Семен Соболевський, котрий допомагав патрону 

розправлятися з деякими ворогами у середовищі полково-сотенної старшини, та 
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інформував про стан справ на Стародубщині (див. додаток Б.01). Тож вважаємо за 

потрібне серед міст, що входили до колосальних вотчин Меншикова, розглянути 

Погар у якості прикладу сотенного міста, що лише дотично зазнало впливів 

меншиківської загарбницької політики. До того ж, Погар може бути своєрідним 

красномовним прикладом розорення міста його ж власними жителями під проводом 

владних сотників.  

Місто складалося з Замку, що стояв на високому пагорбі над рікою Судостю, 

Подолу, та Підварок або передмістя. В середині XVII ст. у Погарі згадується дві 

церкви, овячені на честь Успіння Богородиці та Миколая Чудотворця [309, с. 238]. 

Місто отримало Магдебурзьке право ще за царя Олексія Михайловича, але про 

будівлю Магістрату до 1728 р., коли було чи капітально поновлено, чи відбудовано 

заново погорілу роком раніше Ратушу, немає ніяких даних [13, арк. 110]. 

У часи, коли у Стародубському полку формувалися володіння Меншикова, 

фортеця міста Погар поступово занепадала. Вона вела свою історію з першої чверті 

XVII ст., і була закладена поляками, а потім добудована козаками. Початково 

існував остріг, огороджений облим тинком, і поставлений на підвищенні над течією 

ріки Судость (відомості за 1654 р., наведені Лазаревським) [309, с. 238]. Але перші 

ознаки кризи містобудування і особливо фортифікаційної міці Погару стали помітні 

ще на початку XVIII ст. За словами значкового товариша Максима Гетуна, перші 

обвали погарських укріплень відбулися 1704 р., коли через старість зруйнувалися 

одна вилазка (її так і не було поновлено) та бійниця [13, арк. 107]. Десь у 1710-х рр. 

завалилася брама у Пригородку, приблизно тоді ж кудись подівся «мост», тобто, в 

даному випадку – дерев’яне покриття вулиць [13, арк. 109]. 1723 р., за спогадами 

Кондрата Картавенка, у Погарі було 4 брами і ті поосідали та покосилися від 

старості [13, арк. 108 зв.]. У 1724 р. самі собою впали три бійниці, у 1726 р. – ще 

одна, біля Московських воріт [13, арк. 107, 109–110].  

Фатальну роль для Погара зіграла пожежа 1727 р., що охопила все місто та 

понищила велику частину дерев’яної забудови. Під час цього лиха погоріли дві 

бійниці і зайнялася Сотницька брама. Боронячи її від вогню та намагаючись 

убезпечити сусідні будівлі від того, щоб вогонь перекинувся на них, погарські 
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жителі її «роскидали и гореть недопустили». Необгорілі залишки брами перевезли 

до вцілілих бійниць, щоб поновити та укріпити їх. Цим само деревом наступного 

року обладнали «мости» [13, арк. 108]. Після пожежі якась частина деревини з 

фортифікацій була використана для ремонтних робіт на Погарській греблі, яку 

розірвало у 1729 р., в результаті чого загинули старшинські млини, і гетьман 

Апостол наказав розпочати ремонт силами Ратуші [123, арк. 7]. Тоді ж за наказом 

полковника Пашкова почали будувати міст через Судость замість паромної 

переправи і мостили його деревом того само походження. Залишки матеріалу пішли 

на ланцюгові мости перед Сотницькою та Московською брамами. Протягом 

першого двадцятиліття XVIII ст. колоди, що випадали зі зрубних конструкцій в 

результаті локальних руйнацій, звозили до ратушного подвір’я [13, арк. 109]. 

Окрім природного старіння будівельного матеріалу додатковим фактором 

руйнувань були своєрідні акції місцевого населення, скеровані на розібрання 

укріплень. Це відбувалося і в 1720-х рр., коли таким чином було доруйновано дві 

вилазки. Магістрат разом з частиною місцевої старшини намагався протистояти цим 

процесам, багато в чому зумовленим надмірним посиленням сотницької влади. 

Найбільш гучна з подібних справ була пов’язана з іменем одіозного погарського 

сотника Семена Галецького, відомого тим, що він майже позбавив підвладне йому 

місто магістратського самоуправління та на ключові посади призначив своїх друзів 

та родичів, щоб забрати ще більше влади над Погаром [309, с. 239–240]. У жовтні 

1731 р. виявилося, що «протекціанти» Галецького Денис Ткач та Іван Обух, а також 

Іван Рубан та Іван Мельниченко розбирали міські укріплення задля власної користі 

[13, арк. 102–109]. 

Тож бачимо, що укріплення Погара змінювалися протягом XVII–XVIII ст. 

через велику кількість факторів. На рубежі XVII–XVIII ст. (за сотників Гаврила 

Єремеєва та Тараса Гаврилова) фортеця знаходилася у задовільному стані та мала 

значну оборонну потугу. Тут було 4 брами, 2 вилазки, міст через Судость, між 

брамами з кожного боку по 2 бійниці (всього 8), «и нихто оних никогда не обирал». 

У 1708 р. за сотника Захара Іскри фортеця мала 5 брам, 7 бійниць та 1 вилазку [13, 

арк. 106 зв.–107]. У 20-х рр. ХVIII ст. головним в’їздом до погарського замку 
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слугувала Стародубська (Сотницька) брама з вежею. Окрім них у місті були такі 

вежі з брамами: Заровська (Зарубська), Подольна, що виходила на Поділ, та 

Московська, Мостова. Окрім замкових брам та веж, була ще одна на Підварках. У 

деяких описах її називали «в Пригородку». Також у фортеці Погару було 7 бійниць 

та 1 вилазка. Одна бійниця також мала власну назву – Промічинська [13, арк. 104–

107]. 

Стародубська (вочевидь, те ж саме, що і Сотницька, друга назва виникла через 

вихід брами на шлях до міста Стародуб) брама була шириною в 3 сажні, 1 аршин з 

чвертю, а висотою – в 4 сажні. За розписним списком 1733 р., вона згоріла у 1727 р. 

під час пожежі, і від неї залишилось тільки розібране дерево, яким було огороджено 

міську Ратушу. В 1723 р. зазначалося, що крізь цю браму можна було проїхати лише 

одним конем (тобто, у проїзді навіть не могли б розминутися два вершники), тому 

що від старості вона просіла та покосилася. Те ж саме говорилося і про одну з 

наступних веж-брам – Подольську [13, арк. 108 зв.]. Неподалік Стародубського 

проїзду стояла міська тюрма.  

Заровська вежа становила у висоту 3 сажні 1 аршин, а в ширину 2 сажні 1 

аршин, і не мала покриття. В тому ж 1723 р. вона наряду з Московською була трохи 

ширше за головну, і крізь неї можна було проїздити ридваном [13, арк. 108 зв.]. Біля 

цієї вежі були збудовані пристінки та 4 бійниці загальною довжиною 12 сажнів 1 

аршин, також без дашків, проте з дубовими «мостами». Навколо вежі стояли ізби 

(«избицы»), про призначення яких вже не пам’ятали на момент складання списку. 

Застосовуючи в якості аналогій інші розписні списки цієї доби, можна припустити, 

що колись це були сторожки та комори для артилерійських та харчових запасів 

фортеці. Кожен з цих зрубів був шириною 1 сажень півтора аршини.  

Подольна брама знаходилася у стіні, тобто, була не кутовою. Кожна з її стін 

була довжиною 2 сажні, шириною між кутів 3 сажні 2 аршини і 2 чверті. У висоту 

Подольна брама складала 3 сажні 1 аршин. Дана брама також оточувалася ізбами. 

Вони стояли уздовж протягом відстані у 19 сажнів 2 аршини 2 чверті, а зліва від них 

пролягав земляний вал з зотлілим прислонком. На валу не було ніяких будівель. 

Поступово зрубну забудову навколо вежі розібрали і на момент складання розпису 
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ніхто не зміг указати, скільки саме було ізб і як вони виглядали. У 1730-х рр. 

Подольна брама почала розпадатися. З правого боку вона була висотою 1 сажень 2 

аршини, зліва залишився лише 1 сажень дерев’яних вінець. Швидше за все, 

розвалюватися споруда почала від часу та відсутності відповідного догляду, але 

відомо й те, що до цього процесу доклали рук деякі жителі міста, «протекціанти» 

сотника Галецького. На деякій відстані від брами, під замковою горою, були й інші 

зрубні будівлі-напівземлянки, що, можливо, свого часу слугували пороховими 

льохами. В 1733 р. від них залишалося тільки розрізнене дерево біля підошви.  

Далі стояла Московська брама висотою 3 сажні 2 аршини, шириною 3 сажні. 

Вона була восьмигранною і, на відміну від попередніх, все ще мала дах окружністю 

4 сажні. Навесні 1733 р. ця вежа впала, повністю розбившись, і вціліле дерево з неї 

планувалося використати для якихось господарських потреб. Всі згадані вежі мали 

прислони, котрі до 1730-х зогнили та збереглися не всюди [13, арк. 104–106]. 

Бійниці Погарської фортеці були різними за розміром і усі будувалися на 

земляному валу. Перша розташовувалася навпроти попівського двору – 1 сажень 2 

аршини з чвертю вшир, 2 сажні 3 аршини у висоту. Вона не мала накриття, а місцеві 

жителі знесли з неї близько сотні дубових колод. Зазначалося, що прислони бійниці 

погнили ще до 1718 р. Наступною була Промичинська бійниця, яка в 1730-ті рр. вже 

фактично не проглядалася – від неї не лишилося ні дерева, ні будь-яких залишків, 

окрім трухлявих прислонів. Ще одна бійниця була біля «Прожикина двора», її 

висота становила 2 сажні 3 чверті «до притвору». З цієї бійниці, коли вона почала 

розпадатися, зібрали дерево та перевезли до ратушного двору, де з нього звели 

комору та три стіни «замету». На Стародубському шляху з даної бійниці було 

використано 30 колод. Бійниця, яку називали «напротив Лобка», була у висоту 2 

сажні 1,5 аршини, а вшир – 2 сажні 2 аршини з чвертю, і не мала накриття. Від 

бійниць йшов «затон» до «потарника» [13, арк. 104–105].  

Біля деяких бійниць та уздовж «затону» стояли ізби. Одна з них впала від 

старості у 1731 р., і з неї було зроблено мости для брам. Інші порозвалювалися ще 

1744 р. Гниле дерево з них переважно палили [13, арк. 104 зв.]. 
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Вилазка знаходилася навпроти двору міського мешканця Тереха Бобича. Вона 

була 5 сажнів удовжки, мала прислони [13, арк. 104]. 

У складі Ніжинського полку володіння Меншикова були представлені містом 

Ямполем та його околицями. Ямпільська сотня займала землі, вкриті густими 

лісами, і наряду з Почепською була однією з найбільших (кількість дворів 

Ямпольської сотні в 1732 р. становила 2382) [125, арк. 168]. Тутешні населені 

пункти почали виникати не раніше середини XVII ст. та економічна вага даного 

району була очевидною ще для гетьмана Самойловича, котрий володів Ямполем до 

Меншикова.  

Коли у 1730-ті рр., у зв’язку з розформуванням володінь О. Меншикова, 

комісари збирали у місцевих старожилів інформацію щодо історії та економіки 

даного регіону, отаманом Карпом Лопатою та його товариством було вказано, що в 

Ямполі була велика кількість водяних млинів та сіножатей (одна з яких була 

настільки великою, що її покривало не менше 300 кіс). Було перераховано також 

двори, шинки, комори.  

Особливістю Ямполя було те, що на його території не було давніх пам’яток. У 

1740 р. місто описували оточеним вітхою дерев’яною огорожею, котра у багатьох 

місцях обвалилася, а з північного боку стіна не збереглася зовсім. В огорожі було 

шість проїздів, три з яких були недобудованими і не мали воріт [310, с. 499–502]. 

Дворів у місті було 158 [125, арк. 168]. 

У часи Меншикова в Ямполі було чотири дерев’яні церкви: Покрова 

Богородиці, Преображення Господня (з теплою церквою Благовіщення) і святого 

великомученика Георгія. Жодна з них не дійшла до нашого часу, проте нині на 

місцях старих церков існують новозбудовані Преображенська та Георгіївська.  

З урахуванням природніх особливостей ландшафту навколо Ямполя основною 

пам’яткою, котра хоча б частково збереглася до сьогодення, і є пов’язаною з 

діяльністю на цих теренах князя Меншикова, являється масив заповідних лісів.  

Оскільки Меншиков вже багато років мав цілковиту монополію на 

деревообробний промисел та активно імпортував ліс за кордон, він був зацікавлений 

не тільки у придбанні та утримуванні за собою територій, котрі мали подібний 
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ресурс, а і у контролі над їх експлуатацією [423, с. 212–213]. Відповідно, справа 

захисту лісових масивів від незаконного вирубання стала надзвичайно актуальною – 

не тільки для самого князя, а й для часу, яким датуються його спроби посилити вже 

наявні в нього права на деревообробну монополію у ряді регіонів.  

Так, відомо, що приблизно в той самий період, тобто в 1723–1725 рр., подібні 

розпорядження надходили з Петербургу і до Києва. Вперше Петро І написав про це 

ще на початку 1723 р. Згідно з 24 пунктом наказу Петра І та Сенату від 19 листопада 

1724 р., повторно оголошувався захист заповідних лісів у трьох верстах навколо 

міста. Заборонялося рубати дуб, сосну та в’яз висотою від 12 вершків. Штраф за 

один пеньок становив 2 рублі в державну казну. До київської генеральної канцелярії 

було передано промеморію, згідно з якою, губернатор мав призначити спеціального 

надзирателя, котрий слідкував би за порядком у сфері збереження лісових масивів.  

Оскільки актуальних відомостей про стан лісів навколо Києва не знайшлося, з 

Петербургу надіслали геодезистів та картографів, котрі мали скласти плани та мапи, 

а також оглянути ті території, котрі підлягали державному захисту. Причому 

київський генерал-губернатор мав слідкувати, щоб геодезисти «без дела не сидели» і 

«жалования небрали», тобто по можливості контролювати їх від спроб брати хабарі 

[143, арк. 2–5]. 

Мабуть, аналогічним чином князь Меншиков організував захист власних лісів. 

За винятком хіба що церковної та міської політики, адже Петро І повністю 

виключив з підконтрольних смотрителям територій ті, які належали київським 

монастирям та пустиням, а також – перебуваючі у приватній власності громадян 

міста [143, арк. 3]. 

Задля прикладу можна розглянути лісоохоронні справи, котрі стосувалися 

підвладної Меншикову Почепської сотні. 23 грудня 1723 р. Меншиков видав 

універсал, згідно з яким, «протекціант» та помічник управителя А. Гудовича 

Я. Ілейко став смотрителем місцевих лісів (див. додатки). Він мав встановлювати у 

відповідних місцях караули та здійснювати постійний контроль, запобігаючи, щоб 

ні місцеві жителі, ні приїжджі козаки не сміли вести вирубку лісів на Почепщині 
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[105, арк. 32]. При цьому смотритель, користуючись своїм положенням, сам 

незаконно валив ліс біля свого рідного села Волуйця [105, арк. 5]. 

Та найбільше уваги від адміністрації діставалося ямпольським лісам, котрі вже 

на той час були дуже давніми та розлогими. Дуже добре характеризує деталі 

охорони лісів від незаконного вирубання та місцевої корупції суперечка, котра 

виникла на даному грунті між козаками Ямпольської сотні та управителем 

М. Таріциним.  

У квітні 1725 р. з Ямполя до Малоросійського приказу від управителя 

Таріцина надійшла чолобитна. В чолобитній, серед усього іншого, говорилося: «В 

Ямпольском уезде в дачах князя Меншикова в Белогощанском и Кремлянском 

хуторах незнамые люди рубили воровски лес» [99, арк. 1–2]. 

Через згадку імені одного з найвпливовіших людей Російської імперії справу 

було віднесено до числа нагальних. Полтавський полковник Іван Левенець наказав 

18 квітня відіслати до Ямполя спеціальну комісію, а 20 квітня почати розглядати 

справу у судовому порядку. Комісія складалася з глухівського сотника Якова 

Федорова та писаря глухівської ратуші Сави Матвєєва. 28 квітня комісія подала звіт 

до Малоросійського приказу. 

У звіті говорилося, що Федоров та Матвєєв побачили, «что в Белогощанской 

пуще в четырех местах рублено дерев березняку хвойняку и ольшняку. При котором 

осмотре ямпольский атаман Иван Верховец заявил что не один он атаман рубил и 

что и людям за тую шкоду будет» [99, арк. 1–2]. Як бачимо, отаман відразу зізнався 

у провині і разом з тим втягнув до розслідування багатьох жителів Ямполя та 

околиць.  

Взявши з собою в якості свідків людей з навколишніх хуторів, ревізія рушила 

далі – до Янківського гаю, який раніше називався Заруцьким. Виявилося, що там 

зрубано всі товсті та старі дерева. Ревізори зазначили, що їх погляду відкрилися 

суцільні поля пеньків. Під час другого огляду ямпольський козак Яків Никоненко 

визнав свою провину. Він стверджував, що саме в цих місцях ліс рубав він. 

Вивчивши місцевість до Кремлянського урочища, комісія постановила, що і 

тут сосновий ліс рубала явно велика кількість людей, і більш того – порубано було 
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всі борті, що належали Меншикову як ті, в яких були бджоли, так і покинуті через 

старість. Навіщо було знищувати борті, невідомо, адже край навколо Ямполя завжди 

був багатим на деревні ресурси. Вочевидь, це був вандалізм, причому свідомо 

направлений на майно власника. Таким чином, справа набувала все більш 

небезпечного характеру.  

Під час допиту отаман Верховець зізнався, що з ним валили ліс усі його 

товариші, однак імен названо не було. Козаки ж почали жалітися на свого отамана, 

ніби він, фактично визнавши їх вину, у відповідь на спротив «почал брати его 

Якова… прочих казаков… на которых Евстафию и голову до крови пробил» [99, 

арк. 4]. 

Комісія вирішила, що князь Меншиков має якомога швидше отримати 

грошову компенсацію, поки його увагу було прикуто до політичної боротьби, яка 

розгорнулася в столиці після смерті Петра І, і поки він не вирішив взятися за 

ямпільську адміністрацію більш серйозно.  

За березу та ясен, деревина яких годилася для добрив, потрібно було 

заплатити гріш (звісно, за штуку). Деревина, яка йшла на дрова, голоблі та 

будматеріали, була оцінена в два гроша [99, арк. 4; 459, с. 340–343]. 

У справі мова йшла про цілком конкретний топонім – Кремлянське урочище. 

Це місце існує і зараз під назвою Кремлянська дача і входить у природно-заповідний 

фонд Сумської області як заповідне урочище. У якості заповідника його було 

засновано 1970 р., наразі воно має площу близько 11 га. Дуби, що ростуть на 

території даного біосферного комплексу, в масі своїй мають вік понад 100 років 

(див. 2 підрозділ IV розділу) [398].  
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3.4. Київські пам’ятки часів Північної війни  

Попри розповсюджені в науковій літературі переконання, що Київ почали 

серйозно укріплювати, побоюючись шведської та польської загрози, лише в 1706 р., 

існують відомості, що вступають у протиріччя з загальноприйнятими уявленнями. 

Згідно з матеріалами з фондів РГАДА, можна зробити висновки, що у проекту, до 

якого долучився князь О. Меншиков и фактично автором якого був Петро І, був ряд 

попередніх етапів, пов’язаних з іменами кількох іноземних інженерів. Так чи 

інакше, дані оборонні плани були пов’язані з розпорядженнями царя та його увагою 

до употужнення обороноздатності Києва як вузлового військово-адміністративного 

центру напередодні та під час Північної війни.  

З архівних документів (розписних списків, кошторисів, звітів про роботу 

воєвод, іноземних інженерів тощо) відомо, що протягом Північної війни будівельні 

роботи на території Києва велися у 1700, 1702, 1704, 1706, 1707, 1709, 1711, 1713, 

1715 рр., тобто десь через рік. Не завжди це були докорінні перебудови. Та з 

урахуванням того факту, що у XVIII ст. міста Гетьманської України все ще 

залишалися переважно дерев’яними, стає зрозуміло – такий матеріал, як деревина, в 

будь якому випадку потребував постійного поновлення, і особливо – у військовий 

час, коли міста перебували у постійному очікуванні приходу супротивника. 

Передусім, реконструкції та добудови стосувалися фортифікації та світська й 

сакральна архітектура міста також зазнавала змін за рахунок або меценатства 

козацької старшини, або у подальшому – слідування новій проєвропейській політиці 

російської монархії, посилення впливів Московщини.  

Та, звісно, будівельні тенденції Києва часів Північної війни були тісно 

пов’язані з більш давньою історією міста та попередньо сформованою 

архітектурною традицією (про міське життя та деякі аспекти містобудування у Києві 

див. додаток В). Відлік важливого етапу міського розвитку, частиною якого став 

період 1700–1721 р., варто почати з приєднання Гетьманщини до Московського 

царства, тобто з середини XVII ст. Найбільш масштабним етапом організації 

оборони Києва до початку Північної війни можна вважати будівництво 1670-х рр., 

що велося у зв’язку з підготовкою міста до війни з Туреччиною [165, с. 11]. 



 134 

Укріплення Києва поновлювалися і в 1676 р. за воєводи князя Михайла Алегуковича 

Черкаського [336, арк. 29]. Поновлення укріплень було продовжено на початку 

1680-х рр. стараннями генерала Патріка Гордона, котрий змінив на посту головного 

київського інженера Фанзеліна [165, с. 16; 219, с. 18, 36; 460, с. 89–95]. 

Напередодні Північної війни, тобто наприкінці 1690-х рр., київська 

фортифікаційна система переживала не найкращі часи: аналогічно до укріплень 

інших міст такого типу, вона застаріла та вже не могла задовольнити серйозні 

вимоги держави щодо обороноздатності в разі нової військової небезпеки. До цього 

моменту оборонна система Києва все ж була, більшою мірою, орієнтована на відсіч 

таким звичним ворогам як татари та поляки. Та новий час диктував нові закони 

розвитку фортифікації, а з загостренням відносин Росії зі Швецією, недивлячись на 

скептичні прогнози щодо початку правління Карла ХІІ (що розцінювався 

очільниками країн Північного союзу як нікчемний політик та полководець), 

з’явилися перспективи зіткнення з куди більш небезпечним супротивником.  

Починаючи з середини 90-х рр. XVII ст. гетьман Іван Мазепа, відомий 

меценат, який протягом свого гетьманування спонсорував будівництво у різних 

українських містах, звернув пильну увагу на Київ та його укріплення [50, арк. 28 

зв.–29]. Саме в цей час, у зв’язку з потенційною загрозою наступу Орди, яка активно 

спустошувала польські території, до Києва приїхав французький інженер-

фортифікатор Лямот де Шампі (інженер підписував листи як Lamotte de Champi, 

див. іл. Д.02.5) [60, арк. 2]. До Києва француз приїхав навесні 1695 р. Згідно з його 

висновками, після огляду міста було складено розпис [50, арк. 24–24 зв.]. 

Французький інженер порекомендував укріпити місце, де проживав воєвода, 

тобто «построить новый фартес» у Верхньому місті. Він хотів укріпити ділянки 

Нижнього міста вверх по течії Дніпра, але знайшов ці території непідходящими для 

будівництва. На горі Киселівці де Шампі вирішив збудувати частокіл. Аналогічно 

він планував укріпити ділянки навколо так званого Малого міста, тобто відділення 

Верхнього Києва в районі Михайлівського монастиря, Великого міста, а також 

Микільського монастиря. Окреме місце в плані оборони займала побудова магазинів 

[50, арк. 26]. Петро І підтримав ідею і наказав будувати магазейни (тобто склади 



 135 

боєприпасів) у всіх частинах Києва і зробити кілька малих магазейнів біля 

ближнього валу, щоб можна було оперативно роздавати пайки солдатам у випадку 

штурму чи облоги. Ще один магазейний ряд мав розміститися в «бояраку» під 

горою Киселівкою, тому що цю ділянку було заплановано укріпити для повної 

безпеки. Склади для кінського корму було вирішено обладнати поряд з покосами, в 

Нижньому місті поряд з дніпровським берегом – вочевидь, за Воскресенською 

брамою в місцевості під назвою Бидлогін [50, арк. 27]. 

Стан Києва, як його описав запрошений спеціаліст-інженер, можна оцінити за 

синхронними розписному списку де Шампі джерелами – списком, поданим до 

відома Петра І у квітні 1695 р., більш пізнім його варіантом з фондів ІР НБУВ та 

відомим планом Ушакова [50, арк. 22–23; 60, с. 135–157]. З того ж списку 

дізнаємося, що Верхнє місто за воєводства Хованського ремонтували чотири рази, а 

укріплення Подолу – один раз, при чому за наказом царя силами городян [50, арк. 

23]. 

Фактично основою пропозиції Лямота де Шампі відносно укріплення Києва 

був розгляд Верхнього міста як потенційного посиленого центру, а Подолу – в 

якості району, від якого мало залежати забезпечення фортеці. Печерськ не 

сприймався всерйоз через свою віддаленість та брак коштів. Нереалізованими 

залишилися ідеї інженера, що стосувалися зведення на дніпровських островах 

редутів, які б мали прикривати фортецю Подолу з боку водних шляхів [460, с. 91–

92; 473, с. 12–18]. 

Питанням, традиційно пов’язаним з оборонним проектом, ініційованим в 

1695–1700 рр. Мазепою, є ім’я архітектора чи архітекторів, що могли бути залучені 

до будівництва цегляних мурів навколо Печерської лаври. Традиційно це 

будівництво пов’язується з іменем відомого російського архітектора Д. Аксамитова. 

Проте С. Петров згадує про документ, в якому йдеться про те, що в 1700 р. в Києві 

тільки чекали на приїзд якогось висококваліфікованого інженера, котрий мав 

замінити не дуже компетентного колегу з Москви. Аксамитов дійсно приїхав до 

Києва, але наприкінці 1700 р. [358, с. 432]. Вірогідним видається, що до побудови 

кам’яних фортифікаційних стін доклав старань і Лямот де Шампі, котрий повторно 
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перебував в Києві десь з літа 1700 р. [60, арк. 1]. Він приїздив з Москви до Воронежа 

в грудні 1699 р. і отримав наказ зайнятися укріпленням міст в Україні особисто від 

Петра. У січні чи лютому 1700 р. інженер від’їздив до Києва [60, арк. 1–6]. 

Посилаючи Лямота де Шампі до України, Петро І велів йому здійснити огляд, 

опис, картографування місцевості та визначити, «где быть фартециям». Прибувши 

до Києва, інженер особисто радився з Мазепою, котрий перевіряв його креслення та 

коригував архітектурні плани [318, с. 354–355]. На жаль, жодних креслень чи навіть 

розписних списків, пов’язаних з цим візитом іноземного спеціаліста до Києва, досі 

не виявлено в архівах Києва та Москви. У зв’язку з цим доволі важко стверджувати 

напевне, які саме роботи було реально проведено для укріплення Києва, Чернігова, 

Ніжина та Переяслава, а які пропозиції спеціаліста так само, як і в 1695 р., 

залишилися лише пропозиціями.  

Вже на початку 1700 р. перебіг справ у Києві дуже зацікавив Петра І, і місто 

почали укріплювати швидкими темпами, очевидно, в рамках підготовки до війни. У 

лютому 1700 р. у складі київського гарнізону перебувало 188 рейтарів, 474 солдати, 

48 пушкарів, 1587 московських стрільців (таких, яким було наказано перебувати в 

Києві на постійних основах). Всього жилих та прибулих ратних людей в місті було 

2227. Начальні люди стрільців були представлені трьома полковниками, трьома 

підполковниками та тринадцятьма капітанами [59, арк. 1–1 зв.; 61]. За розрахунками 

Петра І, невдовзі гарнізон потрібно було збільшити – в тому числі й для ведення 

будівництва прискореними темпами.  

На ранньому етапі Північної війни містобудівні плани для Києва розробляли 

не тільки вихідці з Франції. В 1702 р. у супроводженні переяславського полковника 

Мировича до міста приїздив німецький інженер капітан Емануїл Гофман (Гохман) 

[58]. 

У січні 1703 р. про розбудову Києва, а також про стан гарнізону, що перебував 

у місті, кількість припасів, та інше рапортував до Москви воєвода Юрій Андрійович 

Фамендін (фон Менгден), котрий обіймав свою посаду з 1700 р., прийнявши її від 

Петра Івановича Хованського. В донесенні йшлося про перевезення до Києва 

деревини для зведення укріплень. Дуб везли з урочища Глеваха, що перебувало у 
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складі вотчин Михайлівського золотоверхого монастиря. Сосновий ліс надходив з 

району Ірпеня та Лютіжу. При тому, що будівельні роботи напевне продовжувалися, 

воєвода констатував недостатню кількість людей в київському гарнізоні та труднощі 

з наймом рекрутів [57, арк. 1]. 

Разом з документом до царського відома було представлено плани Києва, 

кошторисні списки, реєстри ратних людей та креслення укріплень, прокоментовані 

німецькою мовою. Більш того, існував так званий військовий зразок міста, тобто 

макет. Його також надіслали Петру І [57, арк. 1]. Автором макету та мап був 

інженер Гофман (Гохман), котрий прибув до Києва роком раніше, і все ще 

залишався в місті [57, арк. 2 зв.].  

У 1704 р. продовжувався ремонт київської фортифікаційної системи під 

керівництвом губернатора Андрія Гуліца [64]. В місті будувалися караули, а на 

під’їздах до Києва – карантинні застави у зв’язку з загрозою розповсюдження 

чумної епідемії з боку Польщі [28, арк. 9–9 зв.]. З губернаторських чолобитних 

цареві Петру видно, що основні роботи в місті проводилися силами російських 

солдат та стрільців влітку та восени 1704 р. На території Михайлівського відділення 

Верхнього міста поновлювалися частоколи та комори, частину з яких перевезли з 

Подолу. Гуліц намагався убезпечити місто від пожежної загрози, проріджуючи 

господарську забудову Нижнього міста, а також вберегти хлібні запаси від пожежі 

та ворожого нападу [28, арк. 8–9; 455, с. 105–109]. 

Знаковим для укріплення Києва став 1706 р. Про перебування Петра І у цей 

час в Києві та закладання ним Печерської фортеці у дослідницькій літературі 

написано достатньо, тому зупинимося лише на основних даних, які могли б 

охарактеризувати роль оточення царя, і передусім, О. Меншикова у цій події.  

Під час першої ревізії Києва Меншиков писав цареві від 7 травня 1706 р.: 

«Киев, как мы по приезде своем высмотрели, зело плох и небезопасен и с одной 

стороны мочно во всю линею стрелять. Однако мы еще будем высматривать, и где 

что для наилутчей безопасности надлежит зделать, о том милости вашей я буду 

доносить впредь» [363, с. 317; 364, с. 885]. Більш докладних описів ситуації в місті 

на даному етапі він не надавав, адже перебував в Києві проїздом, направляючись до 
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Гомелю та Бихова. 12 травня того ж року Меншиков провів більш детальний огляд 

Києва і написав цареві доволі розгорнутого листа, в якому виказував свої думки на 

рахунок перспектив укріплення міста [345, с. 36; 346]. 

Можливо, амбітний Меншиков дещо перебільшив загальну незахищеність 

міста, намагаючись підкреслити власні заслуги, та цареві сподобався 

запропонований план, що полягав в пріоритетності Печерського монастиря над 

основною частиною міста. Приїхавши з Петербургу до Києва 2 липня, Петро сам 

спроектував фортецю, що мала замкнути в собі монастирський комплекс і попередні 

оборонні лінії, зведені Гордоном та Мазепою. Похідний журнал вказує на авторство 

проекту: «Оной крепости фундатором и инженером был сам его величество». Ще 

один документ, «Журнал Петра Великого», повторює це твердження: «При чем был 

сам инженером» [257, с. 126; 298, с. 126]. Перший відомий план фортеці було 

підписано інженером Аллартом (Галартом) [165, с. 78–79]. Цікаво, що Печерська 

фортеця була спланована за повною аналогією з Ранненбурзькою, котру трьома 

роками раніше цар подарував Меншикову [361]. 

Один з сучасників та, швидше за все, очевидців цих подій Феофан 

Прокопович, постійно роблячи реверанси в бік впливового вельможі Меншикова, 

все ж приписав ідею заснування фортеці саме навколо Печерського монастиря 

Петру, повторивши твердження про його інженерний вклад у створення плану 

укріплень. При цьому Прокопович явно намагався зменшити в очах читачів заслуги 

гетьмана Мазепи, свого попереднього покровителя, відносно укріплення 

Печерського містечка. Прокопович «забув» про наявність першого кола кам’яних 

укріплень навколо монастиря, зведених коштом Мазепи, і вказує, що на місці нової 

фортеці була лише «малая и простая… ограда» (див. додаток А.02) [389, с. 136; 447, 

с. 370–372]. 

Закладання оборонних споруд відбулося 15 серпня 1706 р., на свято Успіння 

Богородиці, у присутності Петра та основної частини генералітету та після служби, 

проведеної Варлаамом Ясинським. Також цар наполягав на тому, щоб на цьому 

заході обов’язково був присутній Меншиков як людина, з ініціативи якої почалася 

нова хвиля укріплення Києва: «Еще зело вам необходимо к Успеньеву дню быть 
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сюда, где б определить то дело, о чем довольно говорено с вами, и мой отъезд» 

[345]. Вторить цим свідченням і літопис Граб’янки, щоправда, помиляючись датою: 

«Року 1708 сам цар-государ Петро Олексійович заклав Печерську фортецю. Після 

процесії він своїми руками клав на фундамент дернини» [267, с. 949]. 

Варто зауважити, що інтереси Меншикова в Києві не вичерпувалися подіями 

1706 р. Він бував у місті і після початку побудови Печерської фортеці, наприклад, 

після Полтавської битви. Очевидно, що його справи в Києві мали і економічний 

характер. Інша сторона його діяльності в Києві в цей час пов’язана з відновленням 

Києво-Печерського монастиря після пожежі, яка майже повністю знищила його 

архітектурний ансамбль (див. додаток В.01).  

Вже у травні 1718 р. архімандрит Лаври Іоаннікій Сеютович звернувся до 

Петербургу з проханням виділити кошти для відбудови монастиря. Однак відповідь 

зі столиці прийшла лише наприкінці 1719 – на початку 1720 рр. Можливо, це було 

пов’язано з бюрократичними проблемами або формуванням колегіального апарату. 

Нарешті, царським указом справу в Петербурзі очолив президент Колегії іноземних 

справ канцлер граф Гаврило Іванович Головкін, лише тільки обійнявши цю посаду 

[468, с. 510–511]. 

Через посередника, яким став азовський губернатор, генерал-адмірал граф 

Федір Матвійович Апраксін, Колегія іноземних справ зайнялася відновленням числа 

дзвонів, що містилися в лаврських дерев’яних дзвіницях, погорілих під час пожежі. 

Швидше за все, всі чи майже всі вони загинули або ж були пошкоджені настільки, 

що не підлягали реставрації. Певну кількість дзвонів для Лаври за наказом Петра І 

передали з колишнього Вознесенського монастиря [298, с. 105]. 

23 лютого 1720 р. Апраксін написав листа до Харківського полковника 

Григорія Семеновича Квітки: «Прислан указ из Коллегии иностранных дел, что по 

челобитию Киево-Печерской Лавры архимандрита Иоанникия Сеютовича… 

колокола с города отдать. И ломаную медь, что есть, без остатка меж колоколов. 

Оное по тому не мешкав отдать. С того указу прилагаю при сем копию изволение 

приказать означенные запорожские колокола, что они в Харькове есть…» (див. 

додаток А.15) [162, арк. 1–19; 469, с. 240–243]. 
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Вивчаючи листування російських чиновників, можемо зробити висновок, що 

основна частина матеріалів та дзвонів мала надійти з фортеці Кам'яний Затон на 

Дніпрі, розореної росіянами за умовами Прутського миру з Портою. Можливо, після 

1711 р. дзвони з тамтешньої церкви, а також запаси ламаної міді могли повністю або 

частково переправити до Харкова у відання полкової Ратуші, а вже звідти надати 

Києву.  

Харківський полковник Григорій Семенович Квітка з якоїсь причини відразу, 

тобто в лютому 1720 р., вирішив звітуватися саме перед Меншиковим, який 

знаходився в той час в Раненбурзі (сучасне місто Чаплигін Липецької області), якраз 

на шляху до України (див. додаток А.15).  

Можливо, цей факт було зумовлено наказом Петра І про повернення Лаврі 

дзвонів, датованих початком 1720 р. Петро посилався на волю губернатора Санкт-

Петербурга і рекомендував графу Апраксіну «со товарищи» звертати увагу на його 

думку. Таким чином, зрозумілими стають аванси, які робила князю полкова 

старшина, надаючи йому звіти щодо справ, до яких він, начебто, не мав прямого 

стосунку. 1713 р., перебуваючи в Києві, фельдмаршал Б. Шереметєв, давній ворог 

Меншикова, зазначив його першим у списку осіб, без письмового розпорядження 

котрих ніхто у місті не має права переобтяжувати будівничих фортеці, а також 

призначати покарання, обкладати штрафами та призначати позачергові роботи [156, 

арк. 1; 410]. Ще одним прикладом, що підтверджує значний вплив Меншикова на 

київські справи, може стати його листування з генерал-губернатором Голіциним, в 

якому Меншиков вказує йому, яким чином вирішувати релігійні справи [2, арк.  1–

1 зв.] 

До того ж, від милості Меншикова залежала доля багатьох осіб, причетних до 

монастирських справ. Процесами, пов’язаними з комплектацією дзвонів для Лаври 

незадовго до смерті займався генерал-майор Шидловський. Квітка у своїй відповіді 

на лист Апраксіна, маючи на увазі царський наказ, звітувався йому про те, що 

Меншикова поставлено в курс справи. Дзвонів було шість, різної ваги (від 1,5-

пудового до 1000-пудового). Описом займався місцевий вахмістр [162, арк. 1–19]. 
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З документації, яку вів секретар-асесор Головкіна П. Курбатов, бачимо, що з 

Кам’яного Затону до Києва було передано не тільки дзвони (та спочатку чомусь 

лише два, а не шість), а й церковне начиння. Це було зумовлено вказанням Іоаннікія 

на те, що старі дзвони пропали разом зі всім соборним начинням. Вірогідно, щоб 

компенсувати нестачу, було знято дзвони з Вознесенського жіночого монастиря, а 

також переправлено до Лаври з Білгороду [154, арк. 15]. 

Неофіційне керівництво комплектацією лаврських дзвіниць не було єдиним 

внеском Меншикова до благополуччя Лаври. Про благодійність князя Меншикова 

існують несистематизовані відомості, по-різному висвітлені в дослідженнях 

численних напрямів. Час від часу в тому чи іншому контексті згадувалися його 

грошові внески в побудові відомої Меншикової вежі на Чистих прудах у Москві, 

фінансова допомога на суму в 300 рублів Успенській братській церкві у Львові, 

дарування ікони «Літургія Господня» Свято-Микільській церкві у Таллінні, і, 

нарешті, легендарна власноручна побудова і деякі дарунки для Вознесенської 

церкви та храма Різдва Богородиці в Березові [211, с. 25–29; 256, с. 121; 334, с. 24; 

337, с. 45; 379, с. 299–306]. Є інформація про те, що, перебуваючи у засланні в 

Раненбузі, Меншиков роздав 1000 рублів на місцеві монастирі та побудову нової 

церкви [167, с. 150, 153, 155]. Невеликі пожертви на суми у кілька рублів робив він і 

у Новгороді в 1722 р. [271, с. 80]. Однак стосовно України інформація такого роду 

не публікувалася та не піддавалася спеціальному осмисленню. Хоча окремі натяки 

на подібну діяльність Меншикова можна помітити у промовах Феофана 

Прокоповича, зокрема, у «Слові похвальному…», де оратор згадує про 

покровительство світлійшого князя київському Братському монастиреві та його 

школі [191, с. 209]. Та ніяких фактичних підтверджень цьому допоки не було 

знайдено. Побіжно згадував про вклади князя Меншикова до Успенського собору 

Є. Болховітінов, знадавши його ім’я серед благодійників Лаври [248, с. 86, 99]. 

Джерела, які вдалося знайти з цього питання, стосуються Успенського собору 

Києво-Печерської обителі. Реєстри майна за 1739, 1767 рр., а також датовані 

серединою ХІХ ст., що зберігаються у фондах Національного Києво-Печерського 

історико-культурного заповідника, фіксують деякі вклади князя з описами 
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подарованих речей (див. додаток А.01.1.–А.01.4, а також іл. Д.02.3 і Д.02.4) [64; 65; 

67]. Саме на них, вочевидь, спирався і Болховітінов. Звідси стає ясно, що князь 

передавав Успенському собору в основному священні облачення (до нас дійшли 

згадки у загальному числі двох риз та стихаря). Саме ризи складали більшу частину 

текстильних храмових вкладів з боку покровителів Лаври. Ці предмети грали 

основну роль у поминальній практиці, тому що здійснення літургії в облаченні, 

дарованому вкладником, нібито наближало його до церковних таїнств та увічнювало 

його ім’я у містичному сенсі [199, с. 235–236; 200; 201, с. 312–315]. 

Провівши порівняльний аналіз кількох майнових описів, можна спробувати 

прослідкувати тяглість долі позначених речей. На жаль, до цієї пори не вдалося 

знайти інформацію про те, якою була початкова кількість вкладних облачень, і чи 

вичерпувалися дари Меншикова тільки церковним текстилем. Оскільки ризничі 

описи, що датувалися попереднім часом, були знищені пожежею 1718 р., найбільш 

ранні згадки про князя Меншикова, як благодійника, датуються 1739 р. (вони 

містяться в найстарішому описі з тих, що нині перебувають у музейних фондах 

заповідника).  

При тому, що іноді у подібних реєстрах позначали рік, коли було зроблено дар 

монастиреві, у випадку Олександра Даниловича про це не йдеться у жодному з 

досліджених документів. Виходячи з цього, можна робити лише обережні 

припущення на рахунок датування його вкладів. Розглядані речі справляють 

враження єдиного ансамблю: вірогідно, схожі за виконанням та матеріалом 

облачення являлися одночасним вкладом.  

Версій відносно датування може бути кілька, та жодна з них поки що не має 

фактичного обґрунтування: 1706 р., коли Меншиков брав участь у побудові 

Печерської фортеці та вінчався з Дарією Михайлівною Арсеньєвою; 1709 р., коли 

він святкував у Києві Полтавську перемогу, що також могло дати привід для 

піднесення дарів для Успенської ризниці [314, с. 9–13]. 

Та благодійний внесок не обов’язково мав на увазі особисту присутність 

спонсора. Меншиков міг пересилати монастиреві грошові суми зі вказівками, на що 

вони мали бути витрачені, або ж відбирати тільки тканини, а робота над 
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текстильним виробом провадилася у спеціальних майстернях у самому Києві. 

Судити про те, були подарунки князя виробами російських чи українських 

золотошвейних майстерень, не можна без безпосереднього вивчення самих 

предметів. Але вірогідність заочної передачі грошей чи матеріалів робить можливим 

більш широке датування вкладів – практично до кінця 1720-х рр., до фіналу 

політичної кар’єри Меншикова. До того ж інформація відносно відновлення Лаври 

після пожежі підтверджує той факт, що в цей час інтерес князя до справ Києва та 

його обителей знову загострився. Тож датувати вклади ми можемо проміжком від 

1709 до 1727 рр.  

Що ж стосується самих пам’яток, то опис 1739 р. не надає докладних описів, 

просто повідомляючи про наявність в Успенському соборі риз та одного стихаря від 

князя Олександра Меншикова [73, арк. 24 зв., 34 зв.]. Ризничний реєстр, що 

відноситься до 1767 р., містить більш детальну характеристику речей. Звідси можна 

дізнатися, що ризи були парними та білозлатоглавними, тобто були виготовлені з 

виключно дорогої парчі, прошитої золотими нитками по білому штофу [201, с. 313]. 

Це не дивно – крім благодійницької направленості пожертви завжди мали статусне 

значення, і цінність подарунка мала відповідати суспільному положенню донатора. 

Опис 60-х рр. XVIII ст. згадує той само стихар та ризи, йменуючи їх «старими», що 

виключає думку про те, що дарувальником міг бути і син князя Олександра 

Даниловича, Олександр Олександрович. Третій опис, приблизно датований першою 

половиною – серединою ХІХ ст., фіксує наявність тої само пари риз, не позначаючи 

стихар. Обидві ризи практично ідентичні, що початково могло б навести на думку, 

що під різними номерами помилково вказано одну й ту саму річ. Та вони все ж 

мають одну розбіжність: колір крашенинного підбою (одна риза мала блакитну 

підкладку, друга – чорну). На полях останнього реєстру є помітки про «упразднение 

за ветхостию» дарів Меншикова, зроблені скорописним почерком, що відноситься 

до ХІХ ст. [70, арк. 351].  Ці записи є в своєму роді унікальними, адже наразі 

опубліковано лише один аналогічний опис фелоні, подарованої Вознесенській 

церкві у Березові кимось з доньок Меншикова: «Фелонь с золотисто-желтым фоном, 

по которому крупные вышитые цветным шелком цветы… На подкладке имеется 



 144 

надпись: «Пожертвованы княжнами Меншьиковыми и Долгоруковыми» (див. іл. 

Д.04.1–Д.04.3). Ризи було знайдено у вересні 1939 р. етнографічною експедицією від 

Омського краєзнавчого музею під керівництвом О. Палалашенкова [77; 256, с. 128; 

340, с. 17–19]. 

До питання, з чим могли бути пов’язані зміни кількості облачень, котрі 

укладачі ризничних описів відносили до дарів князя Меншикова. Дослідниками 

вказується на те, що облік церковного майна до середини ХІХ ст. вівся не 

уніфіковано, тому що був відсутній єдиний зразок складання подібної документації. 

Звідси – постійна плутанина з появою та щезанням деяких речей. Не згадані в 

узагальнених списках предмети могли перебувати в ризниці, та з якихось причин не 

були окремо вписані до «поіменних» реєстрів. Так, в 1767 р. описано комплект з 

двох риз та стихаря. Через 100 років стихар уже не входив до переліку ризничного 

опису Успенської церкви, але кожну ризу тепер було згадано окремо. Такі 

трансформації мають місце і відносно дарів інших високих осіб.  

Як видно з поміток про «упразднение», жодна з дарованих Меншиковим речей 

не дійшла до нашого часу [72]. У всякому випадку, в якості ідентифікованого 

музейного предмету, що зберіг свій початковий вигляд. З урахуванням надзвичайної 

цінності матеріалу, з якого були виготовлені облачення, резонно було би 

припустити, що під «упразднением» в даному випадку малося на увазі не знищення 

речей, а вилучення їх з церковного побуту, передання на ризничний склад, у ризниці 

інших, менш багатих, ніж Лавра, монастирів та церков або ж перешивання на кілька 

дрібних предметів (покровців, воздухів).  

Розглядаючи благочинну діяльність князя Меншикова в Києві на тлі його 

сучасників, і в особливості – інших помітних військово-політичних діячів з 

оточення Петра І, які з великим пієтетом ставилися до Києво-Печерських святинь, 

можна зробити висновок, що вклади князя є багатими, але не найщедрішими. Серед 

сподвижників Петра І у лаврських вкладних книгах та синодиках згадуються імена 

генерал-фельдмаршала Бориса Шереметєва (разом з його синами Михайлом та 

Сергієм), сибірського губернатора Матвія Гагаріна, «князь-папи» Федора 

Ромодановського, дипломата Бориса Куракіна, генерал-фельдмаршала Михайла 
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Голіцина, генерала Івана Бутурліна, племінника першої дружини Петра І Василя 

Лопухіна і багатьох інших [74; 75; 248, с. 83]. Заводчик Микита Демидов надіслав до 

Лаври 12 мідних рак, які було передано до печер [248, с. 100]. Безсумнівна першість 

в цьому списку належить Шереметєву та його родині. У помянниках XVIII–XIX ст. 

його ім’я з повагою внесено до переліку святих ктиторів та фундаторів Лаври 

(«помяни Господи благоверных… ктиторов святых»), поряд з князями Острозькими, 

гетьманами Богданом Хмельницьким, Іваном Самойловичем та Іваном 

Скоропадським [75, арк. 5]. Під час перебування в Києві Шереметєв передав 310 

рублів на будівництво кам’яної лаврської дзвіниці, а після цього самостійно 

підшукував архітектора для неї, хоча його ініціатива і не була успішною [152, арк. 

1–5]. Окрім цього, відомий полководець дарував Успенському собору церковні 

облачення, дорогоцінний посуд, а одного разу підніс 25 алмазів (один з них був 

дуже великим, решта 24 – дрібнішими) [71, арк. 4, 143; . 69., арк.. 7 зв., 56 зв.]. 

Також Шереметєв передав Успенському собору Царські врата, які було замінено 

іншими 1713 р. [248, с. 297]. При цьому ім’я князя Олександра Меншикова та його 

рід не згадано в синодальних лаврських списках ні у XVIII ст., ні пізніше [74; 75; 

76]. 

Пам’ятаючи про неможливість точного означення об’ємів благочинних 

внесків після пожежі 1718 р., все ж наведемо для порівняння і деякі інші дари 

російських вельмож. Матвій Гагарін передавав Успенському собору церковний 

посуд з дорогоцінних металів (особливо відмічалися у вкладних книгах його чаші-

потири, інкрустовані самоцвітами, а іноді – навіть прикрашені портретами членів 

губернаторської родини) [70, арк. 7; 71, арк. 1–1 зв.; 73, арк. 1 зв.; 69, арк. 5]. Син 

Бориса Куракіна Олександр зробив вклад у вигляді святкової ризи [70, арк. 101]. 

Варто також згадати діячів, які мали прямий стосунок до політичної та 

економічної діяльності Меншикова в Україні. До цієї групи поруч з російськими 

діячами входили і представники української полково-сотенної старшини. Так, у 

різний час свою увагу на Лавру звертали обер-прокурор Сенату Б. Скорняков-

Писарєв, генерал-майор Ф. Шидловський, а також нащадки Андрія Гудовича, 
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внесені до синодиків його правнуком Василем Васильовичем [72, арк. 190; 75, арк. 

254, 437]. 

Існували й інші зв’язки Меншикова з київською елітою. Наприклад, 

прослідковуються певні комунікації з родиною київського полковника А. Танського, 

і особливо – з його братом Василем. В якості прикладу можна у загальних рисах 

розглянути тяжбу Танських з київською козацько-міщанською родиною Биковських 

за садибу, кам’яниця на території якої нині відома як «Будинок Петра І» (більш 

докладно – див. додатки та іл. Д.05.1–Д.05.3) [133, арк. 2–2 зв.; 451, с. 240–247]. 

Мала стосунок до Києва і Успенського собору Києво-Печерської лаври і 

племінниця Меншикова. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври, під 

приділом святого Стефана, перебував ряд поховань місцевого некрополю. Серед 

інших тут покоїлися останки київського генерал-губернатора (з 1738 р.) Михайла 

Івановича Леонтьєва та його дружини Марії Василівни. Про цю жінку згадували у 

своїх працях кілька науковців, що у різний час досліджували лаврський некрополь, 

відносно поховань, що перебували на території Успенського собору, було 

опубліковано ряд документів [297, с. 168–202]. Про життєвий шлях Марії 

Леонтьєвої майже нічого не відомо, окрім того, що вона померла у Києві і була 

похована з чоловіком у склепі під підлогою Успенського собору. Епітафія на 

мідному листі була опублікована митрополитом Євгенієм (Болховітіновим) [238, 

с. 307]. За деякими даними, Марія Василівна була донькою Тетяни Данилівни 

Меншикової та Василя Еварлакова (Еверлакова) [237, с. 46–48; 238, с. 108; 271, 

с. 33; 385; 466, с. 69–72; 493, с. 31, 36–38, 56]. 

До ряду питань, генетично пов’язаних з формуванням комплексу київських 

укріплень початку XVIII ст. та впливу на даний процес з боку державних діячів з 

оточення Петра І, варто віднести також залучення до київського будівництва 

військовополонених. Даний нюанс історичного процесу формування міської 

фортифікаційної системи нового зразка є досить примітним та важливим і водночас 

– майже не дослідженим, тому зупинимося на ньому предметно.  

Тож, доповнюючи відомості про стан київських укріплень на момент, коли 

навесні 1706 рр. до їх розбудови долучився Меншиков, варто також згадати про 
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шведський фактор у житті тогочасного Києва. Факт перебування на території міста 

взятих у полон вояків армії Карла ХІІ зіграв значну роль у розбудові міських 

укріплень, а також у формуванні історико-топографічних особливостей [445, с. 74]. 

Та думка про те, що шведські полонені почали селитися в Києві не раніше літа 

1709 р., тобто після Полтавської битви, є помилковою. Про це свідчить ряд 

шведських джерел, використаних дослідником Альфом Обергом у його праці 

«Karolinerna i Ryssland 1700–1723». Під 1706 р. згадується випадок втечі гобоїста 

Ларса Сальбека з київської в’язниці [521, с. 14]. Також серед архівних матеріалів є 

згадки про перебування у Києві в 1708 р. поляка з Новогрудка Олександра 

Ластовського, взятого у полон разом з військом генерала Лейонхювуда під Лісною 

[87, арк. 5; 183, с. 7; 246, с. 78–79]. 

Шведи потрапляли до гетьманських міст різними шляхами: в результаті 

крупних боєзіткнень, розвідувальних операцій, приватних випадків, часто 

пов’язаних з діяльністю рядового населення Слобідської України, котре чинило 

локальний спротив [463, с. 109–111]. Та найбільш скоординованим і масовим 

переправлення військовополонених стало після поразки Карла ХІІ під Полтавою. В 

цей час Київ, виконуючи військову та адміністративну роль, набув функцій 

центрального місця зібрання полонених, як і Чернігів та Смоленськ [225, с. 534–535; 

230, с. 33]. Шведська історіографічна традиція часто згадує разом з цими містами 

Оранієнбург, який також належав до вотчин Меншикова [521, с. 14]. Г. Шебалдіна в 

праці, присвяченій долі полонених під час Північної війни, серед основних міст, де в 

1709–1711 рр. утримувалися шведи, називає велику кількість російських міст, окрім 

Москви та Петербургу [489]. 

Було сформовано так звану «київську групу» арештантів. Київський генерал-

губернатор Д. Голіцин переймався цим вже в липні 1709 р. Він був дуже 

зацікавлений у тому, щоб до Києва потрапили не тільки рядові полонені, а й генерал 

Реншьольд та навіть король Карл ХІІ. Також Голіцин хотів, щоб саме на 

підпорядкованій йому території утримувався в якості арештанта гетьман Іван 

Мазепа [16, арк. 37–38]. Перші «полтавські» полонені відправилися до Києва та 

Севська 11 липня. З 13 по 16 число того ж місяця в містечку Решетилівка відбулася 
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нарада російського командування, рішенням якої до Києва відрядили ще 10 штаб- та 

365 обер-офіцерів, королівських канцеляристів, двох лікарів, двадцять пасторів та 

графа Піпера [371, с. 1119, 1128–1129]. 

Слідуючи наказу Петра І, Голіцин майже повністю вивів гарнізон з Чернігова, 

і, залишивши невелику кількість людей в Києві, Переяславі та Ніжині, вийшов до 

Переволочної, щоб переймати розбитого ворога [370, с. 231]. Збереглися його листи 

полковнику Запорозького полку Андрію Кандибі, де він зазначає: «Ведомость 

получили что шведские полки… взяты в полон Фельтмаршал Реншелт ипять 

человек Генералов и полковников и офицеров иредовых инесколко тысяч испушки 

изнамена побрали адостолные врознь разбежали» [16, арк. 37]. Голіцин наказував 

козакам пильнувати шляхи просування решти розбитого каролінського війська і 

брати полонених: «За то получите Государеву милость и денежное жалование яко 

буде кто поймает короля шведскаго две тысячи рублев замазепу тысячю рублев 

загенерал шведских подвести рублев заполковников посемдесят замазепиных посту 

рублев» [16, арк. 37 зв.]. Листа датовано 30 червня 1709 р., тобто через два дні після 

полтавської перемоги. В цей день Голіцин разом з піхотою вийшов з міста та 

попрямував до Переволочної. 

Другого листа він відправив вже в дорозі. Документ свідчить про незадоволення 

генерал-губернатора – його встиг випередити Меншиков, захопивши шведів на 

переправі, причому і Мазепа, і Карл ХІІ змогли втекти. Голіцин розмірковував над 

ситуацією таким чином: «Получил ваше писмо в котором пишешь уведомился ты 

откупцов бывших вочакове что король шведской прашол подочаков и тотвое писмо 

опосдало ане подлинную имею ведомость что король шведской вочакове пойма … жив 

или ево кнам пришлют или заграницы свои вышлют того радии смотреть вам 

недреманным оком…» [16, арк. 38–38 зв.]. Під «полинною ведомостью» Голіцин мав на 

увазі чергове розпорядження Петра І [371, с. 243]. Далі цар наказав Голіцину разом з 

його військовими силами повертатися до Києва, адже сам збирався зупинитися там, 

починаючи з 25 липня [371, с. 278]. 

Життя полонених, які мали певні привілеї у зв’язку зі своїм статусом, 

походженням або підданством не шведській короні, дуже відрізнялося від положення 
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рядових каролінів. Росіяни відбирали тих полонених, хто мав певні навички та знання. 

Так, Павенкам, домовий лікар Меншикова, потрапив у полон під Полтавою і був узятий 

князем на службу [278, с. 195]. Простих полонених, що не мали прерогатив знаті та не 

були навчені якимось ремеслам, доправляли до пунктів збору на звичайних підводах 

групами. «Київська група» рядових знаходилася у віданні все того ж Д. Голіцина. 

Київські будні каролінських солдат були важкими та сповненими труднощів. Так, 

вже в жовтні 1709 р. стало відомо, що шведи почали масово хворіти на якусь пошесть. 

Більш того, на подібну гарячку захворів полковник Сконського полку Максиміліан 

Вюртемберзький (іл. Д.01.8) і сам цар Петро І: «Мне за грех болезнь припала, которая… 

ввечеру прямою лихорадкою объявилась» [314, с. 15]. 

Шведи подали Голіцину загальну чолобитну, де жалілися на поганий стан 

здоров’я і, вочевидь, просили не направляти тих, хто вже захворів, на важкі будівельні 

роботи. На момент подання прохання серйозно захворіли десятеро чоловік [16, арк. 40]. 

Можливо, про ті самі події згадував у своїх записках прапорщик Густав Абрам Піпер, 

котрий з Києва відправився до Чернігова, потрапивши до відповідної групи полонених, 

яка складалася з 400–500 офіцерів під конвоєм росіян. Піпер писав про те, що перед 

від’їздом він захворів на лихоманку, основним симптомом котрої було постійне 

виснажливе бажання пити. Від слабкості прапорщик не зміг долати шлях верхи, і якийсь 

російський полковник дозволив йому пересісти до селянського возу, яким правив солдат 

[230, с. 32–33; 454, с. 217–221]. 

Відразу після прибуття основних мас шведів, взятих у полон під Полтавою, до 

Києва, сто чоловік наказом Голіцина було призначено на роботи до Печерської 

фортеці, не дивлячись на те, що після переорієнтації руху експедиційного корпусу 

Карла ХІІ на Слобідську Україну та його розгрому під Полтавою потреба в щільній 

обороні Києва тимчасово відпала. Можливо, вони доводили до кінця якісь 

незавершені будівельні процеси. А. Оберг, посилаючись на спогади полонених, 

зазначає, що росіяни побоювалися бунту чи спроби втечі з примусових робіт, і тому 

на Печерську шведи працювали зі скутими ногами. Робота в цій частині Києва була 

«невимовно» (outsägligt) тяжкою, провіанту спочатку не вистачало. Дехто зі шведів, 

зібраних для будівельних робіт, помер від виснаження чи хвороб, а от комусь 
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вдалося втекти, часом – не без допомоги російських наглядачів. Та були прецеденти 

невдалих спроб утечі. Корнета Юхана Грасса було звинувачено в тому, що він хотів 

утекти разом з шістьма чи сімома товаришами. Всіх їх спіймали та посадили до 

в’язниці, закувавши в кайдани по руках та ногах [521, с. 35–36]. 

Перед тим, як відправити найбільшу частину полонених до Москви, ще сто 

чоловік розіслали гетьманськими сотнями та полками, при цьому замінивши хворих 

тими, хто міг витримати шлях та виконувати необхідні роботи на місцях. Першим 

містом, куди було направлено підводи з полоненими шведами, став Ніжин.  

Справа вирішувалася у розлогому листуванні між Голіциним, гетьманом 

І. Скоропадським, ніжинським полковником Л. Жураховським, сотниками та рештою 

козацької старшини. Губернатором було висунуто вимогу виконувати наказ 

якнайшвидше, а підводи потім повернути до Києва. Окремим пунктом значилося 

складання спеціального реєстру, куди увійшли б дані про всіх полонених шведів, яких 

відсилали до різних українських міст. У реєстрі позначалися імена полонених, міста, 

звідки родом вони були, та ремесла, якими вони володіли. Останній пункт наводить на 

думку, що в «робочі» сотні відбиралися тільки ті зі взятих у полон шведів, котрі мали 

певні вміння, і число людей у валках, що відправлялися до полкових та сотенних міст, не 

може дати уявлення про загальну кількість полонених, зібраних в цей час у Києві [16, 

арк. 40]. Варто зауважити, що праця шведів і на території Московщині часто мала вже 

мирний характер і була направлена на розвиток ремесла та побудову світських споруд: 

як-то палаців та заміських резиденцій для правлячої верхівки [292, с. 92].  

Попри кваплення з боку губернатора, деяка затримка процесу все ж мала місце. 

Про це відомо з листування між полковником Жураковським та війтом Воронежа, 

датованого листопадом 1709 р. В листах мова йде про шлях на підводах 50 шведів, 

котрих супроводжував сам війт та козаки Ніжинського полку. Очевидно, це й були 

полонені, котрих переправляли з Києва до Ніжина на будівельні роботи – або всі, або 

одна з частин загальної кількості полонених (досі не встановленої), що перебували в 

Києві. Шведів могли везти поетапно (партіями по 50 чоловік традиційно відправляли 

полонених з Великого Новгорода та Пскова через Москву до Воронежу на початку 

1701 р.) [292, с. 90]. Жураховський пильно слідкував за виконанням гетьманського 
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універсалу про підготовку підвід для такого випадку, значну участь у процесі 

переправлення полонених брав і сам гетьман. Шведам виділили провіант (борошном та 

іншими продуктами) на два місяці. Дорогою валка минала території, зачеплені 

епідемією чуми, яка в цей час доходила до Києва (детальніше про чумні епідемії цього 

часу див. підрозділ В.01), і один з полонених помер. Проте всі імена, згідно з 

вищезгаданим розпорядженням Голіцина, було внесено до спеціального реєстру, 

включаючи й ім’я померлого шведа: «всех их имена на реестр списавши з тим единым 

который помир» [82, арк. 1–2]. 

Збереглися уривчасті свідчення про те, що перебування шведських невольників на 

території Києва завдало певних збитків міській громаді. 27 листопада 1709 р., коли з 

міста територією Гетьманщини вже розходилися валки полонених шведських вояків, 

Петро І наказав київському генерал-губернаторові Д. Голіцину звернутися до війта 

Д. Полоцького. Губернатор мав дати розпорядження знайти в Нижньому місті триста 

баранячих кожухів та триста пар нових чобіт для полонених. Війт отримав вказівки і 

щодо ситуації, якщо нових речей не знайдеться – тоді варто було взяти у київських 

мешканців ношені чоботи, лишень би скоріше. Губернатор наголосив на тому, що речі 

мають бути зібрані та передані до Верхнього Києва не пізніше вечора того ж 27 

листопада «без всякия мешкости и отговорки» – мабуть, через погодні умови і 

відсутність можливості вберегти полонених від холодної смерті та хвороб у дорозі [35, 

арк. 63]. 

У грудні 1709 р. Д. Полоцький видавав з Ратуші міщанам, у котрих було взято 

теплі речі, грошову компенсацію за договірною ціною. З цієї розписки виходить, що 

двісті п’ятдесят пар чобіт з трьохсот були старими та ношеними [35, арк. 64]. Не 

дивлячись на початок видачі грошей жителям Подолу, що позичили свої речі шведам, 

міщани залишилися незадоволеними. В 1710 р. вони жалілися Петру І на те, що, 

віддавши до Верхнього міста 300 старих і нових кожухів та чобіт загальною ціною 254 

рублі, «и тех денег вприказную палату вуказной годовой плате… незачтено» [35, арк. 

26 зв.]. 

У Києві мали існувати певні місця, які протягом кампанії 1708–1709 рр., а може, і 

раніше, відводилися під поселення шведських полонених (враховуючи їх гіпотетичну 
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кількість). Красномовною є вказівка на передання киянами теплих речей з Подолу до 

Верхнього міста, де розташовувалася російська міська адміністрація. Про квартали 

навколо Софійського собору говорить і один з полонених офіцерів – Фрідріх фон Вейге. 

Виглядає цілком логічним те, що значну кількість шведів (судячи з усього, передусім, це 

було офіцерство) російські управлінці розселили так, щоб мати змогу їх контролювати, в 

тому числі і за допомогою розквартированих навколо регулярних військ, а також 

стрільців та рейтарів. Виходячи з повідомлення Вейге, в деяких місцях росіяни 

оточували своїх полонених аж надто щільно, створюючи дискомфорт і їм, і собі, та 

значно погіршуючи санітарні умови. До того ж, у той час Верхній Київ був забудований 

не так щільно, як Поділ, і вміщував набагато меншу кількість населення (див. додатки 

В.02.1 та В.02.2.). Ця обставина дозволила б розселити полонених таким чином, щоб 

вони не заважали міщанам і не наражалися на конфлікти з ними, а отже – не 

загострювали і без того напружені відносини російського губернаторства з Магістратом 

(див. додаток В.01).  

Опис Києва 1727 р., складений статським радником Іваном Кириловим, згадує наявність у 

Верхньому місті таких споруд як «жительские дворы гарнизонных офицеров, и солдат и пушкарей, 

так же и Комендантский двор; госпіталь для содержания нищих, которые содержатся из 

Софийского Архиерейского дома» [44, арк. 8]. Можна припустити, що деякі рядові полонені могли 

утримуватися на території шпиталю, якщо в 1708–1710 рр. він існував на тому ж місці, а офіцерів 

дійсно розміщували на дворах російських гарнізонних військових, причому деякі будинки тут були 

курними.  

Сотню або й більше шведів, відправлених на будівельні роботи до Печерської фортеці, з 

великою вірогідністю розселили на території цього міського району.  

Швидше за все, деякі полонені шведи перебували в Києві до 1711 р. – коли чергове 

погіршення відносин між Росією та Портою унеможливило перебування шведських вояків на 

території південних міст (окрім українських фортець, 795 шведів працювали в придонських містах, 

Азові та Таганрозі) [292, с. 91]. До цього могли додатися скарги місцевого населення, на плечі 

котрого хоча б частково лягала відповідальність за забезпечення полонених [215, с. 236; 292, с. 91]. У 

всілякому випадку, в реєстрах, пов’язаних з добудовою Печерської фортеці в 1715 та 1726 рр., 

шведи вже не згадуються [129, арк. 32; 144, арк. 1; 456, с. 20–28]. 
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Висновки до розділу  

На тлі значних історичних зрушень та посиленої російської політико-

економічної експансії на українські території, розпочатого після завершення 

першого етапу Північної війни, в якості одного з результатів даних процесів 

відбувалося виникнення нових архітектурних об’єктів. Проаналізувавши та 

структурувавши наведені дані, можна зробити ряд висновків відносно загальної 

картини їх формування на територіях, котрих торкнулася діяльність російських 

вельмож петровського часу, а особливо – князя О. Меншикова.  

Найбільш виразними ознаками часу можна вважати нерухомі пам’ятки, у той 

час як рухомі допомагають доповнити всезагальну картину додатково 

інформативними штрихами. Нерухомі пам’ятки, що проходили свій еволюційний 

шлях на тлі складання земельних володінь князя Меншикова, можна розподілити за 

містами та різним значенням, яке вони мали у межах діяльності князя:  

- Міста Почеп та Олександрополь, що належали князю Меншикову, становили 

важливу складову економічної потуги його володінь, а також мали стати ядром 

майбутнього сепаратного князівства. Усе це справляло помітний вплив на будівничі 

процеси.  

- Мглин і Ямпіль, розглянуті у дисертації з точки зору пам’яткознавства, 

посідали серед земельних володінь Меншикова те ж само місце, що і приєднані до 

них пізніше Короп та Батурин, а також Полонне і Межиріч на території 

Правобережжя. Це були міста, будівничі процеси в яких відбувалися меншими 

темпами, до того ж, частину з них було інтегровано до княжого землеволодіння 

незадовго до опали Меншикова, і суттєві зрушення там так і не було розпочато.  

- Погар – місто, що не входило до власності Меншикова, проте, завдяки 

розташуванню його, торкнулися процеси Почепського межування.  

- Київ – полкове та губернське місто, що не підлягало управлінню 

Меншиковим безпосередньо. Проте у якості столичного губернатора він постійно 

втручався у київські справи, часто перевищуючи свої повноваження.  

Також огляд міст, де у зв’язку з діяльністю державних діячів з оточення 

Петра І складалися ті чи інші містобудівні комплекси, фортифікаційні системи, 
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пам’ятки сакрального та світського характеру тощо, робить можливим більш 

узагальнююче регіональне окреслення проблематики. Серед основних досліджених 

регіонів виділяємо такі: 

- Стародубщина. Сюди відносяться розглянуті пам’ятки Почепа, зникле місто 

Олександрополь, район Почепщини, міста Мглин та Погар.  

- Ніжинщина. Її представлено містом Ямпіль та його околицями, що нині 

являють собою природничу пам’ятку – заповідне урочище.  

- Київщина. Тут увага концентрується на самому Києві й, передусім – його 

укріпленні в роки Північної війни, адже саме цей процес став найбільш характерним 

та вирішальним для існування міста в окресленому хронологічному проміжку.  

Основною з особливостей розглянутих пам’яток є їх неоднорідність та 

різноплановість, що вимагає їхнє подальше класифікування та дослідження у рамках 

відповідної системи.  
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РОЗДІЛ IV. 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

У дослідженні розмежовано використання термінів «об’єкт культурної 

спадщини» та «пам’ятка». Більша частина об’єктів, досліджених у дисертації, є 

об’єктами культурної спадщини (згідно правовому визначенню) [260], і поки що не 

мають офіційного статусу та не є достатньо дослідженими, щоб називатимя 

пам’ятками у вичерпному значенні цього терміну. Визначення «об'єкт культурної 

спадщини» вжито нами у більш узагальненому контексті, ніж визначення 

«пам’ятка».  

Вживати термін «памятка» можна в контексті Києва, адже об’єкти, 

розташовані на території цього міста і розглянуті у дисертації, є найкраще 

збереженими та дослідженими серед перерахованих, і мають офіційний 

пам’яткоохоронний статус. Серед об’єктів у вибірці лише їх належність до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України впливає на існування в сучасних 

реаліях. Тож, решту відносимо до об’єктів культурної спадщини, окреслюючи їх 

інформативний потенціал, можливість набування статусу пам’яток в науковому та 

правовому вимірах та гостру необхідність подальшого вивчення.  

 

4.1. Окремі аспекти пам’яткоохоронної справи в Україні та Російській 

Федерації та наукова класифікація об’єктів культурної спадщини петровської 

доби на українських теренах 

Для всебічного оцінювання стану, в якому нині перебувають досліджувані 

пам’ятки, необхідним є співвіднесення реальної ситуації, що склалася навколо них 

нині, з основними законодавчими засадами, які стосуються пам’яткоохоронної 

справи. А оскільки розглядані об’єкти розподілені між територіями України та РФ, 

коротко окреслимо деякі актуальні проблеми пам’яткоохоронного законодавства 

обох країн, що прямо стосуються досліджених у дисертації об’єктів, їх актуального 

стану та майбутнього. Також у контексті узагальненого порівняння української та 
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російської законодавчої бази пам’яткоохоронної справи варто пам’ятати, що обидві 

ці системи все ще знаходяться у стані розробки та розвитку, та за рядом ознак є 

генетично спорідненими. Тож варто виділити та проаналізувати окремі характерні 

проблеми, які, на нашу думку, є виразними прикладами для оцінки сучасної ситуації 

щодо пам’яткоохоронних законодавчих баз двох країн, стану та положення 

розглянутих у дослідженні об’єктів.  

Правові норми пам’яткоохоронної справи в Україні визначаються 

Конституцією України. Основним законом, що регулює справу охорони історико-

культурної спадщини, є Закон «Про охорону культурної спадщини», прийнятий 8 

червня 2000 р. За офіційним визначенням, він «регулює правові, організаційні, 

соціальні та економічні відносини у сфері охорони культурної спадщини з метою її 

збереження, використання об'єктів культурної спадщини у суспільному житті, 

захисту традиційного характеру середовища в інтересах нинішнього і майбутніх 

поколінь» (Преамбула в редакції Закону № 2245-IV (2245-15) від 16. 12. 2004 р.) 

[260; 359, с. 158]. В основу Закону покладено ряд міжнародних рекомендацій 

ЮНЕСКО («Рекомендація про збереження культурних цінностей, яким загрожує 

небезпека внаслідок проведення громадських чи приватних робіт» від 19. 11. 

1968 р., «Рекомендація про збереження і сучасну роль історичних ансамблів» від 

26.11.1976 р. тощо) [235].  

Пам’ятки, розташовані на території України, що розглядаються у межах 

дослідження, не внесені до Державного реєстру національного культурного 

надбання (хоча вони прямо підпадають під означені його положення), а до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України було внесено лише одну з них. 

Більш того, її охоронний номер та позицію серед інших споріднених за територією 

та типом пам’яток кальковано ще з радянського пам’яткоохоронного законодавства 

(хоча офіційно Закон Української РСР «Про охорону і використання пам'яток історії 

та культури» 1978 р. як і Постанова Верховної Ради Української РСР від 

13.07.1978 р. про порядок введення в дію Закону Української РСР «По охорону і 

використання пам'яток історії та культури» втратили свою чинність ще 2000 р. з 

прийняттям Закону України «Про охорону культурної спадщини») [260; 261].  
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Тож у межах даних правових засад хоча б якийсь офіційний статус мають:  

- Земляні укріплення цитаделі Київської фортеці з бастіонами (Печерська 

фортеця у Києві) між вулицями І. Мазепи, Суворова, Лейпцизькою, Панфіловців, 

Цитадельною, Наводницькою, Новонаводницькою та Дніпровським узвозом – 

постановою Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 № 442 (див. також постанову 

Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 929) внесено до пам’яток архітектури 

та містобудування національного значення, охоронний № 260069-Н (попередній – 

867/1).  

- Урочище Кремлянська дача (Ямпіль Сумської області) – внесено до 

природно-заповідного фонду України 1970 р. [398]. Дану пам’ятку так і не було 

включено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у категорії 

історичного ландшафту.  

Російське ж законодавство, зокрема, виражене в Основах законодавства РФ 

про культуру, розглядає поняття культурної цінності та пам’ятки у підкреслено 

широкому узагальненому сенсі. Частково підхід до включення до цього досить 

розмитого переліку пам’яток обгрунтовується з точки зору положень Конвенції 

ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.). У 

відповідності до конституційних засад, кожен громадянин має бути причетним до 

збереження культурної спадщини задля того, щоб мати право і можливість 

долучатися до її плодів. Такий підхід в ідеальному прояві має на увазі широкий 

спектр аспектів публічно-правового регулювання збереження культурних цінностей 

у цілому, і зокрема, пам’яткоохоронної діяльності. 3 пункт посилається на 

Декларацію принципів міжнародного культурного співробітництва, прийняту XIV 

сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО 4 листопада 1966 р. Звісно, у 

прикладному сенсі дані положення вимагають набагато більшої конкретизації та 

більших можливостей для реального втілення.  

Пам’ятки історії та культури РФ (об’єкти культурної спадщини, згідно з 

законодавством), аналогічно до українського прикладу, вносяться до Єдиного 

державного реєстру об’єктів культурної спадщини народів РФ та державного обліку 

об’єктів, що мають ознаки об’єкта культурної спадщини (за Федеральним законом 
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від 22. 10. 2014 №315-ФЗ) [249]. Як і його український аналог, реєстр включає в себе 

основну описову інформацію щодо об’єктів культурної спадщини та іноді – 

охоронні зони, що відносяться до них.  

З розгляданих нами пам’яток, розташованих переважно на території сучасної 

Брянської області РФ, далеко не всі було зараховано до цього реєстру. Ось лише ті з 

них, що мають офіційний статус об’єкта культурної спадщини: 

- Верхній сад (сучасна назва частини цієї території – Парк культури та 

відпочинку міста Почепа) – пам’ятка природи місцевого значення, охоронний 

№ 3220204 (Брянська область РФ).  

- Палати Мазепи (палати Осипа Старцева) – згідно з Постановою Ради 

Міністрів РСФСР від 30. 08. 1960 р., пам’ятка республіканського значення, 

охоронний №1327 (Курська область РФ). 

Рештки міста Олександрополь, місця, де розташовувалися палацові комплекси 

у Почепі, залишки фортифікацій Мглина не мають офіційного статусу пам’ятки. На 

території міста Почеп до реєстру внесено всього дві пам’ятки архітектури: 

Воскресенську та Іллінську церкви. Навколо Мглина у реєстрі перебувають тільки 

братські могили часів Другої світової війни, у межах Погару офіційно затверджених 

у такому статусі пам’яток взагалі немає. Звісно, про охорону культурних шарів 

історичних центрів цих міст навіть не йдеться [249].  

До проблемних питань, пов’язаних з охороною пам’яток на територіях 

російських урбанізаційних центрів, відносимо й суттєве звуження у 2010 р. списку 

історичних міст та поселень РФ. Якщо порівнювати редакції 2002 та 2010 рр., можна 

дійти висновку, що кількість населених пунктів, що мають історичне значення, а 

відповідно – і пам’яток на їх території зменшилася у понад 10 разів (2010 р. наказом 

міністра культури РФ вже існуючий список історичних поселень федерального та 

регіонального значення було скорочено з 478 до 41 пункту, причому до нового 

списку не ввійшли визначні містобудівні комплекси таких міст як Москва, 

Новгород, Переславль-Заліський тощо). Стосовно населених пунктів, студійованих 

у дисертації – 2010 р. зі списку було прибрано Почеп та Мглин, відповідно, за 

останні 8 років їхній статус і як міст, де знаходяться важливі історико-культурні 
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об’єкти, і як локацій, що мають значний туристичний потенціал, суттєво погіршився 

[369]. Перепоною для повторного включення пам’яток містобудування Почепа та 

Мглина до реєстру історичних поселень може стати їхня недостатня збереженість та 

дослідженість, отже – формується замкнене коло проблем. До того ж, порядок 

включення до списку було ускладнено настільки, що говорити про реальну, а не 

теоретичну можливість внесення до нього пам’яток міст на зразок Почепа не 

доводиться.  

До найбільш нагальних проблемних сфер охорони пам’яток українсько-

російського порубіжжя, недостатньо однозначно висвітлених у законодавствах обох 

країн відносимо збереження об’єктів історико-культурної спадщини на 

прикордонних землях в умовах військового протистояння. Ситуації навколо 

бойових дій на Донбасі, анексії Криму та пам’яток, які опинилися на тимчасово 

окупованих територіях або ж у зоні проведення військових операцій, починаючи з 

2014 р., приділяється значна увага як наукової спільноти, так і ЗМІ, та це – далеко не 

єдині українські державні чи етнічні території, які зазнають небезпеки для своєї 

культурної спадщини внаслідок ескалації військово-політичного напруження між 

ворогуючими державами.  

Якщо території на зразок Криму чи Донбасу страждають, передусім, через 

проведення військових операцій, то українсько-російське порубіжжя, досліджене у 

дисертації, піддається дещо іншим, опосередкованим ризикам. По відношенню до 

зазначених прикордонних областей майже не розробляється методика охорони 

пам’яток в умовах політичного та військового конфлікту. Більш того, на тлі більш 

гострих проблем значно знижується й без того невисокий рівень суспільної уваги до 

історико-культурної спадщини зазначених районів. Очевидно, що подальше 

посилення напруження унеможливлює не тільки формування важелів уніфікованого 

законодавчого регулювання памяткоохоронної справи стосовно прикордоння, а й 

стагнує розвиток туристичної галузі даних регіонів.  

Значно ускладнює збереження пам’яток, розкиданих суміжними територіями 

двох держав, і недостатня пропрацьованість нормативної бази та порядку включення 

об’єктів історико-культурної спадщини до державних реєстрів. Одним і тим же 
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пам’яткам можуть присвоюватися різні номери у межах різних категорій 

(археологія, історія, архітектура). Подекуди це створює враження збільшення їх 

кількості, проте практично це не відповідає дійсності. Найгірше структуровано 

порядок обліку пам’яток містобудування й архітектури, а також садово-паркового 

мистецтва і ландшафту, що прямо стосується об’єктів, розглянутих у дисертації. В 

результаті це явище породжує непотрібні дублювання та множення номерів, 

однобоких характеристик тощо. Це потрібно враховувати у разі присвоєння місць у 

реєстрі пам’яткам, які ще не внесено до нього. У випадку присвоєння їм відповідних 

номерів, невідомо, як саме можливо буде внести їх до меж зазначених категорій  

[177, с. 331–348].  

Дослідження будь-яких об’єктів історико-культурної спадщини, розташованих 

на території чи то України, чи то Росії, значно полегшується з допомогою сучасної 

методики картографування (наприклад, високо деталізованої аерофотозйомки), 

нанесення позначками на супутникові мапи Google. Це дозволяє бажаючим не 

тільки легко знаходити та локалізовувати пам’ятки та групи пам’яток за 

географічним принципом (відбираючи за регіонами й областями, прив’язуючи до 

географічних об’єктів, міст тощо), а й складати наочне враження про взаємне їхнє 

розташування і статус. Наявність супутникових фото самих об’єктів історико-

культурної спадщини та локації, де вони знаходяться, а також їх періодичне 

поновлення, дає змогу відслідковувати, фіксувати, а отже – додатково контролювати 

зміни в їх стані. На сайті Міністерства культури РФ вже є подібна функція: пам’ятки 

можливо віднаходити та сортувати автоматично за областями та регіонами (а ще – 

номером в реєстрі, конкретною адресою, видом чи категорією, приналежністю до 

ЮНЕСКО тощо) та відразу бачити позначеними на супутниковій карті. Звісно, на 

неї нанесено ще далеко не всі пам’ятки, включені до Єдиного державного реєстру 

об’єктів культурної спадщини народів РФ, проте цей процес поступово рухається 

[249]. На жаль, у випадку України детальне уніфіковане картографування місць 

розташування об’єктів історико-культурної спадщини ще не розпочалося.  

Для системного розгляду, подальшого дослідження та збереження пам’яток 

петровської доби на теренах України також потрібно вписати їх до певних 
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класифікаційних схем за основними ознаками, категоріями, типами та видами. Це 

дозволить якнайкраще зрозуміти їх специфіку та місце серед інших подібних 

об’єктів. Як зазначив дослідник С. Руденко, посилаючись на праці М. Кондакова та 

визначення, сформульовані класичною радянською наукою, «правильно складена 

класифікація є орієнтиром у дослідницькій діяльності, основою для узагальнюючих 

висновків і прогнозів» [394, с. 292]. 

Водночас проблема класифікації пам’яток історії та культури (рухомих та 

нерухомих, а також у межах типологічних підрозділів) є досить гострою та досі 

перебуває у стані розробки, адже жодна з класифікацій не може бути всеохопною та 

універсальною. У різний час, починаючи з імперських часів (1869 р., у зв’язку з 

діяльністю Московського археологічного товариства та написанням закону про 

охорону пам’яток давнини Російської імперії), розроблялися різноманітні 

класифікаційні схеми, покликані внутрішньо структурувати поняття «пам’ятка», 

виділити серед численних об’єктів історико-культурної спадщини окремі категорії, 

типи та види. У різний час пам’ятки, досліджені у дисертації (та аналогічні їм за 

часом виникнення, первинними функціями, ознаками тощо), включалися та могли б 

бути включені до різних класифікацій, що орієнтувалися на різні критерії. Так, в 

імперську добу превалював підхід до поділу пам’яток на категорії за їх належністю 

до того чи іншого виду мистецтва (архітектура, живопис, писемність тощо), у ранню 

радянську епоху на перші позиції було висунуто суто утилітарний підхід, що 

акцентувався на «корисності» пам’ятки для держави. Пізніше основним критерієм 

для класифікації пам’яток стала їх цінність у якості виразників мистецько-

культурних досягнень [210, с. 95–97]. У 1978 р. класифікаційні засади щодо 

пам’яток історії та культури було затверджено у Законі Української РСР «Про 

охорону та використання пам’яток історії та культури» [261]. Після 1972 р., коли 

Конвенцією ЮНЕСКО було остаточно зафіксовано та введено до обігу серед 

науковців поняття «культурна спадщина», та 1988 р., коли Конвенцію було 

ратифіковано Радянським Союзом, пам’ятки почали розглядатися з оновлених, 

більш універсальних та широких позицій – як об’єкти, котрим притаманна і наукова, 

і суспільна цінність. З такої точки зору пам’ятки петровської доби, поряд з іншими, і 
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розглядаються, починаючи з 90-х рр. ХХ ст. [266, с. 8]. Флорентійська хартія 1981 р. 

(стаття 1) розробила поняття історичного саду, досить важливе для нашого 

дослідження, де розглядаються пам’ятки на кшталт Верхнього саду у Почепі [266, с. 

12].  

Стосовно ж загалу пам’яток, розгляданих у даному дослідженні – вони є 

досить різноманітними за рядом своїх ознак, типів та видів, а також проявів у якості 

історичного та соціокультурного явища, і часто об’єднуються в основному своїм 

походженням та історичними зв’язками з певними подіями чи постатями, що 

додатково утруднює процес їх уніфікації чи розташування у рамках тих чи інших 

умовних схем. При цьому всі вони відносяться до матеріальної культурної 

спадщини.  

Виходячи з положень Закону України «Про охорону культурної спадщини» 

(далі – Закону), всі означені пам’ятки, безсумнівно, є об’єктами культурної 

спадщини – у тому сенсі, в якому це визначення подано у 1 статті 1 розділу Закону 

[235]. На нашу думку, досліджувані пам’ятки (визначні місця, споруди, комплекси 

споруд та частини ансамблів, а також території навколо них, чи такі, де колись 

перебували споруди; сюди ж відносимо не численні, проте – примітні пам’ятки 

природні та природно-антропогенні), не зважаючи на той факт, що більша половина 

з них не перебуває на державному обліку (і за законодавством України не є суто 

пам’ятками культурної спадщини), мають усі вищезгадані ознаки об’єктів 

культурної спадщини.  

Майже всі згадані у дослідженні пам’ятки відносяться до нерухомих 

(рухомими об’єктами, що відносяться до деяких з них, могли би стати зразки 

церковного шитва, принесені представниками російської та української правлячої 

еліти в дар храмовим ризницям, наприклад – Успенського собору Печерської Лаври) 

[235]. 

За типологічною класифікацією, поданою у Законі (розділ 1, стаття 2), 

досліджені пам’ятки можна віднести до кількох типів:  

- споруди (витвори). Особливо важливим у нашому випадку є вказання не 

тільки на формальний вигляд та структуру таких об’єктів, а й на їх прямий зв'язок з 
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визначними історичними подіями, що зумовили їх появу чи трансформації, та 

історичними особами, які мали до них те чи інше відношення. До цього типу 

відносимо цитадель Київської фортеці (Печерську фортецю), фортецю Вали у 

Почепі.  

- Комплекси (ансамблі). Сюди відносимо: цитадель Київської фортеці 

(Печерську фортецю). Після проведення ряду необхідних дослідницьких, 

консерваційних та рекреаційних заходів до даного типу можна було б віднести 

залишки міста Олександрополь, залишки палацових та садово-паркових комплексів 

у Почепі.  

- Визначні місця. До цього типу так чи інакше відносимо всі розглядані 

пам’ятки.  

За видовою класифікацією, поданою там само, розглядані пам’ятки можно з 

певною часткою умовності віднести до таких видів: 

- Археологічні. Даний вид є найбільш умовним для пам’яток, досліджуваних у 

дисертації, адже у межах більшості з них не було проведено повноцінних 

археологічних досліджень. За умов проведення таких досліджень сюди можна було 

б віднести орієнтовно позначену територію міста Олександрополь, культурні шари 

Мглина, Погару, Ямполя.  

- Історичні. До визначних місць, пов’язаних зі значущими подіями з історії та 

діяльністю видатних осіб, відносимо всі зазначені пам’ятки.  

- Об'єкти архітектури. Сюди можна віднести згадані побіжно палати Мазепи 

(Осипа Старцева) у селі Іванівське.  

- Об'єкти містобудування. До цього виду відносимо містобудівний простір 

навколо Печерської фортеці, центр міста Почепа зі значною частиною Верхнього 

парку.  

- Об'єкти садово-паркового мистецтва. Це – Верхній парк у Почепі.  

- Ландшафтні – природні території, які мають історичну цінність. Сюди 

відносимо урочище Креплянська дача на околиці Ямполя.  

Наразі дана класифікація є найбільш широко застосовуваною у 

пам’яткознавчих студіях та пам’яткоохоронній діяльності.  
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Оскільки у роботі розглянуті пам’ятки розмежовані між територіями України 

та РФ, вважаємо за доцільне навести також класифікацію об’єктів культурної 

спадщини, прийняту законодавством РФ. У порівнянні з розподіленням на категорії, 

види та типи, зафіксованим у Законі України, російський варіант є набагато менш 

деталізованим. Визначення об’єкту культурної спадщини було також подано у 

попередньому підрозділі, тому зосередимо увагу безпосередньо на 

класифікаційному розподілі.  

Отже, російське право (федеральний Закон «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», стаття 

3) розподіляє пам’ятки на такі види: 

- Памятники. 

- Ансамбли.  

- Достопримечательные места. У редакції Закону від 22. 10. 2014 р. 

позначено окремим пунктом, що визначні місця – більш широке поняття, ніж 

пам’ятки та їх об’єднання в ансамблі.  

Виходячи з цієї класифікації, бачимо, що всі пам’ятки, розглядані нами на 

території сучасної РФ, можуть бути включені до будь-якої з трьох категорій, а з 

урахуванням узагальненності поняття «визначного місця», поєднання в його межах 

понять пам’яток людської діяльності та природи – і до двох одночасно. Деякі 

категорії співпадають з тими, що містяться у межах українського 

пам’яткоохоронного законодавства. 

Стаття 59 того само Закону формулює ще одну категорію пам’яток, до якої 

можемо віднести кілька об’єктів, досліджених у дисертації (в сутності – усі 

містобудівні ансамблі та їх залишки). Це – історичне поселення. Дана категорія має 

певну спільність з пам’ятками містобудування, зазначеними в українському 

законодавстві. Та в російському законодавстві згадану категорію не включено до 

загальної класифікації, а виділено в окремій статті Закону поряд з історико-

культурними заповідниками [249].  

Та переносити юридичну термінологію на суто наукові питання не є 

коректним через різницю в меті створення класифікаційних схем у законодавчій 
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площині та площині наукових студій [393, с. 297]. Тож, окрім правових, існують 

різнопланові спроби класифікувати пам’ятки як цілісне явище з боку численних 

дослідників теорії та практики пам’яткознавства. Серед них – В. Дубровський, 

П. Боярський, С. Заремба, Е. Піскова, Л. Федорова, Л. Гріффен, О. Титова, 

С. Руденко та багато інших.  

За розподілом В. Дубровським пам’яток на «музейні» та «немузейні» (що за 

фактом синонімічно рухомим та нерухомим пам’яткам) усі досліджувані об’єкти є 

немузейними, проте частина з них піддавалася музеєфікації. Оскільки Дубровський 

споріднював археологічні пам’ятки з так званими передісторичними, відносячи їх до 

спільної категорії, за даною класифікацією пам’ятки петровської епохи на етнічних 

теренах України, що відносяться щонайдалі до кінця XVII ст., відносимо до 

будівельних, архітектурних. Природні пам’ятки не були виділені Дубровським до 

окремої категорії. Позамузейні пам’ятки Дубровський поділяв на археологічні, 

архітектурно-будівельні, меморіальні (у реаліях радянського часу – «історико-

революційні») [240, с. 123; 352, с. 152].  

Виходячи з принципу розподілу рухомих та нерухомих пам’яток 

(ототожнених з музейними) за технологічними особливостями, збереженістю як 

мірилом автентичності та регіональною значущістю, П. Боярський виокремлював 

законсервовані, відреставровані та реконструйовані пам’ятки. Як бачимо, за даними 

критеріями розташувати досліджувані об’єкти у межах класифікації доволі важко, 

адже вона не передбачає включення пам’яток, що зовсім не досліджувалися, 

досліджувалися частково або такі, на яких проводилися окремі, не систематичні 

розвідки [193, с. 8–31]. З огляду на цей варіант класифікації, серед розглянутих 

пам’яток є такі, котрі взагалі неможливо віднести до жодного з видів – так, фортецю 

Вали у Почепі ніколи не було законсервовано у результаті археологічних 

досліджень, але реставрацій та реконструкцій так само не проводилося. Важко 

сказати щось конкретне про пам’ятки, за станом збереженості подібні до 

Олександрополя чи культурних шарів кількох історичних міст.  

С. Заремба поділяв пам’ятки на рухомі та нерухомі. До останніх ним було 

віднесено пам’ятки архітектури та містобудування, монументального мистецтва, 
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історії, археології, некрополістики, що знаходяться просто неба. Наступний розподіл 

пам’яток включає в себе 4 види: історії, археології, містобудування і архітектури, 

мистецтва. До пам’яток історії дослідник включив: споруди, будинки, пам’ятні 

місця і предмети, пов’язані з визначними історичними подіями в житті народу, 

визвольної боротьби, розвитком суспільства і держави, науки і техніки, культури, 

побуту, з життям і діяльністю державних діячів тощо [266, с. 8–9]. Пам’ятками 

археології Заремба вважав городища, кургани, вали, залишки стародавніх поселень, 

укріплень, виробництв, каналів, шляхів, місця стародавніх поховань, кам’яні 

скульптури, знаряддя праці, ділянки історичного культурного шару стародавніх 

населених пунктів тощо. До пам’яток містобудування та архітектури, згідно з даною 

класифікацією, відносяться архітектурні ансамблі та комплекси, історичні квартали, 

центри, площі, вулиці, залишки стародавнього планування і забудова населених 

пунктів, споруди культової, цивільної, промислової, військової архітектури, 

народного зодчества тощо [266, с. 10–11]. 

У межах даної класифікаційної структури, запропонованої С. Зарембою, 

розглядані пам’ятки також займають місце одразу у кількох категоріях. До того ж, 

доволі складно розрізнити у рамках пам’яток історії такі поняття як вали і 

укріплення – у тому числі і стосовно досліджених залишків фортифікаційних споруд 

Києва та Почепа. У свою чергу, всі ці пам’ятки мають свій культурний шар, тож, за 

Зарембою, можуть вважатися і об’єктами археологічної спадщини. З огляду на 

присутність у категорії пам’яток архітектури та містобудування такого пункту як 

залишки стародавнього планування, сюди можна віднести рештки Олександрополя, 

а за пунктом, що позначив історичні ландшафти – і Кремлянську дачу. У цьому 

контексті дослідник звернув увагу на взаємодію історичного середовища з 

природою та ландшафтом [266, с. 11]. 

Дещо інших поглядів на питання класифікації матеріальних об’єктів історико-

культурної спадщини дотримується Л. Гріффен. В основі його підходу – поняття 

функціональності та функціональних зв’язків артефактів, створених суспільством. 

До визначення нерухомих пам’яток Гріффеном було додано поняття масштабності. 

Втім основною рисою, притаманною нерухомій пам’ятці, автор вбачає її історичні 
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зв’язки з навколишнім середовищем та його контекстом [226, с. 18; 227, с. 25–30]. 

Нерухомі пам’ятки, згідно з даною класифікацією, поділяються на ландшафт (або, з 

огляду на меморіальне його значення – визначне місце), комплекс та споруду. За 

ступенем втручання людини ландшафт може бути природнім, антропогенним або 

індустріальним. Також ландшафт може бути меморіальним (тобто, пов’язаним з 

певними примітними історичними подіями), повсякденним (таким, що відображає 

буденне існування тих чи інших соціальних груп), виробничим (таким, що 

представляє результати виробничої діяльності).  

Відмітивши можливості перетину кількох гілок класифікації, вчений зазначив 

також поняття пам’ятки-символа, знаку, що символізує в абстрактному сенсі певну 

подію чи ідеологему. Сюди автор відносить некрополістичні пам’ятки та пам’ятні 

знаки [226, с. 20, 22; 228, с. 34–38]. 

Комплекс за Л. Гріффеном – це результати діяльності людини, що 

сприймаються в якості цілісної системи. Вони є співвідносно локалізованими та 

зафіксованими у просторі і взагалі сприймаються як цілісна нерухома пам’ятка. 

Споруда сама по собі відповідає умовам, притаманним для існування окремої 

пам’ятки [226, с. 19]. За класифікацією Л. Гріффена, варто звернути увагу на 

поняття ансамблю та ландшафту (в особливості – повсякденним та виробничим, 

який у перспективі може набути рис меморіального у Почепі, Мглині, Ямполі тощо).  

Пам’ятки історії та особливості їх класифікації розглянули у своїх 

дослідженнях Е. Піскова та Л. Федорова (у межах роботи над «Зводом пам’яток 

історії та культури України»). Серед іншого, вони відмітили, що однією з причин 

недостатньої ефективності діючого пам’яткоохоронного законодавства України є 

слабка розробленість науково-теоретичної бази, понятійно-термінологічного 

апарату, відсутність уніфікації дефініцій окремих різновидів пам’яток, наукових 

критеріїв їх оцінювання та відбору для взяття під державну охорону. Також, 

авторами було відмічено надзвичайну широту та певним чином абстрактність 

поняття історичної пам’ятки [359, с. 150–152, 156]. Погоджуючись з твердженням 

В. Єгорова, що кожен вид пам’яток в хронологічному аспекті належить до пам’яток 

історії, автори розширяють його, зазначаючи, що при тому, що у широкому сенсі 
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пам’ятки культури є пам’ятками історії, то зворотній прямий зв'язок далеко не 

завжди є доцільним [359, с. 150–152]. 

Маючи на увазі розробки П. Боярського, автори виділяють екологічний 

критерій класифікування нерухомих пам’яток, заснований на взаємодії людини з 

оточуючим середовищем, що, як уже зазначалося, є важливим для нашого 

дослідження. Ще одним примітним та загальним для усіх нерухомих пам’яток є 

хронологічний критерій (нині не оперуючий часовими обмеженнями відносно 

визначення цінності пам’ятки). Також автори говорять про такі принципи 

класифікації: за змістом зосередженості в об’єктах інформації, за формально-

типологічними ознаками носіїв цієї іформації. За типами нерухомі пам’ятки 

поділяються Пісковою та Федоровою на такі: будинки (будівлі) різних призначень, 

інженерно-технічні і виробничі споруди, об’єкти природи, пам’ятні місця, 

поховання. За змістовними параметрами нерухомі пам’ятки історії групуються у 

межах такого розподілу: пам’ятки державного устрою та суспільно-економічного 

ладу, громадсько-політичного життя, соціальних і національно-визвольних рухів, 

воєнної та військової історії, виробництва і техніки, науки, освіти та культури, 

релігійного та церковного життя [359, с. 165–168]. За категорійністю автори 

вважають доцільним розподілити пам’ятки не на дві (державного і місцевого 

значення), а на три категорії обліку, додавши пам’ятки світового значення згідно з 

нормами визначення всесвітньої спадщини ЮНЕСКО [359, с. 170]. Тож, за 

наведеними класифікаціями серед досліджуваних нами пам’яток можна виділити ті, 

що підпадають під визначення і типу, і змістовних параметрів, убираючи до себе 

кілька пунктів з кожної категорії: цитадель Київської фортеці частково є 

комплексом будівель різного призначення, інженерно-технічною спорудою і, без 

сумніву, пам’ятним місцем. Водночас її можна охарактеризувати в якості пам’ятки 

державного устрою та суспільно-економічного ладу, політичного життя, військової 

історії, техніки, а з урахуванням місця розташування – і пам’яткою релігійного 

життя.  

Намагаючись розташувати досліджувані пам’ятки у межах певних 

класифікаційних схем та побудов, варто також мати на увазі деякі більш 
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вузькоспеціалізовані класифікації, розроблені, для прикладу, виключно для 

пам’яток археології. Так, Б. Фаган класифікував їх за археологічним контекстом, 

змістом артефактів, географічним положенням, пов’язаним із функціональним 

призначенням [442, с. 159]. О. Амальрік та О. Монгайт розподіляли пам’ятки 

археології за змістом та призначенням: гірські промисли та майстерні, святилища, 

печери, гідротехнічні споруди, поля землеробства, дороги, укріплені лінії, 

петрогліфи, окремі знахідки [166, с. 144]. О. Мартинов і Я. Шер виділяли 8 типів: 

поселення, поховання, пам’ятки виробничої діяльності, скарби, архітектурні 

пам’ятки, пам’ятки образотворчого мистецтва, кам’яні скульптури й петрогліфи, 

підводні пам’ятки. Аналогічним чином сформулювала класифікацію Д. Лавецька 

[320, с. 5–13].  

О. Титова та Г. Івакін, розробляючи проблематику критеріїв визначення та 

класифікації пам’яток археології, розглядають поняття речових пам’яток, під якими 

слід розуміти об’єкти історичного минулого незалежно від ступеня їхньої 

збереженості, матеріалу, побутового або художнього призначення. Виходячи з 

цього, область археологічного джерела виявляється надзвичайно різноманітною та 

широкою [427, с. 71]. Також учені відмічають, що через специфіку археологічної 

пам’ятки, що далеко не завжди є збереженою у достатній мірі, часто доходить до 

нашого часу у порушеному вигляді або взагалі відображається лише у польовій 

документації, її повноцінне фізичне існування не обов’язково є запорукою 

інформативності та перебування у статусі пам’ятки. Так само складним і спірним є 

питання щодо того, чи вважати пам’ятки нового та новітнього часу об’єктами 

археологічної спадщини: автори слушно вважають, що підхід, який заганяє 

археологію у жорсткі рамки дописемної та стародавньої історії людства, значно 

застарів [427, с. 71–72]. Усі наведені твердження є важливими для розгляданої 

проблематики, адже пам’ятки, що потенційно можуть становити цінність для 

археологічного дослідження, є досить мало збереженими і відносяться до XVIII ст. 

Провідним принципом класифікації археологічних пам’яток зазначено 

функціональний та хронологічний. Головним типом автори вважають поселення, 

поділяючи їх на укріплені та неукріплені. До неукріплених належать стійбища, 
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селища, городища, торгово-ремісничі поселення (деякі з цих визначень можуть 

змінюватися у залежності від контексту розгляданих епох, наприклад, для початку 

XVIII ст. доцільними визначеннями є село, погост, слобода, сельво тощо). Укріплені 

поселення поділяються на городища, міста і замки, до яких прилягає поняття 

фортець. Окремо автори розглядають такі пам’ятки як культурний шар, поховання. 

Наступним видом археологічних пам’яток є культові об’єкти. В окремі групи 

виділено культові та виробничі пам’ятки, а також мистецькі та епіграфічні [427, 

с. 73–81]. Більшість пам’яток, досліджуваних у дисертації, так чи інакше мають 

стосунок до розвитку міських центрів, що є характерною рисою для епохи реформ 

Петра І та діяльності його сподвижників. Тож, актуальними для нас є визначення 

укріплених, торгівельно-ремісничих поселень, міст, фортець. Та не варто випускати 

з поля зору і поняття селищ (для прикладу, не розглядаючи залишки деяких крупних 

поселень такого типу навколо Почепа, ми все ж акцентували увагу на їх історії та 

динаміці забудови задля якомога ширшого розкриття проблематики формування 

вотчин князя Меншикова). 

Загалом класифікацій археологічної спадщини існує досить багато. Окрім вже 

зазначених дослідників до розробки питання залучалися В. Бочкарьов, Г. Федоров-

Давидов, Л. Клейн (який, зокрема, запропонував окремим видом виділити міста, що 

загинули) [288, с. 113]. За умов провадження археологічних досліджень ряду 

зазначених у дисертації об’єктів деякі нюанси згаданих класифікацій можуть бути у 

нагоді.  

І. Кирьянов, серед інших вже згаданих дослідників (Л. Гріффен), запропонував 

поділяти пам’ятки історії та культури на «пам’ятки-оригінали» та «пам’ятки-

символи». Пам’ятка-оригінал – це результат історичної дії, і її нищення веде до 

реальних втрат слідів та залишків значимої для історії події, у той час як пам’ятка-

символ є позначенням, що виникло уже після того, як відбулася подія, іноді – через 

багато років. Вона може бути покращена, змінена, перенесена на інше місце, не 

завдаючи такої шкоди історичному середовищу. М. Кулемзін, продовжуючи 

дискусію, оперував досить приблизними поняттями на зразок «істинної інформації», 

яку людина може черпати, знайомлячись з «пам’яткою-оригіналом», що й відрізняє 
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об’єкт, який мав прямий стосунок до історичної події, від об’єкта суто 

мнемонічного характеру, що завжди несе неправдиву інформацію. І. Михайлівський 

запропонував, на нашу думку, більш виважений розподіл, назвавши зазначені види 

пам’яток «навмисними» та «ненавмисними» [287, с. 5–7; 304, с. 83–84; 326, с. 24]. 

Виходячи з таких варіантів класифікації, зазначимо, що з часом навіть саморобні, 

аматорські позначки на місці, де розташовувався Олександрополь, можуть стати 

самостійними пам’ятками, котрі однак все одно відсилатимуть глядача до 

початкових історичних подій.  

Як бачимо, розглядані пам’ятки неможливо класифікувати таким чином, щоб 

кожна окрема категорія виключала решту (принаймні, це є складним завданням у 

рамках існуючих варіативних класифікаційних поділів, що оперують тими чи 

іншими ознаками в якості визначальних для виділення категорій, типів та видів). 

Одні й ті само пам’ятки з наведених у дослідженні так чи інакше потрапляють у 

межі кількох категоріальних підрозділів одночасно, що відбувається поза 

залежністю від узагальненості пропонованих класифікацій. Звісно, варто також 

відмітити умовність будь-яких існуючих класифікацій, можливість їх внутрішнього 

дроблення та виникнення у значних кількостях за численними критеріями.  

Тож, для того, щоб розташувати розглянуті пам’ятки та обєкти культурної 

спадщини у межах певного розподілу, структурувати їх для зручності наукового 

дослідження, пропонуємо зосередитись на згаданих неодноразово у кількох 

наведених варіантах класифікації нерухомих пам’яток поняттях визначного місця та 

історичного ландшафту. Обидва визначення є досить широкими за можливостями 

вкладання до них тих чи інших сенсів, однак позначають суттєву, на нашу думку, 

ознаку: об’єднання часом досить різноманітних проявів існування культурної 

спадщини, що дійшла до нашого часу з минувшини, спільною територією та 

історичним минулим. Ці визначення є більш широкими, ніж поняття ансамблю чи 

комплексу, адже пам’ятки та об’єкти в їх межах можуть і не бути поєднаними між 

собою безпосередньо. У свою чергу, пам’ятки та об’єкти у межах даних дефініцій 

можна розглядати з акцентуванням на їх зв'язку з визначними історичними подіями 

чи особами (визначне місце), чи з навколишнім середовищем з різним ступенем 
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інтеграції сегменту, зумовленого антропогенними перетвореннями (історичний 

ландшафт).  

Одним з основних критеріїв, котрий, на нашу думку, є придатним для 

визначення типів та видів означених пам’яток, є їх існування та перетворення в 

історичній ретроспективі, співвіднесення з діяльністю історичних постатей та 

подіями з історії України та Росії початку XVIII ст. Другим важлимим аспектом, на 

який слід звернути увагу, формулюючи засади можливої класифікації таких 

різноманітних за своєю сутністю та формою об’єктів, є ступінь збереженості обєкта 

культурної спадщини та його дослідженість. Деякі з розглянутих обєктів 

(наприклад, місце, де знаходився Олександрополь), фактично не існують на рівні 

сучасної денної поверхні і не є дослідженими у задовільній мірі, проте це не 

зменшує їх інформативного потенціалу у перспективі.  

Та все ж зазначимо, що дані підходи не є універсальними, узагальнюючими чи 

придатними для класифікування одних і тих само пам’яток у будь-якому контексті 

наукового чи, тим більше, законодавчого розгляду.  

Таким чином, беручи до уваги як правову, так і ряд наукових класифікаційних 

систем, для дослідження певних пам’яток у зазначеному контексті є необхідним 

постійно мати на увазі саме їх історичну роль та співвіднесення з осібною 

діяльністю тих чи інших персоналій минулого.  
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4.2. Проблеми збереження та використання об’єктів культурної спадщини  

Пам’ятки, розглянуті нами у попередніх розділах та підрозділах у контексті 

історії та етапності їх формування, відношення до поворотних подій в історії 

України та її взаємин з російською державністю, класифікації та систематизації 

даних тощо, окрім інших, мають яскраво виражену соціокультурну функцію. Дана 

функція має бути виразником комунікативного процесу між пам’яткою та соціумом, 

особливо – в непростих геополітичних умовах, у яких перебуває сучасна українська 

держава.  

Дані пам’ятки, що зберігають у собі своєрідний код, є безцінним джерелом 

інформації про події минулого, які, у свою чергу, виразно перегукуються з подіями 

сучасності. Звідси випливає додатковий (окрім безсумнівної історико-культурної 

цінності) фактор необхідності не тільки збереження, консервації та музеєфікації 

розглянутих об’єктів там, де це не було зроблено, старанного підтримання 

функціонування та інтеграції до сучасних умов у тих випадках, коли об’єкт вже 

давно є музеєфікованим, а й популяризації, донесення інформативного потенціалу 

пам’яток до широкого загалу споживачів інформації.  

Зазначені процеси знаходяться у прямій залежності від суспільно-політичної 

ситуації у країні. Ускладнення відносин України з РФ не тільки посилило 

актуалізацію дослідження ряду пам’яток, що відображає ці взаємини у 300-річній 

ретроспективі, а й створило ряд проблем, які становлять певну загрозу такому 

дослідженню, не говорячи вже про об’єктивний аналіз інформації та її 

популяризацію. До основних труднощів систематичного вивчення пам’яток, 

пов’язаних з іменами російських державних діячів на зразок Меншикова, можна 

віднести факт їх розподілу між територіями України та Росії. З урахуванням більш 

ніж несприятливої політичної ситуації, що склалася на сьогоднішній день, це 

становить дійсну проблему, яка поступово неминуче переходить до ідеологічної 

площини.  

На дослідження історії формування наведених пам’яток, передумов їх 

виникнення чи пристосування, змін, внесених до їх стану часом, дуже впливав та 

впливає нині одіозний та неоднозначний образ князя Меншикова на тлі сприйняття 
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українською суспільною думкою загрози від російських імперіалистичних чи 

постімперських претензій. Тим більше, це стосується політичних реалій 

(небезпідставно, саме Меншиков більшою мірою вважався та вважається «катом» 

української державності, навіть порівняно зі сприйняттям у деяких колах особи 

Петра І, див. додатки Г.01 та Г.02). Варто визнати, що князь дійсно зіграв не надто 

позитивну, але помітну роль в історії України. У зв’язку з епізодом Північної війни, 

що увійшов в сучасну українську історіографію як «Батуринська трагедія» 1708 р., 

особа Меншикова в Україні сприймається однозначно негативно, і дана тенденція 

тільки посилилася протягом останнього п’ятиріччя, коли діяльність Петра І у 

сприйнятті української соціальної думки цілком очікувано й тісно переплелася з 

образом російської загрози (тут і далі з цього питання див. додаток Г повністю).  

Та ще більш поскладнює й заплутує ці процеси довга історія формування 

характерного та одіозного образу Меншикова як втілення «нової знаті», що виникла 

в період часом насильницького та неприродного провадження петровських реформ. 

Ще за життя ця людина набула вкрай негативної репутації не тільки серед українців, 

а й серед російських та західноєвропейських сучасників завдяки складному 

характеру, жорстокості та жадібності, а також міцній позиції монаршого фаворита, 

котра викликала несхвалення та заздрощі (Меншиков діяв як беззмінний протягом 

40 років фаворит та соратник царя Петра І). Та це не відкидає факту, що його 

діяльність все ж полишила по собі ряд пам’яток, які нагадували чи нагадують про 

різноманітну активність цієї людини, і є розсіяними Київською та Сумською 

областями України, а також – Брянською та Курською областями РФ. Останні 

адміністративні одиниці, однак, як зазначалося, охоплюють українські етнічні землі 

Стародубщини та Сіверщини.  

Ті ж само особливості в оцінці особи та діяльності Меншикова пізніше 

поширилися на історіографію. Навіть нейтрально налаштовані біографи князя 

зазначали, що він був складною та непопулярною серед народу особистістю, котра, 

окрім державницьких справ, «прославилася» казнокрадством та численними 

політичними інтригами (див. І розділ).  



 175 

Однак серед українських дослідників так і не знайшлося тих, які б 

зацікавилися даним аспектом взаємодії української державності XVIII ст. з 

російським імперіалізмом, утіленим в особах державних діячів, наближених до царя 

Петра І, і тим більше – матеріальною спадщиною, полишеною ними на теренах 

українських етнічних земель. Згадуючи про Меншикова стосовно Гетьманщини, 

дослідники переважно раз по разу повертаються до облоги та взяття Батурина, 

зрідка зацитовуючи деякі пасажі з «Історії Русів», та даний дискурс зазвичай не має 

жодного стосунку до проблематики пам’яткознавства і набуває історичного 

характеру у все більше заполітизованому ключі. Про подібні проблеми, щоправда, з 

наведенням інших прикладів, писали свого часу Е. Піскова та Л. Федорова, 

відмітивши, що ігнорування, «виправлення» або й руйнування джерел, котрими 

являються пам’ятки, веде лише до знищення історичного досвіду попередніх 

поколінь. В якості способу запобігання руйнацій пам’яток, зумовлених 

ідеологічними засадами, вони визначили необхідність розробки науково 

обгрунтованих критеріїв визначення історичної цінності об’єктів та осучаснення 

методології пам’яткознавчого дослідження [359, с. 160]. Погоджуючись з цим, 

додамо, що, на жаль, процес пошуку шляхів до вирішення цієї проблеми досі 

продовжується, у той час як із загостренням українсько-російських відносин 

пам’ятки, що мають відношення до ретроспектив цього політичного вектору, 

перебувають в особливій небезпеці забуття, викривлення інформативного 

потенціалу або й знищення.  

Завадять провадженню новітніх, позбавлених упередженості методів та 

підходів до дослідження даних аспектів російсько-української взаємодії на початку 

XVIII ст. і укорінені як до масової культури, так і до історичної науки стійкі 

міфологеми, що стосуються цілого ряду аспектів петровської епохи (див. додатки).  

Окремо варто торкнутися особливостей процесу пошуку нової інформації 

щодо об’єктів, що розглядаються. А історія значної частини перерахованих вище 

пам’яток є вивченою доволі поверхнево і потребує великих об’ємів наукового 

студіювання у подальшому та перегляду помилкових і застарілих підходів, що є 

такими, значною мірою, якраз через відсутність систематизовано досліджених 



 176 

об’ємів інформації, введеної до загальнонаукового обігу. Це саме стосується і 

пошуку наукових обґрунтувань для реставраційних робіт.  

Відомості про володіння Меншикова, політичні процеси, що протікали на їх 

території, а отже – і про історію формування пам’яток можна почерпнути переважно 

з архівного матеріалу (див. 2 підрозділ І розділу). Такі документи містяться у 

кількох архівних зібраннях, розкиданих територіями України та Росії: Центральний 

державний історичний архів України, м. Київ, Інститут Рукопису Національної 

бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (Київ), Російський Державний архів давніх 

актів (Москва), Відділ писемних джерел Державного історичного музею (Москва), 

Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії Російської академії наук (Петербург) 

тощо. Російські дослідники, що опрацьовували частину вищезгаданих зібрань, не 

мали повного уявлення про матеріали фондів українських архівів. Натомість, 

українські вчені часто не мали змоги обробляти документи з російських архівних 

зібрань у достатніх для всебічного охоплення теми об’ємах. При цьому об’єми не 

дослідженого, не опублікованого або ж просто не залученого до студіювання даної 

теми матеріалу є дуже значними: тільки в архівах Російської Федерації існує 5 

персональних фондів князя О. Меншикова, де у різний час відклалися матеріали з 

його військово-похідної, домової та губернаторської канцелярій, а також особисте 

листування. Це – фонд 314 Відділу писемних джерел Державного історичного 

музею у Москві, фонди 83 та 84 архіву Санкт-Петербурзького Інституту історії 

Російської академії наук, фонд 198 Російського державного архіву давніх актів, 

фонд Меншикова Відділу рукопису Національної бібліотеки. Деякі з цих фондів є 

опрацьованими багатьма дослідниками досить повно (фонд 198 РГАДА), решта досі 

чекає повного опрацювання. Безліч документації, що висвітлює різноманітні 

сторони діяльності Меншикова, міститься і в інших фондах згаданих архівних 

зібрань. Оскільки велику частину перерахованого матеріалу не було повноцінно 

оброблено, то, відповідно, розлогу документальну базу не застосовано до вивчення 

відповідних українських пам’яток.  
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Систематичного археологічного дослідження більшої частини перерахованих 

об’єктів не проводилося, розлогої ж інформації про поодинокі розвідки поки що не 

було знайдено.  

Відтак, ряд об’єктів, пов’язаних з іменем Меншикова, не досліджується у тому 

числі через зазначені причини, причому ця особливість поширюється і на території 

Росії, чиє минуле і нині генетично інтегровано до українського історичного процесу.  

Переважаюча частина цікавих нам об’єктів стосується територій, котрі свого 

часу входили до величезних земельних володінь Меншикова. Не така значна 

кількість формувалася за його участі як адміністратора, а не землевласника. До 

основних міст, що мають стосунок до землеволодіння та військово-адміністративної 

діяльності князя Меншикова на українських землях, можна віднести Почеп 

(районний центр Брянської області РФ), Мглин (районний центр Брянської області 

РФ), Іванівське (село Рильського району Курської області РФ) Ямпіль (селище 

міського типу Сумської області України, див. попередній розділ). До цього списку 

не внесено міста, поселення та села, котрими володів Меншиков, та де не збереглося 

нічого від його часів. Є також міста, на зразок Коропа (районний центр 

Чернігівської області України) або Батурина (місто Бахмацького району 

Чернігівської області України), котрі належали до вотчинної системи протягом 

надто короткого терміну, що не дало землевласнику можливості внести якісь зміни 

до їх містобудівних комплексів. Окремо слід розглядати Київ, де Меншиков ніколи 

не мав жодної нерухомості, проте долучився до укріплення міста під час Північної 

війни, реконструкції Печерської лаври, погорілої у 1718 р., а також ряду питань з 

адміністрування міста у 1710–1720-ті рр.  

Стосовно пам’яток, що знаходяться на вищеозначених територіях, вони є 

досить різноманітними і класифікувати їх можна по-різному (див. попередній 

підрозділ). Це і пам’ятки містобудування (залишки міста Олександрополя біля 

Почепа), палацова архітектура (так звані «палати Мазепи» в Іванівському), 

фортифікації (цитадель Печерської або Київської фортеці в Києві, фортеця Вали у 

Почепі), пам’ятки садово-паркового мистецтва (Верхній парк у Почепі), заповідні 

урочища (Кремлянська дача біля Ямполя). Відповідно, різнитися мають і підходи до 
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охорони та використання даних пам’яток, тим більше, що стан їх збереженості та 

дослідження теж є неоднаковим.  

Наприклад, складові Печерської фортеці (зокрема, комплекс бастіонних 

земляних укріплень, датованих 1706–1720 рр.) мають статус історико-архітектурних 

пам’яткок. Фортеця була і є предметом численних наукових студій, та, не дивлячись 

на це, значна її частина постійно знаходиться під загрозою руйнації у зв’язку з 

форсованими темпами виникнення нової столичної забудови. Почепська фортеця не 

має жодного офіційного статусу, а ось Верхній сад (нині – міський Парк культури і 

відпочинку) у тому ж місті внесено до реєстру історико-культурних об’єктів, і за 

типом він є пам’яткою природи місцевого значення. Що втім не має жодного впливу 

на його вкрай занедбаний стан, особливо – на ділянках, що знаходяться у віддаленні 

від центральної частини. Урочище Кремлянська дача під Ямполем відноситься до 

природно-заповідного фонду України (Сумщина), та все одно вирубається. 

«Палати» в селі Івановському початково належали гетьману Івану Мазепі, а вже 

потім, після політичної поразки останнього, перейшли до володінь князя 

Олександра Меншикова. Це й вирішило їх долю на багато років уперед: нині на 

території РФ, щоб не згадувати імені Мазепи, їх доволі незграбно йменують 

«палатами Старцева» за прізвищем архітектора Осипа Старцева, котрий, за однією з 

версій, був автором проекту тутешньої садиби гетьмана. Звісно, це не є коректним, 

адже факт авторства Старцева не доведено. Наразі одна з найдавніших житлових 

будівель у Росії руйнується та використовується під склад, хоча й має не 

переведений до сучасної реєстрової системи статус пам’ятки республіканського 

значення. У Законі Курської області «Об утверждении комплексной программы 

социально-экономического развития Курской области на 2002–2005 годы» (п. 3. 

41.5) було викладено план щодо майбутньої реставрації палат, та вона не відбулася. 

Всі подальші спроби облаштувати пам’ятку під музей курського костюму поки що 

залишаються тільки на папері [259].  

Навіть однотипні синхронні пам’ятки (для прикладу – цитадель Київської 

фортеці та фортеця Вали на околиці Почепа), розкидані просторами двох країн, 

можуть перебувати у діаметрально протилежних умовах, і, відповідно, у різному 
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стані, вимагаючи різних підходів до їх реконструкції, збереження та використання. 

Зважаючи на наявність ряду проблем, пов’язаних зі збереженням Печерської 

фортеці в умовах великого міста, що розвивається швидкими темпами, зазначимо, 

що Почепська фортеця перебуває у набагато гіршому становищі через знаходження 

на віддаленні від основних туристичних маршрутів та загальну економічну 

депресивність регіону. Якщо цілісність фортифікаційної системи київської цитаделі 

в її історичних межах страждає через активність забудови центральної частини 

міста, та все ж частково є музеєфікованою та перебуває у складі кількох музеїв та 

заповідників, а також привертало та привертає постійну увагу дослідників історії та 

архітектури, археологів, пам’яткознавців та музеєзнавців, то укріплення Вали 

знаходиться за межами навіть такого невеликого міста, яким наразі є Почеп. 

Перевагою такого розташування, безсумнівно, є той факт, що на територіях 

почепських пам’яток не ведуться будівельні процеси, а отже, не відбувається 

руйнація культурних шарів. Проте без підтримки хоча б теперішнього стану 

пам’яток подальшої їх руйнації не можна буде уникнути (див. додатки Д.05.4–

Д.05.6).  

Почеп перебував у списку історичних міст РФ, що зберегли архітектурні 

пам’ятки, містобудівні ансамблі та комплекси, які є здобутками національної 

культури (поряд з Мглином). Та попри це до Єдиного державного реєстру об’єктів 

культурної спадщини внесено лише дві міські пам’ятки – Воскресенську та 

Іллінську церкви [249]. Земляні конструкції єдиної збереженої міської фортеці 

ніколи не було музеєфіковано, не підлягали вони і ґрунтовним дослідженням з боку 

спеціалістів. Відтак, ця пам’ятка фактично перебуває у забутті, поступово 

руйнуючись через комбінацію цілком природних факторів навіть без масштабного 

прямого втручання людини у формування ландшафту.  

У 2014–2015 рр. розглядалося питання щодо відсутності у фортеці Вали 

статусу пам’ятки. Біля оригінальних укріплень петровської доби встановили копію 

козацької сторожової вежі, а учасники клубу історико-військової реконструкції 

«Брянський фронт» планували організацію реконструкторського фестивалю, який 

мав би проводитися навколо фортеці, задля привернення до Почепа та його пам’яток 
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уваги влади, туристів і дослідників. Також існували наміри присвоїти Валам 

охоронний номер та внести фортецю до реєстру пам’яток історії [484]. 

Дещо осторонь від решти згаданих пам’яток стоять унікальні залишки міста 

Олександрополя неподалік Почепа. З урахуванням їх вірогідного масштабу та 

повної відсутності планових досліджень вони вимагають ґрунтовного всебічного 

багатоетапного студіювання – від цілеспрямованого пошуку архівних джерел, що 

могли би пролити більше світла на будівельні процеси на даній території, етапність 

зведення міста, його планування, до натурних досліджень на місцевості та 

археологічних розвідок. Наразі стан справ навколо Олександрополя перебуває у 

повній стагнації: пам’яткою цікавляться в основному любителі локальної історії та 

місцеві краєзнавці (наприклад, вже згаданий директор краєзнавчого музею, 

створеного за приватною ініціативою, В. Зезюля). Звісно, ніхто із зазначених осіб не 

є фаховим істориком, пам’яткознавцем чи музеєзнавцем, і тому дослідженню 

Олександрополя значно бракує професійних методологічних підходів. Певний 

сплеск інтересу до даної пам’ятки можна було спостерігати 2014 р., коли почепські 

краєзнавці-любителі звернули на неї увагу в межах проекту «Історична пам’ять», 

провадженого партією «Єдина Росія» з підкреслено пропагандистською метою. З 

боку учасників клубу «Брянський фронт» на чолі з керівником клубу Д. Куренковим 

було проведено кілька «походів» на місце, де розташовувалося місто. Там було 

зібрано підйомний матеріал у вигляді фрагментів цегли та керамічного бою, серед 

якого трапилися шматки фарфору [386]. 

Тоді ж, 2014 р., на незабудованому полі, де колись перебувало міське ядро 

Олександрополя, за ініціативою В. Зезюлі та голови районної ради А. Габорова було 

встановлено «Поклонний хрест» з таблицею, на якій містився досить дивний з 

наукової точки зору текст: «Тайна Почепского края — частица России, исчезнувший 

город Александрополь. Брянская Атлантида». Планувалося встановити на 

відремонтованій дорозі, що веде до поля, арку з написом «Город Александрополь», 

пізніше – розбити меморіальний парк та позначити місце, де стояла друга 

Олександро-Невська церква, невеликою капличкою [269]. Та ніякого продовження у 

подальшому ця акція не мала: увага науковців все одно оминає проблематику, 
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пов’язану з існуванням та зникненням цілого міста петровської доби на околицях 

сучасного Почепа. До того ж, незрозуміло, яким чином місцеві ентузіасти збиралися 

встановлювати точне місце розташування головного Олександропольського храму, 

не провівши значних (і головне – фахово коректних) архівних або археологічних 

досліджень, визначити межі, в яких лежала сама міська забудова на момент 

припинення існування урбаністичного центру тощо.  

Як уже говорилося, проблему для дослідження цих місць становить загальний 

брак інформації. Дуже часто Олександрополь плутають або ж ототожнюють з 

фортечним укріпленням Вали, перейменовуючи в «Олександрівську фортецю», хоча 

історично Олександрополь ніколи не носив такої назви, і не згадується під нею в 

існуючих джерелах. Тож очевидно, що подальші роботи з пам’яткознавчого 

дослідження Олександрополя неможливі без залучення до них професійних 

істориків, археологів та пам’яткознавців.  

Що стосується експлуатації зазначених вище пам’яток та нюансів їх існування 

в рамках сьогоденності, пов’язаних з цим, то картина тут вимальовується так само 

строкато. Фактично до музеєфікації історико-культурних пам’яток Почепа 

долучалася філія Брянського державного краєзнавчого музею – Почепський 

краєзнавчий музей під керівництвом В. Шломіна. Проте увагу музею 

сконцентровано переважно на найдавніших археологічних пам’ятках краю, зокрема 

та в особливості – на матеріалах Почепської культури [396]. 

Найбільш красномовним прикладом реставрації, музеєфікації та використання 

в якості музейного приміщення пам’ятки містобудування, прямо пов’язаної з іменем 

та діяльністю О. Меншикова, безсумнівно, є робота російських дослідників, 

архітекторів, реставраторів та інших фахівців над палацом Меншикова на 

Василівському острові у Санкт-Петербурзі. В якості музею-філіалу Ермітажу його 

було відкрито 1981 р. (приміщення палацу стало шостим у межах ермітажного 

музейного комплексу, присвяченим історії, персоналіям та побуту епохи правління 

Петра І) [277; 279]. Експозиція, яку представлено у залах музеєфікованого палацу, 

має офіційну назву «Культура России первой трети XVIII в.». Фактично вона 

демонструє побутові особливості життя аристократії, що входила до владної 
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верхівки Російської імперії часів Петра І та частково розповідає про життя та 

діяльність самого Меншикова (за браком музейних предметів, які мають прямий 

стосунок до нього, подібні зв’язки було відновлено досить умовно за рахунок 

експонатів, що просто відносяться до зазначеного часу) [244, с. 19–25].  

Процес відродження палацу Меншикова у Петербурзі був досить складним 

через те, що у проміжку між 1732 та 1966 рр. будівля не використовувалася за 

прямим призначенням, поступово втрачаючи ознаки багатої губернаторської 

резиденції, хоча ще у ХІХ ст. кілька приміщень палацу займав музей Кадетського 

корпусу, 1930 р. його було внесено до переліку пам’яток архітектури. В її стінах 

розташовувався Кадетський корпус, а після його розформування у 1918 р. – 

командно-військові приміщення радянського часу [323, с. 169; 277, с. 47, 66–67]. 

Реконструкції, проведені у другій половині XVIII та ХІХ ст., лише завдавали шкоди 

пам’ятці, що є найстарішим з добре збережених зразків петровської палацової 

архітектури у Петербурзі. Тож реставраційні та консерваційні процеси, 

розпочавшись у середині 1960-х рр., продовжуються до сьогодення.  

Досвід процесу музеєфікації (провадженого у палаці Меншикова багатьма 

видатними музеєзнавцями, пам’яткознавцями, реставраторами, художниками, 

архітекторами, істориками: А. Гессеном, Б. Піотровським, І. Грабарем, А. Петровим, 

К. Кочергіним, Н. Калязіною та іншими) було широко задокументовано та 

фіксовано у численних наукових і науково-популярних виданнях, а також 

матеріалах наукових конференцій [213; 239; 277; 279; 431]. В основу процесу ліг 

досвід ряду фахівців, які вже брали участь у роботах зі збереження складових інших 

палацових комплексів Петербурга та Ленінградської області (Великий 

Петергофський палац, Монплезір тощо) [323, с. 170]. Деякі результати проведених 

та проваджених нині робіт могли б стати у нагоді при подальшому дослідженні 

пам’яток містобудування та садово-паркового мистецтва у Почепі, а застосування 

певних аналогій полегшило б ці роботи.  

В якості додаткового прикладу можна розглядати набагато коротший за 

тривалістю процес реставрації та музеєфікації палацу Меншикова у місті 

Оранієнбаум, переданого музейникам лише у 1995 р. та остаточно відкритого для 



 183 

відвідування у 2012 р. З 2003 р. комплексний проект реставрації розробляв Санкт-

Петербурзький інститут «Спецпроектреставрация». Його відділ узяв на себе роботи 

навколо Великого Оранієнбаумського палацу та його домової церкви, працюючи з 

пам’яткою, що станом на початок ХХІ ст. перебувала у катастрофічному стані 

(проект було розроблено С. Горбатенко). Було проведено натурне дослідження, 

фіксацію, зондування, технологічні студії, підібрано відповідний архівний матеріал 

для реконструкції історичного тла розвитку палацового комплексу з 1710-х рр. до 

середини XVIII ст. [218]. Ці роботи є важливими для розгляду у нашому 

дослідженні, адже вони можуть слугувати прикладом реставрації де в чому 

аналогічного почепському заміського палацово-паркового ансамблю.  

Тож значна частина досліджуваних у даній роботі пам’яток нагально потребує 

заходів зі збереження. Для розуміння усієї важливості таких заходів необхідно 

відмітити той факт, що дані пам’ятки є більш ніж унікальними, адже подібних 

зразків залишків палацової архітектури, витворів садово-паркового мистецтва і 

певною мірою – фортифікацій петровської доби залишилося вкрай небагато, 

особливо на територіях, що мають безпосередній стосунок до України.  

Згідно з викладеним вище матеріалом, наведемо ряд пропозицій щодо 

збереження, музеєфікації та популяризації досліджуваних пам’яток: 

- Налагодження співпраці з російськими дослідниками та архівними 

установами задля розкриття інформаційного потенціалу пам’яток шляхом 

подальших архівних досліджень їх історії. Налагодження співпраці з ученими зі 

Швеції з метою обміну маловідомою та важкодоступною інформацією щодо 

пам’яток та історичного тла їх формування. Адже задля коректного відтворення і 

відновлення пам’яток, декотрі з яких перебувають у поганому стані збереженості, 

необхідне ретельне вивчення та урахування всіх доступних джерел, а також 

залучення найближчих аналогій. 

- Обґрунтована попередніми обстеженнями, розвідками, підкріплена 

обробленням даних архівних документів оцінка реального ступеню збереженості 

пам’яток. Необхідним є також їх картографування, створення загальних планів і 

планів окремих об’єктів. 
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- Організація археологічних досліджень вказаних об’єктів. Проведення робіт з 

консервації та збереження культурного шару. 

- Проведення рекреаційних робіт за результатами попередніх історичних, 

архівних та археологічних досліджень із залученням даних з обробленого масиву 

архівного матеріалу та даних, отриманих у результаті археологічних студій задля 

максимально можливого збереження пам’ятки, її автентики та місця у межах 

історично сформованого ландшафту. 

- Удосконалення та реалізація методики відтворення. На прикладі Почепа 

відомо, що такі спроби вже були, але через любительський рівень проваджених 

заходів, недостатність інформації про дійсний стан справ це може лише нашкодити 

пам’ятці, культурному шару і т.д. 

- Провадження актуальної тематики, пов’язаної як із зазначеними пам’ятками, 

так і з їх історичним минулим, у центральних та місцевих музейних експозиціях. На 

нашу думку, актуальність подій Північної війни 1700–1721 рр. для українського 

сьогодення лише загострилася останніми роками. Та стрімка актуалізація вимагає не 

лише проведення прямих та очевидної паралелі між геополітичною ситуацією 

навколо України на початку XVIII ст. та нині, а й суттєвого і всебічного перегляду 

концептуальних засад історико-методологічних підходів до дослідження даних 

подій. Тож на даному етапі поступу дослідження історії України початку XVIII ст. у 

пам’яткознавчому та музеєзнавчому вимірах необхідно здійснювати поступовий 

відхід від стереотипних та ідеологічно загромаджених, заполітизованих підходів. 

- Видання результатів досліджень даних пам’яток (стосовно окремих з них чи 

комплексних) у суто науковому та науково-популярному напрямах. Видання книг та 

поліграфічної продукції: буклетів, путівників.  

- Організація та проведення конференцій та круглих столів, де будуть 

представлені та обговорені результати студій, присвячених пам’яткам на теренах 

України, що мають стосунок до російського державництва та ідеологічних програм, 

і українським пам’яткам на території РФ. Щодо останнього, то в якості продовження 

ініціатив 2008–2009 рр. круглі столи спорідненої тематики проводилися Інститутом 

історії НАН України за сприяння Інституту Національної пам’яті (переважно щодо 
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пам’яток, які мають стосунок до подій Північної війни та музею Полтавської битви) 

[459, с. 220–247]. Та результати їх напрацювань поки що не видавалися і тематику 

не було суттєво розширено за рахунок резонансу у засобах масової інформації та 

соціальних мережах. До того ж, деякі радикальні настрої, виражені на даних 

заходах, на нашу думку, знаходяться у затісній залежності від сучасної ідеологічної 

діалектики з Росією, що не є повністю доцільним для пам’яткознавчих студій.  

- Тож вважаємо, що подібну ініціативу необхідно розвивати, але з залученням 

більшої кількості науковців, у тому числі тих, чия діяльність має стосунок до 

пам’яткоохоронної та музеєзнавчої сфери, а заходи, присвячені вказаній 

проблематиці, повинні мати на меті охорону та збереження пам’яток, а також 

перегляд концепцій методики їх дослідження та відображення інформативного 

потенціалу у межах сучасної дійсності, а не їх нівелювання.  

- Поступовий розвиток туристичного сектору шляхом популяризації у межах 

масової культури нині мало кому відомих об’єктів. Історичний туризм може 

розвиватся у даному контексті досить активно завдяки атрактивності та багатій на 

події та яскраві особистості історії ряду зазначених пам’яток. Для туристичної мети 

можуть використовуватися як відновлені палацово-паркові ансамблі, так і обладнані 

на об’єктах музеї чи археологічні скансени з військової історії. Для цього необхідно 

створювати відповідні умови, провадити покращення інфраструктури або ж 

формування її навколо пам’яток заново – адже деякі з них знаходяться у віддалених 

від основних туристичних маршрутів регіонах, куди досить важко дістатися за 

допомогою транспорту. Важлимим є і облаштування навколишньої території. 

Завдяки акцентуванню уваги на участі представників різних етносів та народів у 

подіях, які відбувалися на досліджуваних територіях під час та внаслідок Північної 

війни, можливим є залучення до відвідання українських пам’яток туристів з Західної 

Європи (передусім, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії, Польші, Німеччини тощо). 

- Вироблення зваженої та максимально об’єктивної концепції розгляду, 

дослідження, подачі у науковому, науково-популярному контекстах та засобах 

масової інформації пам’яток, що мають стосунок до української та російської історії 

початку XVIII ст. та є джерелами інформації для спірних та ідеологічно 



 186 

неоднозначних подій. Підкреслення того факту, що привернення уваги до цінних у 

науковому та суспільному сенсі свідоцтв минулого не є синонімом апологетики по 

відношенню до агресивної політики російського імперства або ж російсько-

українських протистоянь.  

- Пристосування та використання пам’яток має бути виключно науково 

доцільним, і саме цей напрям вважаємо за потрібне відмітити в якості 

пріоритетного. Туристичний та решта напрямів мають підпорядковуватися йому у 

спрощеному вигляді, проте переслідувати в основному ту само мету – збереження 

пам’яток та коректне використання їх інформативного потенціалу [465, 61–72]. 
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Висновки до розділу 

Оскільки розглянуті у дисертації пам’ятки розподілено між територіями двох 

держав: України та РФ, необхідним є розгляд та урахування правових баз 

пам’яткоохоронної справи обох країн. Обидві правові системи перебувають у стані 

багаторічної розробки і мають ряд вад, серед яких: 

- Часта невідповідність юридичних визначень науковим потребам. 

- Недостатня всеохопність поряд з надмірною узагальненістю. 

- Спірні місця у визначеннях, неврахування цілої низки реальних проблем та 

динаміки змін, які відбуваються з пам’ятками.  

При цьому, маємо визнати, що російська правова система докладніше 

розглянула ряд питань пам’яткоохоронної справи: багато положень є розробленими 

у більш прикладному сенсі, набагато далі просунулася справа створення єдиної бази 

інформації щодо пам’яток на базі формування реєстру тощо. Та для ефективного 

успішного дослідження пам’яток, розмежованих між територіями обох держав, 

потрібно враховувати особливості обох правових систем та узгоджувати їх.  

Другою необхідною ланкою для повноцінного студіювання питань, 

пов’язаних зі збереженням та дослідженням зазначених пам’яток, є інтегрування 

основних їх характеристик до меж певних класифікаційних систем. Наразі їх існує 

надзвичайно багато, і формуються вони на основі різноманітних критеріїв. Поряд з 

визначеною правом (як в Україні, так і в Росії) розробляються, використовуються у 

дослідницькій практиці та розглядаються в дискусіях численні наукові класифікації.  

Враховуючи, з одного боку, різноманітність підходів, а з іншого, відсутність 

єдиного всеохопного принципу та можливості розподілити пам’ятки у рамках 

якогось універсального поділу на категорії, типи та види, зазначимо, що досі 

актуальною є потреба у комплексному підході до проблеми. Ми пропонуємо 

використовувати у класифікації пам’яток на етнічних українських землях, 

пов’язаних з діяльністю російських державників початку XVIII ст., поняття 

історичного ландшафту та визначного місця – виходячи з особливостей історії 

розгляданих об’єктів та специфіки фокусу конкретного дослідження.  
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Дана специфіка полягає, серед іншого, у ряді проблем, зумовлених як історією 

формування, трансформацій та використання даних об’єктів культурної спадщини. 

Серед них виділяємо: 

- Вже зазначений факт розподілу територій, де знаходяться пам’ятки, між 

двома державами, які перебувають у складних політичних стосунках.  

- Ідеологічні засади, зумовлені конфліктною ситуацією, у зв’язку з якими між 

Україною та Росією формується взаємне неприйняття культури та історії, а також 

відкидається можливість об’єктивного розгляду та студіювання діяльності та впливу 

на формування пам’яток ряду історичних діячів, у тому числі й тих, про яких іде 

мова у дослідженні.  

- Різноплановість пам’яток, що ускладнює можливість розташування їх у 

межах однієї класифікації.  

- Різна ступінь дослідженості пам’яток, недостатність виявленої та науково 

обробленої інформації про них.  

- Розподіл архівних зібрань, у фондах яких відклалися документи, що мають 

стосунок до історії цих пам’яток, між Україною та РФ. Такий само тематичний 

розподіл зацікавлень науковців, що займаються історією, пам’яткознавством та 

музеєзнавством щодо епохи бароко: українські мало зацікавлені та часто упереджені 

відносно російської тематики, російські – мають досить приблизне уявлення щодо 

деяких українських справ державних діячів кола Петра І, так само упереджені та 

недостатньо ознайомлені з українською джерельною базою питання.  

- Недостатня кількість публікацій та заходів, спрямованих на дослідження 

даних пам’яток. 

- Майже повна відсутність розробки туристичних маршрутів та інших 

способів популяризації пам’яток серед широкого загалу.  

Наприкінці розділу нами було наведено ряд пропозицій щодо поліпшення 

окресленої ситуації та запропоновано способи вирішення ряду суттєвих та 

нагальних проблем відносно дослідження перелічених пам’яток, їх збереження та 

використання в якості джерел історичної інформації.  
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 ВИСНОВКИ  
 

У дисертації проведено комплексне дослідження об’єктів культурної 

спадщини на етнічних українських землях, пов’язаних з активністю урядовців 

Московської держави. Результатом проведеного дослідження є наступні висновки, 

що знаходяться у відповідності до поставлених завдань:  

1. Тема не знайшла комплексного аналізу у попередньому історіографічному 

доробку, а джерельна база потребує масштабного осмислення. При загальному 

високому рівні вивчення як періоду правління Петра І в Росії, так і доби 

гетьманування І. Мазепи та І. Скоропадського в Україні не існує узагальнюючих 

праць, які б висвітлювали стосунки російських вельмож з Гетьманщиною на рівні 

адміністрування та землеволодіння. Майже зовсім не представлено дане коло питань 

у пам’яткоохоронній сфері. Нами виявлено, оброблено, опубліковано та введено до 

наукового обігу значну кількість маловідомих джерел.  

2. В основі «колонізації» російськими вельможами зазначених частин 

Гетьманщини була перемога росіян над шведами під Полтавою. На чолі активних та 

амбітних державних діячів став князь О. Меншиков, який загалом був знаковою 

постаттю у взаєминах Гетьманської держави з Росією.  

3. Прослідковано етапність формування земельних володінь російських 

вельмож на територіях Київського, Ніжинського та Стародубського полків, що 

знаходиться у відповідності до масштабного процесу поступової інтеграції 

Гетьманщини до Московської держави. Перший етап – початок Північної війни 

(1700–1709 рр.). Другий – післяполтавський (1709–1711 рр.). Третій – тривання 

Почепської справи (1711–1723 рр.). Четвертий – період розформування найбільших 

вотчинних господарств російських державних діячів на землях Центральної та 

Північної Гетьманщини (1723–1765 рр.). 

4. У дисертації досліджено будівництва, особливості вотчинного управління, 

економічні процеси на теренах земельних володінь російських державних діячів в 

Україні: О. Меншикова, Г. Головкіна, П. Шафірова, Б. Шереметєва, А. Девієра 
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тощо. Серед адміністраторів, чия діяльність становить важливість: А. Гудович, 

Г. Лукін, Я. Ілейко, Ф. Матановський, Г. Синяковський, М. Таріцин, І. Чернцов.  

5. Доведено, що чільну роль у формуванні об’єктів культурної спадщини 

відіграла так звана Почепська справа, що зумовила постійну увагу російської 

імперської владної верхівки до Гетьманщини після завершення першого етапу 

Північної війни (1709 р.). 

6. На території сучасного міста Почепа, Олександрополя у незадовільному 

стані перебувають рештки унікальних об’єктів культурної спадщини періоду 

правління Петра І, які є майже не дослідженими з наукової точки зору і потребують 

уваги науковців для розкриття їх інформативного потенціалу та набуття статусу 

пам’яток. Особливо це стосується залишків садово-паркового комплексу у центрі 

Почепа, фортеці Вали та території, де розташовувався Олександрополь, де стан 

збереження є незадовільним.  

7. Київ почав укріплюватися на початку Північної війни на основі оборонних 

систем, що поновлювались раніше (1690-ті–1700 рр.), а 1706 р., коли було закладено 

цитадель нового зразка, став лише етапом, а не початком даного процесу. З 1706–

1711 рр. до 1711–1712 рр. на будівельних роботах були задіяні полонені шведи.  

8. Базуючись на розгляді пам’яткоохоронного законодавства України та 

Російської Федерації здійснено аналіз офіційного статусу зазначених об’єктів, 

Можна констатувати, що Україні та РФ необхідно надати охоронний статус значній 

кількості об’єктів у вибірці – як на території України (об’єкти культурної спадщини 

Ямполя), так і в Росії (об’єкти культурної спадщини у центрі Почепа, залишки 

барокового паркового ансамблю Верхній Сад (або Парк), залишки міста 

Олександрополь, об’єкти культурної спадщини Мглина та Погара).  

9. Дослідження дає підстави заявити, що стан пам’яток, внесених до державних реєстрів 

України і РФ, часто не відповідає їх статусу і поступово погіршується. 

10. Рекомендації з розв’язання проблем, пов’язаних із сучасним станом збереженості 

досліджуваних об’єктів, мають спиратися на провідну наукову методологію. Їх орієнтовано на 

поглиблення об’єктивного дослідження, розвиток туристичного сектору, а також збереження 

культурних цінностей в умовах російсько-українського військового та політичного протистояння. 
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Малороссийской Коллегии в Генеральную войсковую канцелярію. 546 спр., 

348 арк.  

13.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 55259-55390 (41). 1701–1759 рр. Малоросский 

рукописный сборник. Жалобы, доношения о несправедливом захвате 

имущества, купчие, крепости на маетности, универсалы гетманов, розыски и 

дарчие, жалованные грамоты Петра І и др. 366 арк.  

14.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 55391-55452 (41). 1656–1766 рр. Малороссийский 

рукописный сборник. Универсалы гетманов, полковников, документы 

пограничной межевой комиссии о границе между Россией и Украиной, 

Россией и Польшей. Описи сел, купчие крепости на маетности, и др. 505 арк.  

15.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 55453-55580 (41). 1675–1786 рр. Малороссийский 

рукописный сборник. Ведомости из полкових канцелярий о службе казаков, 

происхождении, поведении и достоинстве полкових чиновников, сотников и 

др. 503 арк.  

16.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 55759-55824 (41). 1682–1806 рр. Украинская старина. 

Документы о правах малороссийских чинов на дворянство, купчие крепости 

на маетности, документы о русско-шведской войне 1709 г., универсалы 

гетманов и полковников на маетности, льготы и др. 136 арк.  

17.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 55962-56060 (41). 1739–1767 рр. Малорусский сборник. 

Доношения, жалобы о несправедливом завладении имуществом, чинимых 

обидах и разорениях, документы о споре Киево-Печерской лавры с 

раскольниками за землю и др. 306 арк.  



 193 

18.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 56144-56234 (41). 1711–1766 рр. Малороссийский сборник 

XVIII ст. Челобитные, донесения о несправедливом завладении имуществом, 

о чинимых обидах, указы Генеральной войсковой канцелярии, доношения ей 

о ленниках турецких и татарских, нападениях «изменников» запорожцев и 

др. 344 арк.  

19.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 56435-56537. 1725–1810 рр. Малороссийский сборник. 

Челобитные, доношения о несправедливом завладении имуществом, о 

чинимых обидах, разорениях, духовное завещание Андрея Кандыбы и др. 

344 арк.   

20.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 57015-57197 (41). 1709–1733 рр. Сборник. 

Подтвердительные универсалы стародубского полковника на маетности, 

розыски по делам спорной земли смежных сел. Стародубовского и 

Лубенского полков, документы о насильственном превращении князем 

С. (sic!) Меншиковым почеповских казаков в посполитых и др. 387 арк.  

21.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 57602-57802 (51). 1560–1766 рр. Универсалы, привили и 

жалованные грамоты магнатов и полковниках о правах цехов, на маетности, 

духовне, дарственные и купчие записи, и др. 441 арк.  

22.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 58145 (55). 1757 р. Сообщение сотника второй 

Почеповской сотни генеральному войковому судье о получении им ордера с 

предписанием вернуть все роздане Меньшиковым земли в гетманское 

владение. 1 арк.  

23.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 58292 (162-І). Кінець XVIII ст. Копии архивных 

документов, виписки, заметки, наброски по вопросам истории 

малороссийского дворянства, слобод, хуторов, монастырей, отдельных 

представителей казацкой старшины и др. 61 арк.  

24.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 59349-59429 (64). 1703 – 1752 рр. Грамоты русских царей 

Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, Петра Первого, универсалы 

гетманов Мазепы, Скоропадского, Разумовского, Дорошенка, Самойловича 

и Апостола о правах и вольностях старшины, а также пожаловании землями. 

79 спр., 109 арк.  
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25.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 59451 (66-2). 1722 р. Челобитная Василия Журмана о 

чинимых ему почепскими комендантами обидах и надругательстве из-за 

того что он законно владеет своим с. Задубенье. 2 арк.  

26.  ІР НБУВ, ф. І, спр. 60691 (76). 1710 р. Челобитная Анны Романовской 

гетману об отнятии у нее грунтов, пожалованных ее мужу за службу 

комендантом почепским владения князя Меньшикова. 2 арк.  

27.  ІР НБУВ, ф. ІІ. Комплексний фонд «Історичні матеріали». Зібрання 

історичних документів XVII – XX ст. (далі – ф. ІІ), спр. 1. Початок ХХ ст. 

С. Голубев. Объяснения к двум фотоснимкам части плана Киева 1688 г. 

Старые Киевские ворота, Трехсвятительская и Десятинная церкви. 4 арк. + 2 

фото.  

28.  ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 112. 1703–1704 рр. Витяг з київської повітової книги, що 

в архіві Міністерства юстиції. 10 арк.  

29.  ІР НБУВ, ф. II, спр. 183. XVII–XVIII вв. Грамоты царские и патриаршие 

мещанам Киева. 

30.   ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 1538. 1661 р. Реестр на службу в Киев ратных людей та 

інші військові справи Київського гарнізону. 9 арк.  

31.  ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 2458. 1706 р., ХІХ ст. Чертеж Киеву граду… составлен в 

1706 г. подполковником Ушаковым. План укреплений старого Киева, 

составленный в 1706 г. инженер-капитаном де Брильи. Заметки 

Максимовича. 7 арк.  

32.  ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 4538. XVIII ст. Довідка на три монастирі на Київщині для 

Біскупа Луцького Антонія Войтовича. 2 арк.  

33.  ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 20754-20768. 1585–1787 рр. Папери Київського 

Магістрату. Купчі, мирові, заклади, надворні між міщанами київськими. 

Виписки з книг київських магістратських. 39 арк.  

34.  ІР НБУВ, ф. ІІ, спр. 21969. 1700–1701 рр. Дело о бунте студентов Киевской 

академии. 10 арк.  

35.  ІР НБУВ, ф. VIII. Київський університет св. Володимира (далі – ф. VIII), спр. 

183. 1699 р. Грамоты царские мещанам Киева. 68 арк.  
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36.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 184 (83). Кінець XVIII ст. Географическое описание 

города Киева. 18 арк.  

37.  ІР НБУВ, ф.VIII, спр. 210 (21). Перша чверть – середина XVIII ст. Сборник 

духовных и светских песен на малорусском и польском языках. Вирш о 

пожаре Киево-Печерской лавры. 40 арк.  

38.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 223 (96). 1654–1746 рр. Сборник жалованных грамот и 

указов Алексея Михайловича, Федора Алексеевича, Ивана и Петра 

Алексеевичей, Петра Первого о воссоединении Украины с Россией и пр. 63 

спр., 447 арк.  

39.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 239 (102-І). 1730 р. Ревизия имений Киевского полка с 

приложением грамот русских царей и гетманов. 62 спр., 222 арк.  

40.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 246 (106). 1721–1727 рр. Письмо Александра 

Румянцева Д. (sic!) Меньшикову. 19 спр., 27 арк.  

41.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 1701(118)-1705. 1713–1716 рр. Указы Петра І 

киевскому губернатору князю Д.М. Голицыну и др. 4 спр., 6 арк.  

42.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 2459–2461 (117). Березень–квітень 1720 р. Письмо 

Михаила Турковского гадяцкому полковнику о намерении князя Меншикова 

А.Д. со своим штабом посетить Гадяч, с приложением списка свиты. 3 спр., 

6 арк.  

43.  ІР НБУВ, ф. VIII, спр. 2568-2575 (247). 1711–1720 рр. Дело об обмежевании 

земель города Почепа с прилегающими к нему селами и угодьями, 

пожалованных Петром І князю Меньшикову А.Д. 8 спр., 21 арк.  

44.  ІР НБУВ, Архів ВУАН (далі – ф. Х), спр. 15076-15077. Березень 1925 р. 

В.Щербина. Стрілецька та Рейтарська вулиця в Києві. Стаття. 4 + 4 арк.  

45.  ІР НБУВ, ф. Х, спр. 18006-18007. 1931 р. С. Рклицький. Маловідомий опис 

Києва першої чверті XVIII сторіччя. 15 арк.  

46.  ІР НБУВ, ф. ХІІ. Модзалевський В.Л. (далі – ф. ХІІ), спр. 1. 1717–1767 рр. 

Дневник генерального подскарбия Якова Марковича. 75 арк.  
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47.  ІР НБУВ, ф. 160. Київська духовна академія (1819–1920) (далі – ф. 160). 

Зібрання рукописних книг та архівних документів XVI–XX ст.  спр. 77. 

1734–1800 рр. Дневные записи Дмитрия Ростовского. 80 арк.  

48.  ІР НБУВ, ф. 160, спр. 185-228. ХVII–ХVIII ст. Сборник документов и бумаг 

ХVII и ХVIII вв., относящихся к истории Киева и Киевской академии, 

составленный проф. Н.И. Петровым и оглавление сборника. 43 спр. 180 арк.  

49.  ІР НБУВ, ф. 160, спр. 244. ХVII–ХVIII ст. Связка бумаг, относящихся к 

истории Выдубицкого монастыря. Доношения к игумену, виписи из 

городских книг, судебные дела о земельных владениях монастыря. 397 арк.  

50.  ІР НБУВ, ф. 160, спр. 586. ХVIII ст. Грамоты Петра І, польского короля, 

письма послов, описания строений Киева при возведении укреплений при 

Петре І. 47 арк.  

51.  ІР НБУВ, ф. 160, спр. 938. ХVIII ст. Исторические известия о Кирилловском 

и Девичье-Богоявленском монастырях. Копии крепостей на земли и др. 73 

арк.  

52.  ІР НБУВ, ф. 278. Таранушенко С.А., спр. 452. Поч. ХХ ст. Дім Петра І. Фото і 

малюнок П. Мартиновича (?). 4 арк. + 3 фото + 1 картка.  

53.  ІР НБУВ, ф. 301. Церковно-археологический музей Киевской духовной 

академии (ЦАМ КДА, 1872–1919). Колекція рукописів ІІІ тис. до н.е. – ХІХ 

ст. (далі – ф. 301), спр. 661 (муз. 428)-Л. 1700 р. Грамота Петра І князю 

П.И. Хованскому об огороде, данном митрополиту Варлааму Ясинскому. 3 

арк.  

54.  ІР НБУВ, ф. 301, спр. 438 (430) С. 1685–1764 рр. Высочайшие указы и 

грамоты разных годов. О возвращении киевской кафедре звания 

митрополии. 185 арк.  

55.  ІР НБУВ, ф. 301, спр. 517. XVII ст. Сборник слов и житий (Торжественник). 

162 арк.  

56.  ІР НБУВ, ф. 312. Києво-Софійський собор. Зібрання рукописних книг XV–

ХІХ ст. (далі – ф. 312), спр. 430 (655)-П. 1686–1690 рр. Акты дел 

Малороссийских, списанные в Московской Государственной Коллегии 
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иностранных дел Архиве для высокопреосвященнейшего митрополита 

Киевского и Галицкого Евгения. Дела киевских митрополитов касающиеся. 

193 арк.  

57.  Російський державний архів давніх актів (далі – РГАДА), ф. 124. 

Малоросійські справи (далі – ф. 124), оп. 1, спр. 10. 1703 р. Выписка по 

отписке киевского воеводы Фамендина о припасах к укреплению Киево-

Печерского монастыря надлежащему. 3 арк.  

58.  РГАДА, ф. 124, оп. 1, спр. 27. 1702 р. Отправление в Киев инженера капитана 

Эмануила Гофмана с переяславским полковником Мировичем для 

укрепления Киево-Печерского монастыря и сделания всему тому чертежа. 9 

арк.  

59.  РГАДА, ф. 124, оп. 1, спр. 34. 1700 р. Доклад о числе бывших тогда в Киеве 

ратных людей, и о делании в силу Государева указа Печерской крепости и 

Магазейну. 2 арк.  

60.  РГАДА, ф. 124, оп. 1, спр. 54. 1700 р. Отправление инженера Ламота де 

Шампия и переводчика Григория Деревира в Киев, Чернигов, Переяслав и 

Нежин, для осмотра описи и делания чертежа крепостям помянутых 

городов. 6 арк.  

61.  РГАДА, ф. 124, оп. 1, спр. 86. 1700 р. Опись городов Киева, Чернигова и 

Богородицка и имеющихся тамо всяких военных снарядов. 90 арк.  

62.  РГАДА, ф. 198 князя О.Д. Меншикова (далі – ф. 198), оп. 1, спр. 160. 1720 г. 

Реестр подаркам князю Меншикову, в Малороссии поднесенным. 13 арк.  

63.  РГАДА, ф. 198, оп. 1, спр. 161. 1720 р. Выписка противу челобитья князя 

Меншикова, по доношению Соболевского, на бакланского сотника 

Соколовского. 38 арк.  

64.  РГАДА, ф. 229, Малоросійський приказ (далі – ф. 229), оп. 3, спр. 140. 1705 

р. Отписки киевского губернатора Андрея Гулитца о передвижении 

польских и шведских войск; грамоты Малороссийского приказа о починке и 

постройке города, выдаче жалования служилым людям; отставке и 

зачислении на службу, и т.п. 97 арк.  
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65.  Фонди Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» 

(далі – НЗСК), науковий архів дослідження і реставрації (далі – НАДР) 1948 

р. Проект упорядкування рівнів підлог 1-го поверху Софійського собору. 

Історична довідка. 28 арк.  

66.  Фонди НЗСК НАДР 81/1. 1949 р. Софійський собор. Звіт про археологічні 

дослідження в Софійському соборі під керівництвом М.К. Каргера. ДАІЗ 

«Софійський музей». Текст, фото, креслення. 31 арк. 

67.  Фонди НЗСК НАДР 149. 1951 р. Дзвіниця. Пам'ятка архітектури XVIII ст. 

Проект реставрації фасадів Софійської дзвіниці в м. Києві. Історична 

справка; пояснювальна записка; протокол обсьтеження ліплення. 37 і 22 арк.   

68.  Фонди НЗСК НАДР 151. 1952 р. Дзвіниця. Пам'ятка архітектури XVIII ст. 

Проект фарбування Софійської дзвіниці. Паспорт на фарбування фасадів. 33 

арк.  

69.  Фонди національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника 

(далі – фонди НКПІКЗ), КПЛ-А (Група збереження «Архів»), 304. 1767 р. 

Книга инвентарных описей церковной утвари Успенского собора. 273 арк. 

70.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-А, 357. 1803 р. – середина чи друга половина XIX ст. 

Книга описей церковной и ризничной утвари Киево-Печерской Лавры. 246 

арк.  

71.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-А, 358. 1767 р. Книга описей церковной утвари 

Успенского собора. 150 арк.  

72.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-А, 365. 2 пол. XIX ст. Книга описей предметов 

церковного обихода. 396 арк. 

73.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-А, 387. 1739 р.  Книга описей предметов церковного 

обихода из Успенского собора. 96 арк. 

74.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-Кн (Група збереження «Книги»), 878. Конец XVIII–

начало XIX вв. Рукописный помянник. 363 арк.   

75.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-Кн, 2080. 1757–1834 гг. Синодик. Б.с. 

76.  Фонди НКПІКЗ, КПЛ-Кн, 2091. 1765–1810 рр. Книга рукописная Синодик. 

Б.с. 
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77.  Фонди Омського державного історико-краєзнавчого музею (ОДІК музей). 

ОМК 3210 № 512. Фелонь князя О.Д. Меншикова. Паспорт музейного 

предмета.  

78.  Центральний державний історичний архів в м. Києві (далі – ЦДІАК України), 

ф. 51. Генеральної військової канцелярії (далі – ф. 51), оп. 1, спр. 9. 11 

лютого 1709 р. Універсал гетьмана Скоропадського стародубському війту 

Дем’яну Єрмоловичу про затвердження його на цій посаді та про 

підтвердження прав та привілеїв Стародубського магістрату. 2 арк.  

79.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 57. Вересень – грудень 1728 р. Справа про 

побудову човнів за гроші з продажу тютюну. Донесення київського 

магістрату генерал-губернатору Трубецькому. 14 арк.  

80.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 1, спр. 252. 2 серпня 1748 р. Справа про спір 

придворного кобзаря, полковника Григорія Любистка, зі старшиною 

Лубенського полку за грунти. 2 арк.  

81.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1. 9 січня 1709 – 10 липня 1714 рр. 

Універсали гетьмана Івана Скоропадського значному військовому товарищу, 

згодом військовому канцеляристу Івану Холодовичу про взяття його під 

гетьманську оборону та інше. 2 арк.  

82.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9. 29 листопада 1709 р. Лист сотника, війта 

і бурмистрів Воронізької сотні Ніжинського полку про підготовку підвод 

для перевезення 49 полонених шведів. 2 арк.  

83.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19. 1710 р. Супліка П. Биковського про 

небажання Юська, бувшого підконюшого гетьмана Мазепи, повертати 200 

золотих, даних йому на схов у часи шведської навали га Лівобережну 

Україну. 2 арк.  

84.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 294. 22 листопада 1718 р. Супліка попа 

Іоанна, священика Свято-Успенської церкви м. Почепа Стародубського 

полку, про дозвіл на збір пожертвувань для відбудови погорілої церкви. 

2 арк.  
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85.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 309. 8 грудня 1718 р. Донесення 

коменданта м. Почепа Стародубського полку Богдана Радіонова про висилку 

до м. Глухова прикажчика Орловських вотчин князя Меншикова Григорія 

Євреєва. 3 арк.  

86.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 315. 5 грудня 1726 – 20 червня 1729 рр. 

Справа про повернення козаками Почепської сотні Стародубського полку 

хліба, позиченого в Почепській домовій канцелярії князя Меншикова, та про 

взаємні спори між козаками сотні та підданими князя Меншикова за грунти і 

млини. 60 арк.  

87.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 333. 16 липня 1716 – 29 травня 1729 рр. 

Справа про надання Ніжинському полковому судді Роману Лазаровичу с. 

Бугринівки Новгородської сотні Стародубського полку, та про його майнові 

спори з жителями Воронезької сотні Ніжинського полку. 30 арк.  

88.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 462. 29 березня 1720 р. Супліка господаря 

Гадяцького замку Михайла Турковського про дозвіл на виведення з м. 

Гадяча драгунів Володимирського полку у зв’язку з прибуттям в місто князя 

Меншикова. 4 арк.  

89.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 464. 26 березня 1720 р. Повідомлення 

ніжинського комісара Василя Богдановського про одержання гетьманських 

листів про відправлення до двору князя Меншикова рейнського вина. 3 арк.  

90.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 487. 8 березня 1720 р. Лист ніжинського 

полковника П. Толстого про приїзд в м. Ніжин генерал-фельдмаршала князя 

Меншикова. 3 арк.  

91.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 492. 23 березня 1720 р. Список членів 

почту генерал-фельдмаршала князя Меншикова, на утримання яких 

збирались порції і рації в м. Ніжині. 4 арк.  

92.  ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 497. 20 березня 1727 р. Справа про 

звинувачення бакланського сотника Антипа Соколовського в образі честі 

князя Меншикова. 44 арк.  
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93.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 514. Червень 1720 – квітень 1721 рр. 

Справа про повернення київському купцю Кузьмі Якимовичу товарів, які 

були заарештовані київським магістратом за борги брата. 12 арк.  

94.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 515. 14 липня 1720 – 6 березня 1725 рр. 

Справа про торгові та боргові претензії жителів Лівобережної України до 

шляхтича Михайла Цибульського. 27 арк.  

95.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 569. 9 листопада 1721 р. Донесення 

глухівського сотенного писаря Федора Омеляновича про загибель від 

пожежі межових книг російсько-польського кордону 1638 р., необхідних для 

межування Почепської волості князя Меншикова. 3 арк.  

96.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 579. 10 жовтня 1721 р. Лист генерального 

бунчужного Якова Лизогуба про виїзд др м. Стародуба для участі в комісії 

по розмежуванню Почепської волості, та про прибуття в м. Седнів комісії 

для вирішення його спору за млини з Чернігівським Троїцьким монастирем. 

3 арк.  

97.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 597 а. 27 квітня 1721 – травень 1739 рр. 

Справа про адміністративні справи родини Холодовичів, про їх майнові 

спори між собою та з жителями Стародубського та Чернігівського полків. 

125 арк.  

98.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 626. 14 вересня 1721 – 29 березня 1739 рр. 

Справа про привернення у підданство, захоплення майна, побої та інші 

утиски управителями князя Меншикова козаків Ямпільської та Батуринської 

сотень. 134 арк.  

99.   ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 627. 21 липня 1721 р. Донесення 

глухівського сотника Івана Мануйловича про причини від’їзду з Києва 

архітектора Успенської церкви Києво-Печерської лаври. 2 арк.  

100. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 678. 1 жовтня 1722 р. Скарга ковенського 

жителя, підданого князя Меншикова, на козака с. Чорторигів Глухівської 

сотні Ніжинського полку Саву Євтушенка за неповернення боргу. 2 арк. 
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101. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 795. 2 жовтня 1722 – 23 березня 1740 рр. 

Справа про майнові спори сотника Городиської сотні Чернігівського полку 

Федора Молявки з родичами, жителями Чернігівського та Київського полків, 

магістратом м. Києва і Чернігівськогою архієпископською кафедрою, та про 

його службові справи. 66 арк.  

102. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 864. 22 – 26 березня 1723 р. Справа про 

відмову управителя маєтків князя Меншикова в Почепській сотні Гаврила 

Лукіна прийняти для розквартирування драгунів Мекленбурзького корпусу. 

9 арк.  

103. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 907. 4 – 5 листопада 1723 р. Листування з 

сотником Почепської сотні Стародубського полку Іваном Губчицем про 

передачу затриманих російських втікачів-селян російській адміністрації та 

про підготовку приміщення для провіанту. 4 арк.  

104. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1047. 5 серпня 1722 – листопад 1736 рр. 

Справа про спір за с. Волуєць Погарської сотні Стародубського полку між 

значковими товаришами Остапом Тарасенком та Яковом Ілейком. Т. І. 118 

арк.  

105. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1047 а. 5 серпня 1722 – листопад 1736 рр. 

Справа про наїзд на ратушу м. Баклані Стародубського полку, побиття, 

вбивства, привернення у підданство посполитих та козаків протекціантом 

князя Меншикова Яковом Ілейком. 143 арк.  

106. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1049. 13 червня 1723 – 19 червня 1736 рр. 

Справа про службові та майнові справи сотника Почепської сотні 

Стародубського полку Івана Губчиця та його родичів. 94 арк.  

107. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1581. 19 січня – 12 жовтня 1725 р. Справа 

по звільнення від підданства та запис у козаки жителів Стародубського 

полку. 46 арк.  

108. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1802-І. 1 – 19 жовтня 1725 р. Про відмову 

Федора Матановського явитися на суд у Глухівське сотенне правління по 
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скарзі на нього Василя Лопати за несплату боргу та образу його дружини. 4 

арк.  

109. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1802-ІІ. 8 – 15 грудня 1727 р. Про 

організацію слідства по скарзі ямпільського отамана Карпа Лопати та 

козаків Ямпільської сотні Ніжинського полку на управителів маєтностями 

князя Олександра Меншикова Михайла Таріцина та Івана Чернцова за 

захоплення худоби та майна. 12 арк.  

110. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 1947. 21 – 26 вересня 1726 р. Донесення 

служителя князя Олександра Меншикова Андрія Гудовича по видачу 

паспорта канцеляристу Почепських маєтків Федору Лабзіну на проїзд до м. 

Ніжин та його паспорт. 3 арк.  

111. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2051. 1 лютого 1726 р. Указ Канцелярії 

лубенському сотнику Григорію Кулябці про розслідування справи про 

захоплення жителем с. Окопи Федором Хрусталем у Марка Салюка волів за 

борги. 2 арк.  

112. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2116. 1726 р. Чолобитна жителя м. Глухів 

Ніжинського полку Максима Іванова про обвинувачення управителем 

Ямпільських маєтків князя Олександра Меншикова Михайлом Таріциним в 

переховуванні кріпосних втікачів. 3 арк.  

113. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2197. 8 січня – 18 березня 1726 р. Справа 

про відправку в м. Почеп срібрянського сотника Антона Троцини і 

борзненського сотника Михайла Забіли в комісію по розслідуванню 

обтяження стародубськими комісарами підданих князя Меншикова 

порціями і раціями. 7 арк.  

114. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2249. 24 травня 1726 – 5 грудня 1727 рр. 

Справа про зобов’язання Малоросійської колегії скласти для таємного 

радника Федора Наумова реєстр колишніх володінь князя Олександра 

Меншикова та гетьмана Івана Скоропадського в Шептаківській волості. 

24 арк.  
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115. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2323. 25 лютого – 4 березня 1727 р. Справа 

про невиплату боргу жителем с. Казилівка Почепського повіту 

Стародубського полку Федором Матановським козаку Глухівської сотні 

Ніжинського полку Івану Кологривому. 5 арк.  

116. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2349. 1720–1727 рр. Справа про 

притягнення козаків Глинської сотні Лубенського полку до виконання 

повинностей викошення сіна в Підліпнянських степах для двору князя 

Олександра Меншикова, що раніше косили для Генеральної артилерії. 7 арк.  

117. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2508. 17 липня 1727 р. Промеморія 

Малоросійської колегії про зняття з посади батуринського (sic!) сотника 

Антипа Соколовського, покарання канчуками та ув’язнення за образу князя 

Олександра Меншикова. 1 арк.  

118. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 2575. 30 жовтня 1727 р. Справа про 

порубку гатів підданими князя Олександра Меншикова у козаків м. Ямпіль 

Ніжинського полку та наміри привернути їх у підданство. 6 арк.  

119. ЦДІАК, ф. 51 України, оп. 3, спр. 2598. 30 жовтня 1727 р. Супліка отамана і 

козаків с. Прохонь Ямпільської сотні Ніжинського полку про захоплення 

грунтів підданими князя Олександра Меншикова. 3 арк.  

120. ЦДІАК, ф. 51 України, оп. 3, спр. 2810. 13 грудня 1728 р. Справа про 

захоплення спадкового майна ніжинським полковим хорунжим Іваном 

Лемицьким у міщанина м. Київ Дмитра Семеновича. 9 арк.  

121. ЦДІАК, ф. 51 України, оп. 3, спр. 2908. 30 вересня 1729 – 27 травня 1732 рр. 

Справа про стягнення зі старшини Стародубського полку привласнених 

ними громадських грошей 123 арк.  

122. ЦДІАК, ф. 51 України, оп. 3, спр. 3066. 2 січня 1729 р. Супліка війта м. 

Короп Ніжинського полку Сави Панченка і цехмістрів про побиття і зневагу 

коропським управителем Андрієм Гудовичем за написану чолобитну про 

надмірні повинності. 3 арк.  

123. ЦДІАК, ф. 51 України, оп. 3, спр. 3098. 13 травня 1729 – 5 серпня 1730 рр. 

Справа про зобов’язання гетьманом Данилом Апостолом жителів 
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Стародубського полку відремонтувати Почепську греблю та млини на ній. 

13 арк.  

124. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 3541. 4 травня 1730 – 1 червня 1732 рр. 

Справа про вимогу нагороди козаком Почепської сотні Стародубського 

полку Яковом Білецьким за сприяння звільненню козаків від підданства 

князю Меншикову. 15 арк.  

125. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 4167. 1732 – 1742 рр. Справа про 

належність сіл на ранг старшині та до описних імператорських маєтків з 

показанням кількості дворів. 147 арк.  

126. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 4321. 14 жовтня – 8 листопада 1732 р. 

Справа про звільнення від кріпосної залежності уродженця с. Подолів 

Кролевецької сотні Ніжинського полку Олексія Біляцького, вивезеного як 

співака до двору князя Меншикова в 1721 р. та примусово одруженого з 

кріпачкою. 7 арк.  

127. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 4958. Листопад 1734 – лютий 1738 рр. 

Справа про повернення князем Олексієм (sic!) Меншиковим грунтів у 

Ямпільській сотні Ніжинського полку військовому канцеляристу Семену 

Заруцькому та звільнення двору його матері у Воронезькій сотні від 

повинностей. 15 арк.  

128. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 7028-ІІ. 13 січня – 6 березня 1738 р. Справа 

про відправку козаків і посполитих Лівобережної України у військовий 

похід на кордон у зв’язку з загрозою нападу кримського хана з 100 тис. 

війська. 267 арк.  

129. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 8142. Січень – березень 1741 р. Справа про 

спір стародубського полкового хорунжого Петра Малишевського та 

стародубського полкового осавула Стефана Якимовича за рангові маєтності 

у с. Соколків Стародубської сотні та Чортовичі Новоміської сотні 

Стародубського полку. Про надання чину писаря в Генеральному війсьвому 

суді військовому канцеляристу Стефану Петрункевичу та про підвищення на 

посадах сотенної і полкової старшини Стародубського полку. 72 арк.  
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130. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 8198. Березень – жовтень 1741 р. Справа 

про намагання вдови бунчукового товариша Андрія Лизогуба Параскевії 

підтвердити право на володіння ранговими маєтностями свого чоловіка у 

Стародубському полку. 317 арк.  

131. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 9879. 2 жовтня 1749 – 15 грудня 1758 рр. 

Справа про переселення селян, куплених у свій час князем Олександром 

Меншиковим по російських повітах, з Почепської сотні Стародубського 

полку на Українську лінію, та про шукання ними малоросіянства і козацтва. 

37 арк.  

132. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11792. 24 жовтня 1753 р. Справа про 

намагання значкового товариша Стародубського полку Андрія Яковлева і 

його зятя мглинського отамана Соханського повернути с. Млинки 

Почепської сотні з угіддями, захоплене Меншиковим. 7 арк.  

133. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 11889. 18 – 19 червня 1753 р. Справа про 

відсилку в Генеральний військовий суд справи про вирішення спадщини 

обозного Гадяцького полку Василя Биковського, присвоєної його вітчимом 

Танським. 4 арк.  

134. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 18736. 29 липня 1738 – 19 квітня 1739 рр. 

Справа про постачання у діючу армію та ландміліцькі полки парусного 

полотна та шкіри для пошиття польових наметів та обмундирування. 58 арк.  

135. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 18766. 30 листопада 1742 р. Чолобитна 

військового товариша Стефана Михайловського з проханням повернути у 

його володіння с. Пекарів Новомлинської сотні Ніжинського полку, що було 

відібрано гетьманом Данилом Апостолом у його тещі Марії Михайловської. 

8 арк.  

136. ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 19045. 21 липня – 23 серпня 1755 р. Справа 

про передачу на розгляд Генерального військового суду спору бунчукового 

товариша Стефана Карпіки та Економічної канцелярії за с. Усок Ямпільської 

та млин Сварківський Глухівської сотень Ніжинського полку. 8 арк.  
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137. ЦДІАК України, ф. 59 Київської губернської канцелярії (далі – ф. 59), оп. 1, 

спр. 5. 31 січня 1710 р. Жалованные грамоты Петра І о даровании 

Магдебургского права Киевскому магистрату. 12 арк.  

138. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 6. 1710 р. Ведомость о количестве рекрут 

по селам Киевской губернии.  1 арк.  

139. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 19. 3 червня – вересень 1716, 1723 – 1724 

рр. Указы Петра І. Про купівлю селітри для Київської фортеці за наказом 

Петра І. 14 арк.  

140. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 40. 29 серпня – 1 грудня 1720, 1721 рр. 

Дело об ассигновании денежных сумм на постройку Лаврской колокольни и 

утверждении прав Киево-Печерской лавры на владение Лыбедской и 

Наводницкой речными переправами. 5 арк.  

141. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 56. 7 грудня 1723 – 21 листопада 1724 рр. 

Указы Петра І, Сената, Главной артиллерийской конторы и прочих. 13 арк.  

142. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 65. 24 листопада 1724 – 5 квітня 1729 рр. 

Дело об отправке в Малороссийскую коллегию сведений о землях, 

принадлежащих Киево-Печерской лавре и доходах, получаемых от этих 

земель. 78 арк.  

143. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 67. 22 грудня 1724 – лютий 1725 рр. Дело о 

запрещении Вальдмастерской канцелярией рубить деревья в заповедных 

лесах. 9 арк.  

144. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 121. 29 січня – 12 листопада 1726 р. 

Переписка киевского губернатора с майором Сафоновым и другими о 

посылке мастеровых людей для ремонта Киево-Печерской крепости. 14 арк.  

145. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 190. Березень – серпень другої половини 

1720-х рр. Книга записи расхода денежных сумм и поставки товара на 

изготовление пива, меда и др. Часть книги. 14 арк.  

146. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 193. 4 червня  – 22 листопада 1729 р. Дело 

о принятии на службу в русскую армию болгар, венгров, сербов. 19 арк. 
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147. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 196. 14 червня – 30 липня 1729 р. Дело о 

пополнении Низового корпуса 3 батальонами Киевского гарнизона и о 

доставке провианта на киевские военные склады. 61 арк.  

148. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 253. 22 – 26 січня 1731 р. Переписка с 

Киево-Межигорским, Киево-Выдубицким и другими монастырями о 

представлении сведений о приходе и расходе денежных сумм по 

монастырю, о количестве земель и др. 54 арк.  

149. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 507. Лютий – 26 червня 1735 р. Протоколы 

допросов казаков, мещан и др., возвратившихся их турецкого и татарского 

плена. 18 арк.  

150. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 5448. 30 липня 1768 – 11 лютого 1770 рр. 

Виписи из документов канцелярии о споре за земельные владения Киево-

Выдубицким монастырем с Киево-Печерской лаврой за 1718 – 1720 гг. 71 

арк.  

151. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 7593. 1775 – 1776 рр. 1718 р. Сведения о 

пожаре в Лавре. 121 арк.   

152. ЦДІАК України, ф. 128 Києво-Печерської Свято-Успенської Лаври (далі – ф. 

128), оп. 1 заг., спр. 5. 1718 р. Копии указов Петра І и Сената. Перепись о 

восстановлении лаврских строений после пожара. 68 арк.  

153. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 8. 1720–1728 рр. Справа про 

пожалування до церкви риз від государині цесарівни Єлизавети Петрівни. 3 

арк.  

154. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 9. 1718 р. Сведения о пожаре в 

Успенской церкви Киево-Печерской лавры. 17 арк.  

155. ЦДІАК України, ф. 220. Колекція документів, зібраних Київською 

археографічною комісією (далі – ф. 220), оп. 1, спр. 237. 20 жовтня 1704 р. 

Іван Мазепа забороняє київському полковнику і старшині втручатись у 

справи музичного цеху Києва і повертає його у відання магістрату. Б.с.  

156. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 241. 22 вересня 1706 р. Царський 

постельничий граф Гаврило Головкін забороняє російським військам 
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обтяжувати Київський магістрат військовими повинностями і брати коней у 

мешканців міста без дозволу губернатора Андрія Гулиця. Б.с. 

157. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 249. 28 січня 1709 р. Іван Скоропадський, 

за скаргою Київського магістрату, забороняє київському сотнику і козакам 

шинкувати горілкою. Б.с.  

158. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 258. 8 жовтня 1713 р. Фельдмаршал 

Борис Шереметьєв забороняє російським військам без його дозволу, а також 

дозволу фельдмаршала князя Меншикова, великого канцлера графа 

Головкіна, київського губернатора князя Голіцина переобтяжувати 

київських міщан військовими повинностями. Б.с. 

159. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 266. 2 квітня 1715 р. Петро І наказує 

гетьману Івану Скоропадському надавати допомогу київському генерал-

губернатору князю Голіцину у будуванні Києво-Печерської фортеці і нових 

фортець в Україні. Б.с. 

160. ЦДІАК України, ф. 220, оп. 1, спр. 272. 17 жовтня 1715 р. Петро І наказує 

гетьману Івану Скоропадському розквартирувати на зиму російські 

драгунські полки генерала Рена для захисту України від можливого 

вторгнення турків і татар. Б.с. 

161. ЦДІАК України, ф. 267 Павловського І.Ф., оп. 1, спр. 83. Початок ХХ ст. 

Исторические сведения о г. Почепе Черниговской губернии. Материалы XVI 

– XVIII вв. 3 арк.  

162. ЦДІАК України, ф. 1725 Харківської полкової канцелярії, оп. 1, спр. 7. 1719–

1720 рр. Дело о подаче запорожских колоколов Печерской Лавре. 19 арк.  

163. ЦДІАК України, ф. Колекція мікрофільмів (КМФ) 15, оп. 1, спр. 31. 1704 р. 

Лист І. Мазепи О. Меншикову. 3 арк.  

164. Абрамов И.С. Черниговские малороссы: быт и песни населения Глуховского 

уезда (Этнографический очерк) / И.C. Абрамов. СПб.: типо-лит. 

В.О. Пастор, 1905. 41 с. 

165. Алферова Г.В., Харламов В.А. Киев во второй половине XVII века / 

Г.В. Алферова, В.А. Харламов. К.: «Наукова думка», 1982. 159 с. 
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166. Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций: очерки 

археологии / А.С. Амальрик, А.Л. Монгайт. М.: Изд-во Академии наук, 1959. 

312 с. 
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«Историческая иллюстрация», 2013. 320 с. 
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 ДОДАТОК А. ДОКУМЕНТИ 

 

Джерела подаються з дотриманням археографічних принципів для публікації 

рукописних документів XVI–XVIII ст. Їх розподілено за хронологічним принципом. 

У текстах збережено основні орфографічні, пунктуаційні та загальні стилістичні 

особливості, але замінено літери, що не використовуються у сучасному алфавіті. 

Титла розкрито, виносні літери введено до рядків. Ділення тексту на абзаци у 

більшості випадків дотримано згідно з оригіналом, проте, якщо цього вимагав сенс, 

його було скориговано. Відновлені втрати доповнено у квадратних дужках, 

невідновні лакуни позначено трьома крапками. У разі особливих зауважень їх 

винесено у підрядкові примітки.  

 

Додаток А 01.  

Записи про пожертви Успенському собору Києво-Печерської Лаври від 

князя О. Меншикова  

 

Додаток А 01.1.  

З опису 1739 р. 

Ризы белозлатоглавніе Князя Меншикова. 

Стихарь белозлатоглавный Князя Меншикова. 

Фонди НКПІКЗ. КПЛ-А, 387, арк. 24 зв., 34 зв. Оригінал. 

 

Додаток А. 01.2.  

З опису 1767 р. 

Ризы старіе Менщиковы золотой набелом разно цветном штофе парчи камеи 

наних другой золотой же серебром иразними шелковими пукетами парчи лиштва 

натех ризах вподоле третой золотойже накрасной земле парчи обложены вверху 

иоколо камеи узенким сребрянним каруночком а внизу золотою сеткою крест под 

камьею парчевій пугвиц сребропозлащенних наних пять.  
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Стихарь Меншиков золотой наразноцветном белом штофе парчи камье нанем 

инарукавах лиштвы  

Другой золотой ссеребром иразними шелковими спукетами парчи авподоле 

лиштва еще особливой золотойже накрасной земле парчи обложен около плечей 

ирукавов сребранное каруною пугвица принем сребранная одна. 

Фонди НКПІКЗ. КПЛ-А, 358, арк. 65 зв., 85 зв. Оригінал. 

 

Додаток А.01.3.  

З опису 1767 р. 

Ризы старіе Менщиковы золотой на белом разноцветном штофе парчи, камя 

наних. 

Другой золотойже с сребром иразними шелковими пукетами парчи, лиштва 

натех ризах вподоле. 

Третой золотойже накрасной земле парчи, обложены вверху иоколо камьи 

узенким сребраным коруночком авнизу золотою сеткою, крест подкамею парчевій 

пугвиц сребропозлащенных наних пять.  

 

Стихарь Меншиков золотой наразноцветном белом штофе парчи, камеи наней 

инарукавах лиштвы.  

Другой золотой с сребром иразними шелковыми пукетами парчи, авподоле 

лиштва. 

Еще особливо золотойже накрасной земле парчи, обложен около плечей 

ирукавов сребранною карункою пугвица принем сребреная одна.  

Фонди НКПІКЗ. КПЛ-А, 304, арк. 115 зв., 148 зв. Оригінал.  

 

Додаток А.01.4.  

З опису першої половини – середини ХІХ ст. 

№ 58. Риза двойной парчи побелом поле с золотыми и разно цветными 

пукетами, оплечье издругой парчи, с золотом, серебром и разными шелковыми 

пукетами, в полах лиштва персидской парчи с красными цветами, обложена около 
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оплечья, и в полах пестро золотою сеткою, крест под оплечьем из сребреного 

позументу, пуговиц шелковых пять, подшита голубою крашениною и красною 

тафтою. Вклад князя Александра Меншикова. За ветхостию упразднена. 

№ 94. Риза двойной парчи на белом поле с золотыми, и разно цветными 

пукетами, оплечье другой парчи с золотом и серебром и разными шелковыми 

пукетами, в полях лиштва персидской парчи, с крашеными цветами, обложена около 

оплечья и в полах пестро золотою сетью, под оплечьем крест из позументу 

сребренаго подложени черною крашениною с красною минорною (?) тафтою. Вклад 

князя Александра Меншикова. За ветхостию упразднена.  

Фонди НКПІКЗ. КПЛ-А. 351, арк. 107 зв., 112. Оригінал. 
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Додаток А. 02.  

1706 р. – Фрагмент з книги Феофана Прокоповича «История Императора 

Петра Великого», де йдеться про візит Петра І до Києва  

 

Прибыл в Киев царь Петр в четвертый день Июля, где от духовнаго и 

мирскаго чина людей многонародно и радостно устретен, посетил первее церковь 

соборную Святыя Софии, премудрости Божия на вышнем граде, и в ней 

множественным священства купно с Митрополитом своим, тогда бывшим 

Варлаамом, стретением, тако ж и изрядными церемониями и нарочитым 

проповедническим приветствием почтен был. Осматривал же церковь оную, яко 

достойную видения за древность свою, создана бо есть еще от Ярослава сына 

Владимира Великаго, за седмь сот лет назад: подобнее объезжал и осматривал иныя 

церкви и места, на которых некие обретаются следы древняго в Киеве Величества; 

сей бо град иногда был великих всея России Князей столица, велик же зело и 

многонароден, даже до нашествия Батыева, в котором разорен и от жителей 

оставлен в запустение пришел. Посещал наипаче и оглядовал Государь великий 

монастырь Печерский и в нем славные (от которых имя месту) пещеры: монастырь 

тот из начала христианства российского основан, от первоначалников жития в 

России монашескаго, преподобных отец Антония и Феодосия, понеже много имел в 

себе свидетелствованной святыни иноков, и их же многия телеса в двоих пещерах 

нетленна пребывающа доселе имеет, и многих тако ж чудес повестьми славится; 

того ради и многих боголюбных мужей обреще к себе призрение, возвеличен же над 

монастыри прочии, украшен и доволно обогащен пребывает; более ста живет тамо 

иноков и Архимандрит их междо стадом началники Российскими первый степень 

держит. Положение монастыря Печерскаго зело красиво и весело есть, стоит бо на 

горе злачной, удолиями изрядными, и в них позорным садом и лесом благолепной, а 

две пещеры на двоих горах ископаны образцем, аки бы некоего городка подземнаго: 

разводятся бо, и паки сходятся многими местными улицами, в которых улицах по 

обе стороны в стенах мало прокопанных почивают нетленные помянутых 

преподобных телеса, и непрестанно от народа с разных стран туды приходящаго 
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посещаема бывают с великим благоговением и удивлением; но как в Киеве, так и 

сем славном месте нарочныя суть изданныя истории, от них вяще любопытный да 

взыскует, мы же к царю Петру возвращаемся.  

Разсмотрев Петр Царь место печерское, увидел быти угодное к созданию 

фортеции, ибо прежде сего была малая и простая толко ограда. Не продолжая ж 

намерения своего, принялся тот час за дело: множество Великороссийских и 

Малороссийских войск на работу созвано, а Сам оной крепости Инженером 

восхотел быти. Скоро кругом место очищено, и в пятыйнадесять день Августа на 

Успение Богоматереве, (который праздник нарочитый есть в монастыре Печерском) 

по совершении святыя литургии был ход священный, на освящение и заложение 

фортеции на нарочитое место, первенствующу в оных обрядах от духовнаго чина 

Стефану преосвященному Митрополиту Рязанскому (который тогда из Москвы туда 

ж прибыл по указу Монаршему) яко Архиерею междо Патрияршеством 

первоначалному, яковая ему честь за усмотренную в нем мудрость от Государя дана 

была.  

Пребыл Царь Петр в Киеве до двадесятаго дня Августа, и понеже получена 

ведомость о Шведском Короле, что пошел в Саксонию; того ради послан указ в 

Санктпетербург к Генералу Маиору Брюсу, дабы артиллерию и прочую препарацию 

к Выборгскому походу готовил. Того ж времени и князь Александр Менщиков в 

Полшу с войском отправлен, Сам же Государь паки в Санктпитербург 

возвратился…7  

Прокопович Феофан. История императора Петра Великаго, от рождения его 

до Полтавской баталии, и взятия в плен осталных шведских войск при Переволочне, 

включительно с. 134–137. 

 

 

 

 
                                                
7 Примітки М.М. Щербатова: В подлиннике прописано о свадьбе светлейшаго Князя, хотя всяк доволно видит, что 

нест нужды между великих дел Петра Великого вмещивать толь малое дело, яко свадьбу князя Менщикова; чего ради 

и поминать об ней за напрасное почитаю; но учиненное сочинителем примечание для того сохранил, что бы через сие 

умоначертание его более оказать.  
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Додаток А.03.  

1709 р., 27 січня, Охтирка. – Проїзний охоронний лист князя 

О. Меншикова А. Михайловському з братом 

 

Мы Александр Меншиков Римского и Росийского государств Князь Ижерский 

Генерал Главный над Кавалериею Его Царского Величества. И прочая, и прочая  

Сим объявляю всем обще дабы ясне Вельможного Его Ласки Господина 

Гетмана Скоропадского Канцеляриста Семена Боровского и брата его 

Михайловского вдових у великороссийских Его Царского Величества войске… 

никаких не было, лошадей у них не брать и никакова насилства… как в домах так и 

в дорогах было. Для Свидетелства сей лист…8  

 

Дано в Ахтырке Генваря 27 дня 1709 году  Александр Менщиков  

ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 18766, арк. 1. Копія XVIII століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Деякі фрагменти документа нерозбірливі.  
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Додаток А.04.  

1709 р., 18 червня. – Універсал князя О. Меншикова осавулам 

Полтавського полку К. Нащинському та В. Сухову на маєтності 

 

Ми Александр Меншиков Римского и Русийского Государств Князь 

Ижерский, Его Царского Величества Всероссийского учрежденій генерал 

фелтмаршал и Государствених тайних дел перший министр Ковалер святаго 

апостола андрея іиних орденов, подполковник отпреображенской лейбгвардии, 

иполковник надчетирьми полками коьними іпехотними  

Объявляем мим нашим листом всем обще а особливо Его Царского 

Величества нашего Всемилостивейшего Государя войска Малороссійскаго Его 

Велможности Гетману, и Генералной старшине іполковником, и кому сей лист 

видети надлежит, что понеже Его Царское Величество Государь наш 

Всемилостивейший пожаловал полк[у] Полтавского ясаулов Клима Лащинского9 

Василя Сухова заих верную службу, изаосадное полтавское сидение, и что они 

нинакакие неприятельские изменика мазепи прелести нескланивались ктому и 

прочим своего полку людей оттого унимали, указал им отдать ввечное владение 

извенщиком, аименно тогож полку обозного Дороша и судии Ивана Краснополча 

грунти их втом полку лежачие которими владеть им господам асаулам посему 

универсалу пока всредь дастца им нате грунта Его Царского Величества 

подтвердителная жалованная грамота чтоб в том никтоим никакова препятия 

нечинил, того ради восвидетелство дан им сей уневерсал приподписании нашея 

руки и запечатю нашею вобозе прихороле июля 18 дня «1709»10 году  

 

(Наподленом подписано тако)11 

Александр Меншиков 

ІР НБУВ, ф. І, спр. 59349–59429, арк. 105–105 зв. Копія XVIII століття. 

 

                                                
9 Так у рукописі.  
10 Дату у рукописі наведено у лапках.  
11 Так у рукописі.  



 256 

Додаток А.05.  

1709 р. – Лист генерального хорунжого І. Сулими до старшини, духовних 

та мирських жителів Почепа12 

 

Попревысочайшему соизволенію Его Величества з общаго Его Скоропадского 

совету сгенералною старшиною сполковниками поступили князю Меншикову место 

Почеп совсем приналежным донего уездом и околичностию селами и приселками як 

прежде догетманской належало власти опричь козаков их грунтов млинов всяких 

угодуй апонеже Меншиков посылает в Почеп своего комисара Ксенофонта Алымова 

для отобрания тамошних добр и для того он гетман хорунжого Сулиму посылает 

для зданья того места Почепа івсей волости под совершенную его Меншикова 

зверхность…  

ІР НБУВ, ф. І, спр. 55962–56060, арк. 93. Копія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Фрагмент у складі іншої справи.  
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Додаток А.06.  

1710 р. – «Владетельний лист» генерала Ф. Шидловського А. Гудовичу 

 

Лета 1710 июня 10 дня поуказу Римского и Росийского государств 

Свитлейшаго Князя Рейхсмаршала, и Ковалера Александра Даниловича 

Меншикова, вовладетелстви его города Почепова к уезду велено учинить окружную 

межу отиних городов, и владелцов для того чтоб вокружной Его Княжой Светлости 

межи іние владелци безобрачно ничим невладели потому Его Високой Княжой 

Светлости указу и по приказу великороссийскіх полков Енерала Маіора Феодора 

Владимировича Шидловского для учинения окружной межи послан бил Петр 

Фомин син Кривцов ичинил межу аиние были челом Его Високой Княжой 

Светлости Стародубовского Полку бакланской сотни сотник Андрей Гудович и 

подал челобитную укоторой написано, поучиненной нынешней окружной межности 

и его владетелство Почеповское земелной дачи его Андреевого, владения 

подслободкою Староговневкою апотойже межи и поотводу старожилов, и 

полюбовному договору зтамошними обивателями явилося заметою, и упочепского 

владенія убакланской сотне розробленнаго поля вид Бакланского лесу которое 

одишло, отглуховцов и подзоричан в іх границу толко ж число земелной дачи и то 

розореное влесу поле таком, которое втомжелесу его сотника люде розробили, 

изазамину того поля отдано ему сотнику Андрею, ивтое поле як Почепским и 

Бакланским, также и прочим владелцам неинтересоваца, также иновосаженою 

слободою которая нине осажуется, заним уволном лесу уграници Стародубской 

надубровци, хрущовци между границ Почеповских Мглинских и Бакланских из 

пренадлежащими Его грунтами видеть и никому отвоих того села Подданних утиску 

и грабителства небило та коли одругих тех. Его Андреевой слободе долегливостей, 

нечинилося; чого ради для немедленного увиренія, посполитим и протчим 

владелцом а ему для владенья вшпоменутим грунтом дал сий владетелний лист 

зае[го] писания Генерала Маіора власной, его руки и печати, звиш менованій 

генерал Маіор Федор Шидловский.  

ІР НБУВ, ф. І, спр. 55391–55452, арк. 50–50 зв. Копія XVIII століття.  
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Додаток А.07.  

1710 р. – Лист почепського коменданта Д. Шпіцина бунчуковому 

товаришу А. Лизогубу 

 

По окладным почепским книгам с владетельства твоего что есть за тобою в 

почепском уезде кгрунта Дадоровского и с мелницы Бахарицкой и пашни что есть в 

разних местех довелос на тебе взять в казну светлейшего князя на нынешний 1710 

год окладу всего 139 рублев да с того окладу вместо оренды за сухую рату с рубля 

по четырнадцати алтин по четыре денги всего и за оренду 200 рублев 5 алтын. А 

понеже повелено ныне в Почепе доходы собрать конечно в самой скорости того 

ради пишем до вас благоволите ваша милосто онде денги для отдачи прислать в 

Почеп немедленно, а ежели вскоре денег не пришлете то изволите ведать что указом 

светлейшего князя велено в якое твое почепское владетелство отдать из помянутого 

кладу в откуп охочим людем и тако указ его светлости будет и учинен.  

 

Ваш всех благ желатель комисар почеповский правидный (?)  

Данила Шпицын 

ІР НБУВ, ф. І, спр. 53378–53579, арк. 85. Оригінал. 
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Додаток А.08.  

1710 р. – Лист бунчукового товариша А. Лизогуба генералу 

Ф. Шидловському13 

 

Благородный господин Феодор Владимирович Шидловский велце мне моцный 

пане и милостивый добродею 

Упадаючи до стоп ног вашему благородию покорне упрошаю о привернене 

(Почепище) слободу (сел) мо(их) и млына прозиваемого Бахаричи которий млин пан 

Иван бывший сотник и бурмистр (нынешний) заехал напрасно в тот способ будто 

небожчик пан14 Миклашевский тесть мой его отцеви небожчику недоплатил и вже 

давно тому деется як тепер пани Миклашевская есть живая ежели доведется может 

она заплатити; двор у месте Почепе куплений и мне даний от небожчика пана тестя; 

Дадоровка хутор куплений мой власний в котором и теперь при мне зостае и 

гоподин комендант Почеповский; за дачу им на чинч риштуе и що там зостае 

пашню все хочет на с[в]ятелнейшого15 князя побрати; за такий чинч мне не 

доводится платити дом я не пожитковал; а те все незнаю чи заведомом вашего 

благородия поотбыралы и що постокротне вашего благородия слезне упрошаю: 

дабы мое власное при мне зоставало. А за показанную милость я знатиму чим 

вашему благородию поклонитися. Млинов в селе Глазови мною куплених и за пана 

тестя Миклашевского надано все тое ускловне тако господин Павлов Леону Рубцю 

попустил и мою купчую узял невыпускаючи з города Почепа. И иныя все грунта 

купление наякие и купчие суть все тое по отъезде мо…16 

 

 

 

 

 

 

                                                
13 Лист повністю написано рукою А. Лизогуба.  
14 Курсивом подано виправлення та слова, дописані пізніше. Правки зроблені А. Лизогубом іншими чорнилами. 
15 Те саме.  
16 Останній рядок нерозбірливо.  
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Додаток А. 08.1.  

Відповідь Ф. Шидловського17 

 

От мала и до велика приказал светлейший князь что ныне есть за грошми 

платить только нет потому часу пожалуй до времени да та сроку.  

ІР НБУВ, ф. І, спр. 53378–53579, арк. 85. Оригінали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 На звороті того ж аркушу рукою Ф. Шидловського.  
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Додаток А.09.  

1715 р., 6 червня. – Лист почепського коменданта Б. Радіонова 

бунчуковому товаришу А. Лизогубу 

 

Разсудив умыслне до вашей милости отозвати сиим ибо доходит нам что 

якобы ваша милость несет скорби втом что добр ваших лежащих в маетности его 

высококняжой светлости в Почепском уезде лишили. А понеже я намерен ехать до 

Санкт Питербурха где будучи по должности моей надлежит мне донести сию скорбь 

вашу его светлейшеству того ради желаю от вашей милости подлинно ведать 

похочете ли вы за оные свои добра что за вами в Почепском уезде ни было за якие 

взяты денги или при оных оставите кого в Почепе жить и в казну его светлости 

платить как прочие. А буде денги принять то какую суму (?) на подленого слово 

изволте разговори пространно с Василием Епифановым о сием меня уведомити и 

ежели каковыи на желание ваше указ его светлейшества будет о том и я вашей 

милости по прибытии моем объявлю.  

 

Почеп июня дня 6, 1715   Вашей милости ко услуге доброжелатель слуга  

Богдан Радионов комендант почепский  

ІР НБУВ, ф. І, спр. 53378–53579, арк. 112–113. Оригінал. 
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Додаток А.10.  

1720 р., травень. – Універсал князя О. Меншикова С. Михайловському 

 

Мы Александр Меншиков Римского и Росийского Государства Князь и Герцог 

Ижорский… Господин Аранибурха Генерал Фелт Маршал флота Всероссийского 

Шаутбенахт и Военной Колегии Президент и Ковалер многих орденов и прочая и 

прочая  

Объявляю Всем господам в… Войске Его Царского Величества Велико 

российских Господам Генералам, бригадирам, полковникам сотникам атаманам, что 

понеже объявитель сего Семен Михайловский во время измены Мазепы несподобил 

его изменнической прелести показав Его Царского Величества верности, и дабы в 

том его верности признавали, того для Мне данною от его Царского Величества 

полною мочию поверенного Правления, сей универсал Ему Михайловскому…  

 

Сие учинено в гауптквартире            Александр Меншиков  

в Гадяче мая ? дня 1720 года  

 ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 18766, арк. 1–2. Копія XVIII століття. 
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Додаток А.11.  

1720 р., 13 травня. – Універсал князя О. Меншикова осавулам 

Полтавського полку К. Нащинському та В. Сухову на маєтності 

 

Ми Александр Меншиков светлейший Римского ироссийского Государств 

Князь игерцог Ижерский, Генерал Фелтмаршал от флота российского шаутбейнахт 

івоенной Коллегіи Президент іковалер многих орденов іпрочая іпрочая  

Обявляем сим всем обше икаждому особо кому отом ведати надлежит войск 

Его Царского Величества, Великороссийским господам генералом брегадиром 

полковником и прочим команду имеющим, амалороссийских полковником, 

сотником, атаманом, вподтвержение прежнего данного листа прихороле июля «18» 

дня «1709» году что понее Его Царское Величество Государь наш 

всемилостивейший, пожаловал полку Полтавского фасаулов клима Лащинского, 

Василя Сухова заих верную службу изаосадное полтавское терпение и что они 

нинакакие неприятелские изменника Мазепи прелести нескланивались, ктомуж 

ипрочих своего полку людей оттого унимали іодали им ввечное владение 

ізменников аіменно тогож полку обозного дороша, и суди івана Краснополча грунти 

их втом полку лежащие которими владеть им господам ясаулам поданному 

универсалу пока дастца илм нате грунта Его Царского Величества грамота, іааби в 

том им никакова препятия и обиди нечинил, чего для ми данною нам от Его 

Царского Величества полною мочию і високо поверенного нам правления сей 

охоронной лист вподтвержение вишереченного Данного уневерсалу ім дали ідля 

вящей сили и свидетелства нашею рукою подписали інашеюж княжескою печатю 

утвердить повелели Еже учинено вгаупт Квартире гадячах мая «13» дня «1720»18 

году  

(Наподленом подписано тако)19 

Александр Меншиков20 

ІР НБУВ, ф. І, спр. 59349–59429, арк. 109–109 зв. Копія XVIII століття. 

                                                
18 У рукописі дати подано у лапках.  
19 Так у рукописі.  
20 Копію підписа зроблено за зразком оригіналу.  
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Додаток А.12.  

1720 р., 15 травня. – «Інтенціальний лист» князя О. Меншикова про 

захист військового товариша Я. Гречаного 

 

Мы Александр Меншиков, Римского и Росийского государств князь и герцог 

Ижерский Генерал Фелтмаршал и Флота Всероссийского шаутбейнахт и Военной 

коллегии Президент Кавалер (многих) орденов и прочая и прочая  

Объявлено всем кому о сем ведати надлежит что понеже просил пан значной 

войсковый товарищ Яков Гречанин в том что учинени ему от генерального судіи 

Черниша немалие обиди и разорения, а именно не смотря на жалования грамоты 

Царского Величества отцу его Гречаного и отнял у него некоторіе села и мелници; 

Чего ради особливо командующему здесь генералу, сим повелеваетца, дабы 

помянутого Гречаного иметь всегда в своей протекции и в никакие обиди его не 

отдавать, и для вышепомянутого учиненного ему от генерального судіи разорения 

до високого указу Его Царского Величества ни по каких указов по суду его 

генерального судии Черниша ему Гречаному не слать. Дано в Гадячах мая 15 1720 

года. 

 

Александр Меншиков21 

ІР НБУВ, ф. І, спр. 55259–55390, арк. 145. Копія XVIII століття. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Те саме.  
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Додаток А.13.  

1721 р. – «Інтенціальний лист» князя О. Меншикова до гетьмана 

І. Скоропадського 

 

Іасне велможний Господине Гетман войск Его Царского Величества 

Запорожских обих сторон Днепра; мой особливый благодетель 

Бил челом села Случевска церкви Архистратига Михаила священник Иван 

Фомин что де хорунжий войсковий генерал Іван Сулима отнял у отца его половину 

мелници которая на реце Воре, безвсякой причини а другую половину купил 

насильно; и чтоб тое отнятую половину ему паки возвратить Азакупленную денги у 

его принять за что он обыщаеца детми при войску служить попрежнему; и просил 

нас чтоб отом вашой ясне велможности представить чего ради вашу ясне 

велможность прошу дабы изволили приказать от хорунжова Івана Сулима мелницу 

возвратить попрежнему ему священнику Івану Фомину о чем паки прося остаюсь  

 

Вашой Іасне Велможности доброжелателний и кослужению охотнейший 

Александр Меншиков  

 ІР НБУВ, ф. І, спр. 50783–50796, арк. 252. Копія XVIII століття. 
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Додаток А.14.  

1721 р., 5 лютого. – Чолобитна священника І. Гуда до князя 

О. Меншикова 

 

Светлейший князь все милостивый Господин Александр Данилович 

В прошлом 1720 року бил челом до вашей високо княжеской Светлости 

вовремя бытия вашого Навкраине; напана Іовнна Сулиму хорунжого енералного, 

что отнял у отца моего насилно и даремне половину мелници а другую купил 

насильно у отца моего Фоми Гуда он пан Сулима, по котрому моему челобитию 

изволили Ваша Високо Княжеская светлость видат мне свой високо поважный 

инстинциялный лист до ясне вельможного Пана Гетмана даби приказал Пану 

Сулиме хорунжем енералному дармо отнятую половину мелници возвратить а за 

купленую насилно половину ж22 гроши свои принявши возвратить мне мелницу 

попрежнему; которий іа ваш високо княжеской светлости лист принявши видал мне 

свой високе поважный лист и ваш високо княжеский инстанцияльный лист писаний 

до его милости до ясне вельможного Пана Сулими, послан мною дабы не 

пренебрегаючи той справы за принятием грошей предреченою выше писаною 

дедовскою и отеческою млина нашего нам вступил и возвратил попрежнему; но его 

милость надаючи на сродство іасне Велможного и презривши лист іасне 

велможного и инстанцию вашой Висококняжой светлости неуступил предсуд іасне 

велможного сам сомною не ставши на право прислал своего Пренепотента Ивана 

Костомаху родственника совего которий отцу моему насилно гроши прикинул с 

которим тилко приказано нас допросить пану Бунчуковому и пану Волосковскому и 

предними любо и довел я насилной купле и отнятия отеческого млина нашего од нас 

тот посланий зложивший до воле своего пана справу подлу слушности; а видя 

своему Пану непосилна кончити з тих мир непохотел а я мизерний так тогда в моем 

правдивом до хорнего конца справи неодержал и посколко раз чрез пла… ливую 

мою суплеку просил ясневелможного жеби он пан хорунжий сам стал со мною на 

суд но ничтоже у спило; лечь и сам будучи до милости пред святом рождественским 

                                                
22 Тут і далі курсивом виділено слова, дописані чи виправлені рукою І. Гуда.  
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неукончивши справи зихал кудомови и гди також покойный отец мой будучи от его 

милости от его милости23 турбовани и неокончивши справи зихал и затое много у 

рождества пострадавши, и половину млина нашего Его Милость насилно и даремно 

завладел, что и мене мизерного тепер привели до великого убожества пред целое 

лето издячи и що раз проторячи якой сталось мне утрати рублей 60 за чим и тепер 

ради своего удобства немогучи сам поихать всанкт питербурх бив челом Его 

Царскому пресветлому величеству и подал челобитную в Сенат а видячи же и его 

милость Пан Сулима простует из войска по указу монаршему от ясневелможного 

послан командиром в санктпитербурх и видаючи то же его пана Сулимы прочих 

походах своих от отца моего насилно побрание писма просил подтверждено от его 

царского державнейшого величества грамоти; о чом упросил благодетеля моего 

господина Семеона Ивановича Соболевского дабы сию мою челобитную вашой 

Высококняжеской светлости подал, також и в сенат челобитную.  

О чом слезне прошу вашу Высококняжескую Светлость челобитную мою 

принять и его царскому пресветлому величеству в Сенат приложить и в книгу 

записать; понеже по приказу ясневелможного свидков моих судом роспрошено и 

писма к делу принятие читаны и зважены правдою и самою сутностю тилко незнаю 

дая… крайней между нами неучиннили расправы, [н]о его милость надеючися на 

сродств[о] ясневелможного неуступуе нашего млина насилно завладеннаго о чом же 

просячи долженствую вичне о вас от бога просить а дети мои поотобрании своей 

дедизни должни попрежнему козацкую службу отслуговать 

 

О сем милости прошу Стародубского полку Погарского уезду села Случевска 

церкви Архистратига Михаила поп Иван Фомин Гудов 1721 году февраля во 5 день 

 

К сему прошению поп Иван руку приложил  

ІР НБУВ, ф. І, спр. 50783–50796, арк. 253–253 зв. Оригінал. 

 

 

                                                
23 Так у рукописі.  
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Додаток А. 15.  

1721 р. – Лист харківського полковника Г. Квітки князю О. Меншикову 

 

Его Царского пресветлого Величества и Российского государства 

Андреевского… фельдмаршал и многих орденов кавалер, мой милостивый господин 

князь Александр Данилович 

Вашей высокой княжей светлости доношу: при Санктпитербурхе изволил 

писать ко мне генерал-адмирал сиятельный граф Федор Андреевич Апраксин, и при 

том письме с указу Великого Государя прислана копия. Каков указ прислан мне, а к 

нему графу с Коллегии Иностранных дел. И в письме его сиятельство требует 

ведомости, которые колокола и медь ламаную прислати из Каменного Затону, что 

взята у именников Запорожских. Колокола каменная церковь… Указом велено 

отдати в крепость Печерскую или в Санктпитербурх. На тот указ я ответствовал 

письменно, чтоб мне справитися в Полковой Ратуше о тех колоколах и о ламаной 

меди. До сиятельства графа Федора Матвеевича Апраксина доношу письменное 

известие в самой скорости.  

И ныне прибывши я в Харьков о выше писаной ламаной меди и колоколах в 

Полковой Ратуше справился. И явилось письмо чинения бывшего генерала Солод… 

Федора Шидловского, а каково то письмо, и с того письма до вашей высокой 

княжей светлости посылаю копию. Так же и тому после его ген… прислан из Камер-

Коллегии к нему графу… Федору Матвеевичу… и при сим письме дано лучшего 

разрешения… Его генерала-майора Шидловского. По… вашей княжей светлости 

велено посла… и потому вашей княжей светлости письмо в Раненбург из тех 

пересланных… их колоколов больших и малых, в них весу л 79, а два колокола 

иные. А так же колокола взять и прислать… коменданта Ава… ского Дмитрия 

Чоломо… ло Сава Емельянов сын Галахов а в са… и пушки в сви… Харькове 

налицо… и в том прошу вашей высокой княжей светлости… что повеление до его 

сиятельства графа Федора Матвеевича Апраксина извествовать… 

 ЦДІАК України, ф. 1725, спр. 7, арк. 1–19. Копії 24. 

                                                
24 Зміст документа відновлено за співставленням кількох копій XVIII ст. 
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Додаток А.16.  

1725 р., 5–8 січня. – Справа про перевезення пеньки з Почепа та 

Олександрополя до Петербурга 

            

1. 

1725 года генваря в 5 день по указу Его Величества Императора Самодержца 

Всероссийского Брянские таможни и Кружешного двора бурмистру Стефану 

Сапошкову стоварищи Мещовского уезду крестьянина Сергия Алексеевича 

Галовина деревни Богдановой крестьянин Семен Филипов икним двести дватцать 

одну подводу что нанели они Светлейшего Римского и Росийского Государств 

Князя и Герцока Ижерского Генерала Фелт Маршела Кавалера и Генерала 

Губернатора Губернии Санкт Питербурской и Военной Колеги Президе(н)та 

иКонтра адмирала ипротчая Александра Даниловича Менщикова пенечного отпуску 

Его Светлости у поданого Петра Передецина вести пенку весом пять тисяч 

вомемсот двацать пуд вфунтах ипаклу дасанкт Питербурха посеми алтын потри 

денги спуда истого их наму поуказу Его Величества Императора Самодержца 

Всеросийского десятые доли возницкие стамошних посулним (?) взяты.  

                       Стефан Сапошков 

 

2.  

1725 года генваря в 8 день по Его Императорского Величества указу Брянские 

томожни и Кружешного двора бурмистру Стефану Сапошкову сотоварыщи 

Мещевского уезду деревни Тронской крестьяне Трифон Афонасей деревни Русово 

Демент Максимов стоварищи икним сто девяноста пят подвод сто наняли они 

Светлейшава Римского Іросийского Государств Князя І Герцога Іжерского Генерала 

Фелт Маршала Кавалера и Генерала Губернатора Губерниі Санкт Питер Бурхской 

Івоенной Колегии Президента Иконътра Адмирала ипротчая Александра 

Даниловича Меншикова пенечного отпуску Его Светлости уподданого управителя 

Петра Переведенинова Его Светлости из маетности из Александрополя иізПочепа 

везти пенку числом ста девятнадцать бун… весом три тисяч ста пядесят пуд 
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данаверхах пряжи и чи… проемкой пакли семдесят шесть вдвох вин… две тысячи 

сто пятдесят пуд анами взя… дасанкт питер бурха отпочепа посемн… потри денги 

спуда истого истого к нам… десятая доля взята.  

Стефан Сапошков  

Архів СПб ІІ РАН, ф. 84, оп. 1, спр. 53, арк. 1–2. Оригінал. Частково дані 

опубліковано у: Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство. С. 328.  
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ДОДАТОК Б. ІСТОРИЧНЕ ТЛО ФОРМУВАННЯ ВОТЧИН 

РОСІЙСЬКИХ ВЕЛЬМОЖ В УКРАЇНІ 

 

Додаток Б.01.  

Почепське межування 

 

Під час української поїздки 1720 р. князь Меншиков розгорнув активну 

діяльність, пильно слідкуючи за перемежуваннями своїх володінь. Варто 

підкреслити, що в даний період Почепська справа набрала величезних обертів, і 

соціальні процеси, пов’язані з втручанням адміністрації Меншикова у внутрішні 

справи Гетьманщини, закріпаченням козаків та посполитих, проявилися особливо 

яскраво.  

Меншиков сам брав участь у деяких подіях місцевого значення, особливо в 

тих випадках, коли вважав, що без його особистого втручання справу не буде 

завершено задовільно. Про це ми можемо дізнатися з копій тогочасних документів, 

у тому числі – з універсалів Скоропадського та наказів Петра І, а також відповідей 

уряду на деякі чолобитні козаків, що постраждали від самоуправства Меншикова. Ці 

копії подекуди зберігаються у складі більш пізніх справ, пов’язаних зі спробами 

колись закріпачених Меншиковим родин звільнитися. Свого часу деякі з них, 

зокрема, наказ Петра І Скоропадському від червня 1719 р., публікувалися у роботі 

Лазаревського (див. 2 підрозділ І розділу).  

Після універсалів гетьмана Скоропадського Меншикову на Почепську та 

Ямпольську сотні передавали нові земельні володіння генеральний хорунжий Іван 

Сулима та Стародубський полковник Лукіян Жоравка. Ключі від міста Почепа 

приймав комісар світлійшого князя Ксенофонт (Ксенефонт) Алимов, взявши про це 

відомості за підписами отамана і війта [17, арк. 89 зв.–90]. 

Обидві сторони склали свої розписні списки козацьких та посполитих 

володінь на території Почепщини. Сулимою було додатково написано так звані 

«отдаточные пункты», що включали список сіл та слобід, які мали бути віддані 

новому господарю волості, а також огляд володінь козаків. Алимов відразу почав 
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вимагати, щоб Меншикову передали всі землі, які він забажає і на які вкаже – і 

посполиті, і міщанські, і козацькі. В подальшому деякі свідки, наприклад, писар 

Стародубського полку Афанасій Покорський, вважали, що Сулима радо пішов 

назустріч вимогам князя, вираженим через Алимова, тому що ворогував з багатьма 

козацькими старшинниками і хотів їм нашкодити [17, арк. 90 зв.–91 зв.] 

Переводив сотні до повної покори Меншикову генерал-майор Федір 

Шидловський. Вочевидь, він зіткнувся зі значною протидією – більша частина 

козацького стану була справедливо обурена тим фактом, її його відтепер зрівняли з 

селянами та посполитими за оподаткуванням та в рамках сотенної соціальної 

стратифікації. Щоб довести право та владу князя, Шидловський за наказом 

Меншикова почав обмежовувати Почепську волость стовпами та капцями.  

Згодом Меншиков захотів отримати ще й суміжну Храповську волость, а 

також виправити кордони своїх володінь шляхом приєднання до них нових і нових 

земель (див. ІІ розділ). Про це відомо з листування Скоропадського та комісара 

Алимова, яке мало місце в листопаді 1709 р. Та слідом Меншиков надіслав гетьману 

нову вимогу – тепер він хотів відрізати декотрі землі від Стародубського полку, 

обмінявши їх на почепські, щоб «спрямити» суміжні кордони. Скоропадський 

погодився створити межувальну комісію, до котрої увійшли представники гетьмана 

– Василь Велецький та Петро Валкевич, і представники князя – тодішній комендант 

Почепа Богдан Родіонов та Олексій Чогліков.  

Приїхавши на місце, комісари Меншикова відразу заявили, що вони 

вимагають не просто «спрямлення» кордону, а й примежування до володінь свого 

господаря більшої частини стародубських земель. Представники Скоропадського 

відповіли рішучою відмовою, і, не прийнявши рішення, комісія роз’їхалася. З цього 

часу управителі почепських володінь Меншикова розпочали наступ на 

Стародубську сотню. Вони організовували розбійні нальоти на приватні володіння 

стародубських козаків, грабували селян тощо. Без згоди гетьманського уряду люди 

Меншикова почали засновувати власні слободи на орних землях місцевого 

населення, вирубувати ліси, забирати чи знищувати млини та борті. З дворів, що 
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були приписані до почепської греблі, тепер брали величезні оклади до княжої 

скарбниці.  

Не дивлячись на те, що Скоропадський звернувся за допомогою до царя, 

Меншиков наказав своїм комендантам приєднувати до Почепської волості нові й 

нові землі. Було знайдено і формальну причину – місцеві управлінці нібито 

встановили, що у давнину до Почепської волості належало набагато більше земель, 

ніж тепер було віддано князеві Скоропадським. Вони спиралися на межування 

1638 р., ще за польської влади [14, арк. 17–18]. Таким чином, Меншикову вдалося 

добитися від царя Петра дозволу на нове межування у відповідності з віднайденими 

в архівах даними [309, с. 266–267].  

1716 р. князь видав нове письмове розпорядження: «По письменному 

предложению светлейшаго и высокопочтеннейшаго римского и российского 

Государств Ижерского князя Его Милости Господина Александра Даниловича 

Меншикова присланого до ясневельможного его милости пана Ивана 

Скоропадецкого (sic!)… з таковим изображенным требованием чтоби уезду 

Почепского кгрунта, в полк Стародубский близостю олегліе и Стародубовских 

полчан також положением своим в уезд почеповский залягаючіе взаемне на обитви 

стороны, для лучшей впред згоды позаминювати» [14, арк. 45]. 

З листа генерал-лейтенанта Бутурліна до голови Колегії Іноземних справ 

канцлера графа Гаврила Івановича Головкіна відомо, що у 1718 р. провінціал-фіскал 

Негоновський, посилаючись на фіскала Нестерова, заявив, що вони не приймають 

письмове підтвердження володіння Меншиковим більш ніж тисячею козаків. 

Отримавши цю інформацію, Петро І наказав Посольській канцелярії розібратися з 

обставинами цієї справи [12, арк. 69]. 

20 червня 1719 р. до Сенату було подано першу зі значних княжих 

чолобитних, що зіграли важливу етапну роль у протіканні Почепської справи. 

Меншиков стверджував, що ще 1710 р., дізнавшись про гетьманський універсал, 

згідно з яким відповідні землі входили до держави світлійшого князя, жителі 

Почепської сотні (військові чини, товариство та посполиті) добровільно та без 

примусу погодилися «поволне бать под одною Светлейшего Князя протекціею и 
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всякое ему что он поручит отдавать послуженное». При цьому Меншиков обіцяв не 

залучати козаків до полкової служби [12, арк. 69]. 

26 жовтня того ж року Меншиков повторив чолобитну до Сенату, 

посилаючись на універсал Скоропадського на почепські маєтності, виданий у 

1710 р. Князь повторився у тому, що місцеві козаки з радістю прийняли його високу 

протекцію, підписавши відповідного листа. Проблема полягала лише у тому, що цар 

Петро І чомусь не підтвердив право свого улюбленця на вічне володіння козаками 

жалуваною грамотою, яка б юридично посилювала універсал. Таким чином 

Меншиков хотів добитися такої грамоти від царя та Сенату, щоб остаточно 

закріпитися на Почепщині [12, арк. 69]. 

Для того, щоб узгодити актуальні межі з тими, що їх було прокладено в 

1638 р. (для цього потрібно було постійно звірятися з відповідними межувальними 

книгами), Петро І вівдправив з Петербурга межувальника дяка Івана Лосєва, 

котрому судилося зіграти центральну роль у скандалі, що розгорнувся у 

подальшому. До комісії Лосєва увійшли підполковник Ісай Сухарєв, майор Іван 

Богданов, капітан Олександр Македонський, поручик Федір Колубаров [11, арк. 

109]. Окремо дякові було вказано не включати до межування землі служилих козаків 

– їх потрібно було тільки описати. Всю документацію, котру було б складено в 

результаті даної акції, Скоропадський мав скріпити власноручним підписом і 

надіслати разом з дяком до Колегії Іноземних справ до Петербурга. 5 червня 1719 р. 

рішенням Іноземної колегії до України направилася нова межувальна комісія. Окрім 

іншого, вона мала перемежувати землі окрім володінь служилих козаків, а властиво 

козаків лише описати по іменам і реєстр надіслати до Колегії. Саме для цього до 

Почепа направився дяк Іван Лосєв [12, арк. 70]. 

Майже відразу, з серпня 1720 р., до гетьмана стали надходити скарги на 

Лосєва та його комісію від козацької старшини. Козаки стверджували, що через 

діяльність комісарів Меншикова «даніе грамоти наих волности призрени и 

нарушены іМглин и Боклан Сотнемы к Почепу отняти, а казаки в підданство 

побраны а інние их братя держатца под караулом, и чтоб то все им возвратить» [12, 

арк. 70]. Щоб обґрунтувати такі дії, Меншиков висунув проти козаків 
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обвинувачення – вони начебто незаконно переселялися з території його володінь і 

цим завдавали йому збитків та образ (мабуть, насправді йшлося про перші хвилі 

біженців, котрі у подальшому дійсно масово тікали з княжих вотчин, рятуючись від 

розорення, адміністративних переслідувань та голоду). 

Лазаревський зазначав, що ідея спиратися у питаннях межування на книги 

1638 р. була надзвичайно вигідною для Меншикова, адже тодішній перерозподіл 

земель було направлено, передусім, на прокладання російсько-польського кордону, 

у відповідності з чим чітко було позначено тільки східні кордони Почепщини. Решта 

меж залежала тепер виключно від волі князя, покірності дяка Лосєва та сили 

спротиву місцевого населення. До того ж, згідно з домовленістю Меншикова з 

Лосєвим, останній зробив у межуванні якісь правки на користь князя [309, с. 268]. 

Допоки вирішувалися організаційні та документальні питання, почалася зима, 

і межування було вирішено перенести на наступний рік. Не в останню чергу, 

мабуть, таке рішення було прийнято у зв’язку з плануванням приїзду Меншикова до 

України – він міг зажадати брати участь у процесі безпосередньо, щоб 

контролювати події та силою свого авторитету натиснути на гетьмана й козацтво. 

Було створено і нову комісію, що діяла від імені гетьмана. До неї увійшли осавул 

Василь Жураковський, прилуцький обозний Михайло Отропович (Грищенко) та 

канцелярист Петро Валкевич. Під наглядом комісарів Лосєв почав вести межу, що 

мала відділити почепські землі від трубчевських. Межа без особливих суперечок 

дійшла до краю земель Бакланської сотні, і тут дяк почав завіряти комісарів, що цю 

сотню потрібно також включити до вотчин Меншикова. Звісно, гетьманські 

комісари відмовилися від такого розподілу, апелюючи до того, що всім відомо – 

Бакланська сотня ніколи не належала до Почепщини. Але Лосєв не бажав слухати 

жодних аргументів, продовжуючи межувати на власний розсуд.  

Отже, найбільш конфліктною частиною межування Лосєва були обміри 

земель біля Пущіна та Роздєлова (Родлова) болота, де безпосередньо починалася 

Бакланська сотня. Саме на цьому відрізку у межовиків виникла суперечка, що 

змусила їх зупинитися. За словами Скоропадського, коли виявилося, що межування 

«застрягло», «к тому месту приехал [с Почепа] Светлейший Князь [Его милость]». 
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Жураковський разом з товаришами сказав князеві, що землі, які викликали 

суперечку, згідно з результатами роботи межувальника Стремоухова, а також 

універсалами Скоропадського та його попередників, не можуть бути приписані до 

Почепської волості. Він наполягав на тому, що землі по правому берегу ріки Судості 

відносяться до Погарської волості, а ті, що лежать на лівому березі – до 

Трубчевської.  

Меншиков залишився невдоволеним і особисто звелів зібрати до себе 

старожилів, щоб допитувати їх. Саме під час цих допитів потрапив до в’язниці 

майбутній вірний слуга князя – балканський сотник та крупний місцевий поміщик 

Андрій Гудович (див. додаток Б.03.1), а старожилу Овсеєнку Меншиков пробив 

голову до крові за те, що той не хотів відповідати так, як бажалося князю та його 

комісарам. Після таких демонстрацій сили Меншиков змусив комісарів гетьмана 

підписати документи про передачу Бкаланської сотні до його володінь, і ті зробили 

все, що від них вимагалося. Сам гетьман пояснював цю подію Петру І, говорячи, що 

його комісари були «прав великоросийских несведомыя» [309, с. 268]. «Под страхом 

от него через взятие оных за караул… и за уграживанием им з великого у том месте 

так межевать начали и приговору руки приложили а в прочих местах они ж руки 

прилаживали под страхом перед Их Светлостью и Комисаров и Дьяка Лосева» [94, 

арк. 12]. Як би там не було, у них фактично не залишилось вибору, як вчинити: 

примежувавши до земель Меншикова Погарську сотню, Лосєв почав приєднувати й 

Бакланську [309, с. 278–279]. 

З цього моменту представники гетьмана вже не мали ніякої влади над 

процесом межування – вони були змушені йти туди, куди їм наказував Лосєв, і 

робити все згідно з його побажаннями. Дізнавшись про це, Скоропадський відізвав 

їх до Глухова – та й це не зупинило межування, навпаки, прискорило його, 

остаточно розв’язавши руки Меншикову. Тепер межування відбувалися зовсім 

інакше. Світлійший князь наказав перекидати до місць, де протягували межову 

мотузку, солдат та драгун своїх полків, і вони, виганяючи з домівок старожилів, які 

намагалися чинити спротив, «ґвалтом» гнали їх перед ходом комісії Лосєва. 

Російські військові арештовували місцевих жителів, саджали їх до в’язниці та 
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катували, б’ючи батогами. Повернувшись до Почепа, щоб звітуватися, дяк Лосєв дав 

драгунам наказ пройтися по межі ще раз і вилучити з населених пунктів заможних 

козаків та священиків, котрих в кандалах везли до княжої канцелярії. Після катувань 

їх змушували підписувати відповідні папери, передаючи себе і своїх рідних разом з 

усім майном у підданство Меншикову. При чому їм під страхом розправи не 

дозволялося читати тексти угод, і вони мали ставити свої підписи наосліп [309, 

с. 282]. 

За допомогою Гудовича, який швидко перейшов на бік «загарбників», було 

примежовано таким чином, окрім Бакланської сотні, Мглинську та більшу частину 

Стародубської. Гудович працював задля цієї мети разом з іноземцями – «німцями» 

Клейном та Германом, котрі були його помічниками [482, с. 577]. Гетьман писав 

так: «А он Генерал наш Фельтмаршал Светлейший Князь бил челом что з 

помянутого урочища и нигде никому поневолено… и никому рук прилаживать 

невелел, и в том всем слався на приданых великороссийских старожилов которые 

при том межовании были опрочь…» [94, арк. 12]. Тобто, бачимо доволі традиційну з 

огляду на інші приклади тактику Меншикова – захищаючись, він прямо та доволі 

безсоромно відкидав власну вину, не зважаючи на те, що все в даній справі свідчило 

проти нього. Меншиков, як завжди, легко звинувачував кого завгодно з тих, хто мав 

хоч якесь відношення до межувань, і юридично мав на що спиратися – адже 

документи дійсно фігурували за підписами межовиків, комісарів та дяка Лосєва.  

Виходячи з цього, Меншиков вирішив створити так звану «кабалу». Це були 

документи, котрі мали вдруге засвідчити добровільний перехід місцевого козацтва 

«під руку» Римського князя. Їх кріпили особистими підписами нових підданих. 

«Бакланську кабалу» складав Гудович, діючи надзвичайно жорстокими та, звісно, 

протизаконними методами, силою вибиваючи з людей їх підписи. Складніше було з 

Мглинською сотнею – її жителі категорично відмовилися вступати до «кабали», не 

погодившись з результатами межування. Більш того, вони відразу написали 

чолобитну гетьману Скоропадському і зафіксували факт злочинства у ратушних 

книгах Мглину. Жителі Мглинської сотні жалілися на представників Меншикова, 

полковника Ларіонова, підполковника Сухарьова, майора Богданова, посилалися на 
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грамоту царя Олексія Михайловича, відповідно до якої, земля Мглину здавна мала 

належати до Стародубської сотні [309, с. 280–281]. 

З чолобитної дізнаємося, що Меншиков, перебуваючи в Почепі, через 

усунутого з посади почепського сотника Івана Губчиця (Губчича) наказав 

Мглинському сотнику взяти з собою отаманство та старшину і з’явитися до села 

Старе Почепище (Старий Почеп). Там «мглинський уряд», до якого входило знатне 

товариство, духівництво, представники посполитства тощо особисто зустрівся з 

князем, котрий почав словами змушувати їх підписати «кабалу»: «Добре бы, братци, 

дабы так вы, як и баклани, подали нам челобитную, а по ней записалися своими 

руками, жить за мною. Я вас, когда будете мои, не подам ни в якую обиду! Будете 

жить за мною свободни, нияких жолнерских консистентов кормить не станете и 

козаков наших которие в Киеве на работе зостают, пошлю указ зараз освободить. А 

хто вас чем обидит или державцы ваши якое вам починили разорение, то принужду 

их вам возвратить. И во всем вас охранять, як своих людей, обицую» [309, с. 281]. 

Меншиков діяв, обіцяючи мглинській старшині міцну протекцію – і це не було 

цілковитою брехнею, зважаючи на приклади кар’єрного зростання та фактичної 

недоторканості місцевих старшинників, котрі почали служити князю. При цьому 

Меншиков явно протиставлявся гетьманській владі, обіцяючи мглинцям захистити 

їх від посягань на їх майно і навіть повпливати на київські справи відносно 

перенаправлення місцевих контингентів на роботи до Печерської фортеці (див. 4 

підрозділ ІІІ розділу, а також додаток В.02.3).  

Та делегати не повірили князю і попрохали у нього дозволу розїхатися на два 

дні по домівках, щоб як слід обговорити пропозицію. І тут Меншиков відразу змінив 

тон, приставивши до мглинців свого ад’ютанта Нестерова, майора Богданова і 

Булашевича, козака, що раніше належав до Почепської сотні, а тепер перейшов до 

княжої служби. Слуги Меншикова почали у жорсткій формі переконувати козаків, 

що Мглин має належати до Почепських вотчин. Та делегати й тоді твердо 

відповідали, що не підпишуть «кабали» і не будуть служити князеві.  

Тоді Меншиков 26 червня 1720 р. написав короткого листа Мглинському 

сотнику, де попереджав про те, що він має намір особисто приїхати до Мглина, щоб 
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остаточно вирішити всім відоме питання. Зі страху перед князем та Нестеровим, 

котрий доправив листа, сотник зненацька підписав кабалу тільки на себе одного. Та 

з цього фактично почалося закабалення усієї сотні [309, с. 282]. 

Завершивши межування, Лосєв разом з Гудовичем поїхав до Петербурга. 

Перший повіз межові книги, другий – «кабали». Гудович узяв з собою бакланського 

козака Поденного, котрий мав підтверджувати його слова відносно «кабал» перед 

царем. Услід їм поспішили гетьманські межові комісари Жураковський, Огронович 

та Валкевич, маючи при собі гетьманську супліку на Меншикова, доповнену 

показаннями постраждалих, та фактами, які потрібно було передати Петру тільки 

усно. Скоропадський велів наказному полковнику збирати всі матеріали та 

свідчення постраждалих, які могли б допомогти протистояти могутності Меншикова 

– від судових справ до фіксації тих чи інших подій у магістратських книгах. 

Петро І, отримавши від Скоропадського документи, зібрані наказним 

полковником, та вислухавши обидві сторони, тобто, як гетьманських комісарів, так і 

дяка Лосєва з Гудовичем, передав справу до Сенату. Порівнявши між собою 

варіанти інформації про одні і ті ж події, подані сторонами, сенатори винесли свій 

вердикт: потрібно було переконатися у справедливості звинувачень Меншикова на 

місці. Було очевидно, що Сенат фактично умивав руки, віддаючи право звинуватити 

царського фаворита Скоропадському – і у випадку чого саме гетьман пожав би 

плоди своєї сміливості. До того ж, відомо, що до махінацій Меншикова навколо 

Почепа та Ямполя були прямо причетні деякі особи, котрих можна вважати його 

друзями, і котри мали високі державні посади. Серед них, наприклад, був канцлер 

Російської імперії Гаврило Головкін. 

У січні 1721 р. у відповідь на надані Лосєвим пункти гетьманські комісари на 

чолі з осавулом Жураковським заявили, що «Лосев в межевых книгах написал іных 

козаков бакланскых и мглинскых котрими Светлейший Князь невладел и невладеет, 

и которых Ему отписивать не велено, а о почепскых козаках кратно написал только 

их число а маетностей с угодьи и імен козаков и протчего неотписивал». До того ж, 

виявилося, що дяк не склав опис козацького населення, підвладного Меншикову 

Ямполя, і старшина просила царя дати дозвіл на здійснення повної ревізії для 
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запобігання земельним та майновим махінаціям, котрі можна було організувати на 

базі неповноти поданої до Колегії Іноземних справ інформації. Знову 

повторювалися скарги на несправедливе приєднання Мглина та Баклані до 

Почепської сотні. Окремо підкреслювалося, що хоча Скоропадський і видав 

Меншикову козаків, вони мали знаходитися під княжою протекцією «безобидно» та 

не прирівнюватися до «мужиків», адже «указом никому козаков издревле 

порабощать невелено», «дабы онде козакы служили Государю верно». Розгублення 

та невдоволення викликало у козаків і послаблення влади сотників [12, арк. 70–70 

зв.].  

21 квітня 1721 р. Меншиков у черговому «чолобитстві» до Сенату подав до 

розгляду нове «підтвердження» добровільного переходу козацтва під його владу. Це 

була копія з листа «бакланских жителів Атаманов Войтов и всех козаков», які нібито 

стверджували, що здавна належали саме до Почепської землі. Щоправда, при 

останньому межуванні «было уных некоторое препятіе и несогласіе, нынеж все они 

бакланскіе жители как Атамани Войти ивсе козакы так и все на той почепской земли 

жители Его Светлейшего Князя поддание просят чтоб их как и почепскых содержал 

он в своем владеніи, и опеке» [12, арк. 70]. 

14 червня 1721 р. Петро І віддав Скоропадському розпорядження перевірити 

правомірність межування Лосєва під наглядом нового представника Петербурга – 

полковника лейб-гвардії Богдана Григоровича Скорнякова-Писарєва, що в цей час 

обіймав посаду коменданта Глухова та був братом обер-прокурора Григорія 

Григоровича Скорнякова-Писарєва, котрий відстоював інтереси Меншикова в 

Сенаті [12; 386, с. 40–44]. Примітно, що Скорняков-Писарєв був призначений на 

вищезгадану посаду явно за сприяння Меншикова, і отримав на честь підвищення 

два села з вотчин князя Богдана Гагаріна, який, у свою чергу, втратив деякі земельні 

наділи у зв’язку з опалою свого родича, князя Матвія Гагаріна. Останнього стратили 

18 березня 1721 р., а Скорняков-Писарєв став комендантом Глухова через 10 днів 

[94, арк. 10–10 зв.]. 

Сотенна старшина відразу після прибуття чиновника зажадала задобрити його. 

Звісно, все це відбувалося з відома гетьмана. Козацькі старшинники піднесли 
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Скорнякову-Писарєву два куфи горілки, куплені за 16 рублів, позичених в осавула 

Василя Жураковського [121, арк. 121]. 

До комісії Писарєва увійшов надворний радник та суддя Курського 

надворного суду Іван Чіріков. Разом зі Скорняковим-Писарєвим та двома 

гетьманськими комісарами він мав повторно допитати старожилів та інших 

постраждалих, чиї імена було вказано у поданих до столиці чолобитних. Петро 

зазначав, що у випадку, якщо всі скаржники свідчитимуть, що підписували «кабали» 

добровільно, без жодного насильства передаючися «під руку» Римського князя, то 

межування Лосєва буде визнано законним. Якщо ж ні, цар давав згоду на нове 

межування відповідно до з показань з очних ставок, під час якого гетьман мав би 

пильно слідкувати, щоб до вотчин Меншикова намірено чи «випадково» не 

потрапили міста та землі, які не мали там перебувати згідно зі старими межовими 

книгами польської доби [12, арк. 70; 296, с. 284–285]. 

До того ж, цар віддав розпорядження стольнику Федору Протасьєву зібрати 

зачіпки проти Меншикова, окремо опитавши місцеве населення. Дійсно, йому 

вдалося дізнатися, «кому какое устрашивание и принуждение было» [94, арк. 12 зв.]. 

Ставало зрозуміло, які саме ревізії захоплено провадив князь, прибувши до своїх 

володінь влітку-восени 1720 р. 

Задля зміцннення своїх політичних позицій, Меншиков швидко послав 

Гудовича до Стародубського полку, щоб він увійшов до комісії, очоленої 

Скорняковим-Писарєвим. Саме в цей час Гудович став комендантом Почепа (див. 

додатки Б.02 та Б.03.1), отримав доступ до відповідної документації у повному 

обсязі і міг допомогти головному комісару, котрий ще не повністю заглибився у 

сутність справ, виправити розслідування на користь їх спільного патрона. 

Комісарами Скоропадського були той самий Жураковський та генеральний 

бунчужний Яків Лизогуб. Дізнавшись про кандидатуру останнього, Меншиков 

підняв вибір Скоропадського на кпини – адже брат Якова, Андрій Лизогуб, сам мав 

володіння у Почепській волості, за які вже 10 років судився з адміністраторами 

князя (див. 1 підрозділ ІІІ розділу). Не бажаючи, щоб ситуація виглядала так, ніби 

він покриває земельні афери старшини, Скоропадський швидко замінив Лизогуба 
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генеральним писарем Савичем. Проте Лизогуб встиг взяти участь у початковому 

етапі роботи комісії у вересні 1721 р. і навіть звітував про це перед гетьманом. 

Разом з ним до почепської межі приїздив Свято-Троїцький Чернігівський 

архімандрит. Та «за трудностию противной стороны а ее согласием оных» і через 

сильну повінь, яка, мабуть, затопила межові яри, роботу було майже відразу 

припинено [96, арк. 2]. 

Бажаючи приховати правду від розслідування, Андрій Гудович вдався до 

насильства. Він швидко взяв на службу «агентів», котрим було наказано наводити 

страх на місцеве населення, і робити все, щоб на очних ставках постраждалі від 

свавілля відмовлялися від своїх показань. Одним з таких «агентів» став козак Яків 

Ілейко, чия жорстокість вже встигла стати відомою серед жителів Бакланської сотні. 

(див. додаток Б.03.2). За неофіційним наказом Гудовича, полчан, котрі 

продовжували чинити спротив межуванню Лосєва, до кінця 1721 р. хапали, 

відвозили до почепської управи, де катували та змушували відзивати свої скарги на 

Меншикова. Скорняков-Писарєв виявив повну лояльність до такої політики – більш 

того, він почав надавати Гудовичу допомогу у відлові та «обробці» 

недоброзичливців князя Меншикова.  

У зв’язку з загостренням конфліктної ситуації у Стародубі почала 

формуватися опозиція Меншикову. Перший поштовх для цього дав сам 

Скоропадський. Він послав до наказного полковника Чарнолузького наказ, за яким 

уся полкова старшина мала прибути до Стародуба, щоб «едино мишленно о 

почепском межовом деле протестовать». Протест мав бути зафіксованим у 

ратушних книгах. Представником гетьмана став писар Валкевич, а також 

Покорський та Демянович, котрі зібрали старшинників зі Сародубської, Мглинської, 

Погарської та Бакланської сотень. На чолі з сотниками та Магістратом вони мали 

підписатися під колективним протестом [12, арк. 71]. Було знайдено грамоти Петра І 

на маєтності, а також документи, підписані гетманом Великого Князівства 

Литовського Радзивілом, що мали підтверджувати права та вольності козаків, 

постраждалих від свавілля Меншикова сотень. До протесту було включено виписки 
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з документів на землі, і їх завірили підписами, зробивши дві копії, які залишили в 

Стародубі. Ще кілька копій та оригінал надіслали до гетьмана [114, арк. 71 зв.]. 

Цікавою особливістю Почепської справи є те, що, очевидно, не вся полкова 

старшина Стародубу відкрито виступила проти експансії Меншикова. Більш того, 

якась частина козацтва чи зі страху перед могутністю князя, чи переслідуючи власні 

матеріальні інтереси, зголосилася за приєднання кількох сотень до «держави» 

Олександра Даниловича. У зв’язку з цим Скоропадський вдавався до послуг 

шпигунів, котрі мали вести розвідку щодо настроїв серед козацтва і обурювати 

товариство і посполитих проти Меншикова [12, арк. 70]. 13 листопада 1722 р. 

Олександр Данилович звітував Сенату про те, що основна кількість полково-

сотенної старшини та козацтва Стародубщини підтримують ідею включення полку 

до його вотчин. На його ім’я нібито було написано нового листа: «в щаслівоеде Ево 

Светлейшего Господаря Державу и високо мосною протекціею онизастали в десять 

лет и что им под гереналным Его Светлейшего Князя заступленіем и обороною и 

протестаціей (sic!) в вечне время быть желают охотно а того чтоб от Его 

Светлейшего Князя Держави бать отторгненным нехощут и все в такой верности 

стоят и стояти будут» [12, арк. 72]. У «листі», що в сутності міг являти собою 

чергову «кабалу», козаки відрікалися від своєї причетності до складання протестації 

та підписалися у кількості трьохсот тридцяти чоловік.  

Серед старшини опозицію очолили Губчиці (Губчичі), Рославці, Ноздрі, 

Покорські, Валкевичі. Меншиков стверджував перед Сенатом, що вони чинять 

спротив приєднанню земель до Почепа під його началом через те, що самі 

займаються земельними махінаціями та розореннями місцевого населення і 

намагаються незаконно привертати рядове козацтво у власне підданство [12, арк. 

70]. 

Особливо посилив протистояння випадок з переданням протестації 

почепського козацтва до Петербурга, про який і йшлося у «листі», процитованому 

на засіданні Сенату. Меншиков у своїх чолобитних називав її «злою суплекою», 

фальсифікованою нібито від усього сотенного товариства, а насправді підписаною 

лише кількома руками. Іван Губчиць засвідчив її в якості почепського сотника, його 
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син Іван молодший – як Глазовський староста. До них приєдналися зять сотника 

отаман Данило Валкевич, козак Сава Щерба, отаман Данило Куреленок 

(Куреленко). Своїм куренем та домом підписався Дмитро Рославець. Також якийсь 

стосунок до складання чолобиття мав козак з села Бородинки Максим Дубовський. 

Князь відстоював свою позицію, апелюючи до козацького «листа», де почепці 

заявляли, що про підписання «ни хто не знали и нехотели а то они делали для 

одного свого лакомства… а где оная сложенная суплека якобы от всей сотне явитца 

и томуб ниукого суда недать вери а озлих плутовскых их завсю Сотню Іменованны 

подписать и им розыскать и учинить надлежащее наказаніе дабы другим так 

подписиватца заочно было неповадно» [12, арк. 72]. 

Почалися арешти та допити, до яких долучився зі згоди «згори» полковник 

Скорняков-Писарєв, надсилаючи матеріали розшуку до Сенату. Звинувачених 

схопили та утримували у Почепі у кандалах. Одним з в’язнів став Матвій Алексеєв, 

козак Стародубської сотні і агент писаря Покорського, який надав слідству 

інформацію про те, що в 1721 р. Покорський написав протестаційного листа і послав 

його з Алексєвим до Почепа, щоб таємно зібрати підписи. Схопили і допитували і 

наказного полковника Чорнолузького, котрий дав показання про те, що саме йому 

гетьман Скоропадський доручив збирати товариство, старшину, посполитство та 

духівництво у Стародубі для створення чолобитної на Меншикова. Вони мали 

завітати до Ратуші, щоб узяти «протест» і там, і включити екстракт з нього до 

загального документу. [12, арк. 72 зв.] 

У результаті допитів Скорняков-Писарєв наказав капітану Стародубського 

полку Івану Бранчанинову (Бранчанину) відправитися з Почепа до Стародубу, щоб 

арештувати гетьманського канцеляриста Валкевича, Івана Губчиця і Михайла 

Рославця. За деякими даними, до застосування таких жорстких методів 

представників влади Меншикова схилив Андрій Гудович. Та як би там не було, 

капітан організував напади на двори бунчукового товариша пана Василя 

Завадовського, де в той час переховувалися звинувачені. Їх хотіли схопити, та вони 

в одних каптанах повтікали. Напад мав місце перед світанком 30 листопада 1721 р. 

Такі дії військових викликали масову паніку у полку – у Стародубі вдарили у набат: 
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«В Стародубе тамошніе обыватели училинися силны и были в набат и собиралися 

много людством Его капитана и протчи с ним хотели быть а их [арештантів] недали 

и заоною их противностю в следованім розписку учинили остановку». Солдати 

хапали та арештовували козаків, котрі не встигли врятуватися втечею [12, арк. 73; 

296, с. 286–287]. Перевірка почепського межування зупинилася через хаос у 

Стародубському полку. 

За «змовників» заступився генеральний писар Савич. Він звернувся до 

Бранчанинова, зазначивши, що, на його думку, відправляти їх до Почепа 

«неналежне», тому що наступний межувальний переділ мають провести саме вони. 

Щоб не віддати до ув’язнення Рославця, він сказав, що це неможливо зробити без 

узгодження дій з гетьманом [12, арк. 72 зв.–73]. Тоді капітан Бранчанинов прийшов 

до Григорія Скорупи, і виявилося, що всі його дії було узгоджено з полковником 

Скорняковим-Писарєвим – і він зміг довести це, продемонструвавши відповідну 

інструкцію з підписом начальника. Зачитавши її в голос перед старшиною, капітан 

зухвало сказав, що йому б хотілося арештувати ще й самого генерального писаря, а 

також канцеляриста Петра Валкевича і Афанасія Покорського. Перед тим як піти, 

Бранчанин пообіцяв козакам, що це – тільки початок, і згодом з Почепа прийде ще 

більша кількість солдат, щоб чинити розправи [309, с. 286–287]. На двократних 

допитах Губчиця і Рославця було підтверджено все сказане Алексеєвим [12, арк. 72 

зв.–73]. Козаків посадили до тюрми у Почепі, де утримували у вкрай жорстоких 

умовах з червня 1721 р. до січня 1722 р. В ув’язненні від голоду померла дружина 

котрогось з них. Тим часом будинки в’язнів було опечатано, рухоме майно 

розграбовано, причому коменданти забрали собі козацький одяг і харчові запаси. 

Козаки намагалися добитися звільнення, подавши кілька чолобитних до Глухова на 

ім’я Скорнякова-Писарєва, але комісари Меншикова відіслали прохання назад до 

тюрми [12, арк. 74–74 зв.]. 

9 грудня 1721 р. Скоропадський знову жалівся цареві на жорстокість 

Скорнякова-Писарєва та його помічників. Він писав, що коли така справа, скоро і 

гетьманські комісари не будуть почувати себе захищеними від залякувань та 
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побиття. Також гетьман безуспішно заборонив ув’язнювати будь-кого без його 

особливого розпорядження [12, арк. 73].  

Невдовзі, через 20 днів, у відповідь на скарги Скоропадського з’явилася 

чергова чолобитна Меншикова. Князь відстоював право свого представника, 

Скорнякова-Писарєва, на продовження слідства «для допросив и исследованія и 

лутшего розсмотренія о показанних их противностях». Олександр Данилович 

наполягав на тому, щоб арештованих козаків з Почепа перевезли до Москви для 

подальших допитів та ув’язнення [12, арк. 73].  

Тепер важко стверджувати, що саме відбулося за лаштунками державного 

апарату Петра І, але вже 1 грудня цар став на бік свого фаворита і підтвердив його 

права розпоряджатися долею в’язнів. Скорняков-Писарєв мав привезти їх до 

Москви якнайшвидше, повідомивши про це гетьману вже пост-фактум. У Москві 

козаків утримували таким само чином, як і у Почепі, і вони жалілися, що можуть 

померти голодною смертю [12, арк. 73, 74 зв.]. 

Розпорядження імператора було виконано швидко та вправно. На початку 

наступного 1722 р. сам полковник зміг виступити у Сенаті з донесенням про хід 

суду над козаками. Всього у Москві забили в колодки сімох чоловік. Один з них, 

почепський козак Сава Щерба, на черговому допиті дав додаткові показання. За 

його словами, минулого року на Іллін день, коли він гостював у домі Губчиців, де 

сотник сказав йому: «Ти де знаеш о волности». Присутній там само Дмитро 

Рославець вийняв з-за пазухи чолобитну і запропонував Щербі підписатися, що той і 

зробив. Чолобитну забрав до себе Рославець, маючи на меті подати її на ім’я 

гетьмана.  

Того ж дня Алексеєв відвідав почепських козаків Федора та Фрола Ноздрів у 

їх селі Старосіллі, зробивши їм таку само пропозицію щодо підписання протесту. 

Агент сказав, що його послав Покорський, наказавши їхати до Старосілля і до 

Почепа. Брат Федора та Фрола Пилип злякався і почав лаяти Алексеєва за його 

слова, і таким чином йому вдалося відмовити родичів ставити свої підписи, що 

однак не вберегло їх від викриття та суду.  
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Виявилося, що чолобитників мучили сумніви. Так, Іван Губчиць-молодший 

говорив зі стародубським козаком Городецьким про те, щоб той забрав та порвав 

чолобитну, і щоб товариство, побачивши її, «выправления себя неучинили им 

беды», тобто не здійснили спробу оголосити про фальсифікування підписів [12, арк. 

73 зв.–74]. 

Майже одночасно з поданням княжої чолобитної ув’язнені козаки також 

намагалися добитися волі. У своїх скаргах вони писали, що страждають за весь 

полк, і особливо – за Почепську сотню, адже коменданти та управителі Меншикова 

порушують їх права та вольності, надані царями і гетьманами, і особисто Петром І. 

Звідси стало відомо, що Меншиков ще в 1710 р. забрав у сотні її корогви та 

артилерію, віддавши такий наказ Федору Шидловському, коли той провадив перше 

почепське межування [12, арк. 74]. 

Гетьман разом зі своєю дружиною та зятем, ніжинським полковником Петром 

Толстим, зазбирався до Москви, щоб особисто поговорити з Петром І [309, с. 286–

287]. Толстому, котрий, як вже зазначалося, був сином графа Петра Андрійовича 

Толстого, визначного дипломата, очільника таємних служб Преображенського 

приказу та Таємної канцелярії, приєднання до партії Скоропадського згодом 

коштувало доволі дорого. Коли після смерті Петра І відносини Меншикова з Петром 

Андрійовичем Толстим почали псуватися, і він, нарешті, став черговою жертвою 

придворних інтриг, опинившись у засланні на Соловках, його син за особистим 

розпорядженням князя був позбавлений чину полковника і решту життя доживав у 

своїх вотчинах, де дуже скоро спився з горя та помер від епілепсії, спровокованої 

пиятикою. 

Поденна інформація про перебування гетьмана та його почту у Москві 

міститься, зокрема, на сторінках діаріуша генерального хорунжого М. Ханенка – 

документа, опублікованого свого часу О. Лазаревським. Прибувши до колишньої 

столиці на початку 1722 р., Скоропадський, очевидно, все ще сторожився 

Меншикова та його потенційної протидії спробам звільнити стародубське козацтво 

від «кабал». Про це свідчить перелік візитів, котрими гетьман обмінювався з 

представниками російської знаті – з одного боку, серед тих, хто вів з ним люб’язні 
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розмови, були друзі всесильного фаворита, такі, як канцлер Головкін, а з іншого – 

першим, хто приїхав зустрічати Скоропадського, був його родич, граф Толстой. Сам 

Меншиков відвідав свого опонента не відразу – вже після того, як 19 січня у 

Семеновському, на під’їздах до Москви, в гостину до гетьмана зібралося шановне 

панство, прибув сам Римський князь. Причому Ханенко, залишаючи про це запис у 

своєму щоденнику, окремо підкреслив, що Його світлість приїхав до гетьманської 

квартири «нечаянно», демонстративно відвідавши лише самий кінець церковної 

служби. Скоропадський разом з дружиною особливо відзначили гостя – пригощали 

його окремо від інших, і він, зволивши випити горілки, дуже скоро поїхав.  

Наступного дня вже сам гетьман разом з гетьманшею та почтом прибув до 

Меншикова, котрий в той час проживав у своєму палаці в Німецькій слободі. Після 

проголошення взаємних привітань між сімейством Скоропадського та родиною 

князя гетьман відвідав Петра Толстого та Павла Шафірова – характерно, що 

останній в цей час знаходився у вкрай неприязних відносинах з Меншиковим, що 

зрештою мало не вартувало йому голови.  

У наступні дні до Скоропадського приїздив і Богдан Скорняков-Писарєв. 

Один з його візитів був, на відміну від інших, повністю позбавлений наносної 

люб’язності. За словами Ханенка, Скорняков-Писарєв влаштував гетьману 

справжню догану за те, що той нібито оббріхував його брата, коменданта Глухова та 

вчиняв з ним несправедливо.  

Оскільки офіційною причиною перебування гетьманської делегації у Москві 

були коронаційні свята на честь зведення Катерини І в імператриці, кілька разів 

Скоропадський бував у палаці Меншикова на асамблеях та маскарадах. Одного разу 

князь особисто надіслав гетьману «бот» для святкового плавання Яузою [475 с. 13–

19]. Красномовною деталлю щодо розвитку взаємин Скоропадського і Меншикова в 

цей час є той факт, що в березні 1722 р. князь все ще змушував гетьмана надавати 

земельні наділи особам, що знаходилися під його протекцією, зокрема, прилуцькому 

протопопу, котрий через клопотання Меншикова отримав від Скоропадського село 

Березовиці [475, с. 30]. 
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Під 5 березня Ханенко вперше згадував, що у розмовах Скоропадського та 

Меншикова виникла тема почепського межування. Гетьман приїздив до палацу у 

Німецькій слободі. На цю тему вони з Меншиковим проговорили близько години, 

аналізуючи потенційну участь у справі «медіаторів», тобто посередників. Наступні 

кілька днів Меншиков проявляв виключну увагу до Почепської справи, що, мабуть, 

було зумовлено якимись чутками відносно того, наскільки скоро чолобитні та 

скарги, привезені Скоропадським, могли бути подані на царський розгляд. Так, 

7 березня князь прислав до Скоропадського полковника Ларіонова з наказом 

запитати, як скоро вирішиться питання з вибором «медіаторів». Скоропадський 

провадив дуже довгу розмову з Ларіоновим, а після її закінчення направив до 

Лефортовської слободи генерального писаря, запитуючи, коли сам князь хоче 

почати «медіацію». Наступного дня Меншиков, взявши з собою П. Толстого, з 

самого ранку сам приїхав до гетьманської квартири, щоб продовжити обговорення. 

Ввечері того ж 8 числа Меншикова запросили на асамблею до зятя Скоропадського, 

полковника Толстого, та він, приїхавши, не залишився надовго, на відміну від 

більшості гостей.  

10 березня зносини гетьманського та княжого дворів пожвавилися. Меншиков 

через полковника Ларіонова надіслав Скоропадському листа, скріпленого 

власноручним підписом. У листі було подано перелік обмежованих земель навколо 

Почепа, які князь вважав однозначно своїми. Певні території Меншиков все ж 

визнав спірними, і пропонував здати їх на розгляд посередників, обраних з обох 

сторін. У відповідь Скоропадський написав князеві власноручного листа, де 

докладно відповідав на подані пункти.  

У 10-х числах березня Скоропадський почав зближуватися з Долгоруковими, 

політичними супротивниками і особистими ворогами Меншикова. Так, почастилися 

його зустрічі з князем Григорієм Долгоруковим. У цей же час окремо від чоловіка 

до гетьмана приїздила дружина Меншикова, княгиня Дарія Михайлівна. Пізніше, 

27 березня, подібний візит здійснила вже дружина гетьмана, вітаючи родину 

Меншикова з Великоднем.  
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19 березня Скоропадський дізнався, що коменданти Почепа та Ямполя 

встановили посади шафарів для збирання мита. До обов’язків шафарів, серед 

іншого, входило відслідковувати, щоб з тих, хто заплатив до княжої казни, не 

знімали грошових податків на користь скарбу Військового [475, с. 30–40]. 

Гетьман зміг подати давно привезену чолобитну тільки 11 квітня. 22 квітня 

ним було написано листа до Меншикова. Цього разу мова йшла про Якова Ілейка, 

арештованого під час спроби напасти на Ратушу в Баклані. Скоропадський не хотів 

відпускати Ілейка та його помічників, котрих тимчасово утримували у в’язниці в 

Глухові, без спеціального рішення Сенату (про Ілейка – див. наступний підрозділ і 

додатки). Листа було надіслано через пана Андрія Миклашевського, знатного 

військового товариша, «которому Его Светлость много речей в донесеніе 

Ясневельможному з гневом виговоровал» [475, с. 49]. Втім було очікувано, що після 

подання чолобитних Петру І вся люб’язність у відносинах між гетьманом та 

Меншиковим відразу зникла.  

28 квітня настав день, заради котрого Скоропадський здійснив розглядану 

поїздку. Петро І запросив гетьмана разом з генеральним писарем, генеральним 

бунчужним та полковником Толстим до Преображенського. Ввечері того ж дня 

Скоропадський отримав окреме запрошення для себе та графа Петра Андрійовича 

Толстого. Переговоривши ними, цар власноруч зробив помітки в тексті чолобитної і 

наказав Сенатові повернути межові дані до показників 1710 р., а все, що Меншиков 

незаконно додав до своїх земельних володінь пізніше, віддати назад до полкового 

розпорядження [475, с. 51]. Цар написав своєю рукою такі слова: «Освободить а 

определение учинить по правам и привилегиям даним им» [12, арк. 75]. 

30 числа Почепську справу було винесено на розгляд Сенату. Там Петро ще 

раз повторив, яким чином у подальшому Меншиков має володіти своїми вотчинами, 

отриманими у винагороду за героїзм, проявлений у Полтавській баталії. Тоді ж 

Скоропадський почав установлювати дружні відносини з генерал-прокурором 

Павлом Івановичем Ягужинським, який теж був усім відомим ворогом Меншикова 

та його суперником за увагу Петра І, зацікавленим у постійному викриванні 

зловживань князя та його прихильників [475, с. 56]. 
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Коли цар Петро І покидав Москву, Меншиков теж залишив свій палац, 

подолавши частину дороги разом з ним. Як зазначив Ханенко, майже весь час вони 

провели в розмовах щодо маєтностей князя. Меншиков повернувся до Москви 

16 травня, про нюанси його теперішнього положення Ханенко обізнаний не був. Та 

було очевидно, що цього разу правда залишилася за гетьманом. Через два тижні, не 

попрощавшись зі Скоропадським та козацькою старшиною, Меншиков разом з 

дітьми Петра І відбув до Петербурга [475, с. 62, 68]. 

Очевидно, що напруження душевних сил, котрого вимагала від вже 

немолодого Скоропадського майже піврічна боротьба з могутністю та стяжательною 

вдачею Меншикова, підкосило здоров’я гетьмана. До України гетьман Іван Ілліч 

повернувся слабким та хворим. За свідченнями Ханенка, йому постійно ставало 

погано в дорозі, і 27 червня, прибувши до Глухова та відбувши вікторіальну службу 

на честь чергової річниці Полтавьскої битви, він остаточно зліг. Невдовзі гетьмана 

не стало [475, с. 72]. 

Козакам, що відбували ув’язнення у Москві, все ж вдалося вийти на волю. З 

цими процесами пов’язано справу козака Якова Білецького, частково також 

опубліковану О. Лазаревським. Білецький походив з села Семенівки, проте, 

одружився у Почепській сотні. Коли Меншиков заволодів Почепом, Білецький з 

дружиною, не витримавши поборів та жорстокого ставлення з боку людей нового 

хазяїна сотні, пішли з дому і поневірялися близько дванадцяти років. Поки козак був 

відсутній у Почепі, слуги Меншикова встигли обернути до принизливого підданства 

багатьох його родичів та друзів, а потім почали змушувати козаків підписувати 

папери князю «на вірність» [124, арк. 3, 10]. 

Цього часу Білецький «за свого інтересу» також зазбирався до Москви, і 

почепські козаки з ініціативи Покорського звернулися до нього про допомогу. Вони 

просили козака добитися аудієнції у царя Петра, щоб особисто передати йому 

колективну чолобитну на Меншикова та вимолити свободу для безвинно ув’язнених 

земляків. Спочатку Білецький відмовився через страх перед гнівом царя та впливом 

його фаворита. Побоювання козака цілком мали під собою підґрунтя. Наприклад, 

одна з чолобитних ув’язнених козаків повідомляла, що попередній посланець, козак 
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Данило Великосович, майже відразу поплатився за свою хоробрість. Бажаючи 

подати чолобитну особисто цареві Петру, він з’явився на похорон генерал-майора 

князя Петра Михайловича Голіцина 24 січня 1722 р. На церемонії був присутній і 

Меншиков, і в результаті чолобитника спіймали. Ще у квітні 1722 р. той значився 

ув’язненим в палаці князя [12, арк. 74 зв.]. Та поміркувавши, Білецький все ж 

передумав: «пришед втакое помишленіе же невинне бедніе страждут, отважися себе 

снимиже бути вомученицве хоть смерть іли живот, помолившися богу коснувся Его 

монаршой ризе три рази, заправое плече» [20, арк. 344]. 

Далі відбувся доволі живо задокументований за словами Білецького діалог, 

котрий є вартим того, щоб його було приведено повністю. Зустрівши Петра біля 

московського Кремля, козак сказав цареві: «Надежда Государе, чи потвоему указу 

наши козаки уневоле сидять що хочем тобе служить. Іего Величество спросил какіе, 

ия молвил почепскіе; уже дарами всанах давали где надлежит нигде милости не 

нашли, і винявши ззапазухи челобитную говорил Его Величеству на сам вичитай 

сам усмотри, некому не давай». Козаки дійсно боялися, що клеврети Меншикова 

знаходяться буквально всюди, і він завжди здатен завадити їх планам пожалітися. 

До того ж, типова віра в «доброго царя» час від часу дійсно призводила до сцен, 

подібних описаній. Петро взяв чолобитну, і вже збирався передати її своєму 

секретареві Макарову, як Білецький закричав: «Ох я кому отдав то нам горшее лихо 

буде і Его Величество оную чолобитную досе(бе) принявши вели рушать. Тогда я 

сказал та велиж вка…сти стемници козаков». Свідками цієї розмови стали київський 

війт Дмитро Полоцький з бурмістрами та пан Семен Ганецький, сотник 

Стародубський, котрі знаходилися у складі царського почту. Ганецький і сам мав 

проблеми у відносинах з Меншиковим, як вказував все той же Білецький, і явно був 

зацікавлений у тому, щоб ризикована авантюра почепських козаків увінчалася 

успіхом [20, арк. 344–344 зв.]. 

Та пройшло три дні, а цар так і не прийняв жодного рішення. Білецькому 

довелося знову шукати з ним зустрічі, і він натрапив на Петра на Мясницькій 

вулиці, впавши йому до ніг та почавши плакати. «И Его Величество мне сказал 
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молчи дурак будет указ» [20, арк. 344 зв.]. Тільки після цього в’язні отримали волю 

та змогли, нарешті, повернутися додому. 

За цю послугу гетьман Скоропадський зробив на супліці Білецького 

власноручну ремарку про нагородження та забезпечення «кормами». Також гетьман 

надіслав до Москви 2 червонця, щоб матеріально підтримати Білецького. На ці 

гроші звільнені козаки вирішили пошити своєму визволителю китайковий кафтан. 

Також під час проживання у Москві вже після свого звільнення вони Білецького 

«своим коштом харчили». Окрім цього вони вирішили подарувати Білецькому ще 20 

рублів, а також «обще построить» двір у Почепі, а також передати в його володіння 

військовий млин та поле у селі Восковому, яке раніше належало родині Губчиців, 

але було відібрано Меншиковим на користь Ратуші. За власні гроші козаки привезли 

Білецького з Москви до Почепа [124, арк. 3, 7, 9–10 зв., 11–13]. 

Попри всі обіцянки озолотити Білецького, звільнені козаки досить швидко 

забули про його послугу та той ризик, котрому він себе піддавав, буквально 

переслідуючи російського імператора у Москві. Гетьман Скоропадський, забажавши 

віддячити відчайдуху, пообіцяв нагородити його маєтком. «А ще би его смерть 

непресекла» – шкодував Білецький. Полкова старшина також не виявила особливого 

бажання до нагородження, вимагаючи у Білецького особливого гетьманського 

універсалу, а не поміток на тексті супліки. Білецький був змушений близько року 

прожити у Почепі, орендуючи двір власним коштом [124, арк. 7, 9]. 

При цьому єдиним, хто не забув про поїздку козака до Москви, був його 

давній ворог, почепський управитель Андрій Гудович. Він поклявся зжити 

Білецького зі світу і розгорнув справжнє цькування його родини, змусивши козака 

знову тікати з Почепської сотні. Тривали ці переслідування близько 10 років, і за 

цей час Гудович зумів розорити родину Білецького на суму в 1000 рублів [124, арк. 

12]. 

Нарешті, у 1729 р. Білецький бив чолом новому гетьманові, Данилу Апостолу, 

благаючи про те, щоб він змилувався і виконав обіцянку, дану колись його 

попередником. Гетьман також пообіцяв нагородити козака, та все ж не зробив цього 

[20, арк. 344 зв.; 1242, арк. 7; 309, с. 290–292]. 
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У 1730–1732 рр. Білецький знову намагався добитися свого. Цього разу він 

прохав гетьмана та стародубську старшину дозволити йому посісти посаду отамана 

Погару або старости Мглина. Старшина не була проти, підтримав претензію 

Білецького і Михайло Турковський. Вочевидь, стомившись вимагати законної 

нагороди, Білецький у чолобитних до гетьмана значно перебільшував свої заслуги, 

присвоївши діяння самого Скоропадського: «казаков Почепских от бывшого князя 

Меншикова в Москве заключонных от вязницы своим доношеніем… и прилежным 

старанием освободил и всю сотню Почепскую з подданства уволил». Полковник та 

старшина обіцяли порадитися на рахунок того, що робити зі справою Білецького, і 

яким чином допомогти йому матеріально [124, арк. 3–13]. 

Та й долі учасників козацької опозиції владі Меншикова складалися не так 

вже просто після їх повернення додому. Про це можна дізнатися з рапорту 

почепських управителів Лукіна та Гудовича до Петербурга, написаного 10 липня 

1722 р. Тоді ж, у липні, колишні в’язні прибули до Почепа з Москви, і, принципово 

не з’явившись до княжої канцелярії у місті, щоб засвідчити свою присутність на 

території меншиківських володінь, оселилися у своїх колишніх дворах, відібраних у 

них при арешті. Більш того, вони не змирилися з ситуацією і, вочевидь, упевнені у 

власних силах після того, як їх було звільнено за особистим наказом Петра І, 

продовжили агітацію серед козаків проти Меншикова. Управителі зазначали: «Еще 

и до их прибытия толко слыша от их пашквилей от козаков хотя и не весьма... 

отважно однако ж не без противности было а за прибытием их противников иные и 

гораздо стали уши подымать и ослушание чинить и возносить имя господина 

гетмана себе за протектора». Винуватців було викликано до канцелярії задля 

допитів «задля успокоения невегласов». За наказом управителів до Почепа приїхали 

тільки Ноздрі, та й вони відмовилися свідчити про те, за чиїм наказом відбувається 

підпільне поширення пасквілів серед козацтва, і не «приклали рук» до протоколів 

допитів, не визнаючи їх чинними. Протягом певного часу вони залишалися у 

місцевій тюрмі «дабы другие не возмущались», проте управителі не квапилися 

завдавати їм шкоди, боячися піти проти царської волі. Молодший Іван Губчиць 
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взагалі не відповів на виклик до Почепа і відбув до гетьманської резиденції у 

Глухові, де ж переховувався Сава Щерба, з рапорту невідомо [270, с. 514–515]. 

Тим часом виконання місії з упорядкування справ щодо українських володінь 

Меншикова було покладено на плечі полковника Семена Давидова, котрий приїхав 

до Глухова з Москви у жовтні 1722 р. З канцелярії Сенату йому було видано 

спеціальну інструкцію, яку невдовзі затвердила Малоросійська Колегія. Згідно з 

даною інструкцією, полковник мав звернутися до Колегії та стародубської старшини 

задля ознайомлення з документальними матеріалами попередніх межувань. За цією 

документацією Давидову було потрібно точно встановити, які маєтності, села та 

млини у Почепському повіті початково належали до гетьманських дворів. 

З’ясувавши ці питання, Давидов мав ознайомитися з жалуваними грамотами та 

універсалами, що належали Меншикову, і встановити обставини, за яких ті чи інші 

землі були приєднані до княжих вотчин. Початковим етапом межування, котрий 

розглянула ревізія полковника, був період, коли почепськими справами займався 

генерал Шидловський разом зі своїм помічником, фіскалом та стольником Петром 

Кривцовим. У випадку необхідності Давидов міг допитати обох, згідно з яким 

наказам вони чинили межування, чи було їх дії узгоджено з царськими 

розпорядженнями, чи тільки з наказами Меншикова та універсалами 

Скоропадського. Особливо комісію цікавило питання, де знаходилися межувальні 

книги, складені Шидловським [12, арк. 108–108 зв.]. 

В якості доказів, окрім межувальних книг, розглядалася документація з обох 

опонуючих сторін, тобто й та, яку складала комісія Скоропадського. Давидов мав 

особисто оглянути та описати ті місця, де працював Лосєв, і за результатами своєї 

ревізії скласти плани і карти [12, арк. 108–108 зв.]. Оскільки в якості останнього 

аргументу на свою користь Меншиков стверджував, що примежував до Почепа села, 

котрими володіли Мазепа та Скоропадський, Давидову було довірено перевірити і 

цю інформацію, надавши відповідні дані до Сенату. У випадку, якщо згадані князем 

маєтності вже змінили власників, потрібно було передати до розгляду сенаторів 

купчі, завірені підписами нових господарів [12, арк. 108 зв.–109].  
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Звісно, були допитані члени комісії Лосєва та старожили, їм влаштовували 

очні ставки та приводили до хресного цілування. Потім до них приєдналася комісія 

Скоропадського, до якої для більшої ефективності було запрошено ще двох знатних 

людей. Від полків до Давидова направили великоросійських комісарів, про що було 

надіслано наказ на імя Скорнякова-Писарєва [12, арк. 109]. 

За сприяння Давидова та згоди наказного полковника Стародуба Петра 

Корецького і полкової старшини Івана Губчиця поновили на посаді Почепського 

сотника [309, с. 292]. В той час Скоропадського вже не було серед живих, і 

Україною фактично правив очільник Малоросійської колегії Вельямінов. До складу 

нової комісії увійшли бунчуковий товариш Афанасій Дорофеєвич, Данил 

Кутневський, Осип Тарасевич, Семен Максимович. Останні двоє мали працювати 

окремо, під началом Валькевича, і збирати дані з документів комісії Сулими та 

Жоравки.  

Та наказний гетьман Полуботок дуже скоро зрозумів, що й тепер почепську 

проблему не буде вирішено надто просто та швидко. Справа у тому, що він особисто 

був зобов’язаний Меншикову – зокрема, той захистив Полуботка у давньому 

конфлікті з Вельяміновим і тепер закономірно розраховував на віддяку. Таким 

чином, Полуботок почав тиснути на комісарів, закликаючи їх вчиняти з 

представниками Меншикова «політично», і слідство знову загрожувало зайти у 

глухий кут [309, с. 288]. 

Тоді Петро І відрядив до України унтер-лейтенанта князя Волконського, 

віддавши йому розпорядження зібрати у Глухові всіх постраждалих та провести їм 

черговий систематичний і докладний допит. Допитати було потрібно і колишніх 

гетьманських комісарів – для цього їх запросили до Москви. В цей само час 

почалися арешти. Першим, кого позбавили свободи у зв’язку із зрозумілими 

звинуваченнями, став полковник Скорняков-Писарєв. Його закували у кандали та 

відправили під конвоєм до Москви, як і дяка Лосєва, котрого Давидову та 

Волконському дуже швидко вдалося звинуватити у зловживаннях. У січні 1724 р. 

Лосєва засудили до побиття кнутом, виривання ніздрів та довічного заслання, котре 

він відбував у Рогервірку [309, с. 288–289]. 
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Для розслідування Почепської справи у Петербурзі цар Петро І призначив 

комісію з найбільш значних імперських сановників, до якої увійшли Я. Брюс, 

Г. Головкін, І. Мусін-Пушкін, І. Дмітрієв-Мамонов, О. Артамонов тощо. Не 

зважаючи на те, що серед поважних «комісарів» були друзі Меншикова (наряду з 

Головкіним – Яків Брюс), після тривалої боротьби Олександр Данилович був 

змушений визнати свою провину і сплатити до державної скарбниці близько 60 000 

рублів – саме в таку суму Петро оцінив збитки, завдані його фаворитом 

стародубським козакам [430, с. 324]. Як виявилося пізніше, Меншиков так і не 

сплатив компенсацій у повній мірі (див. останній підрозділ ІІ розділу).  

Окрім інших невідкладних справ під час своєї української подорожі 

Меншиков, нарешті, вирішив звести рахунки зі своїм черговим ворогом – вже 

згаданим вище балканським сотником Антипом Соколовським. Останній свого часу 

зміг відстояти землі своєї сотні перед обличчям небезпеки у вигляді претензій князя 

на закріпачення козаків, які проживали в околицях міста Мглин. Більш того, 

отримавши чолобитну сотника Соколовського, Петро І особисто наполіг на тому, 

щоб його сподвижник відступився від своїх афер.  

Меншиков надовго запам’ятав образу – своїх ворогів, до числа котрих міг 

потрапити навіть той, хто, захищаючись, одного разу перейшов йому дорогу, він 

ніколи не пробачав. Так сталося і у випадку балканського сотника.  

Вже в 1720 р. до гетьмана Скоропадського надійшла чолобитна на 

Соколовського від старости та майбутнього погарського сотника Семена 

Соболевського. Соболевський мав давні рахунки з Соколовським. Сотника було 

звинувачено у лайці в бік князя, котрої він припустився ще в 1712 р. [63, арк. 1–5]. 

До розслідування були притягнуті свідки, які загалом підтвердили показання 

Соболевського [63, арк. 1–5]. До того ж, він звинувачував сотника у численних 

зловживаннях, крадіжках та знущаннях над населенням сотні. У доносі йшлося про 

те, що, Соколовський нещодавно викрав шмат заліза та дві пляшки дорогого вина 

(загальною вартістю три рублі чотири алтини), два осьмачка жита (за звичайною 

ціною) та два пуди пеньки на дванадцять алтин чотири деньги. Також чолобитник 

зазначив, що у відповідь на перші спроби пожалітися гетьману у Глухів, 
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Соколовський ув’язнив його на чотири тижні і відняв шість рублів – «били челом и 

управы на него не получили». Після написання інших жалібних чолобитних їх було 

забрано та спалено сотником, котрий «денег не вернул а еще и пени содрал» [92, 

арк. 2]. 

Вірогідно, що від перших звинувачень сотник зміг відбитися. Проте 23–

24 травня 1722 р. людьми князя Меншикова були допитані жителі села (а у 

подальшому – містечка) Волуєць. Серед свідків були тодішній війт Онисим 

П’ятигуз, попередній війт Терех Нагиба та ще кілька десятків їх односельчан. 

Свідчення більшості жителів села можна зрозуміти, знаючи, що вони довгий час 

жили у страху перед адміністраторами Меншикова. Зокрема, сам Нагиба роком 

раніше, об’єднавши сили з помічником Андрія Гудовича Яковом Ілейком, вигнав з 

села свого ворога, Євстафія Тарасовича [309, с. 257]. 

Жителі Волуйця одностайно показали, що Антип Соколовський в 1721 р. 

приїздив до них у село і «великими и нечестивыми словами понося его 

Высококняжескую светлость» [92, арк. 5]. Спочатку люди намагалися угамувати 

сотника, а потім швидко записали його вираз для складання доносу.  

Пізніше на допиті Соколовський не зізнавався в тому, що він дійсно виголосив 

небезпечні слова в адресу князя. Він посилався на те, що дійсно, проїздивши село 

Волуєць «и во хуторах которого месяца и числа не упомнит», посварився з 

місцевими жителями. Саме це, за його словами, стало причиною їх неправдивих 

показань слідству. Всі звинувачення Соколовський відкидав: «О превысоком Имени 

Его Княжеской Светлости никакого злого слова не говорил» [92, арк. 33–34]. 

Можливо, сотник дійсно сказав щось різке на адресу Меншикова – адже відбувалося 

це в той період, коли князь відновив свій агресивний наступ на Бакланську сотню, 

що викликало справедливе обурення у її очільника. Цього було достатньо, щоб 

сфабрикувати звинувачення.  

Судова справа ставала все більш однозначною – було зрозуміло, що у 

Соколовського немає жодних шансів виправдатися, занадто вже могутнього ворога 

він нажив. Цікаво, що розгортання звинувачень, котрі тепер сипалися на сотника 
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звідусіль, співпало з отриманням ним від Петра І подорожнього листа, котрий 

гарантував Соколовському безпечний шлях з дому до Москви [475, с. 28]. 

У цей само час до показань селян з Волуйця скоро приєдналися показання 

жителів Почепа. Взимку 1723 р. з територій, підвладних Меншикову, полетіли 

чолобитні до Петербурга на ім’я самого царя.  

Свідків з Волуйця відправили до Баклані, а звідти, після допитів у Ратуші, 

прямо до Глухова за розпорядженням Богдана Григоровича (Радіонова), управителя 

Почепа [104, арк. 7]. 

Почепський управитель Гаврило Лукін додав нових подробиць до звинувачень 

на адресу сотника. «Вашему Императорскому Величеству есть челобитная 

Светлейшего Князя принципала моего в поношении имени Его Светлости на Антипа 

Соколовского… И потому для довелося допросити свидетелей несколько человек 

села Волуйца. Выдан нарочно посланный управлению Универсал, дабы онде 

свидетели ехали в Глухов и явились перед суду… А сего февраля 8 числа уведомили 

сами доподлинно что те свидетели Волуецкие знатно по факциям Соколовского что 

их устрашить и тем привести их… поданы были караулу позабиваны в колодки 

отвезены в Глухов».  

Лукін подав загадкову ситуацію з залякуванням та арештом свідків так: його 

хазяїн, князь Меншиков, наголошував на м’якому та поблажливому ставленні до 

жителів Волуйця. Але сотник Соколовський, дізнавшись про те, що вони дали проти 

нього показання, знітився та розгнівався, і наказав повернути їх назад до Глухова в 

колодках. «И так свидетелей теснить невелено и неналежало. И за то что он 

презирая оный данный ему указ так дерзновенно и непорядочно» вчинив, Лукін 

просив, щоб Петро І дав дозвіл на жорстоку розправу.  

Не так вже й важко вбачати в вищеописаній ситуації спритну провокацію. 

Вірогідно, що люди самого Меншикова після показної лояльності вчинили над 

свідками насильство, а потім видали себе за служителів Соколовського.  

Тим більше, що підігравала Меншикову і козацька старшина, і сам гетьман. 

Полковник Полуботок у своїх донесеннях цареві, щоб догодити могутньому 

фавориту, фактично повторював слова його представників.  
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Гаврило Лукін, Богдан Радіонов, на той час княжий шталмейстер, та другий 

управитель Почепа Андрій Гудович у 1724 р. написали нову чолобитну: 

«Всемилостивейший государь просим вашего Императорского Величества… 

Соколовского… перед суд. Ежели будет запиратись тогда явное доказательство» – 

зазначали вони, напевне знаючи, якою буде реакція Соколовського [92, арк. 33]. 

З донесення, надісланого у лютому 1723 р. до княжого двору управителем 

Лукіним, відомо, що розиски по справі Соколовського відбувалися у Глухові. 

Проводив їх гвардійський поручик князь Волконський, намагаючись дізнатися, хто з 

глухівських козаків писав на Меншикова чолобитні [43, арк. 13 зв.]. Повідомляв 

Лукін і про віднайдення нових свідків проти Соколовського, і про конфлікти між 

адміністраторами князя та козаками в Баклані [43, арк. 14–20]. 

Суд над Антипом Соколовським тривав до літа 1727 р. і закінчився, як і варто 

було очікувати, трагічно для підсудного. «Промеморія» судової справи, датована 

17 липня 1727 р., свідчить: «О покушении его великокняжой светлости чести 

Стародубского полку Бакланской сотни сотником Антипом Соколовским сего июля 

13 дня по Его Имперсторского Величества указу… его Соколовского за поношение 

Его Светлости чести сотнического чина лишен, и после Его Императорского 

Величества указу… бить кнутом нещадно» [117, арк. 1–2]. Серед підписів під 

«Промеморією» бачимо підписи Григорія Волкова та Захарія Арсеньєва. Перший 

був одним з секретарів Меншикова, другий – вірогідно, далеким родичем його 

дружини Дар’ї Михайлівни Арсеньєвої.  

Соколовський отримав 63 удари батогом і помер через 9 днів після екзекуції 

[309, с. 266–267; 457, с. 82–86]. За іронією долі, ця перемога вже не змогла принести 

радості Меншикову – саме в цей час він переживав небезпечне загострення 

туберкульозу, а через півтора місяці його було розорено та заслано до Раненбургу, а 

згодом – і до Сибіру (додаткові деталі цієї справи див. у додатку Г).  

Однак після смерті Соколовського звинувачення в його адресу не 

припинялися. Так, у 1729 р. козацька старшина Стародубського полку допитувала 

його вдову щодо 240 рублів, котрі її чоловік нібито вкрав з сотенної скарбниці, щоб 

вони не пішли на фінансування межувальних комісій [121, арк. 13–13 зв.]. 
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Досить схожа історія відбулася з Лукіяном Жоравкою, Стародубським 

полковником. Жоравка посів полкову посаду в 1709 р., за легендами – в якості 

подяки за свою лояльність росіянам під час Північної війни (існують перекази, 

зафіксовані в «Історії Русів» та у працях О. Лазаревського, нібито Жоравка, котрого 

Мазепа призначив укріплювати Новгород-Сіверський, зрадив гетьмана і здав місто 

військам Петра І) [309, с. 38]. 

Як би там не було насправді, Жоравка керував полком жорстко та самовласно. 

Він ніколи не оминав можливості збагатитися – присвоював землі, щоб «садити» на 

них власні слободи, намагався підпорядкувати собі торгівлю алкоголем та пенькою 

тощо. Звісно, місцеве козацтво з часом почало чинити полковникові спротив і 

писати до Глухова чолобитні з проханнями до гетьмана припинити самоправство. 

Спочатку скарги не мали відповіді, та за кілька років їх кількість стала такою 

значною, що Скоропадський вже не міг ігнорувати наявність проблеми і відрядив до 

Стародуба бунчукового товариша Лизогуба. Перевіривши скарги на місці, 

поговоривши з постраждалими, Лизогуб знайшов звинувачення на адресу 

полковника справедливими та склав «трактати», котрі мали утримувати його владу в 

певних межах. Само собою, Жоравку це не зупинило. 

У 1719 р. його справу по результатах нових масових скарг було передано до 

Генерального суду. Лазаревський справедливо відмічав, що така подія мала 

виключний характер на тлі загалом м’якого та поступливого гетьманування 

Скоропадського, за якого гетьманська влада значно заслабла по відношенню до 

полкової. Історик намагався пояснити таке положення справ тим, що вже в той час 

Жоравка вступив у конфронтацію з Меншиковим, не бажаючи поступатися 

власними корисливими інтересами перед обличчям його експансії. До того ж, серед 

найбільш ображених полковником осіб неодноразово виступав Андрій Гудович. 

Відповідно, з одного боку, Скоропадський не міг обмежитися звичайними мірами, 

знаючи, що Жоравка вже встиг викликати незадоволення Меншикова. А з іншого – 

не міг не скористатися шансом остаточно вирішити багаторічну проблему силами 

більш могутньої особи. Врешті-решт, Жоравку було засуджено, і невдовзі він помер 

[309, с. 40]. 
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До 1741 р. вирішувалася справа про повернення нащадкам померлого в 1737 р. 

Андрія Юхимовича Лизогуба земельних володінь в околицях міста Почепа. Сам 

Андрій Лизогуб намагався відсудити свої землі ще з 1710 р., коли їх було в нього 

відібрано (див. 1 підрозділ ІІІ розділу).  

Гілка родини Лизогубів, до якої належав Андрій Юхимович, була заможною і 

мала володіння у Конотопській, Ніжинській, Батуринській, Глухівській сотнях. 

Своїм родинним гніздом вони вважали Конотоп (наприклад, у Синодику Києво-

Печерської лаври рід Андрія Лизогуба значиться з прив’язкою саме до цього міста) 

[68, арк. 159]. Там знаходився старий панський двір з хоромами та господарчими 

будівлями. До почепських володінь, котрі згодом відібрав Меншиков, входили 

слобода Лизогубівка, село Старе Почепище (Старий Почеп), хутори Дадорівський 

(Дадоринський), Глазівський, Бохарицький (Бахарицький). Лизогуб мав два двори і 

у самому місті Почепі [10, арк. 272].  

Якусь частину вищезгаданих населених пунктів у Стародубському полку 

Лизогуб отримав 1708 р. від гетьмана Скоропадського. Село Старе Почепище йому 

подарував ще раніше гетьман Мазепа, чому посприяв полковник Міклашевський, 

що був тестем Лизогуба. Подарунки було приурочено до переселення Лизогуба на 

Слобожанщину після одруження з донькою Міклашевського Прасковією [309, с. 

321; 354, с. 97]. 

У тогочасних документах стверджувалося, що це село здавна належало до 

ратушних земель [130, арк. 9]. І дійсно, після смерті Міклашевського громадяни 

Почепа звернулися до гетьмана Мазепи з колективним проханням, щоб Старе 

Почепище повернули їм. Мазепа, котрий на той час володів Почепом, зглянувся і 

наказав Лизогубу віддати село. Але дуже скоро, після переходу Мазепи на 

шведський бік, Скоропадський поновив Лизогуба у правах на Старе Почепище. Та у 

відповідь на нову скаргу почепців він знову відібрав село у Лизогуба, але цю справу 

завершив уже Меншиков, котрий саме в цей час заволодів Почепською волостю і 

став роспоряджатися на свій власний лад [309, с. 316–317]. 

Можливо, початок розоренню Лизогуба поклав генеральний хорунжий Іван 

Сулима під час передачі Почепа комісару Меншикова Ксенофонту Алимову. Ще у 
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серпні 1709 р. він вписав маєтності Лизогубів (наряду з володіннями інших своїх 

ворогів, Рославців та Панкевичів) до реєстру передання Меншикову, незаконно 

позбавивши ці землі статусу козацьких. Афанасій Покорський стверджував, що про 

ці протизаконні дії знав і сам Меншиков, і генерал Шидловський [17, арк. 90 зв.]. 

У 1710 р., коли Почепська волость остаточно перейшла до володінь 

Меншикова, Андрій Лизогуб отримав листа від комісара Данила Шпіцина (див. 

додаток А.07). Комісар повідомляв землевласника, що згідно з окладними 

почепськими книгами з Дадорівського хутора та Бахарицького млина, а також з 

орних грунтів, розкиданих різними селами, Лизогуб мав сплатити до казни 

світлійшого князя 200 рублів. При цьому Меншиков звелів зібрати гроші 

форсованими темпами і відповідно, від Лизогуба вимагалося вислати названу суму 

негайно. Шпіцин попереджав, що на випадок, якщо гроші не буде сплачено вчасно, 

вже видано княжий наказ, згідно з яким вищезгадані володіння Лизогуба перейдуть 

у відкуп «охочим людем» [10, арк. 85]. Ми не знаємо, з якої причини Андрій 

Лизогуб не віддав гроші вчасно – можливо, не встиг зібрати всю суму, та могло бути 

й так, що він вирішив проявити непокору. І це призвело до початку розорення його 

володінь у Почепській волості.  

Спочатку Лизогуб втратив село Старе Почепище, що першим було внесене до 

списку Сулими – його і забрав на користь Меншикова Ксенофонт Алимов. Разом з 

прихильниками Меншикова, почепськими міщанами Акимом Вінським та Леоном 

Петровичем Рубцем, котрі вирішили скористатися наказом князя відносно віддання 

лизогубівських земель на відкуп, він залякував Лизогуба, приводячи на його двір 

драгун та утримуючи його під караулом. Спочатку хазяїн нерухомості не хотів 

підписувати документів про нібито добровільний продаж дворів та млина, адже все 

це було збудовано його власним коштом «з фундаменту». Але врешті-решт 

Лизогубу довелося поставити свої підписи під документами на продаж через страх 

та надію на те, що решту володінь вдасться залишити за собою. Тоді ж Алимов та 

почепські міщани відібрали у Лизогуба 120 рублів, сплачених за двір у Лизогубівці, 

а пізніше – ще 450 рублів на потреби Ратуші [130, арк. 45, 49 зв.]. Алимов писав до 

Скоропадського та отримав від нього підтвердження заборони на заселення слобод 
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козаками, що тільки розв’язало йому руки [130, арк. 4 зв.]. Пізніше всі, хто брав 

участь у розоренні Лизогуба, дійсно отримали свої частини з колишніх володінь 

старшинника. Наприклад, міщанин піддячий Аким Вінський заволодів двором з 

винницею в Лизогубівці, котрий належав йому з 1710 до 1715 рр. [130, арк. 25–26 

зв.]. Леон Рубець отримав млини у Глазовському хуторі від коменданта Павлова 

після особистої передачі купчих [10, арк. 89]. 

Після Алимова до справи долучився вже згаданий вище генерал-майор Федір 

Шидловський, який у тому ж само 1710 р. приїздив до Почепа, щоб скласти його 

розписний список. Він відібрав у Лизогуба залишок його сіл, хуторів, дворів, млинів 

та покосів та приписав їх до двору князя Меншикова [130, арк. 22]. 

Звісно, майно бунчукового товариша розділили між собою не тільки почепські 

городяни (дехто з котрих потім стверджував, що Шидловський вручив їм нагороди 

ледве не насильством, постійно погрожуючи), а й управителі Почепа, Гаврило Лукін 

та Богдан Родіонов. Пізніше Лукін виправдовувався, що ніколи не володів 

колишніми землями Лизогуба і має лише один двір на території міста, подарований 

йому за іменною грамотою світлійшого князя, підтвердженою царським наказом. Та 

існують відомості про те, що саме захоплення ним Лизогубівки спровокувало там 

масовий відхід «мужиків» до козацького стану [130, арк. 22–23]. Управитель 

Лизогуба, Василь Стефанов, повідомляв його з Лизогубівки: «уже Богдан здвора 

старопочепского усе повивозив; идвор пустуит и нихто не живет», зазначаючи 

водночас що «оунас оуписуются мужики у козаки». За словами управителя, люди 

Лизогуба почали розбігатися після того, як комендант Гаврило Лукін подав їм 

борговий реєстр «що виповни закони и зажито». Ще тоді Лизогуб відправив до 

Глухова чолобитну на царське ім’я, але про її розгляд нічого не відомо [10, арк. 87]. 

У той само час Богдан Радіонов передавав Меншикову листування Скоропадського з 

Алимовим, щоб тримати князя в курсі справ [130, арк. 4 зв.]. 

1711 р. Меншиков за допомогою почепського коменданта Михайла Павлова 

захопив Дадорівський та Бохарицький хутори з грунтами (до підданства князю 

потрапив дадорівський староста Василь Губчиць). Лизогуб почав писати чолобитні 

до княжих адміністраторів, висловлюючи свій протест. О. Лазаревським було 
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частково опубліковано слізного листа, в якому Лизогуб прохав Шидловського 

змінити свою думку відносно його земельних володінь [3096, с. 322]. Документ 

написано власною рукою Лизогуба, з великою кількістю помарок та помилок 

(наприклад, кілька разів зроблено описку в княжому титулі Меншикова). Лизогуб 

вказував на те, що на Бохарицький млин претендував ще й колишній сотник, а нині 

– бурмістр Іван Губчиць, і гроші, котрі він сам завинив князю, могла би сплатити 

його теща, пані Міклашевська. З листа видно, що його написано під арештом – 

Лизогуб перебував на своєму дворі у Дадорівці під наглядом коменданта, котрий 

змушував бунчукового товариша відписати решту володінь на Меншикова. Лизогуб 

обіцяв Шидловському віддячити, якщо той захоче вступитися за його інтереси, та 

генерал-майор лаконічно відписав у відповідь на тому ж аркуші, що така воля 

Меншикова і порадив почекати, адже у нього недостатньо часу для розгляду скарг 

(більш повна, ніж у Лазаревського, публікація даних документів – у додатках А.08–

А.08.1) [10, арк. 89–89 зв.; 130, арк. 5, 26 зв.]. 

З 1711 р. з колишніх володінь бунчукового товариша Лизогуба на користь 

Меншикова вже збирали гроші та хліб. З чвертка поля збиралося 10 золотих на рік, з 

винниць – по золотому, з млинів – четверть золотого, з бортей – по половині 

золотого з дерева [10, арк. 83]. 1713 р. Павлов вивіз з Лизогубівки до почепської 

канцелярії для опису 215 осьмачків жита (за постачання хлібу з Почепа до 

Петербурга відповідали шафари Іван Скоркович та Тимофій Брешков, щодо родини 

останнього – див. додаток Г) [130, арк. 26 зв.]. 

1715 р. Богдан Радіонов, відправляючись до Петербурга з донесеннями, 

пообіцяв розповісти Меншикову про «скорбь» Лизогуба. Перед поїздкою Радіонов 

поцікавився у Лизогуба, чи не хоче він сплатити гроші за свої «добра» у Почепській 

волості або ж залишити там своїх людей, котрі би регулярно віддавали встановлені 

суми до княжої скарбниці. У разі згоди комендант обіцяв привезти зі столиці 

відповідний наказ Меншикова. Та це нічим не скінчилося – чи то Лизогуб не захотів 

платити, чи то Родіонов не виконав обіцянок (див. додаток А.09) [10, арк. 112–113; 

309, с. 322]. 
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Лизогуб жалівся на пограбування і 1724 р., коли до судової справи втрутився 

капітан Севастьян Петрович Єпішков. Лизогуб звинуватив Андрія Гудовича, 

Богдана Радіонова, Гаврила Лукіна, Акима Вінського, Юрія Симонова. Капітан 

постановив, що Лизогуб має до 1 липня 1724 р. надати всі необхідні документи, які 

б слугували доказовою базою його нового позову, інакше справу буде розглянуто 

без них, і явно не на користь старшинника [9, арк. 175]. Було відправлено нові 

чолобитні царю Петру І. Через неспокійне протікання справи Андрій Лизогуб 

захворів, і його інтереси представляв син Антоній. Тоді ж велися допити Родіонова, 

Лукіна та багатьох інших прихильників влади Меншикова, і Лизогуб визнав їх 

показання правдивими, не дивлячись на те, що вони відкидали та заперечували ряд 

його власних тверджень. Можливо, свою роль зіграв натяк опонентів на вислугу 

Лизогуба перед «зрадником» Мазепою, завдяки якій він отримав свої угіддя та 

хутори [130, арк. 8 зв., 26 зв., 37, 51].  

У 1727 р. було написано чергову чолобитну, тепер – до Глухова, на адресу 

таємного радника і міністра Наумова. Міністр вирішив провести слідство, для чого 

до Почепа приїхав з глухівського гарнізону полковник Сухарєв. Лукін дав 

показання, що село Старе Почепище споконвіку належало до володінь Магістрату, і 

Ратуша цілком законно забрала його після опали та падіння князя Меншикова [130, 

арк. 5 зв., 9]. 

Наступні скарги Лизогуба датуються 1730 та 1733 рр. Через генералів 

Шаховського та Наришкіна йому вдалося добитися жалуваної грамоти від 

імператриці Анни, за якою відібрані Меншиковим землі мали повернутися до свого 

власника. Однак через бюрократичні зволікання та спротив комісарів цього не 

сталося [130, арк. 8; 453, с. 171–176]. 

До гостросоціальних проблем протистояння Меншикова зі стародубським 

козацтвом можна, окрім особистісних конфліктів, віднести явище, котре в той час 

іменували «нововписним козацтвом».  

Ще в 1723 р. було зафіксовано масові незаконні переходи людей з 

«мужицького стану» до козацтва. Серед інших причин, це явище було зумовлено 

надією не бути закріпаченими – козацькі вольності все ще залишалися 
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закарбованими у народному сприйнятті, не дивлячись на те, що політика 

Меншикова на той час вже досить однозначно була націлена на закабалення 

козацького стану поряд з міщанами. Відомо, що в Новгородській сотні 

Стародубського полка в 1723 р. з наказу Петра І проводилися ревізії, покликані 

запобігти масовому переписанню у козаки. Проте «многие по их ревизии самоволне 

сами бунтуючи вкозацтво повписовалися». Під час повторних ревізій офіцер Зубков 

дістав з архіву Стародубської ратуші попередні реєстри та почав порівнювати 

прізвища реєстровців з даними зібраних ним показань [107, арк. 32–33]. 

У 1725 р. до Почепської сотні відправили «розписчиків», котрі мали 

розслідувати та перевіряти справи «новописних козаків» [107, арк. 2]. Для того, щоб 

довести свою належність до козацтва, претенденти мали надати інформацію щодо 

свого родоводу та засвідчити власну службу на виконання військової повинності. Та 

це допомагало не завжди. Так, у 1725 р. донський козак Федос Парфісов, записаний 

управителями Меншикова до мужицтва, писав чолобитну на ім’я царя Петра І. В ній 

він зазначав, що провів на царській службі багато років, будучи ветераном другої 

Азовської кампанії та битви при Каліші (де йому вже довелося битися зі шведами 

під командуванням Меншикова). Потів Парфісов служив в охотному війську серед 

волохів Незабитова полку та у його складі воював під час походу Карла ХІІ до 

України. Після закінчення цієї кампанії відпускні папери для козака підписав 

особисто фельдмаршал Б. Шереметьєв, і з ними Парфісов поїхав до Почепа, 

«пожелавши там жити» [107, арк. 35]. 

Деякий час він «неженяся жил козацко» та служив сотнику Губчицю. Потім, 

знайшовши собі дружину, відразу потрапив до меншиківської «кабали», 

позбавившись козацьких вольностей. У 1725 р., під час ревізії, Парфісов ніяк не зміг 

довести факт своєї козацької служби та благав Петра І зглянутися над ним, адже він 

не хотів служити князю Меншикову і прагнув залишитися на царській службі [107, 

арк. 35]. 
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Додаток Б.02.  

Списки адміністраторів  

 

У списках містяться імена та посади адміністраторів зі створеної князем  

Меншиковим управлінської системи. Про більшість з них відомо вкрай мало, 

зазвичай – майже нічого, окрім імен та розрізнених даних.  

Імена розміщено у залежності від прив’язки до міст, де несли комендантську 

чи управительську службу ці особи. Оскільки розмежування посад управителя та 

коменданта часом значиться у джерелах вкрай туманно і непевно, що характерно 

для петровської епохи, у списках імена розміщено за таким принципом: враховано 

реальні функції, які виконувала та чи інша особа, і найбільш часті згадки про неї як 

про людину, що посідала певну посаду.  

Окремим списком подано менш впливових людей, котрі однак залишили свій 

слід в історії формування українських вотчин Меншикова. Іноді вони фігурують у 

джерелах як особи, що обіймають спонтанно сформовані посади, які не рахувалися у 

табелях губернських адміністративних вертикалей (наглядач почепських лісів). 

Деякі посади явно було кальковано з гетьманської управлінської системи (двірцеві 

господарі).  

У переліках вказано точно встановлені або приблизні роки служби. 

 

1. Коменданти та управителі Ямполя  

 

Коменданти 

Іван Сафонов – 1709–1710 ? 

Олексій Богданов – 1721  

 

Управителі 

Іван Че(р)нцов – ? – 1725  

Михайло Таріцин – 1720–1729  

Євлампій Брю(у)ханов – ? – 1729



 

2. Коменданти та управителі Почепа  

 

Коменданти 

Дмитро Шпіцин – 1710  

Богдан Радіонов – 1710–1720 ? 

Майор Михайло Павлов – до 1710, потім – у 1738  

 

Управителі  

Данило Шеншин – ?–?  

Андрій Гудович – 1720–1727 ? 

Гаврило Лукін (також завідував почепськими заводами) – ?–1721 як управитель 

Семен Колокол (наказний?) – 1727  

Петро Полянський – після 1730 

 

3. Управителі Коропа  

Андрій Гудович (управитель, або господар, Коропського княжого двірця) – 1726  

 

4. Інші адміністратори  

Іван Лосєв (дяк, голова межувальної комісії) – 1720–1724 

Яків Ілейко (помічник Андрія Гудовича, наглядач почепських лісів) – 1721–1735  

Федір Матановський (господар княжого двору у Почепі та у с. Казинівка) – 1717 ?–

1725  

Григорій Євреїн (Євреїнов) (прикажчик) – 1718  

Герман Синяк (Синяковський) (числився при почепському управлінні) – 1714–1722 

Петро Євстратьєв (прикажчик) – 1726 
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Додаток Б.03.  

Біографічні відомості про адміністраторів  

 

Виходячи з виявлених серед архівних матеріалів даних, стало можливо 

скласти стислі біографічні довідки про найбільш впливових діячів, які відносилися 

до адміністративної системи, створеної князем Меншиковим на українських землях. 

Більшість згаданих осіб ніколи не висвітлювалася в історичних студіях з 

біографічної позиції. Єдиним, про кого О. Лазаревський склав відносно докладний 

підрозділ у першому томі «Описания старой Малороссии», є Андрій Гудович. Проте 

вважаємо за потрібне доповнити дані з документів, якими користувався дослідник, 

іншими, невідомими йому, або ж такими, які не було взято до уваги в ХІХ ст.  

 

Додаток Б.03.1.  

Андрій Гудович  

 

Андрій Павлович Гудович (?–1734), значний військовий товариш, бунчуковий 

товариш, сотник Баклані, поміщик Стародубського полку, як виходить з документів, 

брав надзвичайно активну участь у Почепській справі на боці князя О. Меншикова, і 

з часом став одним з найбільш наближених та вірних його слуг серед тих, що 

відстоювали загарбницькі інтереси князя на українських теренах. Він належав до 

заможного роду Гудовичів, котрі, за переказами, вели свій родовід від Станіслава 

Яновича, який нібито поселився на українських теренах у 1680-х рр. [237, с. 192]. 

Дані відносно його біографії було подано у роботі Лазаревського «Описание старой 

Малороссии», а саме: у томі, присвяченому Стародубському полку. Ми ж 

доповнюємо вже відомі в історіографії факти даними з неопублікованих 

Лазаревським документів – невідомих йому або ж таких, котрі він не брав до уваги.  

У 1709–1710 рр. Андрій Гудович обіймав посаду Бакланського сотника. У 

всілякому випадку, Лазаревський вказував на те, що вже у квітні 1709 р. він 

значився у документах як сотник Баклані [309, с. 264–265]. Та очільником 
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Бакланської сотні Гудович пробув досить недовго – в результаті інтриг його ворога, 

Антипа Соколовського, він утратив своє місце.  

Втім перша суттєва поява Меншикова в житті жителів Стародубського полку 

припала на фінальний період сотництва Гудовича, тобто на 1710 р. Сотник мав 

подаровані за універсалом Скоропадського угіддя на землях, котрі за нещасливим 

для нього збігом обставин лежали там, де сходилися кордони Стародубської, 

Почепської та Бакланської сотень. І саме ці території згодом стали спірними під час 

Почепського межування. Межувальна комісія, зібрана гетьманом, позначала землі 

Андрія Гудовича лежачими за рікою Вороною, «от ручая Будовца в гору якби 

слева». Тут, на стародубському кордоні, але у своїй сотні, в межовому урочищі, 

Гудович посадив слободу Розритівку. Поряд з нею жителі стародубських сіл 

Трухановські та Борозненські здавна мали полоси власної землі, і Гудович значно 

потіснив їх, заснувавши греблю на Вороні. Після цього він посадив і другу слободу, 

названу Воднювка, на стародубських грунтах, поряд з кордоном Бакланської сотні, 

там, де протікала ріка Дубна [13, арк. 49 зв.–50]. 

Та в 1710 р. комендант Почепа Павлов «ґвалтом» відібрав слобідку 

Розритівку, приєднавши її до Почепської сотні, і не дозволив добудувати 

незакінчену греблю на Вороні. Другу слободу Гудовича, Воднювку, також 

примежували до володінь Меншикова і переписали на селян Підзорицьких разом з 

прилеглими городами та сінокосами.  

У червні 1710 р. під час перебування у Почепі генерала Шидловського 

бакланський сотник намагався відстояти свої права на новопосаджені слободи, 

надсилаючи до волосної канцелярії копії гетьманських універсалів на відібрані 

земельні володіння і б’ючи чолом безпосередньо Меншикову. У своїх прошеннях 

він посилався і на твердження старожилів про те, що орні землі в районі 

Бакланського лісу, на які претендував Меншиков, розробив він сам зі своїми 

людьми. Шидловський підтвердив право Гудовича на власність, видавши 

відповідний «владетельный лист» (див. додаток А.06) [13, арк. 50]. 

У цей час від імені Шидловського до прикордонних територій було послано 

стольника Петра Фомича Кривцова, котрий розставив межові капці. Почепський 
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комендант, чию сторону у суперечці з Гудовичем Шидловський чомусь не захотів 

узяти, невдовзі звинуватив сотника Баклані у шахрайстві та махінаціях зі 

встановленням межових стовпів: «столби по указу господина генерала Шидловского 

и поосмотру столника Петра Кривцова ставленіе… оне фальшивими тогоради будто 

пан Гудович сам оние ставил и переносил самоволно». Павлов указав на те, що 

таким чином Гудович примежував до залишених за ним грунтів Івайтенський грунт 

на кілька осьмачків. Звісно, сотник божився Шидловському, що жодного зі 

встановлених стовпів не зайняв: «але и здоровье свое ложити готов», і запросив 

рейментарського захисту [13, арк. 51]. 

Протягом своєї кар’єри, як в якості сотника Баклані, так і ставши управителем 

міста Почепа, Андрій Гудович досить типово для свого часу провадив безліч 

судових справ, сперечаючись за землю, кошти та встряваючи до побутових 

конфліктів. Часом ці справи мали стосунок до діяльності покровителів Гудовича, 

часом були цілком приватними. Цікавим видається суперечка Гудовича зі 

священниками сіл Стародубського полку Михайлівки та Колодяжок, що мали місце 

у листопаді 1716 р. Священник села Колодяжки звинуватив почепського управителя 

у жорстокому побитті, і у відповідь на цей закид Гудович розповів слідству 

примітну історію.  

Одного разу, в день проти свята Петра і Павла, священник приїхав до 

Гудовича напідпитку. В цей час управитель, наказавши спустити Гумаловське озеро 

біля Русланова млинка на Лобковському тракті, ловив там рибу. Злізши з коня, піп 

сів разом з господарем на призьбі і у відповідь на питання, звідки він завітав, сказав, 

що приймав сповідь у якогось Лобка і виказав своє обурення необхідністю їздити 

задля виконання своїх обов’язків до сусідніх сіл: «уже прав дедко знае що наш 

архиерей вистенни что за 10 миль на исповедь ездить». Зриваючи свою злість на 

прихожанах, піп бив бажаючих сповідатися канчуком на очеретині «у спокуту». І 

взагалі, його репутація серед сусідів була своєрідною – багато хто звинувачував 

святого отця у тому, що «в заводах», тобто за результатами судів, він безкарно б’є 

місцевих жителів, у вільний час він грабує людей, а під час сповідей ґвалтує жінок. 

Не дивлячись на численні чолобитні та звинувачення, піп виходив сухим з води 
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завдяки протекції Архієрея. Тому, мабуть, Гудович захотів його провчити. Поки піп 

сходив до пекарні Гудовича, попросивши напитися квасу, хазяїн обміркував його 

слова і вирішив відібрати у нього канчука. Підпоївши гостя ще більше, коли він 

повернувся, Гудович взяв канчук з його рук, пожартувавши: «нехай тобе за его 

ненакидают покуты, а я… тебе дам осьмачку хлеба, що болше канчука буде стоити» 

[7, арк. 92–92 зв.]. 

Під час цієї розмови до Гудовича та попа під’їздила своячка управителя, 

мовивши, що саме піп Колодяжок забрав в неї бичка (сам піп вважав свої дії 

справедливими, адже своячка Гудовича пускала своїх корів їсти сіно з його покосів). 

Жінка хотіла взяти за цього бичка коня священника в якості компенсації. Поки 

Гудович розпитував родичку, що то був за бичок, священник розізлився через 

претензії жінки. Гудович сказав, продовжуючи жартувати, щоб своячка не вимагала 

від гостя коня, адже він сам подарує родичці бичка взамін втраченого, а у попа за це 

забере його канчук. Тоді піп, скочивши з призьби, почав так лаяти жінку, що хазяїну 

довелося пригрозити йому розправою, якщо він не зупиниться: «нечепай отче 

матери бо будеш бит». Почувши це, піп поїхав геть, залишивши канчука у руках 

Гудовича.  

Спочатку піп посилав по канчука пономаря та Гудович не віддавав забране. 

Через три дні священник повернувся сам, знову будучи сильно напідпитку, і 

попросив повернути свою річ. Мабуть, бажаючи познущатися над самолюбством 

духовного отця, Гудович відказав, що канчука вже нема в його будинку і його було 

передано до іншої садиби, тому нібито священник мав прислати за ним когось із 

свого причту. Піп відповів, що йому цього не дозволить архієрей, і Гудович послав 

за канчуком свого рибалку [7, арк. 92 зв.]. 

Отримавши канчука назад, піп відкланявся та пішов, а Гудович, вважаючи, що 

справу завершено, сів у човна та поїхав через озеро. Повернувшись до берега, він 

почув крик мірошника, котрий повідомив господарю, що викрадено його коня, за 

якого Гудович свого часу давав 200 золотих, до того ж на коні була дорога збруя 

(«кулбака добрая з платом и покровцем кармазиновым»). Управитель почав 

розпитувати у присутніх про те, що вони бачили, і дуже скоро дізнався, що коня 
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вкрав колодязький піп: «оный поп севши на коня подповет як скочил то аж 

поволосен ноги у землю уехали». Пізніше свідки неодноразово бачили попа верхи 

на цьому коні, і чули, як іще до викрадення він похвалявся «заграбити коня хоть у 

его [Гудовича] людей или его власного хотябы и золотых сто варт был». У той час, 

коли в церквах вже дзвонили до вечірньої служби, на коні Гудовича піп заїздив у 

гості до Карпа Довженка, жителя села Колодяжок. Там само його бачив житель 

Стародуба, швець Антон Головань [7, арк. 93 зв.]. 

З жалем повернувшись до свого двору, Гудович тієї ж ночі послав слугу, щоб 

той прослідкував за попом, куди той поїде і де ховатиме викраденого коня. За 

різними даними, піп прив’язав коня на церковному цвинтарі біля вівтаря храму, де 

сам служив або ж у власних сінцях.  

Після того, як про це дізнався Гудович, він зібрав своїх слуг і наступного 

ранку поїхав сам відбирати свого коня. Про те, що сталося далі, свідки залишили 

неоднозначні показання. Сам управитель та його люди стверджували, що, 

приїхавши і знайшовши попа, вони побачили його, коли він борсався у річці під 

греблею, намагаючись утопити «молодчика» Гудовича, котрого той прислав 

слідкувати за святим отцем. Витягши мокрого попа з води, Гудович, за його 

власними зізнаннями, не з дурості, а з великого жалю звелів своїм людям розтягти 

його на землі та всипати йому сто палок. Сам піп стверджував, що слуги ображеного 

управителя з киями та обухами в руках оточили його і схопили, а в самого в руках 

була сама книжечка для богослужінь. Скочивши, він намагався утекти, але його 

верхи наздогнав Гудович, і вже тоді «парубки» «обложили» його «боєм» [7, арк. 93–

94]. 

Один з притягнутих до справи свідків, Клим Федорович, розповів слідству 

таке: «…почув… я крик ставшися на гребле и вибег з двора сам о трех с Корнеем 

Давиденком и Леоном Герасименком теслями. И видел что челядь пана Гудовича на 

той гребле водися з попом уже одмоченым водою и бьют оного, мовил же я до них 

за що вы бьете попа, они сказали мы злодея бьемо, где быв и сам пан Гудович, и 

казал попа положивши на землю двом канчуками бити и будто прощаючися пан 

Гудович ударил его попа раз у щоку» [7, арк. 93–94]. 
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Виправдовуючись за жорстоке побиття попа, Гудович зазначав, що коня було 

повернено, але викрадач скалічив тварину, гарцюючи на ній селами, і кінь вже довго 

не може прийти до тями [7, арк. 93 зв.]. 

У той же час піп села Михайлівка звинувачував Гудовича у тому, що він 

позабирав у нього житні копи на орних землях «и до самих тех грунтов самоволне 

интересуется» [7, арк. 93 зв.]. 

У квітні 1719 р. разом з панами Афанасієм Покорським та Миколаєм, 

колишнім сердюцьким сотником, а також міськими магістратами Стародуба 

Гудович слухав у генеральному військовому суді справу розжалуваного 

Стародубського полковника Лукіяна Жоравки (див. додаток Б.01). Гудович особисто 

висував проти Жоравки звинувачення у тому, що той, не зважаючи на не 

підпорядкованість його особи полковій владі, наказав своєму домовому слузі Петру 

Шаркевичу арештувати Гудовича, щоб той не зміг поїхати зі скаргами до Глухова. 

Надалі Шаркевич нібито за наказом Жоравки здійснив напад на село Іванівку, яке 

належало Гудовичу, де «галасовал, его жену ругал, и как хотел ущипливе 

безчестил». Зустрівши самого Гудовича на вулиці у Стародубі, Шаркевич лаяв і 

його, а після цього схопив палицю та розбив йому обличчя до крові. Гудович 

обурювався тому, що навіть пожалівшись гетьманові, не знайшов управи на свого 

ворога – Шаркевич лише прислав свого слугу Федора, щоб той за нього вибачився 

[309, с. 40–42]. 

У 1719 р. Гудовича було взято під караул у результаті бійки, яка відбулася в 

процесі опитування місцевих старожилів під час межування дяка Лосєва (тут і далі 

щодо участі Гудовича у Почепській справі – див. додаток Б.01) [309, с. 279]. 

Лазаревський вважав, що стрімке зближення Гудовича з Меншиковим сталося саме 

під час візиту князя до України в 1720 р. Спочатку Гудович, маючи свої землі в 

Почепській волості, чинив опір межуванню, за що й поплатився тюремним 

ув’язненням. Однак відразу після звільнення, а може, і задля нього, він сказав 

Меншикову, що знає, як має пролягати стара і справжня почепська межа, вказавши 

на необхідність та повну правомірність додавання до даних володінь князя 

Бакланської, Мглинської та майже повністю – Стародубської сотень. Чолобитники, 
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котрі пізніше жалілися гетьманові на Гудовича, основною причиною його переходу 

на бік Меншикова зазначали складні та недоброзичливі його стосунки з місцевою 

старшиною, котрій він, прийнявши протекцію російського вельможі, сподівався 

помститися [309, с. 279–280]. Вірогідно, що в чолобитній, передусім, мався на увазі 

Антип Соколовський та поразка, якої він завдав своєму політичному супротивникові 

десятьма роками раніше.  

Таким чином, Гудович став центральною дійовою особою в історії з 

претензією його нового патрона щодо влади у Бакланській сотні – можливо, він мав 

надію, що під егідою Меншикова йому вдасться відновити своє втрачене положення 

Бакланського сотника та вплив на протікання локальних справ. Вочевидь, це і стало 

однією з головних причин швидкого зближення Гудовича з колами прихильників 

князя Меншикова. 

Тоді ж, у 1720 р. саме Андрій Гудович, супроводжуючи дяка Лосєва, їздив до 

Петербурга з «бакланською кабалою», намагаючись першим, випередивши 

чолобитників та комісарів гетьмана, принести цареві документацію відносно 

присвоєння Меншиковим нових землеволодінь. Козаки жалілися, що Гудович своєю 

брехнею підтверджував слова Лосєва про те, що Бакланська сотня добровільно 

віддалася у княже підданство. Більш того, було складено фальшиву чолобитну, в 

якій бакланці нібито визнавали над собою владу Меншикова. В результаті 

Скоропадському довелося складати власний перелік документів, які б описували 

злочинства та насильства, вчинені Меншиковим над населенням Стародубського 

полку [309, с. 283–284]. 

Користуючись своїм положенням під захистом нового сильного патрона, 

Гудович почав наживатися за рахунок розорення стародубських козаків, котрі 

жалілися, що з ним нічого не можуть зробити навіть гетьманські представники-

комісари [309, с. 287]. Козаки масово писали на нього чолобитні до Глухова та 

Петербурга, а подекуди діяльність Гудовича змушувала їх до насправді 

відчайдушних вчинків, як, наприклад, козака Якова Білецького.  

Під час суду над Антипом Соколовським Гудович розгорнув активну 

діяльність, направлену на те, щоб якомога ефективніше зібрати та опрацювати 
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свідчення проти свого ворога. У цьому він активно співпрацював з іншими своїми 

«колегами», наближеними до Меншикова. Так, існують чолобитні щодо справи 

Соколовського, датовані 1724 р., де серед інших стоїть підпис Андрія Гудовича [92, 

арк. 33]. 

Того ж 1720 р., дякуючи за допомогу у прибиранні з політичної арени 

Соколовського, Меншиков призначив Андрія Гудовича другим комендантом Почепа 

(див. додаток Б.02). У цій якості Гудович навіть отримував особисте розпорядження 

Петра І негайно повернути скривдженим козакам їх майно, а також відібрану у 

тодішнього Почепського сотника Івана Губчиця сотенну корогву та артилерію, що 

не могло бути нічим, окрім зухвалої образи [309, с. 292]. 

З документів видно, що Андрій Гудович користувався значною довірою 

світлійшого князя. Після управління Почепом він обійняв іншу посаду – з 1727 р. 

йому було доручено управляти справами княжого двірця у Коропі (див. додаток 

Б.02).  

Тільки лиш приступивши до виконання своїх обов’язків, Гудович проявив 

притаманний йому крутий норов. Налякавшись репутації Меншикова та чуток про 

особливості управління іншими підвладними йому містами, мешканці Коропа 

звернулися до гетьмана Данила Апостола з чолобитною та проханням зглянутися і 

не допустити їх розорення. Вони прохали, щоб за ними залишили право жити так 

само, як за володіння містом вдовою гетьмана Скоропадського, пані Анастасії 

Марківни: «в годовом окладе грошовом… и щоденних и нощных панщизн просили 

милосердия» [122, арк. 2]. Дізнавшись про це з чуток або перехопивши документ, 

Гудович наказав Івану Закаревському, обмачевському старості, схопити всіх, хто 

підписався під чолобитною, і відвести до коропської Ратуші. Звідти чолобитників, 

до числа котрих входив війт Сава Панченко, цехмістри та міські обивателі, вивели 

на місце, де карали злочинців, роздягли догола і почали бити батогами. За коропців 

заступилися місцеві священники – троїцький отець Іван Главачевський та причетник 

тієї ж церкви Філіп Хімич. Вони слізно прохали Закаревського зглянутися та не 

ганьбити міщан, караючи їх привселюдно, ніби злодіїв. Але їх заступництво не 

допомогло чолобитникам. Священника Філіпа Хімича силою відвели до Ратуші, і 
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Главачевський почав власноруч бити вже покараних батогами городян: «нас 

доволною палицею обваливал на землю волочил волочачи» [122, арк. 2 зв.]. 

Ображені жителі Коропа судилися з Гудовичам через це до 1729 р. Результату цього 

судочинства ми не знаємо.  

Після опали та смерті Меншикова у засланні Гудович зміг утриматися на 

плаву. На 1730-ті рр. він значно збагатився і був одним з найвпливовіших 

землевласників Стародубського полку. В той час, слугуючи князю Меншикову, він 

усіляко безчестив гетьманську владу і навіть насміхався особисто над Данилом 

Апостолом. У 1732 р. гетьман особисто влаштував Гудовича та його синів, Василя, 

Олександра та Івана до себе на службу та проголосив, що вони знаходяться під його 

безпосередньою протекцією. Старший син Гудовича одружився зі вдовою Івана 

Даровського, домоправителя гетьмана Скоропадського, чим значно збільшив 

родинні статки. Один з онуків Андрія Гудовича став зятем гетьмана Розумовського 

[309, с. 265]. 

Коли Меншикову все ж таки вдалося добитися від імператриці Катерини І 

передання до своєї власності міста Батурин «для приему маетности», князь збирався 

відправити саме Гудовича, як одну з найдовіреніших осіб в Україні. Та Гудович не 

зміг виконати доручення через надмірну зайнятість, і він був змушений спорядити 

замість себе почепського канцеляриста Федота Лабзіна «в интересах его светлости». 

Лабзін з виписаними через клопотання Гудовича паспортами переїздив з Почепа до 

Глухова, а звідти – до Ніжина. Документи йому видали у дворовій генеральній 

канцелярії Меншикова. З Ніжина до Почепа Лабзін їхав на двох поштових підводах 

(отже, дуже швидко) з подорожніми на вказані прогони. Відомо, що канцелярист 

мав везти з собою якийсь вкрай важливий реєстр, про що клопотався Гудович [105, 

арк. 2–3]. 

На початку 1727 р. Гудович у якості «поверенного служителя» розбирав 

справу про напад на жителів сіл Жолдаків та Підлипного, які в той час належали до 

батуринських маєтностей Меншикова. Місцеві мешканці, користуючись певною 

правовою плутаниною у зв’язку з нещодавною зміною господаря, масово вирубали 

навколишні ліси, що знаходилися на берегах ріки Сейму, та бортні дерева, 
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«неимеючи неякого себе в том никакова запрещенія» [11, арк. 36 зв.]. Під час однієї 

з поїздок за дровами валка місцевих жителів зазнала розбійного нападу з боку 

шестидесяти жителів села Мутина Глухівської сотні. Розбійники побили та 

пограбували підданих князя Меншикова, забравши у них підводи, коней, волів, 

сокири, мотузки та навіть одяг зі взуттям. Заступаючись за жителів Жолдаків, 

Гудович звинуватив мутинського отамана козака Шилу та вимагав правосуддя. До 

Мутина було надіслано інструкцію про розиск, а отамана викликали до Генеральної 

Військової канцелярії [11, арк. 37–38 зв.].  

Того ж року Гудович займався висилкою людей на сінні покоси до Глинської 

сотні (Підлипнянський степ), що мало забезпечувати потреби княжого двору [11, 

арк. 108 зв.]. 

Тоді ж до Малоросійської Колегії було надіслано промеморію у 

підтвердження того, що Гудович все ще займає посаду в адміністрації князя 

Меншикова. Мабуть, цю вимогу з боку Колегії було зумовлено тяжкою хворобою 

князя і вірогідністю його скорої смерті [11, арк. 110 зв.]. 

У наступному році на Андрія Гудовича жалівся Василь Бур, бкаланський 

хорунжий, звинувачуючи управителя в тому, що він розграбував його майно. Для 

розслідування позиву мала зібратися комісія, до складу якого увійшла стародубська 

старшина [11, арк. 358 зв.]. 

У 1733 р. Андрій Гудович знову опинився у центрі скандалу, пов’язаного з 

вирубкою лісів, цього разу на Стародубщині. Тепер вже йому довелося боронити 

власне майно. Тодішній полковник Стародубський, Олександр Дуров захотів 

побудувати у місті нову будівлю Ратуші, використавши в якості будматеріалу 

деревину з власних лісів Гудовича. Людей полковника зустріла дружина Гудовича, 

відказавши їм: «Есть… в мене три брусы – оных полковнику стародубскому на 

шибеницу дать не пожалую…». Цікаво, що вже тепер разом з Гудовичем подавав 

скарги на нового полковника і його давній ворог, слуга Журавки, Петро Шаркевич 

[309, с. 55]. 

Окрім вже згаданих маєтностей на спірному прикордонні Андрію Гудовичу та 

його брату Степану належало село Басихін на річці Ваблі. Відомо, що Андрій та 
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Степан судилися за цей населений пункт, адже Степан Гудович був ображений на 

брата за те, що той свого часу обділив його, відібравши більшу частину села 

Івантенок [309, с. 143]. Свої грунти Гудович мав також у селі Курковичі «при 

колодцах» [309, с. 181]. До інших володінь Гудовича, які дісталися йому від батька, 

належали села Плевки та Агаряни. Останні володіння Гудовичі, швидше за все, 

отримали по милості Меншикова з колишніх володінь Соколовських [309, с. 272]. 

Помер Андрій Гудович у 1734 р., залишивши своїм нащадкам значні статки, 

земельні володіння та гучне ім’я [444, с. 63–76].  
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Додаток Б.03.2.  

Яків Ілейко  

 

Яків Ілейко (Вілейко), Стародубського полку козак та шляхтич, «протекциант 

светлейшего князя» активно діяв на території Бакланської сотні приблизно з 1719 р. 

(перші згадки про нього датуються 1715 р.). Він походив з села Волуєць Почепської 

сотні, котрому судилося відіграти значну роль у долях багатьох місцевих жителів.  

У порівнянні Михайлом Таріциним, котрий прославився в основному 

фінансовими аферами та адміністративними зловживаннями (див. наступний 

додаток), Ілейко зайшов набагато далі. Судячи з відомостей, які містяться у 

численних скаргах різних осіб, у різний час постраждалих від свавілля слуг 

Меншикова, він був людиною крутого норову і мав садистські нахили, котрі 

безборонно реалізовував по відношенню до підвладного Меншикову населення.  

У 1720 р. жителі села Волуєць подали цареві Петру І чолобитну на Ілейка за 

те, що він забив на смерть двох чоловіків – свого сторожа Лазаря Моложавця і 

кріпака багатого козака Стародубського полку Петровського. Чолобитну за 

сприяння своїх господарів подали сини убитих. Обох представляв козак Остап 

(Астафій) Тарасевич (Тарасович) [104, арк. 12]. У нього з Ілейком були власні 

рахунки – той свого часу увів у Тарасевича дружину, і між двома заможними 

козаками спалахнула справжня війна, що нагадувала характерні взаємини дрібної 

польської шляхти.  

У результаті допитів учасників справи, чолобитників та їх односельчан 

вималювалася така картина. Від’їздивши до Стародуба, Ілейко залишив сторожем 

своїх дворів Лазаря Моложавця. Останній був схильний до пиятики, і, негадано 

повернувшись вночі, хазяїн застав його на посту п’яним. Илейко, «ухватив его 

Лазаря в единой сорочци босого без шапки та без пояса та в своим двори бив и 

мучив его немилостиво смертным боем». Сини Лазаря, дізнавшись про біду, що з 

ним скоїлася, намагалися визволити батька, але Ілейко заборонив пускати їх до 

свого двору, продовжуючи знущатися над Моложавцем. До прохань синів звільнити 
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сторожа пристали сусіди. У відповідь Ілейко виставив на караул козака, «наказывая 

дабы нейшли во двор велел их всех перехлестати».  

Невістка Моложавця принесла його одяг, і Ілейко, прив’язавши чоловіка, мов 

собаку, до голоблі, повіз до Стародубу, вочевидь, бажаючи публічно судити, «и всю 

дорогу бил и тиранско мучив». Там він тримав сторожа кілька тижнів, катуючи 

його, після чого той помер [104, арк. 14]. 

У тому ж 1720 р., як говорилося у чолобитній, поданій на імена гетьмана 

Скоропадського та царя Петра І козаком Стародубського полку Почепської сотні 

Андрієм Яковичем Збитинським у лютому 1723 р., Ілейко активно займався 

грабунками. 14 січня 1720 р. Збитинський з товаришами спорядив п’ять підвід та 

сані з пенькою до Стародубу. На шляху до Стародубу валка зустріла Якова Ілейка з 

солдатами. Як і варто було очікувати, Ілейко заборонив козакам простувати до 

Стародуба, забрав їх товар і відвіз «за лес Покрова к своему двору». Збитинський 

жалівся: «А по указу Вашего Императорского Величества приказчику города 

Почепа Его Высококняжеской Светлости дела никакого нема до козаков. А он 

Илейка за тем делом послан был и насильно позаворочал подводы наши з пенькою». 

Далі чолобитник відмічав, що козаки за наказом Петра готують фураж для 

військового забезпечення, а люди Почепського прикажчика в селах, хуторах і на 

шляхах з них збиткуються і грабують, хоча князю Меншикову «до нас козаков 

жадного дела нема». Документ завершується так: «Всепокорственно и рабско молю 

вашого Императорского величества… неподай мене в разорение таковых 

противников» [104, арк. 5]. 

Згідно з документами, опрацьованими Лазаревським, Ілейко перейшов на 

службу до Меншикова 1721 р., після завершення межування дяка Лосєва (про участь 

Ілейка у Почепській справі – тут і далі див. додаток Б.01). Спочатку він служив 

представником Андрія Гудовича і допомагав йому приводити до покори місцевих 

жителів. Тоді ж, об’єднавшись з Терехом Нагибою, він захопив своє рідне село, 

вигнавши звідти Тарасевича [309, с. 257]. 

Методи Ілейка, направлені на привернення до княжого підданства населення 

Бакланської сотні, дуже скоро викликали паніку, зумовлену масовими арештами. В 
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міській ратуші почали бити в набат, у відповідь на що Ілейко зі своєю ватагою 

виступив з розкольницького села Млинки, щоб захопити у полон війта Василя 

Варавського та його писаря. У процесі бійки в полон потрапило багато почепських 

козаків [309, с. 286–287]. 

Універсалом Меншикова, виданим 23 грудня 1723 р., Ілейку було надано 

значні повноваження: «По Его Светлости указу послан смотритель Его Светлости 

Яков Илейко для учреждения караулов в пристойных местех дабы из сторонних 

городов и уездов и почепских козаков в лес Его Светлости… дерева на будовлю и на 

дрова отнюдь нихто не брал» [104, арк. 32]. За цим наказом, усі війти мали надавати 

Ілейку таку кількість людей та підвод, яка йому знадобиться.  

Приблизно тоді ж, з 28 лютого 1723 р., велася ще одна справа щодо діяльності 

Якова Ілейка. Згідно зі словами свідків, цього разу Ілейко вирішив незаконно 

вирубати частину лісу навколо села Волуйця. «И для того ж около 30 штук в пуки 

позвязувано з собою привез чого он теперь запирается однак люде мои которые то 

видели… о том и известили» – показав капітан розквартированого на території 

Бакланської сотні Мекленбурзького полку Богіслав де Хорн [104, арк. 5]. 

Такі дії переповнили чашу терпіння бакланського війта Тараса Афанасовича. 

Він, діставши через одного саксонського унтер-офіцера зброю (чотири рушниці за 

показаннями Хорна), озброїв односельчан і став погрожувати Ілейку. 

«Протекціант», будучи людиною гарячою, тієї ж миті вихопив шаблю.  

Виникла сутичка. Зібравши своїх людей, Ілейко вночі пішов штурмом на 

Ратушу в Баклані. Під час виламування міцних дверей було поранено одну людину. 

Тієї ж ночі було здійснено напад на двір старости Афанасовича і піднято там «галас 

и ґвалт». Війт втік шукати захисту у капітана Хорна, «и капитан с мекленбуржцами 

войта оборонили». Хорну вдалося прорватися до барикадованої Ратуші, де він 

дізнався, що ніякого письмового дозволу на такого роду дії у людей Меншикова не 

було. За допомогою солдат декого з них було спіймано і ув’язнено. Допит одного з 

них нічого не дав – він «запирался, и рука его была нечитательна».  

Ілейка разом з його людьми відвезли до Стародубу, де дуже швидко вирішили, 

що робити. Справу згорнули тільки-но дізнавшись, з чиїми представниками 
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доведеться мати справу. З Глухова відразу виїхав полковник з «мировою». Про все 

це самого Меншикова регулярно інформували [104, арк. 7]. 

Судячи з документів, відносини між адміністрацією Меншикова та 

розквартированими на територіях князя військовими були дуже неоднозначними. 

Відомо, що в березні 1723 р., невдовзі після сутички з людьми Ілейка, почепські 

управителі Лукін та Гудович відмовилися давати зимові квартири Мекленбурзькому 

полку та місцевим козакам, які повернулися з робіт над побудовою Ладозького 

каналу ще минулої осені, і весь цей час перебивалися чим могли. Не дивлячись на 

чолобитні, які писалися на ім’я Полуботка, одну роту мекленбуржців було 

розкидано по подвір’ях місцевих жителів, найбідніших підданих князя Меншикова, 

але козакам квартир не дісталося. В самому Почепі приймати військових не хотіли 

взагалі.  

На негайному розквартируванні став настоювати Стародуб, на що Лукін 

відповів в єдиному листі, запевняючи, що сталося непорозуміння. Через халатність 

козацької старшини він дізнався про прибуття козаків з «канальных работ» надто 

пізно, і якби його попередили раніше, проблема б не виникла. «А без повеления Его 

Светлости учинить нам отнюдь невозможно» – посилався він на авторитет свого 

хазяїна, і додавав, що козаки фактично вже перебувають у звільненні і таким чином, 

квартири їм не потрібні.  

Нарешті, за особистим розпорядженням Петра І, козаків розселили по дворах 

посполитих, не обходячи нікого. А Меншиков отримав величезну грошову 

компенсацію від Малоросійської колегії за те, що поступився, і провіант було 

зібрано з його підданих [102, арк. 1–9]. 

Ілейко ж, невдовзі будучи в селі Верхличі, зі своїми людьми захопив двір 

козака Івана Івановича Губенця, наказавши його слугам більше не слухатися хазяїна. 

Біля місцевого млина він поставив «нарочного человека» для відбирання 

«мельничного збору» [104, арк. 19]. 

Козак Михайло Дебонов з сусіднього села, зачувши про це, спорядив Івана 

Песника з шістьма козаками дізнатися, у чому справа і щоб переконатися, що слуги 

Губенця перейшли на бік Ілейка добровільно.  
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Під час зустрічі в садибі, захопленій представниками Меншикова, Ілейко 

частував гостей горілкою і питав, звідки і для чого вони прибули. Песник відповів, 

дещо перебільшивши свої повноваження, що він з козаками діє від імені 

бакланського сотника Антипа Соколовського. Він запропонував Ілейку, знову ж 

таки, іменем сотника, добровільно відійти з двору, обіцяючи відсутність 

переслідувань у такому разі. Ілейко відповів, що він не робить нічого поганого 

людям Губенця і не чинить жодного розорення. Нічого не досягши, Песник з 

козаками поїхав додому, але дорогою їх наздогнав Ілейко зі своїми людьми та почав 

бити. Козака Михайла Дедчонка він ударив дубиною по голові, ще одного збив з 

коня та звелів зв’язати, а самого Івана Песника бив дубиною.  

Діставшись знову до захопленого двору, Ілейко розпочав допити. Він хотів 

будь-якою ціною добитися від козаків зізнання у тому, що їх надіслав сотник Антип 

Соколовський задля того, щоб убити його самого. Козаків били, забивали в колодки, 

влаштовували їм очні ставки. «От того страху и нестерпного бою мусили… 

напрасно сказать по его Илейкиной науке якобы мы приехали у Верхличи забить 

Илейку… А ежели не будете так казати то позабиваю вас до смерти. И так мы с 

великого пристрастия и немилосердного бою мусили говорити по его Илейкину 

приказу» – постійно повторювали чолобитчики, подаючи скаргу на Ілейка [104, арк. 

20–21]. Розділивши козаків по різних хатах, Ілейко наказав їм все одно говорити «в 

одно слово» і в такому разі обіцяв більше не мучити.  

Однак допити продовжувалися, не дивлячись на те, що слуги Меншикова вже 

отримали зізнання – вочевидь, «протекціант» отримував від цього особливе 

задоволення і таким чином розважався. Під час чергового побиття в три дубини, 

лежачи на лавці у нестямі, Іван Песник розповів, що незадовго до поїздки його 

відвідав син Соколовського і сказав йому, що їхатиме у Верхличі. Нічого більше не 

пояснивши, він відправився своєю дорогою, а Песник вирішив заїхати до нього в 

гості і саме тому відправився у Верхличі. Це показання тільки продовжило 

страждання козаків.  

З Верхличів полонених навіпживих козаків перевезли до села Великої 

Пелевні. Після чергових знущань та побоїв, переночувавши, Ілейко разом зі своєю 
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здобиччю відбув до Почепу. Наступну ніч вони провели на дворі Ілейка, «а з двора 

его повезено в хоромы Его Светлости перед Ивана Гудовича. И в то число нас Иван 

Гудович велел увесть в тюрьму исподнюю а в тюрьме сидели до полудня а з тюрьмы 

повели нас знову в хоромы перед Гудовича и там нас при Гудовичу и при Лукину… 

Сидоров допрашивал и в допросе по пристрастии и по науке его Илейки сказали 

тоди слово в слово будтобы нас Сотник направил забить его» [104, арк. 22]. 

Для козаків ця історія закінчилася несподівано – у присутності місцевих 

світських і духовних осіб управителі Гудович та Лукін в канцелярії прочитали 

вирок, котрий містив штраф. Під штрафом малося на увазі все, що козаки мали – їх 

буквально роздягли до останньої сорочки, забравши залишки грошей, кінську 

збрую, чоботи та каптани, причому гроші забирав сам Ілейко. Відразу стало 

зрозуміло, для чого було сфабриковано звинувачення, проте багато справ Ілейка 

мали більш далекоглядні наслідки і були підпорядковані, очевидно, наказам самого 

Меншикова – князь намагався зіпсувати репутацію бакланського сотника Антипа 

Соколовського, щоб поквитатися з ним за супротив своїм планам.  

Численні донесення в Генеральну Канцелярію на Ілейка, що надходили 

протягом одного тільки 1723 р., вимальовують перед нами вражаючу картину. В 

один голос в чолобитних говорилося, що «протекціант» «увечия козакам почепским 

чинил. А прочих хватал… и в Почеп увозил, коней и прочие вещи забирал. Козаков, 

везучих лес, обирал, коней забирал, коней передавал на хуторы князя Меншикова» 

[104, арк. 27]. Можна зрозуміти, що історія козаків Івана Песника доволі типова у 

відношенні свого розгортання та фіналу, і у Якова Ілейка був гарно відпрацьований 

та дієвий метод роботи. Він регулярно об’їздив підпорядковані йому села та збирав з 

них величезні гроші «на штат Его Светлости» [104, арк. 31]. Також козаки 

стверджували, що після наказу Меншикова про охорону лісів від незаконного 

вирубання Ілейко став набагато сміливіше здійснювати «грабительства тяжкие 

побой и тюремное узение», і жителі околиць Почепа мали мовчки терпіти [104, арк. 32]. 

Розгляньмо інші типові зловживання Ілейка. 

У 1722 р. ним було здійснено рейд до села Волуєць, де він, щоб залякати 

жителів села, захопив в полон війта та мельника. Це спричинило масову втечу селян 
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і дозволило Ілейкові безборонно грабувати господарські подвір’я (згідно з одним із 

реєстрів «великого хаповства и разорения», лишень з одного двору Ілейко вивіз 

краму майже на 400 золотих рублів) [104, арк. 116]. 

У козака Івана Федоровича, котрий у лютому 1723 р. прийшов до 

Стародубської канцелярії зі своєю дружиною, люди князя Меншикова відібрали 

двір з хазяйством «за то что он под Светлейшим Князем жить не хочет». Федорович 

розповідав, помиляючись датою, що Ілейко «сего 1723 року, перед Вербною 

неделею ночною порою селе Алексеевке на дом… с десятьма салдатами почепскими 

напал и козак Иван з двору своего в страхе ушол и Илейко матерь Иванову и жону и 

вихованца Иванового схвативши… бити велел до полусмерти. А были с Илейком 

салдаты и мужики с Савлукова и з Макарова» [104, арк. 27–29]. Більш того, Ілейку 

під страхом побиття та таких само конфіскацій майна допомагали односельчани 

Федоровича, зокрема, постраждалий стверджував, що знав тих, хто тримав під 

караулом його родину.  

У березні 1723 р. Яків Ілейко, будучи надісланим від почепських управителів, 

забрав у Романа Карновича, військового товариша, шовк, чотири котли, три мідні 

труби, осьмачок вівса, «со всеми имениями движимыми и недвижимыми а из дому 

его козака Романа выгнал» [104, арк. 30]. 

У козака Почепської сотні Андрія Сидоровича Ілейко забрав вітряка та 

невелику слобідку, а ще 30 овець, 20 свиней, мідні горілчані котли з трубами, і так 

далі. Майно Сидоровича під охороною відправили до Почепу. Тоді ж у сусідки 

Сидоровича, вдови Митрихи, теж відібрали вітряки.  

Декотрим з козаків Ілейко, провадячи типову політику на землях, що 

належали Меншикову, забороняв займатися хазяйством та торгівлею, обрікаючи 

ледве не на голодну смерть. «А одказуючи он Яков Илейко говорил тое если 

подпишеся быти подданным Светлейшего Князя, то Мелницы твои… при тебе 

будут и будешь ими владеть по-прежнему» – жалівся один з почепських козаків, 

котрий не бажав втрачати волю та «крепитися» за хазяйством могутнього фаворита 

[104, арк. 30]. 
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Брати Олексій та Прокоп Кудаги, теж козаки з села Сенникова, з тієї ж 

причини втратили вітряки та кам’яний дім. Після того, як хазяї навідріз відмовилися 

служити Меншикову, їх залишили ні з чим, передавши майно якомусь почепському 

міщанину [104, арк. 31]. 

Зустрівши на шляху слугу багатого козака Дмитра Рославця, Михайла Ячова, 

Ілейко силою забрав у нього коня, і, не задовольнившись цим, наказав своїм людям 

бити його батогами. Після «батожного бою» він не відпустив слугу, а забрав з 

собою, утримуючи в полоні. Таким чином Ілейко хотів вимагати гроші з його 

хазяїна. Слуги Меншикова скрізь шукали Рославця, та він, швидше за все, 

переховувався. Не знайшовши його, Ілейко взяв Ячова під караул. «У колодках под 

караулом Илейко ломал мне сам руки и на колу вместо кобылы звесивши мордовал 

все допытывался где твой пан кажи куда он поехал… В колодках, под караулом 

запровадил мене в Почеп… где удерживал три недели» – зізнавався слідству 

Михайло Ячов [104, арк. 31–32]. 

З 1725 р. Ілейко числиться в документах як значковий товариш [104, арк. 55]. 

Він продовжував чинити розправи над місцевим населенням, віднімати земельні 

наділи та вдаватися до справжнього терору у справі привернення козаків у 

підданство до свого хазяїна.  

Продовжувалася і його ворожнеча з Остапом Тарасевичем. Наприклад, у 

березні 1725 р. Тарасевич здійснив збройний напад на «крепость» Ілейка у Волуйці, 

третину якого Ілейко зміг отримати у приватне володіння за сприяння 

Скоропадського [105, арк. 3]. Жаліючись гетьману, Ілейко писав: «Уничтожив 

даную мне крепость и незнаемо по чьему научению и в каковую надею учинил мне 

разорение… Разбил на дворе многое строение и пошел к другим местам к грунтам 

насильно пожал хлеб и помолол». Постраждалий просив у Скоропадського 

охоронний універсал проти давнього ворога і демонстрував довжелезний реєстр 

викраденого та попсованого майна, що свідчить про доволі високий рівень життя 

родини Ілейка (згадуються срібні та золоті персні, низки «добрих каралів», золоті 

хрести, кубки, дукачі, шість образів у золотих окладах, лебедині перини та 

подушки) [105, арк. 80–80 зв., 81]. 
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Яків Ілейко продовжував свою діяльність приблизно у тому ж дусі десь до 

1733–1735 рр. Принаймні, у чолобитних, котрі подавалися від почепських жителів 

до Колегії Іноземних справ вже після заслання та навіть смерті Меншикова, 

згадується його ім’я у зв’язку з загарбанням у місцевих жителів землі та пожитків 

[20, арк. 360 зв.]. 

 



 330 

Додаток Б.03.3.  

Федір Матановський 

 

Козак Федір Матановський також являв собою виразний типаж людини, котра 

змогла прислужитися Меншикову під час формування його володінь на 

південноруських землях.  

Звідки походив Федір Матановський, з документів не видно. Та одне відомо 

точно – він не був уродженцем Стародубщини, бо маркував тут себе як людину 

прийшлу та таку, що намагалася обжитися.  

Спочатку він служив у гетьмана Івана Мазепи сердюком на глухівській 

квартирі. Під час гетьманської служби Матановський перебував при полковникові, 

будучи його першим помічником. З цим полком він здійснив кілька походів: у 

1701 р. до Естляндії (Печери), де служив під началом наказного гетьмана Івана 

Обидовського, в 1705 р. – до Замостя, в 1706 р. – до Бихова тощо.  

Після переходу Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ («при войне-де 

шведской») Федір Матановський скептично оцінив шанси гетьмана на перемогу та 

вирішив від нього «відложитися». Все ще перебуваючи на гетьманській службі, він 

встиг послужити Івану Скоропадському та взяти участь у поході до Лебедина, а вже 

потім зненацька «розкозачився» і став надавати перевагу службі у російських 

військових та вельмож.  

Спочатку Матановському пощатило втрапити до штату слуг канцлера Гаврила 

Головкіна. Та протримався він там досить недовго – невдовзі «отъехал» від 

Головкіна та пристав до більш скромної персони, бригадира пана Богдана Івановича 

Дадарінова. Та і у Дадарінова Матановський служив не надто великий строк. 

Відійшовши і від цього господаря, він вирішив переїздити до Почепа [107, арк. 2, 5 

зв.]. 

У Почепі розпочалася нова сторінка життя колишнього козака. Тут його 

справи знову пішли вгору, адже він «зостал господарем в дворе» тодішнього нового 

господаря Почепщини князя Меншикова. Певний час Матановський займався 
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справами княжого двора у самому Почепі, а потім його було переведено до села 

Казинівки, де також знаходилися маєтності Меншикова [107, арк. 5 зв.]. 

У Казинівці Матановський відразу купив собі козацький грунт і зайнявся 

покладеними на нього обов’язками – насильницькою скупівлею козацьких млинів та 

грунтів, а також двори, що належали шинкам, під «желейній завод». Про існування в 

рамках економічної «імперії» Меншикова залізної промисловоці в Казинівці нічого 

не відомо – вочевидь, щось завадило реалізації таких планів, і будівництво 

підприємства так і не почалося [107, арк. 2, 5 зв.]. 

Більш того, у цей час щось відбулося у відносинах Матановського з його 

новим покровителем, адже починаючи з 1725 р. він почав писати чолобитні до 

Генеральної військової канцелярії, звертаючись до полкового писаря Стефана 

Максимовича і капітана Хрипунова та намагаючись знову стати козаком. При цьому 

виникали цікаві деталі. Так, в одному з документів Матановського читаємо: «там в 

Почеповщине нехто о моей службе неізвестен; един я при той сотне неслужил 

козацкой служби; атут в Глухове іа имею сведетелей многих особ». Дійсно, за 

Матановського ручалися особи досить високого рангу (глухівський писар, 

городовий, сотенний осавул, сотенний хорунжий, а також сотник Баклані Антип 

Соколовський, котрий саме в цей час переживав важке судове протистояння з 

Меншиковим) [107, арк. 2]. Швидше за все, приїхавши до Почепа і потрапивши на 

службу до князя Меншикова, Матановський приховував свою минулу належність до 

козацького стану, що і зіграло потім проти нього.  

Намагаючись виправдатися за розорення, котрі він вже встиг заподіяти 

козакам Орловщини, завідуючи справами Меншикова у Казинівці, Матановський 

писав, що до таких дій його змусили, і він насильницьки скуповував двори, «не 

хотячи».  

З одного боку, за Матановського дійсно вступилася як глухівська старшина, 

так і тогочасні вороги Меншикова на зразок Соколовського. З іншого ж – позиції 

князя станом на 1725 р. були все ще дуже сильними, і ніщо не могло гарантувати 

«слузі багатьох господарів» Матановському повної безпеки та можливості 

повернутися до козацтва. До того ж, у цей час розгорталося закріпачення козацького 
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стану та прив’язання його до княжої землі, і навіть успішне продовження 

козакування вже не могло би забезпечити свободу. Тому спроби Матановського 

повернутися до козацького стану до певної пори не були успішними.  

Про це можна дізнатися з документів, що засвідчують активність колишнього 

княжого слуги в 1725–1727 рр. З них виходить, що справи Матановського залишали 

бажати кращого. Все ще проживаючи в Казинівці, він загруз у боргах та постійно 

викликався до суду, іменуючись у протоколах допитів простим обивателем, а не 

козаком. Так, у жовтні 1725 р. на Федора Матановського скаржився родич 

ямпільського отамана, козак Василь Лопата, котрий судився з Матановським через 

неповернення боргу ще з серпня того ж року. Не бажаючи або ж не маючи змоги 

повертати позичені гроші, Матановський під час одного з судових засідань напав на 

Лопату «прилюдне», називаючи його злодієм і стверджуючи, нібито Лопата його 

обдурив. Заодно словесна образа дісталася і дружині Лопати – Матановський назвав 

її «ворожбиткою». За другим звинуваченням Матановського викликали на допит до 

сотенного правління у Глухові, але він відмовився приїжджати [108, арк. 3–4]. 

У лютому 1727 р. велася ще одна справа проти Федора Матановського, 

пов’язана з невиплатою боргу. Цього разу на нього подав до суду козак Глухівської 

сотні Ніжинського полку Іван Миронович Кологривов, у якого Матановський 

позичив 18 рублів. Оскільки до угоди мав причетність єврейський лихвар Аврам 

Ільїн, Кологривову довелося виплатити йому ту ж само суму з відсотками, що 

встановило 22 рублі, а Матановський після багатьох нагадувань віддав козаку тільки 

4 рублі, тобто відсоткову різницю. Цікаво, що скаргу Кологривов написав не до 

Глухова, а до Почепа – її прийняла канцелярія управителів Меншикова. Звідти 

чолобитну постраждалого козака було переслано до Петербурга, вочевидь, щоб 

князь Меншиков безпосередньо дав резолюцію на справу свого колишнього 

улюбленця. Можна припускати, що Меншиков дійсно прямо вплинув на рішення, 

котре прийняла щодо цього конфлікту імператриця Катерина І.  

Цариця наказала стародубському полковнику арештувати Матановського та 

передати його до полкового суду, тільки-но він зявиться у полковому правлінні. 

Окремо Катерина І наголосила, що над боржником потрібно «учинить… расправу 
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безволокитно». У випадку, якщо б Матановський знову почав шукати захисту у 

Почепі, таке само розпорядження отримали тамтешні управителі, при чому вони 

мали негайно повідомити самодержицю, що схопили Матановського [115, арк. 2–2 

зв.]. Мабуть, його таки було арештовано та покарано при опосередкованій участі 

князя Меншикова.  

Останнього разу ім’я Матановського спливає 27 травня 1728 р. серед тих, хто 

підписав колективну скаргу до Колегії іноземних справ. Цього разу Федір 

Матановський згадується як козак наряду з бунчуковим товаришем Козьмою 

Заруцьким та вже відомими нам ворогами Меншикова Василем Жураковським, 

Іваном Чарнишем, а також Іваном Зубрицьким. Козаки жалілися на ямпольських та 

почепських управителів князя (див. 3 підрозділ ІІІ розділу) [20, арк. 342]. 

Подальший життєвий шлях козака Федора Матановського залишається 

невідомим.  
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Додаток Б.03.4.  

Михайло Таріцин 

 

Ще один помітний діяч, що мав відношення до ямпольських володінь 

Меншикова, Михайло Таріцин, фігурує у джерелах як уродженець Ямполя. Судячи 

зі списку наближених до князя людей, що супроводжували його особисто під час 

української подорожі 1720 р., він уже тоді користувався довірою Меншикова (див. 

додаток Б.04.1). Приблизно тоді ж йому вдалося обійняти посаду управителя разом з 

Іваном Ченцовим (див. додаток Б.02). В офіційних документах він пишно йменував 

себе, ніби приєднуючись до громіздких титулів свого могутнього патрона «Рейхс-

маршала Генерал-фелт маршала и Многих орденов Кавалера Светлейшаго Князя 

Александр Даниловича Меншикова Малороссийских Его Светлости вотчин Города 

Ямполя управитель Михайло Петрович Тарицын» [98, арк. 12]. 

Та прізвище «Таріцин» зустрічається не тільки у паперах, що відносяться до 

управління українськими вотчинами Меншикова. У тому ж 1720 р., коли князь 

перебував у своїй ревізійній подорожі, в документації, пов’язаній з веденням 

двірцевого хазяйства у резиденції Меншикова Оранієнбаум, згадуються дворецький 

Микита Михайлович Поляков та його племінник Василь Таріцин, які прийняли 

управління палацом від свого попередника Федора Ізволова – можливо, вони були 

якимись родичами ямпільських Таріциних. Василь приєднався до свого дядька в 

управлінні княжою резиденцією наприкінці 1719 р., і згодом його звинуватили у не 

надто прискіпливому веденні облікової документації та розписних книг (зокрема, 

йому дорікали зникненням мідного тазу, котрий так і не знайшовся). Зрештою, 

Василь Таріцин вступив у конфлікт з управителем Семеном Голосовим, не бажаючи 

передавати йому розписний список оранієнбаумського палацу та «каналного дела», 

що велося у парковому комплексі навколо. Голосов скаржився Меншикову, що у 

відповідь на претензії Таріцин почав його «обносить… безделными своими 

мерскими и непотребными словами», і князь наказав порівняти результати роботи 

Таріцина з даними попереднього розпису, залишеного Ізволовим. У результаті 

Меншиков, не задоволений послугами прикажчика та його норовливим характером, 



 335 

«чтоб он втуне его светлости хлеба не ел», наказав під страхом фізичного покарання 

перевести його на якусь іншу посаду [271, с. 66–67].  

Протягом своєї кар’єри, що складалася більш вдало, ніж у згаданого нами 

дальнього родича, Михайло Таріцин доволі активно провадив судові справи. Перша 

така справа датується 1721 р. і стосується затримання Тарициним нібито за борги 

жителів Воронежа, котрі приїхали до Ямполя торгувати рибою. Скоропадський 

написав Таріцину листа, цікавлячись, за що торгівців, що мали прибути до Глухова, 

не відпускають. У відповідь Таріцин пояснював, що один з них заборгував гроші 

підданому Меншикова Федору Зинов’єву. Управитель обіцяв відпустити валку 

відразу після розрахунку та вимагав у гетьмана, щоб підданим князя більше не 

чинили подібних «турбацій» [98, арк. 114–114 зв.]. 

У 1724 р. він захищав перед лицем гетьмана Скоропадського інтереси іншого 

підданого Меншикова Сергія Сафонова (вірогідно, родича ямпільського 

попередника Таріцина, коменданта Івана Сафонова і представника однієї з місцевих 

родин). Сафонов жалівся на війта села Буди Василя Ніколаєва через те, що він мав 

необережність не підтримати сторону людей Меншикова у конфлікти з прийшлими 

купцями. Коли Сафонов приїздив до Буди на ярмарок, «нашел на него 

многолюдством Севской провинции брянский человек Миколай Зернов и бил 

смертным боем и бороду драл невинно в котором бою одбил у него Сафронова 

шапку красного сукна с черным баранком и на сорок алтын. Да при том же 

смертном бою згибла з воза епанча цена рубль… а в город Ратуше зогнал сего 

Сафрона, бранил всячески и прочим мещанам ямпольским которые приходили в 

Ратушу безчестьем и боем дерзал напрасно» [98, арк. 3–3 зв.]. 

Також у ході даної справи Таріцин добивався, щоб свідків, котрих відправили 

до Глухова, допитували як слід [98, арк. 4]. 

У 1725–1726 рр. він паралельно з іншими справами займався покупкою земель 

у Глухові та його околицях для вотчини Меншикова, а також повертав кріпаків-

втікачів і слідкував за порядом, чи точніше, за покорою Меншикову в цьому регіоні 

[112, арк. 1–3]. Тоді ж отаман Іван Федоров у Ямполі жалівся полковникові 

П. Толстому на комендантів Таріцина та Ченцова, котрі «неналежне… до городовых 
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притягивают тяглостей и Горелкою им шинковать воспрещают» [98, арк. 6]. А 

козаки в іншому документі одноголосно зазначали: «Когда овладел местечком 

Ямполь Его Высококняжеская Светлость Меншиков Александр Данилович… Иван 

Кирилович Ченцов да Михайло Петрович Тарицын подворачуючи к козаком да 

подданым разне чинили озлобление» [118, арк. 3]. Під «озлобленням» мався на увазі 

переважно грабунок. У тому ж 1725 р. Таріцин разом з Ченцовим змусили 

ямпільських козаків підписати купчу на майно («худобу») та послати її до 

Генеральної канцелярії у Глухові, щоб засвідчити начебто добровільний продаж за 

надзвичайно низькою ціною. До того ж, управителі відібрали у козаків 320 рублів. 

Серед пограбованих був і отаман Іван Верховець. Дехто з заможних козаків 

намагався їздити до Москви з чолобитними, але такі акції не мали результату. Решта 

ж пограбованих не мала достатньо коштів, щоб оборонятися [109, арк. 11–12]. 

Та найдовшим і найбільш заплутаним був конфлікт управителів Ямполя з 

козаками через незаконне вирубування лісів, які належали князю Меншикову – саме 

Михайло Таріцин розпочав це судовище, подавши чолобитну на козаків, котрі 

нібито незаконно вирубали ліси, котрі Меншиков оголосив своїми (тут і далі 

відносно даної справи див. 3 підрозділ ІІІ розділу, а також 3 підрозділ IV розділу). 

Але в процесі розслідування вирубування лісів виявилося, що жителі Ямполя 

грішать перед землевласником не тільки вирубкою його лісу. Посполитий люд та 

козаки масово (в іменному списку значаться десятки прізвищ) приховували від 

переписів своє майно, щоб знижувати податок, який залежав від загальних статків 

садиби. Промайнули в списках і імена місцевої старшини, зокрема, отамана Івана 

Верховця, що приховав у своїй винокурні мідні казани (три штуки вагою пуд 

кожний), труби (п’ять штук по чотири фунти) і ще 28 фунтів «всякой рухляди». 

Притому, що ціна на пуд міді в той час трималася близько 8 рублів, це було 

серйозне зловживання [99, арк. 1–2]. 

Цікаво, що в цей час попередній комендант Ямполя Іван Сафонов на допиті 

показав, що «в прошлых годах, когда город Ямполь подан был бывшему князю 

Меншикову то будучи тогда в этом Ямполе комендантом Иван Сафонов привернут 

был в подданство ему Меншикову насильно, в котором подданстве и были мы 
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нижайше с тринадцать лет всякие службы подати и работники вбывают тому 

Меншикову…» [98, арк. 1–2]. Та сам Сафонов (дізнаємося з документу 1755 р.) 

також не відрізнявся ні чесністю, ні делікатністю методів впливу на підданих 

Меншикова: «А когда завладел Князь Меншиков местечком Ямполем тогда его 

приказчик Князя Меншикова Иван Сафонов самовольно без всякой здачи отнял 

оное село Усов и деревню Еврасовку с мельницами и угодьями» [136, арк. 1]. 

Наряду з цим, місцеві козаки зізнавалися, що хоча й «управители Князя 

Меншикова с великим насилием в підданство привернули и внесли в реєстр», вони 

хотіли б служити Його Імператорській Величности, що однозначно протиставляє 

владу Меншикова царській владі у сприйнятті місцевого населення. Один з козаків, 

Сидір Касьяненко, розповів слідству, що його батько був насильно записаний до 

реєстру підданих Меншикова в 1723 р., однак царським наказом його разом з братом 

та ще кількома козаками звільнили. «Однако… управители Ямпольские Иван 

Ченцов и Михайло Тарицын могуществом своим привернули меня паки» [98, арк. 

36]. 

Щодо козаків, то ситуація дійсно була серйозною. Верховець вирішив діяти, 

щоб врятувати себе. У вересні 1725 р. до Петербурга, в Колегію Іноземних справ 

дійшла його власна чолобитна. В ній було сказано, що отамана звинуватили 

даремно. Ліс дійсно вирубався, але до цього були причетні прості жителі Ямполя та 

навколишніх хуторів, а сам отаман просто постраждав як людина, яка займає 

адміністративну посаду і на яку занадто просто було звернути всю провину. 

Чолобитна Верховця звинувачувала у зловживаннях та вандалізмі вже управителів, 

людей князя Меншикова, Михайла Таріцина та Івана Черцова, які, поки минулий 

староста Кузьма Заруцький займався своїми справами та писав звіти до 

Малоросійського приказу, безборонно дозволяли всім представникам російської 

адміністрації знищувати ліси та наживалися на цьому.  

Зі слів отамана виходило, що слуги Меншикова дурять свого хазяїна, а 

чолобитну Таріцина, яка і поклала початок судовому процесові, було написано задля 

звинувачення місцевих козаків та укриття власних зловживань. Щоправда, зазначав 

Верховець, деякі козаки дійсно, бачачи приклад росіян, теж бралися за сокири.  
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Робота комісій так і не змогла нічого довести. Пеньки, згадані у ревізійному 

донесенні, дійсно існували, проте вони стояли вже так давно, що встигли вкритися 

землею та мохом, потрухнути, а подекуди й попроростати. Дворів чи хором, 

збудованих зі свіжої деревини, або ж підозріло великої кількості зрубаних стовбурів 

чи дощок ревізори на хуторах не знайшли. Більш того, скоро сплив той факт, що 

вони самі за гарантію відсутності подальших переслідувань вимагали у козаків 

хабара розміром 200 рублів. Отаман у своїй чолобитній розповів, що нібито 

погрожував «сатрапам», що занотує їх слова, і, як бачимо, погрозу свою виконав. 

Друга чолобитна, за змістом ідентична першій, полетіла з Ямполя до 

Петербурга в жовтні 1725 р. В результаті такої контратаки ревізорів було 

оштрафовано за самоуправство разом з козаками, які мали виплатити до казни 

Меншикова 320 рублів. Щоправда, ця справа зайняла доволі багато часу і тяглася аж 

до 1727 р., коли її продовжили до 1730 р. Вирішено судовий конфлікт було вже в ті 

часи, коли Меншикова не було серед живих, а його майно давно відійшло до 

державної скарбниці – в 1731 р. за велінням імператриці Анни Іоанівни.  

Бачимо, що взаємні звинувачення у вирубці лісів стали casus belli для 

справжньої війни між місцевими козаками та хуторянами і представниками 

російської адміністрації. У 1727 р. у зв’язку з чолобитною нового отамана Івана 

Лопати з Малоросійського приказу було відпущено ще одну комісію, представлену 

особою Івана Холодовича. Лопата подав заяву проти все того ж Таріцина, 

звинувативши його в тому, що ще за часів битви під Полтавою він «чинил в Ямполе 

немилостивые разорения и обиды» [99, арк. 1–2]. Таріцин, який вже набув 

неабиякого досвіду у протистояннях з козацькою старшиною, звісно, відхилив 

звинувачення, нагадавши, що станом на 1709 р. він ще не займав посаду управителя 

в Ямполі і не мав відповідних повноважень та сил, щоб утискати місцеве козацтво. 

Більш того, він стверджував, що обійняв її тільки в 1720 р. Саме після цього козаки, 

які чинили супротив з 1725 р., зненацька одноголосно визнали себе винними та 

завершили виплату грошей Меншикову. Можливо, це було одне з останніх 

поповнень казни князя – саме в цей період він втратив фавор у царя Петра ІІ та був 
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змушений переїздити з Петербурга до своєї резиденції в Раненбурзі, де перебував 

під домашнім арештом до відправки у сибірське заслання.  

Чому козаки так рішуче відмовилися від подальшого заплутування 

розслідування, невідомо. Можливо, Михайло Таріцин знайшов якісь аргументи, які 

дозволили йому зломити супротив опонентів та нарешті виграти справу. Але йому 

не вдалося переконати ямпільських міщан, які в цей час піднялися на захист 

старшини і звинуватили управителя у зловживаннях. Так, згідно з їх чолобитною, 

він з 1720 р. збирав з них гроші у плату князю, додаючи до звичайного податку 

оброк з місцевого вітряка, який вже давно перебував у запустінні.  

Таріцина було виправдано. Більш того, ще кілька років він, користуючись 

своїм впливом, переслідував своїх опонентів, відбираючи у них майно нібито в 

якості відшкодування за незаконне вирубування лісів князя [98, арк. 46–61]. 

Явно бажаючи вислужитися, він намагався і надалі всіляко захищати підданих 

Меншикова від будь-яких зазіхань. У 1727 р. він жалівся імператриці Катерині І на 

те, що «апреля по 27 число вночи… середы на четверток… на ярмонке у подданых 

Его Светлости Ямпольских жителей незнаемо какие воровские люди покрали 

многие пожитки и деньги и лошадей…». Далі приводиться довгий реєстр 

викраденого майна, який свідчить і про непогане економічне становище деяких 

жителів Ямполя, і про те, що з урахуванням наведених нами вище справ ярмарки 

часто завершувалися конфліктами та зіткненнями між місцевим населенням та 

гостями з інших місцин. Серед згаданих товарів – сукно, стрічки, ламане срібло, 

камка, шовк, золоте шиття, папір [98, арк. 12 зв.]. 

На посаді ямпольського управителя Михайло Таріцин пробув десь до 1729 р. 

(на цій посаді його змінив Євлампій Бруханов) [98, арк. 26]. Через деякий час його 

перевели на аналогічну посаду до Батурина, який незадовго до того протягом 

невеликого терміну теж належав Меншикову. Красномовним свідоцтвом про 

моральні якості та характер управителя, а також натяком на те, хто ж все-таки був 

винен у вирубці лісів навколо Ямполя, є той факт, що і в Батурині з його появою 

почалося масове обурення адміністративними зловживаннями. Справа, присвячена 

конфлікту в Ямполі, має доповнення, які стосуються Батурина у 1740-х рр. 
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Наостанок варто зазначити, що принаймні протягом певного періоду Таріцин, 

вочевидь, користувався особливою довірою імператора Петра. Про це може 

свідчити один з наказів Малоросійської колегії, виданий у травні 1723 р. Згідно з 

цим документом, Таріцин разом з Іваном Чернцовим мав привезти до Колегії 

жителя Новгорода-Сіверського, сина місцевого протопопа Андрія Афанасьєва, що 

перебував «в некотором Его Императорского Величества особливом интересе». При 

Заруцькому мали перебувати сердюки Олексій Попович, Нестор Федоров, Федір 

Самойлов, Лаврентій Осипов, котрих мали про щось допитувати. Також сердюками 

зацікавилась Генеральна Військова канцелярія, вимагаючи реєстр коней та зброї, що 

була при валці [11, арк. 243–243 зв.]. Про який саме «особливий інтерес» з боку 

Петра І йшла мова, точно сказати важко, проте причетність управителів Ямполя до 

такої важливої справи є доволі красномовним фактом для характеристики положення 

Михайла Таріцина в рамках російської владної структури [459, с. 340–343].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 341 

Додаток Б.03.5. 

Герман Синяк  

 

Іноді до управлінського апарату світлійшого князя інтегрувалися досить 

одіозні особи, котрих варто було б назвати авантюристами. Яскраво характеризує це 

явище історія родини Журманів, що судилася за батьківські маєтності з іноземцем 

Германом Синяком (Синяковським).  

У 1722 р. Василь Журман подав цареві Петру І виразну чолобитну, що 

починалася такими словами: «От глубины сердца моего и от несносного воздыхания 

облившися кровавыми слезами прекладаю яко наипоследнейший раб Вашему 

Императорскому Величеству иже неимеючи... жадного заступления и нечекаючи 

отиного кого защищения». Справа полягала в тому, що дід Василя, обозний Дмитро 

Журман, ще у 1687 р. отримав від царів Іоана і Петра жалувану грамоту на село 

Старе Задубення, підтверджену універсалом Мазепи. Документально право на село 

мали нащадки обозного. Дмитро Журман помер майже одночасно зі своїм сином 

Матвієм, від якого залишилося двоє синів – Василь та Михайло. Окрім них на 

частину майна претендували донька обозного і його вдова. Однак невдовзі після 

смерті чоловіка обозничиха вийшла заміж удруге. Її чоловіком і став Герман Синяк, 

у минулому – слуга родини. Користуючись приязним ставленням своєї літньої 

дружини, Синяк переїхав до Задубення, таємно від родичів Журмана отримав від 

обозничихи велику кількість родинного срібла і почав розпоряджатися у вотчинах 

Журманів як хазяїн. Порушивши положення царської жалуваної грамоти, 

обозничиха віддала чоловікові права на нерухомість.  

У 1714 р. вона померла. Герман Синяк, будучи, за словами Василя Журмана, 

«легко мысленником», дійсно виявився не надто талановитим управлінцем. Не 

маючи притулку в Україні, він виявився гульвісою і задля поліпшення свого 

фінансового положення почав шукати «сильної руки». Йому вдалося знайти 

протектора в обличчі князя Меншикова, який у цей час чинив активний наступ на 

Стародубський полк і, вочевидь, був зацікавлений у приверненні на свій бік вірних 

людей задля представництва на місцях. Таким чином, не зважаючи на те, що 
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формально Старе Задубення було розділене на чотири частини між спадкоємцями 

обозного Журмана, Синяк отримав княжого універсала на все село з прилеглими 

територіями і почав розвивати його як слободу, заселяючи новими жителями.  

Мабуть, брати Василь та Михайло не залишилися осторонь і намагалися 

силою відбити дідизну, тому що дуже скоро Синяк звернувся до Почепа, щоб 

коменданти надали йому допомогу у вигляді солдат та жолдаків. Отримавши 

підкріплення, новий хазяїн Задубення підстеріг Василя Журмана на шляху до 

Почепа, і побив його до напівсмерті з подальшим ув’язненням. На щастя для 

постраждалого, через кілька днів його викупили з тюрми родичі.  

У короткий термін Герман Синяк прогуляв статки Журманів і був змушений 

закладати те, що залишилося, у тому числі, мав намір закласти й Старе Задубення. І 

тільки написання у 1722 р. чолобитної до царя допомогло нащадкам обозного 

вигнати Синяка і повернути свої землі. Щоправда, через кілька літ село все ж 

перейшло до сина Андрія Гудовича, Михайла, таким чином залишившись серед 

володінь прихильників Меншикова [25, арк. 1–1 зв.; 309, с. 269–270]. Сам Герман 

Синяк зустрічається у тому ж 1722 р. у документах, пов’язаних зі звинуваченням 

його у «безчесті» імені покровителя (див. підрозділ Г) [20, арк. 344.]. 
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Додаток Б.04.  

«Українська ревізія» 1720 р. 

 

Однією з важливих подій, повязаних з поступовою інтеграцією російського 

дворянства до українських теренів, була ревізійна поїздка князя Меншикова до 

деяких гетьманських полків. У даному підрозділі подаємо основні її події у вигляді 

хоронологічного списку і розлогий опис, в основному заснований на маловідомих 

архівних джерелах з українських та російських зібрань.  

 

Додаток Б.04.1.  

Маршрут подорожі О. Меншикова до України  

 

1720 р. 

Березень  

16 – с. Волуєць проїздом, у той само день – м. Погар 

17 – с. Гремяче, м. Шептаки 

18 – м. Орловка  

19 – м. Чернотичі 

20 – Макушинський дівочий монастир, переправа через р. Десну. У той само 

день – с. Комарівка 

21 – м. Ніжин  

25 – Благовіщенський монастир, повернення до Ніжина  

Квітень  

24 – м. Ічня 

25 – с. Єрошівка 

26 – с. Бубнівки, звідти – до м. Ромни  

27 – с. Лугова долина, потім – м. Гадяч  

29 – с. Бірки 

30 – повернення до Гадяча 
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Травень 

7 – с. Сорочинці  

9 – м. Рашівка, звідти – знову до Гадяча  

15 – остаточний від’їзд з Гадяча через м. Подолки 

16 – м. Межиріч  

17 – м. Суми  

19 – с. Писарівка, потім – с. Кореневе  

20 – с. Іванівське (колишня вотчина гетьмана Мазепи). Зупинка в «своєму 

домі» – колишньому палаці Мазепи 

26 – переправа через р. Сейм, прибуття до м. Рильська  

27 – с. Крупиць  

28 – м. Глухів  

Червень  

1 – м. Ямпіль, хутори навколо нього  

3 – с. Івот  

4 – переправа через р. Десну, м. Новогородок (Новгород-Сіверський)  

6 – м. Погар, звідти – м. Баклань  

7 – м. Почеп  

24 – с. Старий Почеп 

25 – с. Кульнево, с. Високе 

26 – дорогою до м. Смоленськ – с. Високе, с. Бикович [472, с. 168]. 
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Додаток Б.04.2.  

Відомості про «українську ревізію» 

 

Відносини Меншикова з Україною досить міцно цементувалися його 

власними відвідинами теренів, які цікавили його з економічної та політичної точки 

зору. Не рахуючи перебування на українських територіях у зв’язку з бойовими 

діями Північної війни, Меншиков відвідував Україну і в той час, коли активні 

фронти давно перемістилися до інших широт. І ці візити, що характерно, 

стосувалися не тільки Сіверщини, що дає підстави вважати, що Меншиков сприймав 

її як свого роду зручний «плацдарм» для подальшого наступу на ряд українських 

територій, а й Гетьманських міст.  

Під час своїх оглядів полків фаворит Петра І вирішував ряд питань, 

пов’язаних з формуванням власних колосальних земельних наділів, а також 

намагався встановити власний контроль над рядом адміністративних одиниць. 

Пізніше ці його плани та дії увійшли до історії під назвою Почепської справи, котра 

набула широкого скандального розголосу у колах політичних діячів, які гуртувалися 

навколо царя Петра. 

Найпомітнішим з подібних візитів Меншикова стала так звана «ревізія» 

1720 р. В 1719 р. Петро І наказав своєму фавориту відправитися до Гетьманщини 

задля того, щоб прослідкувати за комплектуванням драгунських полків у зв’язку з 

потенційною військовою загрозою з боку Швеції. Однак князь зволікав з тим, щоб 

покинути Петербург, і зміг рушити в дорогу тільки на початку 1720 р. 27 червня 

1719 р. він писав О. Макарову: «...его величество в бытность свою здесь изволил 

определить ради осмотру и надлежащаго исправления драгунских полков ехать х 

корпусу на Украину мне. А потом просил я, чтоб съездил господин генерал Вейд, не 

иного чего для, точию ради наилутчаго во всем того исправления, ибо и камисары 

как чаще надсматривают, то наилутче и исправляютца...». З невідомих причин 

генерал Вейде не виконав розпорядження, і врешті-решт, Меншиков взявся за 

справу особисто. 18 лютого він був у Москві, 8 березня – в Белеві. Звідти він 

написав цареві 14 березня: «...в пути имел я немалой труд, ибо дорога зело трудна, и 
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смело могу донести, что как я стал при вашем величестве служить, ни в котором 

пути такой дороги не имел... А в Москве умедлил я ради смотру и отправления в 

Питербурх рекрут, також ради отправления на Украину в кавалерию седел и на 

покупку лошадей в драгунские полки денежной казны в Казань и в Астрахань и в 

другие тамошние городы, також и сюда. А кой час весна наступит, тогда по указу 

вашему драгунские полки буду смотреть и комплетовать из однодворцов, а лошадей 

на ярмонках буду покупать с офицерами сам» [377, с. 598]. 

Отже, подорож до України князь Меншиков розпочав наприкінці лютого – у 

перших числах березня 1720 р. Про її початковий етап відомо відносно мало, адже 

«Юрнал князя Меншикова» подає відповідні відомості лише з 16 березня, коли 

Меншиков вже перебував у містечку Погар Стародубського полку (див. 3 підрозділ 

ІІІ розділу, та додаток Б.04.1) [377, с. 352–353]. 

Скоропадський старанно організовував зустріч російського вельможі. Ще 

наприкінці 1720 р. гетьман, мабуть, вже знаючи про наміри Меншикова прибути до 

України, розпочав усіляко наводити лад у містах, куди високий гість мав завітати зі 

своєю ревізією. Згідно з гетьманським наказом, місцева полкова влада мала 

заборонити у великих містах народні гуляння. Скоропадський не дозволяв 

«собиратися вечерничним и ночним (каранья ради Божого) гуляням», що викликало 

обурення міських жителів. Представники ратушної влади у Ніжині почали 

слідкувати за ченцями, котрі теж долучилися до заборони вечорниць, і недарма. 

Монах Іоаким Богомолевський був майже відразу помічений у місцевому шинку, де 

він влаштовував нічну пиятику «з женами», говорив та вчиняв непристойні речі, 

тобто «нестатечности». Іоаким поїхав до Глухова, щоб пожалітися в Генеральному 

суді на міських урядників. Розпочався розшук, який очолив отець Чарнуцький, 

ігумен київського Микільського Слупського монастиря. Та справа закінчилася не на 

користь ченця – на засіданнях суду він поводив себе грубо, лаявся та кидався з 

кулаками на свідків та Батуринського сотника Федора Стожка, а от очевидців його 

бурхливих посиденьок з розпусними жінками знайшлося більш ніж достатньо, і їх 

показання було взято до уваги [8, арк. 192–192 зв.]. 
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Перед приїздом Меншикова до України Скоропадський жваво вів листування 

з ніжинським полковником П. Толстим, сином дипломата графа П. Толстого. 20 

березня, за день до прибуття князя до Ніжина, молодший Толстой зазначав, що 

необхідно влаштувати «належной его светлости почести», і просив у гетьмана 

дозволу особисто виїхати до Глухова задля урочистої зустрічі Меншикова [90, арк. 

1–2]. Князя вітали салютом: «И когда его светлость в город въехал, тогда палили з 

города из 23-х пушек» [377, с. 354]. Відразу після прибуття княжого поїзду до 

Ніжина полковник Толстой зайнявся доставкою найкращого рейнського вина до 

столу Меншикова і вівса для його конюшні, котрий було зібрано відразу з кількох 

сотень. Необхідний провіант надходив з Глухова, для чого Толстой через Саву 

Васильєва (названого в листі Ніжинського полковника до Скоропадського 

Васильовичем), камердинера Меншикова, дістав реєстр необхідних речей та 

побажань шановного гостя [89, арк. 1–2]. 

Сам Скоропадський зустрічав князя ще 17 березня біля села Шептаків, де 

знаходився гетьманський дверець з хоромами. В «Юрналі князя Меншикова» 

значиться: «…отъехал до Шептаков, которого не доезжая верст за 5, встретил его 

ясновельможный господин гетман Скоропадский и при нем несколько старшины, 

особливо ж и сотня казаков. А когда прибыли к Шептакам, тогда палили из 7 пушек. 

По прибытии же в оное его светлость с его ясновельможным господином гетманом 

довольно о разных делех разговаривали» [377, с. 353]. 

Тоді ж, у березні 1720 р., князь передав міській управі та старшині своє 

побажання, щоб усі вулиці Гадяча було якнайкраще вимощено до його прибуття. 

Місцева влада кинулася виконувати наказ – було знайдено дубові палі, через 

невелику кількість військових у місті до справи відразу залучили городян та 

посполитих. Також князь передав через прем’єр-майора Володимирського полку 

Олександра Тимофійовича Ржевського, що бажає прибути до Ніжина десь на 

Великдень, а до Гадяча – на Страсному тижні [42, арк. 1]. Ніжинський полковник 

віддав наказ готуватися. Для поселення високого гостя відвели хороми генерального 

військового судді, де було розгорнуто ремонтні роботи. Разом з Ржевським до 

Гадяча «передом» приїхав пивовар, який передав полковнику та господарю 
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Гадяцького замку Михайлу Турковському наказ Меншикова приготувати для 

княжого двору тридцять варів пива, котрі треба було зберігати в льодовнях. 

Почалася спішна заготівля солоду, підходящих бочок та інших необхідних речей по 

сотнях [42, арк. 1; 472, с. 59]. 

29 березня Турковський писав гетьману Скоропадському про заготівлю 

провіанту та квартир для почту Меншикова та драгун Володимирського полку, що 

перебували там на квартирах. Планувалася видача «порціонів та раціонів» для 

княжого двору за рахунок місцевих жителів, які відразу відчули значні труднощі з 

задоволенням вимог щодо фуражу. Для розміщення офіцерів та драгун виділили 

найкращі та найбагатші двори, за згоди полкової старшини перед прибуттям 

Меншикова в місті було організовано магазин. Через відсутність у місті гадяцького 

полковника Меншикова мав зустрічати війт.  

Турковський зізнавався, що йому хотілося б розквартирувати російський 

Володимирський полк не тільки в Гадячі, щоб звільнити місце, адже там і драгунам, 

що мешкали на постої, і членам почту князя було б затісно. Але російські військові 

поводили себе нахабно і заявили полковникові, що до особистого прибуття 

Меншикова з Гадяча не вийдуть [88, арк. 1–4]. 

За красномовним збігом обставин, саме після відвідання Меншиковим 

України, в 1721 р., у Глухові зненацька згоріли приказні справи, включаючи межові 

книги почепських володінь князя та книги межування російсько-польського кордону 

за 1638 р., за якими відбувалася звірка сучасних та тодішніх кордонів. Про це 

гетьмана Скоропадського повідомив писар глухівського сотника Федір Омелянович. 

Він зазначав, що деякі дані можна було б відновити за фіскальними «чорними 

книгами» з Глухова, проте служитель Меншикова Іван Асєєв відмовився їх видавати 

[95, арк. 1–3]. 

Разом з князем подорожувала і його родина – дружина, двоє дочок та син. 

Разом вони дісталися Почепа, звідки діти Меншикова виїхали до Смоленська [377, с. 

373]. 

Не в останню чергу для того, щоби вразити жителів Гетьманщини, Меншиков 

прибув до України з притаманною йому показною пишністю. Про це можна судити, 



 349 

ознайомившись зі списком княжого почту, складеного ад’ютантом Меншикова 

Федором Щербаковим та, вірогідно, дворецьким Савою Васильєвим, який, як 

виходить з численної документації та листувань, займався організаційними 

питаннями поїздки. Основною метою створення цього списку було надання членам 

почту раціону та утримання у відповідності до їх рангу у складній дворовій ієрархії. 

Перелік датується 20–23 березня 1720 р. і налічує понад 120 імен лише з 

найближчих кіл оточення князя.  

Серед людей, що супроводжували Меншикова «в походе», були його флігель-

ад’ютанти Федір Щербаков та Степан Нікіфоров, особистий лікар Бальтазар Віль, 

секретар Яган Гардвік, канцеляристи. Згадуються також нотаріус Федір Зелений та 

реєстратор Євдоким Федоров, чию діяльність, вочевидь, було спрямовано на 

вирішення земельного питання, що так непокоїло князя, та юридичне обґрунтування 

його нелегітимних претензій на владу над Гетьманщиною. Меншиков взяв десятьох 

денщиків – Петра Мазиріна, Терентія Давидова, Андрія Зверєва, Олександра 

Верьовкіна, Єрофея Самсонова, Євтихія Подчасткова, Василя Веселовського, 

Андрія Михайлова, Михайла Лодажинського та Ларіона Виходцева [42, арк. 2]. 

Князя супроводжувала особиста охорона, яка складалася з 17 рядових драгун, 

двох капралів, поручика Федора Коржавіна та двох прапорщиків – братів Олексія та 

Семена Полчанінових. Окремо у списку числяться гайдуки та «хлопцы» загальним 

числом сім чоловік, при чому серед останніх фігурують іноземці Крістіан, Яган та 

француз Марель та семеро пажів, існування котрих при княжому дворі було 

нововведенням на європейський зразок. Сюди ж можна віднести і танцмейстера 

Петра Калмика [42, арк. 2]. 

Далі слідували каретники, шорники, та слуги «при конюшне», спальники, 

слуги «при казенной» – швидше за все, їм належало займатися бюджетом поїздки, 

скатерники. Як людина, небайдужа до світського життя, Олександр Данилович взяв 

з собою півчого та велику кількість кухарів на чолі з кухмістером Яганом Тракієм, 

хлібників, пивоварів, різника. Були присутні навіть садівники [42, арк. 2; 91, арк. 1–

4]. До того ж, Меншиков був відомий як людина, котра дуже слідкувала за собою та 

за модою – не дивно, що з ним до України приїхав «балбер», тобто цирульник Карл 
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Бекер та «парук махер» Миколай з учнями, а також кравці Антон Кашпирьов та 

Никифор Коньов [42, арк. 4]. 

Замикали список гребці та паромники – на шляху до Ніжина та Почепа валка 

кілька разів переправлялася через ріки, останній раз – через Десну [377, с. 353]. 

Варто згадати і про музичну капелу, яку взяв з собою Меншиков. Вона 

складалася з восьми півчих – Івана Гориловського, Данила Єжовського, Остапа 

Вороновського, Григорія Коновця, Семена Дмитрієва, Петра та Якова Фоміних, 

Пилипа Іванова. Судячи з архівних документів, її склад поповнювався під час та 

після поїздки саме на українських територіях, причому час від часу слуги князя 

Меншикова вдавалися до дійсно варварських методів.  

Так, у 1732 р. спочатку в Кролевці, а потім у канцелярії гетьмана Данила 

Апостола і в Колегії Іноземних справ в Петербурзі розглядалася справа півчого 

князя Меншикова Олексія Васильовича Белецького. Півчий, що походив з села 

Подолова Кролевецької сотні та народився в родині посполитих людей, намагався 

звільнитися зі справжньої кабали. В 1721 р. ад’ютант князя Меншикова, а на час 

розглядання справи – капітан Семен Васильович Полесников під час свого 

перебування в Почепі примітив Белецького в будинку тодішнього управителя, 

бунчукового товариша Андрія Гудовича. Полесников «поневолив» Белецького у 

себе вдома, змусивши одружитися зі своєю кріпачкою, і схиляв його до служби 

Меншикову. У відповідь на відмову ад’ютант князя «бив немилостиво», що 

підтверджували родичі та односельчани Белецького. Півчого було звільнено з 

посиланням на наказ царя Петра ІІ, згідно з яким «как казаков так и других 

малороссийского народа людей никому крепить не велено» [126, арк. 1–7]. 

Деякі процеси, пов’язані з забезпеченням двору Меншикова всім необхідним, 

розпочавшись в 1720 р., продовжувались і надалі. Так, з моменту приїзду князя до 

України з Глинської сотні почали відправляти людей на його особисті покоси. Це 

тривало до самого кінця політичної кар’єри Меншикова, не дивлячись на постійні 

скарги старшини гетьману [116, арк. 1–3]. 

Окремо варто розглянути практику піднесення високому гостеві подарунків, 

котра мала місце протягом всього довготривалого візиту Меншикова до України. 
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Дари світлійший князь отримував в різних містах, котрі йому доводилося відвідати. 

Існує їх поденний реєстр, складений 1720 р., котрий фіксує міста, де було зроблено 

дарунки, імена дарувальників та описи підношень в числах. Подекуди вони були по-

справжньому розкішними та надзвичайно дорогими – у залежності від статусу того, 

хто намагався догодити князеві, та його мети. Цікаво, що серед місцевої шляхти та 

козацької старшини фігурували і російські вельможі, котрі, вочевидь, намагалися 

скористатися сприятливою нагодою, щоб задобрити могутнього фаворита та 

поліпшити його ставлення до себе.  

Особливо відзначився у справі постійного задобрювання Меншикова гетьман 

Скоропадський. Він разом зі своєю дружиною підносив князю подарунки ледве не 

щодня. Також Меншикова обдаровували: полковник київський Танський, 

полковники чернігівський, миргородський, ізюмський, прилуцький Галаган та суддя 

того ж полку, гадяцький, його осавул, лубенський та його обозний, полтавський, 

сумський Кодратьєв, вже згаданий ніжинський Толстой, колишня ніжинська 

полковниця Жураховська, генеральний суддя Чарниш, генеральний хорунжий 

Сулима (обидва вже мали ускладнення у стосунках з князем Меншиковим, див. 

наступні підрозділи), ігумен Благовіщенського монастиря, Чернігівський монастир, 

прилуцький протопоп, князь Петро Голіцин, князь Трубецькой, резидент стольник 

Федір Протасьєв, віце-канцлер Петро Шафіров, котрий, як і дипломат Сава 

Рагузинський, передавав подарунки через свого прикажчика. Приєдналися до 

процесу обдарування російського гостя і ратуші – Глухівська та Ніжинська, повіти, 

міста, містечка й села (Тулиголова, Кролевець, Алтинов, Батурин, Конотоп, 

Хмильов, Ромни, Липова Долина, Красні Луги, Межиріч, Писарівка, Рильськ, 

Кучерівка, Кам’яна Слобода, Гремяч, Погар). Зустрічаються у реєстрі і військові – 

генерали Шидловський і Ропп, полковники Тененко, Сорочинський та Шарф, 

бригадир Шереметьєв. В Почепі до князя з подарунками прийшов якийсь пан 

Каражан з калмиками, в Ямполі – пани Чубишевський і Танський (брат чи інший 

родич Київського полковника?), в Гадячі – пан Турковський, котрий був 

організатором зустрічі князя.  
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Меншикову діставався дорогоцінний срібний та золотий посуд, гроші, худоба 

та птахи (бугаї, корови, телята, воли, барани, вівці, ягнята, гуси, індички, качки, 

каченята, каплуни, кури, курчата, биті та живі дрофи), продукти харчування (масло, 

сметана, творог, молоко, свіжий сир, борошно пшеничне та житнє, пшоно, овес, 

крупи гречані та ячні, сіль, яйця, пивні солоди, оцет, редьку та салати), напої (меди, 

пива, вина волоські, кримські та рейнські, горілка проста та оковита). Знаючи, що 

князь полюбляє рибу, дарувальники постаралися і тут – підносили Меншикову 

солоних та свіжих осетрів. Мало місце дарування і дещо нестандартної худоби 

(наприклад, сарн).  

Окремим видом подарунків стали коні, поціновувачем та любителем котрих 

був князь. Їх дарували Меншикову окремо, попарно і цілими цугами в Ніжині, 

Гадячі, Сумах, Почепі, Ямполі. Продовжилася ця практика і тоді, коли Меншиков 

покинув Україну та проїздив Смоленськом. Для коней возами привозили трави та 

сіно [62, арк. 1–13; 472, с. 168]. 

Варто також додати, що під час української «ревізії» князь Меншиков 

встановлював певні взаємини зі своїми «протекціантами», тобто людьми, яких він, 

як патрон, брав під свій захист. Іноді це були княжі слуги та підлеглі, іноді – люди, 

віддяка яких на місцях в якості адміністраторів могла статися Меншикову у пригоді 

в подальшому. В деяких випадках «протекціантами» могли ставати підлеглі інших 

«протекціантів», на прикладі захисту яких світлійший князь демонстрував власний 

вплив на українські справи і залякував тих, хто наважувався сперечатися з ним.  

Під час проживання у Ніжині Меншиков втрутився у порядок обрання сотника 

міста Вороніж. Старшинник Потап Назаренко, добившись аудієнції у князя, подав 

йому прохання «особливым своим намереньем», щоб той посприяв йому вступити 

до уряду. Назаренку вже довелося побувати сотником у Воронежі – ще 1709 р. його 

було призначено на цю посаду за протекцією фельдмаршала Шереметєва. Але в 

результаті конфлікту з сімейством Холодовичів Назаренка змістили, і наступником 

став Іван Холодович. Населення сотні підтримало останнього, адже Назаренко ще 

під час свого першого перебування на посаді поводився украй свавільно. Так, 

зокрема, воронезький отаман жалівся на такі його слова: «Нет, курвин сын (ты) не 
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такой же, как я: знаешь, что меня сам царь назначил в сотники! Я вас всех упрячу в 

Сибирь, что захочу, то и сделаю… Что мне гетман – я принял старшинство прежде 

его» [164, с. 4; 351, с. 435].  

Рішення Олександра Даниловича виявилося на користь прохача – вірогідно, не 

задарма. Бажаючи помститися населенню сотні, Назаренко, який і раніше не 

відрізнявся спокійним норовом, в якості сотника розгорнув бурхливу діяльність. У 

чолобитних, адресованих гетьману Скоропадському, козаки воронезьких куренів 

характеризували його вчинки як «немилостивое здирство» и «непорядочное на том 

уряде правление», натомість наводячи приклад усе того ж Холодовича, «ласкавого 

началника». Нарешті, до спроби знову скинути Потапа Назаренка приєдналося все 

воронезьке «товариство» на чолі з отаманом Романом Кобцем, хорунжим 

Костянтином Бугаєм та курінними отаманами. Їх підтримав і Магістрат – прохання 

до Скоропадського підписав війт Роман Іванович, бурмістри Дмитро Яковлевич та 

Григорій Кузмін [7, арк. 102]. 

Благаючи про звільнення від пана сотника, козаки й городяни зверталися не 

тільки до гетьмана, але й до стольника Федора Протасьєва. Повторюються в їх 

чолобитних скарги на «нестерпимые кривды, здирства и утеснения», доповнюючи 

побажання про швидке направлення до Воронежа спеціального інквізитора для 

розслідування зловживань сотника.  

У результаті з’їзду всього компуту козаків та жителів сотні з сіл та слобод до 

Воронежа Назаренка удруге змістили. Люди «доброволними голосами крикнули 

даючи воту на пана Холодовича… и стали единодушно просити от него жеби он им 

бил за началника в Воронежи». Окремо в документах відмічалося, що «они тое 

доброволне, а не з примусу или з фавору якого учинили». З усієї маси тих, хто 

проголосував за кандидатуру Холодовича, знайшлися й ті, хто підтримав сотника, 

призначеного Меншиковим, але їх набралося не більше десятка [7, арк. 103–104]. 

Таким чином, спроби князя спиратися на тутешні адміністративні кадри все ж 

зазнали краху.  

Іноді під протекцією світлійшого князя опинялися і духовні особи. Однією з 

них, користуючись приязними стосунками з погарським сотником та прихильником 
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Меншикова Семеном Соболевським, став священник церкви Архистратига Михаїла 

у селі Случевськ Іван Фомич Гуд. Приводом для звернення до канцелярії князя став 

візит Меншикова до України з ревізією кавалерійських полків (відповідні документи 

– у додатках А.13–А.14).  

Дід священника, Мирон Гуд, перебуваючи на царській службі, отримав у 

нагороду право збудувати млин на річці Ворі біла Кулиніна городища в Погарській 

сотні Стародубського полку. Він і посадив слободу, названу Гудівкою – протягом 

кількох наступних років вона належала його нащадкам. Пізніше на Гудівку 

претендував ніжинський полковник Пилип Іванович, а за універсалом гетьмана 

Івана Мазепи, Гудівка та сусіднє село Михальчина перейшли до овлодінь 

генерального хорунжого Івана Сулими [6, арк. 255, 259]. 

Попередній хазяїн Гудівки Іванович не виказував жодного інтересу до млина, 

який залишився у власності родини Гудів. Та цього не можна було сказати про 

Сулиму, який буквально засипав своїми супліками та прошеннями стародубського 

полковника Міклашевського, вимагаючи передання йому залишків нерухомого 

майна Гудів. Не досягши своєї мети, він став чинити розбійні напади на їх вотчину, 

розорюючи та залякуючи власників землі [6, арк. 255–255 зв.].  

Одного разу Сулима, чий двір переїхав до Києва, зупинився у селі Нефедівка і 

звідти прислав своїх людей до Гудівки, щоб посеред ночі силоміць вивезти з дому 

Фому Гуда. Іван Гуд не знав, навіщо забирають його батька, і ніколи так і не 

з’ясував, що з ним відбулося в домі Сулими в Нефедівці. Наляканий Фома, лишень 

повернувшись, звернувся до стародубської Ратуші у пошуках захисту, але йому 

ніхто не відповів. Таким чином, половину млина на Ворі було захоплено 

насильницьким шляхом [6, арк. 261]. 

Трохи пізніше Івану Сулимі, котрий приїхав «у гості» до Гудів, вдалося 

змусити Фому Гуда продати другу половину млина за 1000 золотих талярів. Нібито 

залишившись задоволеним, хорунжий відбув до Стародубу, а повернувшись, знову 

зайшов з візитом. Заставши старшого Гуда сильно напідпитку, він почав 

погрожувати та вимагати, щоб він поїхав з ним до панського двору в селі 

Михальчин. Наступного дня Гуд, «хмелю еще не вичухавши», дійсно відправився до 
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сусіднього села, де Сулима, користуючись його станом, силою сторгував йому ще 

50 червонців у мішку з іменною печаттю (мабуть, це мала бути плата за першу 

частину млина). Після цього слуги хорунжого повезли Фому додому «смертно 

пьяного». Проспавшись, батько Івана Гуда зрозумів, що наробив, і послав свого 

сина до Києва, куди вже встиг відбути Сулима. Давши Івану 100 червонців, Гуд 

велів просити про розторгнення контракту. Разом з молодшим Гудом заради 

підтримки поїхали його зять з дружиною. Та прийнявши прохачів, Сулима 

прилюдно здійняв їх на сміх, і, знущаючись, засипав запропоновані червонці їм у 

пазухи. Не витримавши такого ставлення, Іван Гуд пожалівся Скоропадському, який 

в ту пору також зупинився у Києві. Він звертався до гетьмана з проханням змусити 

Сулиму прийняти судовий позив.  

Коли звістка про це дійшла до Сулими, він таємно послав случевського 

отамана Івана Костомаху та козака Олексія Подорожного з наказом передати 600 

золотих Фомі Гуду в якості плати за відкликання позову. Старший Гуд, вже маючи 

за плечима гіркий досвід, не захотів брати гроші, але Костомаха все ж залишив їх у 

нього на столі. У всілякому випадку, саме це побачив Іван Гуд, повернувшись до 

батьківського будинку [6, арк. 255 зв.]. 

Мабуть, першу чолобитну у гетьманській канцелярії не розглянули достатньо 

швидко, до того ж Сулима явно не збирався поступатися і ставати на суд з Гудами. 

Він спокійно поїхав з Києва додому (швидше за все, до своєї садиби Сулиминці між 

Борисполем та Баришевкою Переяславського полку) [9, арк. 184]. Тому дізнавшись, 

що навесні 1720 р. до України приїхав князь Меншиков, Фома та Іван Гуди 

звернулися за допомогою до нього, надіславши до почепської канцелярії обширне 

прохання, де надзвичайно докладно викладалися подробиці усіх образ, завданих їх 

дому генеральним хорунжим. Можливо, звернутися саме до Меншикова Гудам 

порадив сотник шляхтич Семен Соболевський, який користувався прихильністю 

князя, і якого Іван Гуд називав благодійником їх родини [6, арк. 254, 259–261]. 

Виклавши сутність справи, Іван Гуд попрохав князя допитати хорунжого 

Сулиму та його оточення про вчинені ними беззаконня, і після допиту, напевне 

переконавшись в тому, що вони були звинувачені недарма, написати іменний наказ 
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про повернення млина законним власникам [6, арк. 261]. Не завадило зверненню і 

те, що саме Іван Сулима свого часу передав управлінцям світлійшого князя ключі 

від міста Почеп, посприявши таким чином закріпаченню козацьких земель з боку 

росіян (див. наступний підрозділ). Меншиков прийняв чолобитну та відповів на неї 

так званим «інстанціальним листом» або ж розпорядженням, адресованим гетьману. 

Зазначивши, що Сулима завдав великих образ Гудам «без всякой причины», він 

наполіг на тому, щоб Скоропадський в обмін на відбування військової повинності 

дітьми Івана Гуда наказав Сулимі повернути млина [6, арк. 252]. 

Невдовзі Фома Гуд помер. Не зважаючи на те, що Скоропадський пішов 

назустріч бажанню князя і звернувся до Сулими, який знаходився при 

гетьманському дворі, з відповідною вимогою (зберігся і лист гетьмана стосовно 

млина Гудів), хорунжий не надто жадав повертати відібране [6, арк. 258]. Натомість, 

після смерті старшого Гуда він поновив напади на двір своїх опонентів у Гудівці. 

Іван Гуд продублював свої чолобитні, надіславши їх Петру І. Невдовзі, на початку 

1721 р., за наказом царя Івана Сулиму в якості наказного переяславського 

полковника було відправлено разом з 20 тисячами козаків на будівництво 

Ладозького каналу. В. Модзалевський вважав, що Сулима не отримав офіційне 

полковництво в Переяславі саме через конфлікт з Меншиковим – можливо, з 

непослухом хорунжого по відношенню до княжих універсалв було пов’язано і його 

призначення на будівництво [330, с. 805–806]. З цього походу він не повернувся – не 

витримавши тяжкої дороги, помер у Вишньому Волочку. Та його сини судилися з 

Гудами до 1740 р. [6, арк. 248 – 240 зв.]. 

Меншиков виказував свою милість та протекцію і деяким жителям містечка 

Гайворон Прилуцького полку Красноколядинської сотні. Серед тих, хто 

користувався захистом князя, був гайворонський отаман козак Юрко Юрченко. 

1720 р. він також побував у Меншикова, отримавши від нього захисний універсал, 

скріпленого власноручним підписом та княжою печаткою. Згідно цьому універсалу, 

ніхто не мав права займати землі та двори, що належали Юрченку, і завдавати 

господарю будь-яких утисків під страхом кари з боку Меншикова. Також Олександр 

Данилович обмежив можливість розміщення в будинках отамана військових 
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постоїв. Проживши під захистом три роки, на четвертий Юрченко все ж 

зіштовхнувся зі спробою порушити його спокій. У 1723 р. козак з Гайворону Тимко 

Бадаченко заволодів двором дружини Юрченка, зруйнувавши його і висадивши на 

цьому плаці свій сад. Ще через три роки, зрозумівши, що самотужки уладнати 

ситуацію не вийде, отаман звернувся до Генеральної Військової канцелярії та 

отримав сатисфакцію шляхом апелювання до княжого універсалу [6, арк. 193–193 

зв.]. 

Допомога Меншикова сталася у пригоді Юрченку і в той момент, коли на 

землі Гайворона, закріплені відповідними «кріпостями» за місцевим козацтвом, став 

претендувати генеральний суддя Іван Чарниш, який хотів примежувати їх до свого 

хутора, що знаходився неподалік. Бажаючи захиститися, Юрченко в 1721 р. 

суплікував гетьману Скоропадському, та Чарниш, дізнавшись про це, сильно побив 

отамана киями. І тоді Юрченко знову звернувся з чолобитством до Меншикова, 

поїхавши до нього у Москву і витративши на дорогу та проживання 50 рублів, які 

так і не було компенсовано жителями Гайворона. Князь зглянувся (адже знаходився 

у вкрай неприязних стосунках з Чарнишем) і видав для отамана та ще одного 

гайворонського жителя, Кондрата Пахоменка, наказ за власним підписом, згідно з 

яким суддя мав відступитися [19, арк. 202–202 зв.]. 

Відлуння протистояння Меншикова та Чарниша знаходимо і у 

протекціальному універсалі, виданому світлійшим князем значному військовому 

товаришу Якову Гречаному у травні того ж 1720 р. (при тому, що Чарниш намагався 

улестити князя, особисто підносячи йому дарунки). Згідно з документом, Іван 

Чарниш завдав Гречаному «немалие обиди и разорения», ігноруючи жалувані 

грамоти Петра І, підписані на відповідні володіння. Суддя забрав у Гречаного деякі 

села та млини, і Меншиков звелів місцевому генералітету оберігати свого 

«протекціанта» і слідкувати за тим, щоб майно повернулося до свого власника. 

Чарниш втрачав право судити Гречаного та надсилати йому свої накази через суд 

[13, арк. 145]. Цікаво, що Гречаний та Чарниш, напевне, були родичами – перша 

дружина писаря, Олена Степанівна, мала дівоче прізвище Гречана [23, арк. 309]. 
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У подальшому Яків Гречаний також користувався прихильністю Меншикова. 

Висновок про це можна зробити з того, що 1724 р. він у званні осавула за 

протекцією дипломата Олександра Румянцева (також відомого улюбленця 

Римського князя) [40] був переведений на службу до Гадяцького полку, і вже там 

продовжив протистояння з Чарнишем [40, арк. 9]. У 1725 р. саме Гречаний 

допомагав Красногорському монастиреві, пограбованому генеральним суддею, 

відстоювати своє майно, складав його реєстри та передавав до вищих інстанцій [13, 

арк. 143, 146]. Примітно, що раніше Яків Гречаний служив гетьману Мазепі, а потім 

перейшов на службу до Скоропадського, де певний час виконував обов’язки 

кур’єра, іноді діючи у досить небезпечних умовах. Наприклад, у листопаді 1710 р., 

коли в околицях Києва вже розпочалася чумна епідемія, Гречаний проїздив містом і 

був там затриманий через встановлення карантину. Скоропадський особисто 

клопотався перед київським генерал-губернатором князем Голіциним про те, щоб 

кур’єра пропустили [13, арк. 143].  

Щодо конфліктних стосунків світлійшого князя з писарем Іваном Чарнишем, 

то прямих свідчень про їх причину нема. Однак з 1700 по 1708 рр. Чарниш був 

господарем Батуринського замку і належав до найближчого оточення Мазепи. Під 

час облоги гетьманської столиці російськими військами на чолі з Меншиковим він 

здійснив спротив, дбаючи, серед іншого, і про свої маєтності, що знаходилися 

неподалік (в 1709 р. Скоропадський видав універсал, де зазначав, що «добра» та 

хутори Чариша дуже постраждали під час бойових дій). У результаті здобуття 

Батурина росіянами Чарниша схопили, арештували та перевезли до Києва, де він 

перебував в ув’язненні. Проте завдяки протекції Скоропадського та царській 

милості його було дуже швидко звільнено, і він навіть зміг другим шлюбом взяти за 

себе падчерицю гетьмана. Відтак, вимальовується доволі типова картина 

протистояння партій українського козацтва, що віддавали перевагу гетьманській або 

княжій владі. Врешті-решт, у цій справі Чарниш зазнав поразки – не в останню 

чергу через інтриги Меншикова, він потрапив до в’язниці разом з Полуботком і зміг 

звільнитися тільки завдяки милості імператриці Катерини І [23, арк. 309]. 
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Додаток Б.05.  

Почепська полотняна фабрика  

 

У середині 1720-х на почепській полотняній фабриці працювала 221 людина. 

Обладнання було перевезено з котрогось з московських маєтків князя 

О. Меншикова. Це ж стосувалося і першого набору провідних майстрів, котрі мали 

організувати початкові етапи виробничого процесу [302, с. 141]. Робочі жили в 23 

світлицях неподалік [309, с. 302; 401, с. 427].  

Виробництво розвивалося дуже поступово. Так, в середині 1726 р. почепська 

фабрика змогла виробити тільки 16 сувоїв вітрильного полотна на рік. У 1727 р. нею 

було випущено вже 443 сувої, 1728 р. – 864, 1729 року – 1320. До 1731 р. 

планувалося розширення фабрики задля виробництва не менше ніж 2000 сувоїв 

полотна. В цей час Почепську фабрику вже об’єднали з Шептаківською, не такою 

великою та доволі слабко розвиненою. Фабрику в Шептаках було засновано 1726 р. 

підприємцями Строгановими, управителем був Федір Павлов (див. 2 підрозділ ІІІ 

розділу, а також додаток Б.02). В 1727 р. разом з Шептаківською волостю фабрика 

(знаходилася вона на території Узруївської слободи) перейшла до власності 

Меншикова, а після його розорення міністр Шаховський перевів залишки 

підприємства до Почепа [302, с. 141–142]. 

Продукція з цих заводів йшла переважно на експорт, і великі доходи з них 

ніяк не відображалися на житті місцевого населення. У пригоді князю, котрий бажав 

створити власні монополії, стали й накази Петра І 1701–1714 рр., згідно з якими, 

експорт полкової прядивної продукції, у тому числі, звісно, і Стародубської, адже 

Стародуб здавна був центром відповідного промислу, міг провадитися тільки через 

Петербург та Архангельськ [302, с. 141–142]. 

Після падіння Меншикова його почепська фабрика перейшла спочатку до 

відома російських резидентів Наумова та Шаховського, а потім – до завідування 

Генеральної військової канцелярії. Її управителем як за Меншикова, так і пізніше, 

залишався Гаврило Лукін як людина, що мала яскраво виражений підприємницький 

хист. Він ще довго намагався утримати доручене йому виробництво на плаву. Після 
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припинення активного експортування, постачання було перенаправлено на російське 

адміралтейство. Принаймні, так тривало приблизно до 1732 р. [302, с. 142]. 

З донесень графа Владиславича-Рагузинського та підполковника Сухарєва про 

доходи з Почепських підприємств можна дізнатися, що у 1729 р. місцеві виробники 

змогли переслати до Петербурга 188 куф по 4445 відер конопляного масла, 134 пуди 

38 фунтів коров’ячого масла, а також вітрильного полотна 1932 шматки вагою 2 383 

пуди, і пеньки 11 149 пудів. Трохи пізніше кількість пеньки, відпущеної до 

Адміралтейства, становила 11 184 пуди 30 фунтів. Все це перевозили до столиці на 

707 підводах [13, арк. 293–295]. 

Особливих показників досягла продуктивність фабрики в 1735–1738 рр. [302, 

с. 142]. В часи правління імператриці Анни Іоанівни московський генерал-

губернатор князь Іван Федорович Барятинський, котрому в той час було доручено 

керувати Малоросією, звернув увагу на почепську парусинову фабрику та наказав її 

«умножить». Для цього з січня 1738 р. почали готувати «всякие припасы» і складати 

їх офіційні реєстри. Слідкувати за подальшим розвитком фабрики було доручено 

тодішньому коменданту Почепа майору Павлову. У відповідь на запит «згори» ним 

було встановлено, що на середину 30-х років на фабриці працювало близько 500 

чоловік.  

Коли з Почепщини збирали рекрутів для участі у Кримському поході 1738 р., 

за наказом Анни Іоанівни з казенних робіт на фабриках міста зняли половину 

особового складу. Іншу половину імператриця наказала не залучати до рекрутських 

наборів, щоб виробництво не зупинялося [128, арк. 79–79 зв.]. 

З документації, котру протягом певного часу надавали фельдмаршалу Мініху 

відносно забезпечення російської армії полотном у 1738–1739 рр., можна 

почерпнути додаткові відомості щодо функціонування парусинної промисловості у 

Почепі. У червні 1738 р. імператриця Анна наказала дізнатися, скільки в даному 

регіоні виробляється полотна, та його ціну. При цьому для військових потреб було 

наказано готувати полотно «крайним поспешанием» [134, арк. 9–11]. 

З Почепської фабрики було зібрано 900 шматків полотна мірою 44 818 аршин. 

Таке полотно коштувало 35 копійок за один сувій (пізніше ця ціна, дуже дешева для 
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загального ринку, піднялася до середньої по території Російської імперії, а саме 48–

49 копійок). Всього у Почепі в рамках державного замовлення купили 105 140 

аршин полотна. Їх розвозили до Глухова та Ямполя на підводах (так, до Глухова 

полотно повезли на 6 підводах, наданих Генеральною військовою канцелярією) 

[134, арк. 13 зв., 24–24 зв.]. 

У зв’язку з інтенсифікацією виробництва в цей час є побіжні згадки про 

добудови у Почепі якихось будівель, можливо – фабричних. У 1738–1739 рр. велося 

«строение полатное», для якого надсилали з Глухова спеціальних майстрів та 

солдат. Для зведення «полаток» рекомендувалося мати «прилежное старанне» [134, 

арк. 24 зв.]. 

Почепська полотняна фабрика припинила своє існування в 1750 р. [327, с. 42–

48.]. 
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ДОДАТОК В. КИЇВ У ЧАСИ ПІВНІЧНОЇ ВІЙНИ 

 

Додаток В.01.  

Загальні відомості про Київ у часи Північної війни  

 

Життя міста у період Північної війни було бурхливим, сповненим 

різноманітними політичними та військовими подіями, які не могли не 

відображатися на збереженні інформації про ті чи інші споруди та й самої забудови. 

Це накладає певний відбиток на стан наукового знання про історичну топографію та 

перебіг міського життя в Києві. 

Порівнюючи Київ з багатьма крупними містами, котрих так чи інакше 

торкнулися військові події початку XVIII ст., можна дійти висновку, що інформації 

про життя міста протягом 1700–1720 рр. не так багато. Точніше, ця інформація є 

дуже неоднорідною. Найменшу кількість даних маємо стосовно періоду 1700–

1709 рр., коли військові кампанії Північної війни були найзапеклішими і більшою 

мірою стосувалися Києва.  

Неоднозначність політичної кон’юктури сильно впливала на життя простих 

городян Києва та його передмість, пов’язуючись з постійними різноманітними 

ризиками.  

Та неспокійним життя Києва було і наприкінці 1690-х рр., перед початком 

Північної війни. Особливості та складнощі київських реалій наприкінці XVII–на 

початку XVIII ст. багато в чому були зумовлені системою управління містом, в якій 

поєднувалися управлінські сили Магістрату, полкової та воєводської влади. До того 

ж, постійні конфлікти між міщанами та монастирями або ж міщанами та студентами 

Колегіуму сприяли неспокою та внутрішньому напруженню в місті. Постійні 

сутички виникали і між городянами та представниками козацького стану. Цю 

особливість можна вважати однією з основних, про які може йти мова у розгляді 

питання про соціальний бік міського життя Києва протягом першого двадцятиліття 

XVIII ст.  
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Для прикладу розглянемо ряд досить добре досліджених, проте красномовних 

ситуацій на основі документальних свідоцтв. 

У 1699 р. війт Іван Биковський разом з бурмістрами, лавниками та міщанами 

за підтримки гетьмана Мазепи бив чолом Петру І. Жителі Києва традиційно 

жалілися на те, що їх позбавляють прав та вольностей, що вони терплять постійні 

утиски від монастирів (Братського, Межигірського, Софійського тощо). 

Монастирські законники не дозволяли міщанам рубати ліси навколо Києва, ні для 

заготівлі дров, ні для «хоромного строения», а тих, хто намагався це робити попри 

заборони, жорстоко били. До того ж, виникла суперечка між городянами та 

насельниками Кирилівського монастиря за ділянки в районі гори Щекавиці та її 

околиць – лугів біля міських стін, сінокосів, іменованих Пунищами, ремісницьких 

покосів і так далі. Магістрат надавав королівські привілеї польської доби в якості 

доказу того факту, що ці землі здавна належали місту, а Кирилівський монастир 

зазіхає на них «неведомо каким правом», поставивши капці під самими міськими 

межами. Станом на весну 1699 р. монастир нібито загарбав міщанські покоси по 

саму місцевість Крива Почайна до володінь київських рейтарів. «А они мещане 

нигде ни на одну версту скотского неимеют выгону» [35, арк. 16].  

Митрополит Варлаам Ясинський, користуючись своїм положенням, встановив 

власну мостівщину на шляхах до Києва. Перший пункт збору був «на пробитом 

валу» (в районі сучасної Львівської площі, звідки йшла дуже прибуткова 

торгівельна магістраль до Польщі), другий – на річці Борщівці або в місцевості 

Борщагівка, певне – на Васильківському торгівельному шляху, третій – в 

Білогородці. Мито в цих місцях збиралося окремо на користь Софійського 

монастиря. Окрім цього, Ясинський почав переводити гроші, зібрані міщанами з 

хлібних мір на відновлення соборної церкви Богородиці Пирогощі, собі, щоб 

віддавати козакам [35, арк. 16 зв.].  

Міщани традиційно продовжували конфліктувати і з козаками, терплячи від 

них певні збитки. Вони постійно жалілися на сотників, котрі, зі свого боку, теж не 

втрачали можливості отримати якийсь зиск з Магістрату, подекуди навіть 

розорюючи деяких городян. У сутичках з козаками проявилося ще одне порушення 
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Магдебурзького права – полкова влада намагалася чинити власний суд над 

жителями міста та саджати їх до тюрем.  

Козаки на свій розсуд виправляли вагові міри, і таким чином обважували 

купців. Ставилися вони як і московські вояки на подільських дворах, не зважаючи 

на гетьманські заборони. Причому обирали вони і багаті садиби бурмістрів, звідки 

насильством забирали собі коней, худобу та провіант. Більш того, разом з росіянами 

вони кілька разів приходили сваритися до Магістрату, і там публічно лаяли та навіть 

били урядників, називаючи їх установу «всякими срамотными словами». В 

чолобитній зазначалося, що таких інцидентів раніше не бувало [35, арк. 16 зв.] 

У зв’язку з посиленням позицій козацького стану багато міщан стали писатися 

козаками, час від часу – для того, щоб займатися торгівлею. Цьому сприяла і 

діяльність полковника – він захопив частину людей з київських передмість, щоб 

привернути собі до підданства, і доволі довго утримував за собою слободу 

Кожум’яки, збираючи з неї додаткові індикти [35, арк. 17]. 

Тривала боротьба за причали та перевози. Міщан обурювало те, що вони мали 

свій зиск з перевозу тільки весняною порою, коли понтони ще не наводилися, і це 

серйозно давалося взнаки у відношенні ратушного бюджету. В інший час, коли 

мости вже наводилися, російські вояки брали з жителів міста таку ж само 

мостівщину, як і з іноземців. Те ж саме в цей час робили і представники 

Кирилівського монастиря на своїх перевозах.  

До того ж, якщо раніше біля Наводницького перевозу продавалося ратушне 

вино, котре користувалося попитом у подорожніх, то в 1699 р. цю монополію було 

порушено київським Кружечним двором, тобто, московські військові фактично 

витіснили Ратушу з даної справи [35, арк. 16 зв.]. 

Постої московських ратних людей на Подолі призводили до постійного 

незаконного зібрання податків та хабарів. У зв’язку з дозволеним або ж незаконним 

перебуванням російських військових контингентів на Подолі почали виникати лазні, 

котрі утримували росіяни. Ці лазні завдавали багато клопотів городянам та 

негативно впливали на й так не надто хороший санітарній стан району. Вода з них 

періодично затоплювала деякі частини міста та кладовище у приході церкви Миколи 
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Притиска [44, арк. 2]. До того ж, наявність лазень створювала постійну загрозу 

пожеж, які і без того були бичем міста, де більша частина забудови все ще була 

дерев’яною. Остаточно проблему з лазнями, котрі утримувалися силами російських 

ратників, було вирішено 1710 р. Зазначалося, що лазні були побудовані на землях, 

які належали Магістратові і ніяким чином не підходили для таких закладів. 

Враховано було нові скарги городян і той факт, що лазні постійно приваблювали 

«воровской люд» та інших сумнівних особистостей, котрі становили загрозу 

суспільному спокою. Нарешті, лазні було вирішено зламати та перенести на інші 

місця, які визначили б для росіян війт з городянами. Було встановлено сталий оброк 

з цієї справи, який йшов на користь Магістрату [137, арк. 9–10]. 

Також російські військові накладали власне мито на проїзд воротами, біля 

яких вони несли караули. Особливо це стосувалося перспективних в економічному 

плані напрямків – торгівельних шляхів, що вели до Польші та Сілезії, з якими Київ 

традиційно вів торгівлю. У зв’язку з цим ціни на хліб та вино у місті різко 

підскочили. Порушувалися міські постанови на торгівлю, що забороняли 

торгівельним лавкам працювати в неділю та в святкові дні [35, арк. 16 зв.]. 

У зв’язку з загостренням соціальних конфліктів велика кількість міщан 

розорилася, а дехто почав виїздити з Києва до інших міст Гетьманщини та до 

Польші. Там кияни брали гроші у борг і, не маючи змоги розплатитися, потрапляли 

до принизливої боргової кабали [35, арк. 17]. 

Наприкінці 1699 – на початку 1700 рр. у Києві вкрай загострилася характерна 

проблема – протистояння між Магістратом і росіянами з одного боку, та студентами 

Київського колегіуму – з іншого [35]. Основним приводом для незадоволення міщан 

був активний пошук студентами дрів. Вочевидь, зимова пора 1700 р. видалася 

особливо холодною, а в результаті початку підготовки міста до військового часу міг 

постраждати добробут Колегіуму. Тож ночами учні київських шкіл збиралися 

ватагами по 20–30 чоловік і вривалися до міщанських дворів, забираючи звідти 

дрова, а якщо не знаходили їх, то починали розбирати колоди з житлових будинків і 

навіть міських укріплень.  
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До скарг на свавільства студентів приєднався і воєвода князь Петро Іванович 

Хованський. Для підтвердження слів Полоцького він подав записи показань двох 

стрільців, котрі намагалися протистояти розібранню міських стін на дрова. За 

словами караульних, найбільше злочинів чомусь відбувалося на укріпленій ділянці 

між Хрещатицькими та Глібоборисовськими воротами. Там тільки останнім часом 

було викрадено 23 колоди та зрубано 8 стінних виступів («зубов»), а також повністю 

знято та викрадено всі мости та дві колоди з воріт [33, арк. 2]. Стрільці 

стверджували, що всі ці руйнування було завдано студентами, котрі приходили 

кілька ночей поспіль гуртами по 20–30 чоловік зі сторони міста. «С городовой стены 

сняв бревна, пошли к себе в школы, а по окличи голосу они им, караульным, не 

отдали, для чего один по них, студентах, из пищали выстрелил, а поймать их невсех 

можно, что приходят многолюдством» [33, арк. 2]. 

Роль студентства у загостренні протікання соціальних процесів міського 

життя є доволі важливою для Києва. Саме конфлікт між Братськими школами з 

одного боку, й Магістратом і воєводою – з іншого, з очевидною чіткістю 

продемонстрував неоднозначність міського адміністрування, а також погіршення 

побутових умов у місті у зв’язку з підготовкою до початку Північної війни. Окремо 

варто виділити той факт, що дії студентів прямо торкнулися містобудівного стану 

Києва. Школярами було значно пошкоджено не тільки садиби городян, а й 

щонайменше, одну ділянку фортифікаційних укріплень Києво-Подолу. В процесі 

подальших сутичок постраждала територія Братського монастиря. В розгляданий 

час в Києві відбувалися масштабні будівельні роботи, результати яких 

відображалися у розписних списках та картографуванні, проте ми не знаємо, чи 

проводилися ремонти безпосередньо тих частин подільської оборонної системи, 

котрі постраждали від дій школярів та були розібрані на дрова.  

У зв’язку з прибуттям російських контингентів на території Києва та його 

передмість у 1706 р., а також розгортанням масштабних будівельних робіт навколо 

Печерської фортеці, в місті знову почали формуватися конфліктні ситуації між 

місцевим населенням та росіянами. В історії міста такі прецеденти, як бачимо, вже 

виникали, і з середини XVII ст. мали чи не регулярний характер, тому рішення 
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Петра І було абсолютно виправданим – він зробив спробу лавіювати між інтересами 

Магістрату та інтересами російської армії.  

Все почалося з того, що в серпні 1706 р. під час перебування Петра І в Києві 

на будівництві фортеці до генерал-губернатора прийшов війт з бурмістрами та 

міщанами, щоб жалітися на російських військових та інших людей, які прямували в 

той час до Москви через Київ. Росіяни, за їх словами, жорстоко кривдили киян, 

відбирали в них їжу, коней, підводи, розоряли садиби, на що не існувало прямого 

царського розпорядження [80, арк. 1]. 

Наказом від 7 вересня цар заборонив «солдатам и всякого чина людем тем 

которые ныне обретаются в Киеве и тем которые впрет приезжати для всяких его 

Государевых дел… дабы они маестрату Киевскому никаковых налог и обид чинить 

недерзали и не своевольствовали» [156 арк. 1]. Окремо було накладено заборону без 

розпорядження генерал-майора та губернатора конфіскувати коней, підводи, корми, 

а особливо – беззаконно займати двори міщан. Російські вояки мали зупинятися на 

постій та поселення в тих місцях, котрі для них визначить Магістрат, а підводи для 

поштових перегонів та приватних потреб брати лише після пред’явлення 

подорожних листів, підписаних суддями Малоросійського та Земського приказів. 

Якщо підводи мали йти на військові потреби, подорожні підписувалися найвищими 

військовими чинами – фельдмаршалами та міністрами посольських справ. У разі 

непокори царському наказу офіцерів віддавали під військовий трибунал, а рядових 

солдат карали жорстоким побиттям [80, арк. 1]. 

Час від часу загострювалося протистояння між обуреними порушенням 

Магдебурзького права міщанами та російськими солдатами й офіцерами, якщо цар в 

окремому пункті звелів надати деяким міщанам та магістратам охорону зі служилих 

людей в разі відкритих протистоянь [156, арк. 1]. 

Та дані розпорядження не вирішили проблемі до кінця – як і решта попередніх 

царських жалуваних грамот. Про це свідчить майже дослівне повторення тих само 

заборон у наказі Петра І, датований 1715 р. Цього разу конфліктну ситуацію 

викликало розміщення російських полків у Києві на вінтер-квартири [162, арк. 1–3]. 
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У 1710 р. Київ отримав чергову жалувану грамоту Петра І, котра 

підтверджувала право міста на самоуправління та була покликана вирішити ряд 

проблемних питань, що виникли в місті в роки найбільшої військової загрози (1706–

1709). Між іншим, Дмитро Полоцький підняв питання щодо скасування деяких 

розпоряджень гетьмана Мазепи, користуючись його опалою та смертю на чужині: 

«Бывший гетман Мазепа многие утвержденные вольности нарушил» [137, арк. 1]. 

Міщани знову жалілися, що вони фактично не володіють власним містом і від 

вольностей своїх відсторонені через тяжкий індукт, накладений на них волею 

минулого гетьмана. В результаті цього деякі торгові люди розорилися. Мазепу 

звинувачували в тому, що він відібрав у Магістрата село Осещину (Осечину), щоб 

передати його у володіння своїй матері, ігумені дівочого Вознесенського 

Печерського монастиря. Гетьман Скоропадський повернув це село до міських 

володінь, проте на нього почав зазіхати Межигірський ігумен, забираючи звідти 

худобу та не дозволяючи ловити рибу. Виникали суперечки за Осещину і з козаками 

київської сотні, що вдиралися до тамошніх покосів [137, арк. 3, 5 зв.–6]. 

Також Мазепі наряду з Київським полковником Григорієм Коровченком 

приписували якісь махінації з Музицьким цехом. Коровченко начебто відібрав його 

під власний протекторат, позбавивши Ратушу відповідної статті доходу [137, арк. 6]. 

Щоправда, відомо, що Мазепа навпаки ратував за повернення цеху до відання 

Ратуші. Відомий його універсал від 1704 р., де говориться, що цех близько п’яти 

років тому ухилився від влади магістратів та «пригорнувся» під військову владу, 

тобто, добровільно перейшов працювати на полковника, сотника та отаманів. 

Музики відмовлялися грати на будь-яких святах, крім весіль, тому що це, вочевидь, 

було найбільш дохідно, і гетьман наказав їм відвідувати також і хрестини і брати не 

надто завищену плату, виходячи зі здатності людей розрахуватися [155, арк. 1].  

Коровченко наказав городянам передавати гроші, які йшли до магістрату з 

сирецьких водяних млинів, на будівництво, що провадилося під його та 

гетьманським керівництвом на території Кирилівського монастиря. З кожного млина 

передавалося по 10 рублів на відновлення монастирських дахів та покрівель, а також 

будівництво Троїцької церкви. Козацька верхівка обіцяла повернути ці гроші до 
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Магістрату, коли будівництво буде завершено, але своєї обіцянки так і не виконала 

[137, арк. 6]. 

Свого часу Мазепа віддав до приходу Миколаївського домініканського 

костелу, перебудованого у православний храм, частину міщан, що жили навколо. Це 

було зроблено згідно з домовленістю з митрополитом Варлаамом, проте міщани 

хотіли належати до приходу церкви Миколи Притиска та служити Ратуші, а не 

митрополиту [137, арк. 6]. Універсал про перебудову домініканського костелу у 

православний храм датується початком 1691 р., а через кілька місяців Мазепа 

зазначив у повторному документі, що стараннями отця Варлаама «з костела 

доминиканского значне строится и в всеконечное приходит совершенство». До 

нової церкви поселили понад десяти законників. Після перебудови церкву та 

земельну ділянку навколо неї (до самого Житнього торгу) було віддано Варлааму 

Ясинському та Софійському митрополичому подвір’ю, а Магістрату на чолі з війтом 

та київському полковнику разом зі всім козацьким станом Мазепа суворо заборонив 

втручатися до справ цього храму. Більш того, митрополит отримав право 

утримувати на ринку шинок, тому що в польські часи Миколаївський костел 

шинкував на тому само місці [54, арк. 50 зв.–53 зв.]. 

Цар продовжив право киян на проведення двох ярмарків – у вересні та на 

початку Великого посту. Ратуша продовжувала розпоряджатися шинкарством, хоча 

на ці права постійно зазіхали козаки. Так, відомо, що через десять років, на початку 

1720 р. Скоропадський видав універсал, що забороняв київському сотнику та його 

товариству втручатися до магістратських справ відносно шинкарства. Також 

козакам не було дано дозволу привласнювати ті чи інші заклади, не сплачуючи 

ренти. Окремо в універсалі підтверджувалася нездатність Магістрату через великі 

трати підтримувати ще й витрати на військову справу [157, арк. 1]. 

Політика війта Дмитра Полоцького розпалила неабияку ворожнечу між 

городянами та монастирськими управлінцями. Про це свідчить вимога царя до 

Київського митрополита заборонити настоятелям міських монастирів віднімати у 

городян покоси та риболовні місця, а також «кріпити» вільних городян до своїх 

земель і насильно змушувати до постригу. В той же час полковнику було 
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заборонено накладати власні побори на монастирі та втручатися до їх 

самоуправління [137, арк. 7]. 

Вкотре урегульовувалися й відносини киян з московськими ратними людьми. 

Їхні претензії на ґрунти та сіножаті мали розглядатися боярами та воєводами, 

«чтобы те… люди кроме своего довольствия лишнего на продажу не косили» [137, 

арк. 7]. 

Петро І нагадував ратним людям, що вони перебувають в гарнізоні Києва для 

того, щоб оберігати та захищати місцевих жителів. Російські вояки продовжували 

служити в охороні війта, бояр, бурмістрів, лавників та райців, причому додаткових 

«кормів» за це вони не мали. За це, а також за допомогу військових у розбудові 

міста та підтриманні порядку (наприклад, у захисті від студентів) городяни за дуже 

давніми домовленостями з російським урядом мали сплачувати в царську казну 600 

рублів. Ця міра мала захистити міщан від додаткових незаконних поборів, від яких 

вони регулярно страждали попри всі заборони царського уряду. У 1710 р. Петро І 

знову заборонив ці побори, причому заборона стосувалася як росіян, так і козаків на 

чолі з полковником.  

Ратним людям не дозволялося тіснити городян у сфері торгівлі. За росіянами, 

як і раніше, було закріплено торжища Верхнього міста, зокрема, площу перед 

Софійським монастирем, і вони не мали права надовго затримуватися на Подолі, 

наприклад, зупинятися у подільських садибах на ніч. Пристойно себе мали поводити 

і караульні – як стрільці, так і рядові козаки [137, арк. 8]. 

Окремо розглядалися випадки, коли російські військові контингенти мали 

виходити з міста в похід. У такому разі Магістрат, губернська та полкова влада мали 

усіляко їм допомагати. Наприклад, якщо задля військової мети були потрібні гінці, 

зволікати з їх посиланням було неможливо. Для гінців готували рейтарські підводи 

[137, арк. 9]. 

Жалувана грамота урегульовувала відносини киян з грецькою діаспорою 

Нижнього міста. Петро наказував грекам бути з міщанами «обще» у сплаті податків 

та інших важливих для міста справах.  
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Деякі проблеми, згадані в документі, залишилися незмінними з попередніх 

часів. Наприклад, боротьба городян за мостівщину, право встановлювати 

торгівельні міри, збирати гроші на користь Соборної церкви, відпочивати в неділю 

та «праздники нарочитые за стародавнім обычаем» тощо. 

За одним з попередніх царських наказів митрополиту вдалося легалізувати 

своє право збирати гроші на Софійський монастир з перевозів та застав «на 

пробитом валу», в Білогородці та на Борщагівці. Не були забуті й митрополичі 

претензії на гроші, які мали йти з мір привозного хлібу на церкву Богородиці 

Пирогощі.  

За царським рішенням гроші з Наводницького перевозу йшли до царської 

казни в сезон, коли наводилися понтони – це рішення аргументувалося тим, що 

мостовими роботами та облаштуванням причалів займалися в основному російські 

військові. Кирилівський монастир знову отримав заборону накладати власні тарифи 

на перевози [137, арк. 10]. Торгівельне мито для киян залишалося сталим та йшло на 

утримання рейтарів та охочокомонних полків, розквартированих на територіях 

Гетьманщини [137, арк. 11]. 

Загалом торгівля відігравала важливе місце в житті Києва. На початок 

XVIII ст. розгорнутої інформації відносно товарів, які продавали та купляли кияни, 

майже немає. Одним з небагатьох документів, що розкриває дане питання, є 

універсал Скоропадського від 1713 р., в якому гетьман дозволяє київському 

полковнику Антонію Танському збирати торгівельне мито на власну користь та 

накладає заборону на будь-які протести з боку магістрату. В універсалі згадується, 

що до Києва привозили сіль, горілку, мед у діжках, вина, сири, сало, яблука, селітру, 

скло. Через місто торгівельним шляхом до «Шлезії» гнали волів. До Києва 

прибували каравани, парокінні повозки, мажари, вози [39, арк. 142–142 зв.]. 

Більш розлогі дані фіксувалися в 1770–1780-х роках і, на нашу думку, вони 

могли не так вже й різнитися. Кияни дійсно везли свої товари в основному до 

Польщі, Сілезії, Гданська, Священної Римської імперії (Цесарії), Волощини, Криму. 

Серед основних експортних продуктів були юфть, теляче сало, хутра зайців, білок та 

бабаків, віск тощо. Купці з вищеназваних країв, а також з російських міст Тули, 
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Калуги, Костроми, Трубчевська, Орла, Севська, Курська, а ще з Путивля, Полтави, 

Ніжина, Чернігова привозили на київські ярмарки шовк, сукна, папір, вина, бакалію, 

сіль-«бузунь». Через Київ певні товари перепродавали до Росії, а також у Слобідські 

полки, до Черкас та Дону. Дніпром до Києва возили хліб, залізо, чавун, конопляне 

масло, дьоготь, мотузки, рогожі, мед, сало, дерев’яний посуд [36, арк. 8 зв. – 9 зв.]. 

Після 1710 р. київське міське життя все більше було пов’язано з побутуванням 

у місті кріпосного військового гарнізону. Поступово саме російська адміністрація 

стала набувати все більшого значення, усуваючи на другий план і полкову владу, і 

Магістрат.  

Дмитро Полоцький протягом усієї своєї каденції займав суто проросійську 

позицію і, можливо, користувався певною довірою царя. Про це свідчать цікаві 

спостереження, зроблені козаком Стародубського полку Яковом Білецьким, котрий 

у 1722 р. їздив до Москви, щоб бити чолом Петру І щодо зловживань князя 

Меншикова (див. додаток Б.02). Зустрівши імператора біля Кремля, свідками 

подання чолобитної він назвав київського війта та бурмістрів, котрі знаходилися у 

складі царського почту [20, арк. 344 зв.]. Цей факт також впливав на посилення 

російських позицій у царині управління містом.  

Існують відомості про те, що в 1709–1710 рр. у Києві та його передмістях вже 

набирали рекрутів для регулярної російської армії. Особливо масштабним був набір 

навесні 1709 р., і це можна пов’язати з наближенням вирішальної битви зі шведами 

під Полтавою і необхідністю зібрати на Слобожанщині якомога більш значні 

військові контингенти [138, арк. 1–2]. 

З 1709 р. було впроваджено регулярний збір даних щодо дворових городів та 

слобід. Для цього до 1720-х рр. складалися переписні книги [141, арк. 2–13]. 

У 1716 р. цар Петро І наказав генерал-губернатору Голіцину започаткувати в 

Київській губернії вівчарну справу. Для цього з царського дозволу до Києва було 

надіслано майстрів із Сілезії та Польщі, котрим дали право знімати вовну з овець та 

обробляти її за такою методикою, до якої вони були звичні, а ще – навчати їй 

місцевих спеціалістів. Для цієї мети закупили 5000 овець і привезли до Києва [139, 

арк. 1].  
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Спочатку спеціалісти приїхали до Петербурга, де П. Апраксін визначив для 

них «корми»: 10 рублів, хліба та жита по 3 чверті, пшениці, гороху, проса, вівса, 

стільки ж, 2 пуди солі. Потім через Москву вони відправилися до Києва двома 

«компаніями». Всього вівчарів було п’ятеро: Семен Широль, Андріх Берш, Кристов 

Флеєр, Ганц Фаск, Фрідріх Клюгер [139, арк. 4]. 

Влітку того ж року іноземні вівчари вже надали гарнізону достатню кількість 

сировини, яку було вирішено використати для виготовлення мундирного сукна на 

осінь чи зиму. Перед тим, як почати виробництво, було зроблено чотири проби 

сукна [141, арк. 1]. З листів Петра І Голіцину дізнаємось, що осінньо-зимовий сезон 

1716 р. видався для Києва вкрай несприятливим. Через дуже вологе літо та весняні 

повені запаси сіна були мінімальними: «что было покошено, иное прибывши вода 

болшая понесла забрала, также икаковой хлеб от непрестанно дождевых иснежных 

дней непогоды сможет новоприбранные в гниль обратить» [41, арк. 3 зв.]. Вірогідно, 

вміння сілезьких та польських майстрів сталися у пригоді тоді, коли з настанням 

зимових холодів виникла потреба у комплектуванні гарнізона новими мундирами.  

Селітру для київської фортеці Петро І ще під час Північної війни наказав 

закуповувати виключно у торгових людей, щоб запобігти незаконній торгівлі, котру 

провадили деякі київські міщани. Щоправда, остаточно питання було вирішено в 

1723 р., коли справою зайнявся бригадир Шток. З Києва в регімент за селітрою став 

їздити особисто майор Фомдеберг, який зіштовхнувся з серйозним спротивом 

городян, що почали вимагати грошей в якості компенсації за заборону продавати 

селітру в приватному порядку. Втім їх претензії ніхто не задовольнив [141, арк. 6]. 

Та ще в 1713 р. селітру до Києва імпортували [39, арк. 142 зв.]. 

Що стосується провіантського забезпечення Київської фортеці, то даних, які б 

стосувалися 1700–1710 рр., збереглося вкрай мало. Тому ми можемо судити 

переважно про стан справ в 1720 р., тобто відразу після завершення Північної війни, 

з оглядом на те, що деякі риси даних процесів, напевне, залишалися сталими і 

раніше.  

Так, основними містами, звідки водою та суходолом до Києва доставлялися 

провіантські припаси, були Переяслав та Трипілля. З самого Переяслава та сіл 
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Переяславського полку переважно постачали алкогольні напої: звичайну та 

апельсинову горілку, вино, пиво, мед. Іноді серед товарів, які привозили до Києва, 

згадуються розмариновий віск та борошно [145, арк. 1–9; 147, арк. 1]. З Трипілля 

везли жито з місцевих лавок, смолу – для конопатки [147, арк. 4, 12]. 

Водою струги, байдаки та плоти з товарами прибували Дніпром до 

Наводницького причалу, звідки їх розвозили містом до військових магазинів. З 

закупівлею гарнізонному керівництву часто допомагали кияни – так, відомо, що в 

1720-ті рр. цією справою відала київська міщанка Савчиха [147, арк. 15]. 

У військовий час Київ постійно страждав від стихійних лих. Страшні пожежі 

раз на кілька років винищували квартали та кутки, сформовані переважно формами 

дерев’яної архітектури, і разом з ними горіли зібрання документів, міські архіви, де 

містилася цінна інформація про життя Києва, його мешканців, та місця, де вони 

проживали. Та справжнім лихом для міста були великі займання, які охоплювали 

цілі райони. Траплялися й епідемії, коли вимирали цілі слободи, пригороди та 

садиби. Такого роду нещастя в місті часто були зумовлені незадовільним санітарним 

станом. Документальних даних про це, на жаль, збереглося вкрай мало. В якості 

прикладу можна навести датовану 1727 р. чолобитну цариці Катерині І від офіцерів 

Печерського містечка із зазначенням того факту, що на території району «от 

навозной нечистоты тягостной воздух», і це робить життя на території Печерська 

неможливим [142, арк. 39]. 

Пожежа, що почалася в Києво-Печерській лаврі в ніч з 21 на 22 квітня 1718 р. 

(«в 9 часу», як зазначав у своїх записках М. Максимович), стала однією з 

найбільших трагедій для монастиря у XVIII ст. [31, арк. 2]. Вона завдала Лаврі 

колосальних матеріальних, а також культурних збитків (наряду з архітектурою і 

церковним начинням постраждали бібліотеки та архіви, було втрачено багато 

витворів мистецтва), зупинила в черговий раз активізовану з 1715 р. добудову 

фортеці навколо монастиря [159, арк. 1–2]. До того ж, через два дні дахами 

слобідських будинків вогонь дійшов до Нижнього міста, і запалав Поділ, вигорівши 

майже повністю [172, с. 46]. 
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Причиною катастрофи став прикрий нещасний випадок: займання сталося о 

другій годині ночі через недбалість майбутнього монастирського намісника, а тоді – 

ієромонаха Варлаама Голенковського, який заснув, залишивши в себе в келії 

запалену свічку [31, арк. 2; 263, с. 465; 409, с. 98].  

У дуже короткий час спалахнула вся Лавра. Врешті, руйнування вогнем 

торкнулося майже всього монастирського комплексу, проте особливо постраждала 

соборна церква Успіння Богородиці. Наслідки стихійного лиха можна було 

порівняти з руйнівним ворожим вторгненням, котрого з острахом чекали в Києві в 

роки Північної війни, і пам'ять про цю подію ще довго жила в лаврських стінах. 

Відразу після пожежі розпочався довгий та складний процес реставрації й 

відновлення монастирського комплексу, що раз по разу привертав суспільну увагу 

до Печерської лаври. Архімандрит Іоаннікій Сеютович розвинув надзвичайно 

активну діяльність, не тільки рятуючи те, що залишилося від монастиря, а й 

намагаючись отримати якомога більшу користь від уваги російської адміністрації, у 

зв’язку з нещастям прикутої до справ Печерська. Вже у травні 1718 р. він звернувся 

до Петербурга з проханням виділити кошти для відбудови монастиря.  

Щодо витрат на реставраційні роботи, було вказано, що це мало залежати від 

рішення місцевої адміністрації. З державної казни відрахували 5 000 рублів. Цар 

наказав виділити в якості першого внеску 300 рублів з грошей, надісланих для 

українських справ загалом, а також додатково надати будівельні матеріали і гроші 

для майбутньої побудови кам’яної дзвіниці неподалік від Успенського собору.  

Гроші шукали звідусіль. Так, 1000 рублів на потреби Лаври пожертвував з 

власної кишені гетьман Скоропадський. До пожертв також зобов’язали 

гетьманський регімент, полковників, сотників, київських міщан на чолі з 

Магістратом, рядових козаків – звісно, окрім січових. З Петербурга прийшов наказ 

зібрати з козацької старшини (спочатку – київської та полтавської) 10 000 рублів, 

причому якомога швидше. На зведення кам’яної дзвіниці було заплановано 

витратити близько 5 000 рублів.  

Збір грошей так чи інакше затягнувся з квітня 1718 до грудня 1727 рр. Архівні 

матеріали містять розлогі бухгалтерські розписи, датовані 1725 р., де було вказано 
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кількість сплачених полками грошей. Крім цього, до 1727 р. кошти зі старшини 

збиралися окремо.  

Деякі документи із зібрання того ж архіву висвітлюють етапи збору 

фінансування з усієї України. У вересні 1723 р. запорозький отаман Іван Силич 

писав лаврській братії про те, що з Січі (що з часом теж приєдналася до процесу 

відбудови з власної ініціативи) також було вислано грошову допомогу монастиреві 

[81, арк. 1–4]. 

До пожертвування пожертв на благо Печерської лаври долучилися і жінки 

імператорської фамілії, передусім, цариця Катерина І та царівна Єлизавета. 1724 р. 

Катерина Олексіївна, щойно коронована як імператриця, через свого духовника 

Тимофія Васильєва пожалувала монастиреві золоту парчу та оксамит. Пізніше, в 

1728 р., за проханням Іоанікія Сеютовича Єлизавета видала Лаврі 367 рублів з 

власного рахунку, компенсуючи те, що її вже покійна на той момент мати пообіцяла 

Лаврі більше подарунків, але забула їх передати. Ієромонах Ісаія, котрий провадив 

листування з царівною, вміло наголошував на тому, що пожертви Лаврі будуть 

якнайкращим способом ушанувати пам'ять померлої Катерини І. Та передання 

грошей і дарунків все ж було ускладнено чи то непорозумінням, чи то випадком 

фінансових махінацій – представник Єлизавети пан Арцибашев відмовився 

передавати монастирю кошти, посилаючись на те, що такого наказу йому не було 

дано. Та, вочевидь, царівна вирішила цю проблему, і Лавра отримала бажане [153, 

арк. 1–3] 

Однак резонанс навколо пожежі Печерська 1718 р. не обмежився пожертвами 

та адміністративними перипетіями навколо будівельних робіт. Як вже зазначалося, 

вогонь знищив значну частину бібліотечного та архівного зібрання Лаври, де 

зберігалися старовинні та нові межові книги. Це означало неодмінне виникнення 

земельних суперечок між Києво-Печерським монастирем та його сусідами. Так і 

сталося – ще в часи правління імператриці Єлизавети Петрівни продовжувалася 

тяжба Лаври з Видубицьким монастирем через ряд спірних ділянок в районі 

Звіринця, Наводницького перевозу (а на розгляданий час – вже мосту) та Либеді. За 

наказом генерал-губернатора Голіцина було створено команди комісарів, куди мали 
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входити офіцери київського гарнізону, що мали хорошу репутацію, та «добре и 

правдивые люди». Комісари мали зібрати копії втрачених документів на землю та 

перемежувати володіння монастирів у повній відповідності із законом [150, арк. 70–

72]. 

Бажаючи отримати якомога більший зиск від даних процесів, у 1724 р. 

енергійний Іоанікій почав відправляти до Малоросійської колегії докладні реєстри 

земельних володінь Печерської Лаври, а також матеріали переписів жителів 

Солдатської слободи, старообрядців, які активно переселялися до Печерська в 1710–

1720-х рр., та інші документи, котрі могли б допомогти монастиреві відновити 

обсяги володінь. Позиціонуючи Лавру в якості оплоту толерантності, Сеютович 

розгорнув боротьбу за володіння рядом старообрядських слобід, які знаходилися на 

доволі великій відстані від Києва (на території Слобідської України) [151, арк. 129 

зв.]. Петро І через Сенат контролював цей процес, постійно долучаючись до справ 

Лаври.  

У вирішенні питань, пов’язаних з Печерською Лаврою, так чи інакше брала 

участь вся Гетьманська Україна, за ними слідкував Петро І та члени царської 

родини, а також найвпливовіші вельможі Російської імперії. Частина киян певним 

чином була втягнена до судових тяжб між монастирями. Та й сама пожежа, 

надзвичайно масштабна та нищівна, не могла не вразити уяву киян. Про це може 

свідчити анонімний лист невідомому з фондів ІР НБУВ. У тексті листа йдеться про 

надзвичайну гріховність сучасної авторові епохи, сповненої насильства та 

беззаконня, котре заслуговує на «духовную казнь». А далі слідує вартий уваги 

пасаж, що цілком може відноситися й до низки нещасть, які спіткали Київ у 1718 р.: 

«Егда опечален до дела бывает бог безаконности людей безпокаянія 

жителствующіх, тогда не щадит и святынь своих, ниже послушав молитв 

оугодников своих» [48, арк. 14]. Напевне, листа написав представник духівництва, 

до того ж доволі освічений – про це свідчить наявність розлогих біблійних цитат, 

майстерне оперування ними у наведенні аналогій зі знайомою автору сучасністю. 

Звісно, даний документ не може слугувати узагальнюючою ілюстрацією думок та 
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настроїв, котрі були викликані стихійними лихами в Києві, проте, він є доволі 

характерним. 

Відобразилася історія цього лиха і в поетичній творчості. На жаль, до нас 

дійшло небагато подібних творів. Один з них – віршована пісня у складі анонімної 

пісенної збірки. Датувати цю літературну пам’ятку можна проміжком між 1718 та 

1721 рр., адже пісні, вписані до збірки тою само рукою і навіть тими ж чорнилами, 

позначено в кутку сторінки саме 1721 р. (Anno Domini 1721). Автор розглядуваного 

твору цілком міг бути самовидцем події, а навіть якщо не був, цінність пісні полягає 

в тому, що створено її було по свіжих слідах трагічної події, і вона яскраво передає 

враження, котре пожежа справила на вірян. У пісні стихійне лихо, що знищило 

Лаврську обитель, розглядається як страшна катастрофа. Вона навіть сонце змусила 

сховатися за хмарами та позбавила християн надії [37, арк. 29]. 

Образи, використані у творі, надзвичайно виразні й експресивні та в той же 

час типові для поетики українського бароко. Монастир (Церква Печерська) через 

ряд параллелей порівнюється з Богородицею, називаючись Маткою, Маткою зірок, 

Шляхетною Пані. Біда, що сталася з нею, змусила її тіло «зотліти», і тепер воно 

являє собою почорнілу наготу, позбавлену златотканого порфиру (а цей образ, у 

свою чергу, наводить на думки про полум’я, що охопило Лавру). Згадується в пісні і 

образ царської діадеми, яка впала «з голови» обителі – явна паралель з виглядом 

численних церковних глав [37, арк. 29 зв.–30].  

 

Низка чумних епідемій XVIII ст., що набували пандемічного характеру і 

спустошували країни Європи, торкнулася й українських міст. Варто пов’язувати їх 

виникнення на території України і Києва з військовими подіями, зокрема – з 

подіями Північної війни у 1704–1711 рр. Це – доволі типове явище, адже поширення 

морових хвороб під час воєн зазвичай ставало динамічнішим.  

У Києві чума вплинула на демографію міста, ментальність городян, міську 

забудову та топографію. Таким чином, ця страшна хвороба відігравала важливу, 

хоча й негативну роль у житті Києва і стала невід’ємною частиною урбанізаційних 

процесів України доби бароко. 
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Вперше під час Північної війни чумна небезпека наблизилася до Києва у 

1704 р. У листопаді гетьман Мазепа проінформував царя про те, що «в стороне 

Королевского величества полскаго в городах учинилась на люди моровая язва». Цар 

відразу наказав убезпечити місто від потенційної загрози: «вы б от той моровой 

язвы в Киев конечно жили с великим прилежным и оборонным непрестанным 

опасеніем и назаставы непрестанно для присмотренія караулов посылали из 

началных людей или из урядников добрых людей и приказывали… накрепко, чтоб 

караульщики на заставах стояли с великою осторожностію и осмотреніем» [28, арк. 

9–9 зв.] Заходів було вжито, хоча перший повноцінний карантинний двір було 

засновано у Василькові в 1720-ті рр., після наступної епідемії [153, арк. 30 зв.]. Та 

цього разу небезпека оминула Київ – 1704 р. чумного мору у місті не було.  

Найвідомішою епідемією, що торкнулася Києва на початку XVIII ст., була 

чума 1710–1711 рр. Вона тривала майже рік – з березня 1710 р. до січня наступного. 

Швидше за все, причиною мору були військові події 1708–1709 рр. та переміщення 

військових контингентів з Європи. Ця епідемія пройшлася не лише Україною, а й 

мала загальноєвропейський характер. Історик М. Маркевич у ХІХ ст. стверджував, 

що на українських територіях чума розпочалася на Полтавщині, а звідти, услід за 

біженцями та полоненими шведами, потяглася на захід [318, с. 537]. Перші 

відомості про наявність карантинів на шляху до Києва знаходимо ще в листопаді – 

грудні 1709 р. Першими постраждалими від хвороби стали полонені шведи з війська 

короля Карла ХІІ, розбитого під Полтавою. Їх в той момент доправляли з Києва до 

полкових та сотенних міст на будівельні роботи. Одна з таких валок, що прямувала 

до Ніжина, натрапила на перші карантинні застави та втратила одного полоненого, 

який заразився дорогою [82, арк. 1–2]. На початку 1710 р. чума дісталася самого 

міста.  

Хвороба забрала багато життів, у тому числі – і представників знатних 

київських родин, духівництва тощо. Під час епідемії фактично загинув 

Михайлівський Софійський дівочий монастир, котрим опікувалася спочатку сестра 

Петра І, царівна Софія Олексіївна, а потім – і сам цар [48, арк. 97 зв.; 469, с. 234–

242]. У цей час ігуменею монастиря була Агафія Іванівна і вона померла від чуми 
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[51, арк. 7 зв.]. Та на початку 1700-х рр. монастир і без того переживав не найкращі 

часи. Він так і не оговтався після політичної поразки головної благодійниці – 

царівни Софії і зазнав багатьох втрат. У 1688 р. мати гетьмана Мазепи, ігуменя 

дівочого Вознесенського монастиря Марія Магдалина забрала у Золотоверхого 

Михайлівського монастиря село Ходосівку, котру ігуменя Агафія так і не змогла 

повернути, не дивлячись на написання чолобитних цареві до 1691 р. [51, арк. 8–8 

зв.]  

Губернатор Голіцин та тодішній настоятель Михайлівського чоловічого 

монастиря Іоанікій Сеютович вирішили вислати небагатьох монахинь, що 

залишалися у виморочному монастирі, до Клову поблизу Йорданського монастиря, 

«и всякие добра и церковь сов семи утвары и келіи, також и звоны… и пожитками 

отобраны… за ізмертвием игуменіи и протчіх стариц, не допущено до печерской 

Лавры» [48, арк. 97 зв.]. Останнє село, що належало монастирю, Круківщину, 

відібрали на користь Михайлівського чоловічого монастиря [51, арк. 8–8 зв.]. У 

результаті знищення цього монастиря ті його насельниці, котрі ще залишалися 

живими, були змушені, бідуючи, розійтися «по миру». Деякі з них жили «всуседех» 

у Флорівському монастирі, де не користувалися майже ніякими правами, декотрі 

приєдналися до монахинь Йорданського монастиря [51, арк. 8 зв.]. 

І лише через три роки за благословення Йоасафа Кроковського київський 

міщанин Павло Шабельський разом з дружиною Марією надав монастиреві землю в 

місцевості Пласке, де обитель було відновлено під назвою Києво-Богословської [51, 

арк. 9 зв.; 298, с. 127; 383, с. 32]. 

Сам Кроковський у 1710 р., дізнавшись про наближення чуми, взагалі покинув 

митрополію і майже рік переховувався поза Києвом, у Покровському монастирі на 

річці Рось [34, арк. 1]. Можливо, там він і склав відомий акафіст святій Варварі, яка 

в цей час стала вважатися покровителькою міста у боротьбі з чумою [236, с. 298].  

Під час київської епідемії загинув опалювач Мирович, один з представників 

роду Мировичів, родич переяславського полковника. Він мав двори «со всяким 

строением» на Подолі та в Баришівці, і за наказом Голіцина деякі частини 

нерухомості Мировичів перейшли до Брацлавського полковника Григорія Іваненка 
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[150, арк. 43]. Також чума забрала життя деяких духовних осіб, що мали стосунок до 

діяльності київського Колегіуму, наприклад, ієромонаха Ігнатія Маштальського, 

вчителя школи піїтики та риторики [48, арк. 106]. За дещо перебільшеними даними, 

з 2000 учнів Братських шкіл живими залишилися тільки 100 [455, с. 105–109; 494]. 

Того само 1710 р. помер київський війт Федір Биковський. Він загинув від 

хвороби швидко та несподівано, не залишивши не тільки тестаменту, а й будь-якого 

усного розпорядження відносно свого майна. Оскільки його сестра Анна 

Забуковська була вдовою, 1712 р. маєтки перейшли до нового чоловіка матері, 

Василя Биковського – полковника Василя Танського [133, спр. 11889, арк. 2–2 зв.].  

Статки сімейства Биковських дійсно були значними. У реєстрі майна 

стрічаються такі цінності: «1656 золотых серебра в разных штуках болем 100 гривен 

цена одной гривны по 10 рублей… Дукаты между которыми один дукат до 100 

червонцев… Утвари более 50 пудов… Книг на две сотни рублей… Стрельбиц 

сагайдаков рожна и шаблей седел добрых на 300 рублей… Упряжи на 400 

рублей…». Згадується коштовний одяг загальною вартістю близько 1000 рублів: 

кунтуші з сукна, шовку та атласу, «между которыми кунтуш битый и расшитый 

хутрами» [133, арк. 2 зв.].  

Полковник Танський, облаштувавшись в Києві, «пришед жить в дедизне и в 

оческий тот дом» [133, арк. 2 зв.]. Ця інформація є вкрай важливою, тому що вона 

може стосуватися «будинку Петра І», котрий спочатку належав війту Яну 

Биковському [355, с. 15–16], діду чолобитника, а потім – його батьку. Оскільки 

серед маєтків Биковських більше не згадуються «отчі хороми», таке припущення 

може бути цілком прийнятним. 

Василь Танський володів як цим будинком та подвір’ям навколо нього, так і 

рештою нерухомості роду Биковських з 1712 р., коли він нібито одружився на вдові 

покійного війта, і до 1733 р. Його пасинок стверджував, що з цих володінь 

полковник отримував всілякі користі та збирав значні суми грошей (понад 1000 

золотих). Діяльність такого хазяїна не пішла на користь майну – «одни 

недвижимости спустошены а другие и вовсе оставлены» [133, арк. 3]. 
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Нелегальне захоплення київських садиб після якихось потрясінь чи лих не 

було дивиною, якщо, звісно, виморочні двори не розбиралися чи не спалювалися – 

про таку традицію боротьби із заразною хворобою дізнаємося з набагато більш 

пізнього джерела, щоденника магістратського канцеляриста Данила Слюсарського, 

котрому не пощастило бути свідком чумного мору в Києві в 1770–1771 рр. [47, арк. 

21–21 зв.]. Можна припустити, що забудова Києва в незначній мірі змінювалася 

таким само чином і в 1710 р.  

1720 р. гетьман Скоропадський навіть видав спеціальний універсал, згідно з 

яким заборонялося займати чужі двори та пустки, а також продавати нерухомість, 

користуючись вигаданим правами. Цей універсал був відповіддю на супліки війта 

Дмитра Полоцького, котрий був не здатен тримати під контролем ситуацію, що 

склалася в місті після «нещадной Киевской пожежи» [101, арк. 56]. Схожа ситуація 

вимальовується і в період після чумної епідемії.  

Биковські не були єдиною знатною сім’єю, чий добробут значно постраждав 

від чуми. В 1728 р. київський міщанин Дмитро Семенович судився зі своїм 

двоюрідним братом, хорунжим Іваном Левицьким за батьківщину. Вся родина 

Семеновича також загинула під час мору в Києві в 1710 р.: «Прошлого 1710 году 

отец мой Семен Афанасиев мещанин Киевский моровой язвой в Киеве будучой зо 

всем своим домом Божиим изволением вымерли, только я еден… в дитячих летех 

жив зостался» [120, арк. 3]. 

Чолобитника за малолітством було усунено від спадкування Левицьким, а 

спадкувати також було що: «У отца моего многие знатныя нажитки… поосталися» 

[120, арк. 3]. Майже всі багаті маєтки, що опинилися в його руках, хорунжий відразу 

віддав під заставу, отримавши з цього величезні грошові суми. Особливо гарний 

дохід він отримав від продажу та застав майна, що знаходилося на хуторі Сирець. 

Документи згадують хутір з двома млинами та численними будівлями (панські 

світлиці, комори, кузня, стайні, «людниці», тобто помешкання слуг, пасіка). На 

хуторі було багато скоту – коней, волів.  

Згодом стало ясно, навіщо пан Іван Левицький заставляв майно свого дядька. 

Виявилося, що він мав величезні борги, з котрими вже доволі давно не міг 
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розплатитися. Основна ж його заборгованість була «госпоже Магдалине 

Мокиевской игумени монастыря девичьего Фроловского Киевского на суму 1350 

золотых» [120, арк. 3 зв.; 423, с. 178–180]. 

Згадується в документі і подільський двір Семена Афанасьєва: «Двор великий 

з великими хоромами и прочими будовлями… на Подоле в Киеве стоячие до 

которого двора приналежне хат пять около оного двора поблизу стоячих якие 

наймалися тогда в год по два рубли каждая хата да куничих хат… з которых 

бувало… з каждой хаты по копе куниц…» [120, арк. 3 зв.]. Таким чином, у батька 

чолобитника на Подолі окрім власної садиби були гостьові хати, котрі здавалися за 

різною ціною. Їх всі також було заставлено Петру Гамалії та пану Корецькому, і 

Дмитро Семенович, повернувшись до батьківщини, знайшов її обваленою та 

розореною.  

З подібних документів, котрі висвітлюють наслідки чумної епідемії в Києві, 

можливо вилучити надзвичайно цінні подробиці про життя та побут киян в часі 

Північної війни. Наприклад, з’являється можливість хоча б приблизно уявити 

взаємне розташування будівель на території конкретних багатих садиб Подолу, а 

також домашнє начиння та предмети розкоші, котрими володіли деякі кияни.  

Так, відсудивши свій двір, Семенович «своим коштом ворота поставив и около 

огородов також и хаты около двора стоячие… понаправляв». Говорячи про отчий 

дім, він згадує безліч цінних предметів. Тут і великі й малі срібні з позолотою кубки, 

чарки, срібні «дуті» та литі ґудзики, шпаги та шаблі з посрібленням та позолотою, 

шкатулки з золотими рублями, сагайдаки «с карманами», кінська збруя зі 

«штучками», дорогоцінні тканини, соболі. Окремо йде мова про образи. У 

панському будинку їх було сім, і вони в різний час прикрашалися двадцятьма 

срібними вінцями. Будинок прикрашали шість килимів, і, що цікаво, територію 

садиби було оздоблено різноманітними ліхтарями – малими подвійними та 

великими потрійними. При дворі була лазня [120, арк. 4–4 зв.]. 

Надалі з документу можна дізнатися і про ще одну цікаву тенденцію, 

притаманну київському життю під час війни. Дядько Семеновича, Костянтин 

Афанасійович, після епідемії приховав власне майно у родовому склепі, вочевидь 
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боячись вторгнення до міста турецької або татарської військової сили, що 

очікувалося в 1711 р. З цим майном, зокрема, юхтою та парою скринь сукна та 

полотен, його було поховано. Склеп доволі важко локалізувати – він знаходився у 

підкліті «Грецкой церкви». Що за споруда мається на увазі, невідомо – чи то одна з 

дворових церков когось з багатих громадян грецького походження, чи якась досі 

невідома церква, що передувала побудові храму Святої Катерини в 1738 р.  

Традиція переховування цінного майна у підвалах церков та родових склепах 

була доволі стійкою. 1715 р. київський купець Козьма Якимович, щоб не бути 

пограбованим, ховав свої товари, привезені на продаж, у київській церкві 

«Святителя Христова Николая» [93, арк. 3]. 

Торкнулася ця своєрідна традиція і Магістрату. В часи «морового поветрия» 

невідомий заховав у ратушному льоху три діжки тютюну. Там вони простояли до 

1727 р., коли про них згадали члени Магістрату та написали про це донесення 

генерал-губернаторові Трубецькому. «О том табаке доносим, – писали вони. – Что 

тот табак после морового поветрия, як люде походилися в Киев… явился, а з того 

времени по сейчас в льоху стоит, а чи то табак, и хто его в льох поставил, про то мы 

неизвестны» [79, арк. 1–1 зв.]. Нарешті, тютюн було вирішено розпродати серед 

солдат та офіцерів київського гарнізону, а за гроші, зібрані з продажу, купити кілька 

човнів для потреб Магістрату та відправляти посланців і поштарів до інших міст.  

Іноді міщани віддавали свої найцінніші пожитки на переховування особам, 

котрих вони вважали достатньо надійними – і часом дарма. У 1710 р. один з 

київських городян судився з паном Цуркою, «рачителем» гетьмана Івана Мазепи, 

котрий був гетьманським конюшим у 1703 р. Цурка не повернув майно, котре йому 

було залишено, і прирік родину позовника помирати з голоду. «Відзначилися» слуги 

Мазепи і у відношенні представників багатих київських родин. У тому ж 1710 р. 

міщанин Павло Биковський жалівся на підконюшого Юска, у минулому – 

мазепинського слуги, «котрому… дал досхования вруину грошей золотых триста». 

Звісно, гроші Юско не повернув, що дало привід Биковському апелювати до 

гетьмана Скоропадського, котрому на той момент служив підконюший. Юско під 

тиском гетьмана повернув гроші, але лише половину [38, арк. 558].  
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Окремо варто зазначити про способи, якими городяни намагалися бороти 

«чорну смерть», що завітала до їх міста. Звісно, першим бажанням будь-кого, хто 

опинився у зачумленому місті, було втекти якомога далі. В 1710 р. Київ був 

спустошений. За словами літописця: «В это время пуст город Киев остался, яко 

выгнанно всех обывателей и с Киева, и странствовали от града во град, еден другого 

чуждаючися…» [318, с. 538]. У 1711 р. датський дипломат Юст Юль, прямуючи з 

Києва, описував землянки та ями, що траплялися йому дорогою – в цих тимчасових 

житлах мешкали кияни, які переховувалися від морової язви. Землянки стояли 

покинуті – на той момент населення міста вже повернулося додому [494]. 

Ті, хто все ж залишився у місті, вдавалися до часом сумнівних практик, котрі 

часом мали характер ритуалів та забобонів. Про це можна дізнатися з пізнішого 

документу – щоденника Данила Слюсарського, келійника і канцеляриста ігумена 

Тимофія Щербицького, а потім – служителя Магістрату. Слюсарський разом з 

родиною (дружиною Юліанією та трьома доньками) пережив епідемію чуми 1771 р., 

з власної волі лишившись у місті та продовживши службу. Оскільки способи 

боронитися від зарази мало змінювалися протягом XVIII ст., дане джерело можна 

розглянути й у контексті більш ранніх морових епідемій.  

Люди, що переходили з двору на двір, біля кожних воріт мали пройти між 

двох великих вогнищ, окурюючись їх димом. Подекуди перед виходом з дому кияни 

обмивалися водою або ж протирали обличчя і все тіло оцтом, котрий іноді й пили. 

Голову натирали камфорою чи горілкою. Збільшилися об’єми паління тютюну. В 

одяг зашивали камфору або ароматичні смоли. Хати та будинки окурювали ладаном, 

ялівцем, порохом. Розтерши цеглину або «золяний камінь», клали на сковороду та 

підпалювали, поливаючи оцтом. Широко користувалися травами на зразок шалфею, 

полину, лаванди – їх також варили на оцті та обтиралися. Виходячи надвір, вживали 

горілку, закусуючи хлібом з часником або самим тільки часником.  

Згадує Слюсарський і про людей, котрі були так налякані масовими смертями 

сусідів, що навідріз відмовлялися покидати власні домівки, торкатися будь-яких 

сторонніх речей чи-то грошей, чи-то побутового начиння. Дехто навіть ходив по 
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дому без жодного одягу, пив лише воду з оцтом, вживаючи в їжу виключно буряк, 

капусту та гречану кашу [47, спр. 77]. 

Околиці міста протягом 1708–1709 рр. регулярно страждали від розорень, 

спричинених не тільки бурхливими будівельними процесами на Печерську, а й 

набігами запорожців разом з татарами. Показання одного з козаків, які потрапляли 

таким чином в полон, Антона Борадая, свідчать про те, що найбільш активні набіги 

здійснювалися в березні-квітні 1709 р. Борадай жив неподалік Микільського 

Слупського монастиря у селі Гвоздові. Він згадував про те, що зачувши звістку про 

наближення запорожців разом з бучацькими татарами, населення, що мешкало 

навколо Києва, стало стікатися до міста у пошуках прихистку, і багато хто потрапив 

у полон [149]. 

 

Продовжуючи зазначену у 4 підрозділі ІІІ розділу тему проживання на 

території Києва у 1706–1711 рр. полонених шведів (в якості яскравої ознаки 

міського життя часів Північної війни), зазначимо деякі моменти щодо їх адаптації на 

українських теренах.  

З 1723 р. для деяких шведів, котрі фактично за результатами розміну після 

Ніштадтського миру були вільними, і залишалися жити на території України, 

з’явилися нові можливості заступати на службу. Так, документи свідчать, що деякі 

люди «швецкой нацыи» служили в так званому Сербському гусарському полку, 

розквартированому на території гетьманської України та сформованому в 

основному з волоських, сербських та угорських кадрів [146, арк. 9]. 

Організаційні питання відносно полку вирішувалися в Київській губернській 

канцелярії, комплектуванням завідував генерал-лейтенант барон фон Шверін. 

Наскільки можна судити з офіційної документації, волонтери отримували по 5 

рублів на чоловіка («приездные деньги») та складали присягу на вірність царю [146, 

арк. 2–3]. 

Розглянемо кілька приватних випадків, що їх зберегли сторінки архівних 

документів. У вересні 1729 р. до штаб-квартири генерал-фельдмаршала Михайла 

Голіцина у Харкові прийшов швед Олександр Семенович Морозов. Він бажав 
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числитися в гусарському Сербському полку ротним писарем, отже, у достатній мірі 

знав не тільки російську мову, але й її канцелярські особливості. Голіцин влаштував 

новобранцю свого роду «співбесіду», де задавав важливі питання: «какой нацыи и 

которога города уроженец, и с каких чинов и у кого був у во(й)ску и покрав небежал 

ли» [146, арк. 7]. Морозов відповів, що він дійсно швед, на російську службу не 

привертався, а з якого міста походить його родина, не пам’ятає, тому що батько 

привіз його до України ще дитиною. Голіцину сподобалися його відповіді, і 

Морозова було записано до шостої роти писарем. У Києві його прийняв до міського 

гарнізону капітан Петро Володимеров. Ім’я шведа внесли до реєстру на видання 

жалування [146, арк. 9]. 

Можна висунути припущення, що батько Олександра Морозова, названий в 

документах Семеном Морозовим (а як його звали насправді, навряд чи пам’ятали 

вже його онуки), прибув до України разом з експедиційним військом Карла ХІІ, 

взявши з собою родину. Аналогічні випадки прослідковуються на території України, 

зокрема, про них зазначає Петер Енглунд [246, с. 69–71].  

В одному з переписів населення слобожанських старовірських поселень за 

1741 р. фігурують імена Івана Даниловича Корела, його дружини Анни Іванової та 

сестри Дарії. «Отец его Ивана вышед з шведской Нации Альтицкого уезду в погосте 

Винницкое… оженясь там на девце Февронии Ивановой» [151, арк. 232 зв.]. Судячи 

з відправної точки переселень родини, швед Данило Корел перебував на роботах у 

Петербурзі чи його околицях, а потім оселився на території Російської імперії, 

взявши собі за дружину місцеву дівчину. Там само у них народилося двоє дітей – 

Іван та Дарія, «…в том же погосте его Ивана и сестру его Дарию прижив, умре. А 

мать его удовою осталась в крайней нищете…». З середини 1710-х (у 1718 р. вже 

згадуються постійні переміщення родини) вдова Данила Корела змінила кілька 

місць проживання, поки не опинилася на території Слобожанщини. Там вона 

померла, а її діти проживали серед старообрядців [151, арк. 232 зв.]. Можливо, 

подібна доля спіткала і родину Олександра Морозова, котрий опинився на службі в 

київському гарнізоні.  
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Частіше за все, не можна встановити справжні імена людей, котрі, 

потрапивши до російського полону, перебували на території України та Києва 

зокрема. Цілком закономірно прослідковується тенденція до русифікації імен та 

прізвищ полонених шведів. Вірогідно, що русифіковані варіації мали щось спільне 

зі справжніми іменами іноземців і підбиралися за співзвучністю, проте говорити про 

це напевне поки що не можна. Так, наприклад, прізвище «Корел» зустрічаємо в 

реєстрі почту, що супроводжував Меншикова під час його поїздки до України в 

1720 р. Так, в оточенні князя перебував скатерник Юрій Корел, можливо, також з 

полонених шведів, а можливо, просто чоловік прибалтійського або польського 

походження (див. додаток Б.04.2) [42, арк. 5]. Початково це прізвище мало писатися 

як Koriel, і воно є й досі характерним для Польщі.  
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Додаток В.02.  

Деякі містобудівні особливості Києва напередодні та під час Північної війни  

 

Додаток В.02.1.  

Верхнє місто  

 

На початку Північної війни комплекс Софійського собору, оточений 

монастирським подвір’ям, був свого роду домінантою у Верхньому великому місті 

або ж місті Ярослава. До 1700 р. він уже зазнав ряд перебудов та ремонтів, 

наймасштабніші з котрих були ініційовані Київським митрополитом Гедеоном у 

1688–1690 рр. у зв’язку з переходом Києва під протекторат Москви в результаті 

укладання Вічного миру (про укріплення міста у цей час – див. 4 підрозділ ІІІ 

розділу). У 1688 р. Гедеон отримав від царівни Софії Олексіївни дозвіл на 

масштабне поновлення кафедрального Софійського собору, причому за казенний 

рахунок, тому що «разоренные стены двигатися в паки бытную имут красоту» [56, 

арк. 82]. Та процес відбудови затягнувся. 1690 р. митрополит через монаха Варлаама 

Страховського, свого намісника, попрохав про дозвіл розібрати дві кам’яні церкви – 

святого Великого Василія та святої великомучениці Катерини, котрі Гедеон оцінив 

як дуже старі та такі, що перебувають у запустінні. Царі Петро та Іоанн 

Олексійовичі дозволили розібрати давньоруські церкви та використати їх 

будівельний матеріал для ремонту Софійского собору «и каменщиков добрых и 

искусных к тому соборные церкви строенію прислать». Знесення старих церков та 

побудова з їх матеріалів деяких споруд для Софійського монастирського двору 

відбувалося за рахунок Москви. Царі наказали перед розібранням скласти реєстри та 

описи «тех старых каменных припасов». У разі нестачі матеріалу з церков святих 

Василя та Катерини потрібно було виготовити новий – відповідальність за це царі 

поклали на воєводу Івана Бутурліна [56, арк. 84–84 зв.]. Однак Г. Алферова та 

В. Харламов виказали припущення, що дозволу на розібрання цих церков, 

принаймні, лише Катерининської, отримано так і не було, не дивлячись на те, що у 

наведеній ними цитаті з розписного списку Києва від 1695 р. сам храм вже не 
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згадується, і мова йде лише про «церковное место, где была каменная церковь 

великомученицы Екатерины» [165, с. 39]. 

На території монастирської садиби традиційно переважала дерев’яна 

архітектура. За розписним списком 1695 р., подвір’я оточувала дерев’яна огорожа в 

забор. Оскільки монастир продовжував відігравати роль невеликої самостійної 

фортеці всередині кола міських укріплень, огорожа мала стрільниці та вежі, проте 

там не було рову [165, с. 48–49]. Дещо змінилася ця ситуація після пожежі 1696 р., 

але спалену дерев’яну огорожу відбудували у тій само техніці. Зрубними були 

митрополичі хороми та канцелярія, монастирські келії, а також другий поверх 

церкви Феодора Стратилата або Теплої Софії. Всі ці будівлі було перебудовано у 

камені та цеглі вже після завершення Північної війни, у проміжку між 1720 та 1740-

ми рр. [165, с. 49]. Відомо, що були на території монастирської садиби й сади. Так, у 

розпорядженнях Петра І митрополиту Варлааму Ясинському під 1696 р. згадується 

«святософийский винограденный огород», який прилягав до провулку біля 

монастирської огорожі. Цей провулок колись був проїзною вулицею і йшов від 

«поперечного валу», але його віддали до садиби монастиря, оскільки він «на 

полкове и на народные хождения никогда не потребен» [53, арк. 1]. 

Традиційно вважається, що дзвіниця Софійського собору, котра дійшла до 

наших днів у перебудованому вигляді, була зведена наприкінці XVII ст., а радше 

саме на початку XVIIІ ст. Її попередниця, дерев’яна триярусна в’їзна вежа, що 

виконувала ті ж функції, була відображена на відомому малюнку А. ван 

Вестерфельда, датованому 1651 р. Її нібито побудував своїм коштом П. Могила, а 

своє існування вона припинила під час пожежі 1696 р. [165, с. 49]. Але в одному із 

записів «Книги дел киевского повытья» йде мова про те, що в 1686 р., коли 

воєводою в Києві став боярин князь Юрій Семенович Урусов, «вместо старой 

ветхой софийской деревянной башни зделано каменного дела». Для закладання 

фундаменту було викопано рови глибиною 1, 6 м, шириною стільки само, довжиною 

8,2 м впоперек та стільки ж уздовж, «и те же рвы набучены диким большим каменем 

и мелким щебенем с известью». В тому ж році дзвіницю звели майже на 5 м у 

висоту, «а свод в той башни свершен в полтора кирпича». У першому ярусі вежі-
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дзвіниці були проїзні ворота шириною близько 4 м. Від підошви до кружала мали 

підтримувати мабуть ще не закінчене склепіння проїзду, було 1,5 м [30, арк. 53]. Про 

подальше будівництво в 1680-ті рр. у виявлених документах не згадується. Таким 

чином, вважаємо за потрібне датувати початок побудови Софійської дзвіниці 1686 

р., коли вже існував майже зведений перший її ярус. У такому сенсі можна 

трактувати й зображення Софійського подвір’я на плані Ушакова, адже саме 

перший ярус дзвіниці не заштриховано, як у випадку зображення дерев’яної 

архітектури. Та під питанням залишається локалізація дзвіниці, про яку йде мова – 

план Ушакова подає її на тому само місці, де перебувала вежа, побудована 

П. Могилою. Можливо, закладання мурованої дзвіниці замість старої дерев’яної 

було пов’язано зі входженням Києва до складу Московського царства в результаті 

Вічного миру 1686 р. Цього часу царівна Софія Олексіївна провадила політику 

фінансування та ідеологічної підтримки київських монастирів, активно листуючись 

з митрополитом Гедеоном. Особливою її увагою користувалася саме Софійська 

кафедра, навколо якої прискорилися будівельні та ремонтні процеси [469 с. 424–

432]. 

Наразі важко точно виділити зміни та перебудови, котрі торкнулися храму 

Софії саме в період з кінця XVII ст. по 1720-ті рр. Відомо, що починаючи з цього 

періоду давньоруський фресковий живопис храму цілеспрямовано записувався 

маслом. Цікавим аспектом таких змін в інтер’єрному оформленні собору було також 

те, що зазнали втрат і середньовічні графіті – в епоху бароко їх сприймали як прості 

тріщини, подряпини та інші дефекти на поверхні стін і старанно шпаклювали  [66, 

арк. 1]. 

Наприкінці XVII ст., мабуть, за митрополита Гедеона, було поновлено підлогу 

в соборі. Нова підлога замінила найдавнішу, викладену смальтою. Вона являла 

собою набір з лекальних та круглих поливних плиток. На початку XVIII ст., за 

гетьманування Мазепи, підлогу знову перестелили. Наразі підлога мазепинських 

часів знаходиться на глибині 25 см від денної поверхні. Її було вистелено 

шестикутними цегляними плитами з різнокольоровим поливним покриттям. 

Найкраще підлоги барокової доби збереглися у вівтарній частині храму 
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(центральний вівтар). Порівняно з сучасним рівнем центральної частини храму вони 

заглиблені у землю на 12 см [65]. 

Будівництво дзвіниці Софійського монастиря продовжилося на початку 

XVIII ст. коштами гетьмана Івана Мазепи і царя Петра І, котрий у відношенні 

київських монастирів багато в чому наслідував своїй старшій сестрі. Вірогідно, 

великий об’єм робіт було виконано у проміжку між 1696 р., коли значно погоріла 

монастирська садиба, та 1702 р., на початку Північної війни. Саме після 1702 р. 

Варлаам Ясинський у листі до ігумена Видубицького пишномовно славив ктиторів 

Софійського монастиря: «по их милости пана Іоанна Мазепы, войска запорожских 

гетмана и кавалера ходатайством, аже благодатію Божіею помилости Его Царского 

Величества ипрізреніем патронским рейментарским ясневельможного его милости 

пана гетмана и кавалера обитель свято Софийская есть знатно обновлена восвоем 

украшеніи» [49, арк. 378 зв.]. 

Дзвіниця в цей час мала три яруси. З них до нашого часу вцілів лише перший 

та частина другого – цей факт було встановлено під час археологічних досліджень 

та ремонтних робіт, проведених у 1951 р. Загалом два верхні яруси дуже скоро після 

зведення дали тріщини, і їх довелося розібрати. Перші яруси мали чотирикінцеві 

обриси у плані, базовий складався з першого та другого поверхів, котрі поєднували 

гвинтові сходи [67, арк. 13–17]. 

Окрасою дзвіниці й досі являється пишний бароковий декор. На жаль, він 

зберігся не повністю і був дуже пошкоджений під час надбудови четвертого ярусу в 

1851–1853 рр. та реставрації 1812 р. У результаті досліджень вдалося встановити, 

що початкове ліплення було сформовано з дрібноструктурного вапняного розчину, 

котрий наносили на вилощену поверхню тиньку (подекуди до розчину додавали 

алебастр деякі фігури були сформовані з маси рожевого кольору). Для орієнтування 

в розміщенні орнаменту використовували вирізану граф’ю (попередній малюнок), 

залишки котрої були прочитані на поверхні найдавнішого тинькування. Щоправда, 

на східному фасаді граф’я була виконана ультрамариновою фарбою та паленою 

вохрою. Ліпні фігури високого складного профілювання кріпилися до стін кованими 

гвіздками. Вважається, що ліплення виготовлялося майстрами вручну на місці, адже 



 393 

деталі не повторюються й усюди мають індивідуалізований характер. Ця ознака 

характеризує найдавніше ліплення. За подальших перебудов елементи декору вже 

стандартизувалися [67, арк. 17–20]. 

У середині ХІХ ст. дзвіницю пофарбували в гамі, котру вона зберегла до 

сьогодні – площини тла були зеленкувато-блакитним, ліплення – білим, корони над 

двоголовими орлами – під позолотою, самі орли – жовті. Усього за всю історію 

свого існування Софійська дзвіниця мала сім шарів фарбування. Перший шар, що 

відноситься до розгляданих нами часів, тобто до рубежу XVII–XVIII ст., був 

яскраво-синім (майже концентрований кобальт). Виступаючі деталі: елементи 

ліплення, пілястри, карнизи, бази, оточення порталів були пофарбовані у яскраві 

кольори. Під час досліджень 1951 р. залишки поліхромного розпису були знайдені 

на деяких картушах та обрамленнях порталів. Проте для того, щоб відновити 

початкову кольорову гаму декору, поки що недостатньо конкретних даних [68, арк. 

4–5]. 

В описі Києва, складеному до 1727 р. статським радником Іваном Кириловим, 

зазначається, що дзвіниця вражала своїм зовнішнім виглядом. Її глава була вкрита 

міддю та визолочена. Також на вежі були «часы боевые», до роботи яких долучалася 

велика кількість дзвонів. Вони регулярно «благовістили» згідно зі звичаєм [45, арк. 

8]. 

У тому само джерелі йдеться про торгівельну площу перед Софійським 

собором, де розташовувалися лавки та корчми. Приводимо ці описи з огляду на те, 

що вигляд даної частини міста навряд чи суттєво змінився за п’ять років, що 

пройшли з моменту закінчення Північної війни. Площу нібито утримували у 

виключному порядку та чистоті [45, арк. 8]. Цей майдан належав до московської 

юрисдикції та слугував свого роду аналогом Ринкової площі Нижнього міста. Тут 

вели торги ратні люди російської залоги Києва, для них існували й корчми [137, арк. 

8]. 

Софійський майдан та монастирську слободу оточували житла гарнізонних 

офіцерів, солдат, пушкарів, рейтарів та стрільців [45, арк. 8]. 1695 р. серед 

офіцерських помешкань згадано 11 дворів, серед них – ті, що належали стольникам і 
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полковникам, капітанам, лікарям, гранатникам [165, с. 150]. Траплялися й випадки 

знесення помешкань високих армійських та управлінських чинів. Так, у 1690 р. 

митрополит Гедеон отримав з Москви дозвіл розібрати двір «началного человека», 

котрий стояв перед монастирським подвір’ям та заважав його реконструкції [56, арк. 

48]. 

Як уже зазначалося, полонений швед К. Вейге згадував, що у 1709 р. 

неподалік Софійської площі були маленькі курні ізби, призначені для проживання 

солдат (див. 4 підрозділ ІІІ розділу) [521, с. 35]. Рейтарська та Стрілецька слободи, 

які дали імена сучасним київським вулицям, утворилися близько 1666 р., коли за 

результатом Московських статей в українських містах було посилено російські 

залоги і було вирішено перевести рейтарів з Подолу до Верхнього Великого міста на 

постійне мешкання. Коли виявилося, що «в городе дворов и изб мало», Магістрат 

виділив 30 рублів на побудову перших 30 хат для рейтарів. Потім на будівництво 

дали ще 100 рублів, і таким чином було започатковано Рейтарську слободу. Всього 

до початку Північної війни там проживало близько 150 чоловік. Поселення стрільців 

біля Софійського монастиря виникло ще раніше – в 1654 р. [44, спр. 15076-15077, 

арк. 1–2]. Розписний список 1695 р. згадує новозбудовані 34 ізби для стрільців [165, 

с. 150]. 

Окрім того, в даному районі міста був Кружечний двір і Поштова станція, 

наявність якої саме тут пояснюється близькістю до Рейтарської слободи [165, с. 

136]. 

Проміж монастирських комплексів у Верхньому Великому місті були й окремі 

дерев’яні приходські храми: Георгіївська, Троїцька, Іоано-Златоустівська церкви.  

Головною адміністративною установою Малого відділення Верхнього міста 

був Приказ. Наприкінці 1690-х приказна палата мала вигляд горниці з кімнатою. До 

кімнати було прирубано казну, перед усією спорудою були сіни, що мали комору на 

жилих підклітях. Приказну ізбу було вкрито тесом. У середині головної світлиці був 

красний кут з іконами – Спас в різному кіоті, писаний на полотні, Господь 

Вседержитель, теж на полотні, і Богоматір Печерська. На столі лежав килим з 

червоного та лазурового сукна. Таким само сукном були підбиті лавки, поставлені 
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уздовж стін. Реконструкцію цієї будівлі було виконано В. Харламовим [165, с. 136, 

43–44]. Також тут стояв Казенний грошовий льох, що мав мурований вихід з 

залізними дверима. Навпроти цього виходу був «чулан», збитий з дощок «в косяк». 

У нього були вікна з пофарбованими у червоний колір віконницями, всередині 

поставлено лавки. Над «чуланом» був двоскатний дах, вкритий тесом [30]. 

Ще одним монастирем, котрий займав своє місце в рамках Михайлівського 

городка, був Михайлівсько-Софійський дівочий (у розписному списку 1695 р. 

названий Новодівочим) [165, с. 150]. З документів, складених насельницями цього 

монастиря наприкінці XVIII ст., походять згадки про часи розквіту обителі, що 

припадали саме на роки регентства царівни Софії Олексіївни. Зазначається, що 

наприкінці XVII ст. монастир «иждивением благоверныя Государыни царевны 

Софіи Алексеевны устроен в Верхнем городе Киеве з Золотоверховским мужским 

обще, токмо через одну ограду, и книгами и сосудами всякими утвари церковними 

снабден» [48, арк. 27]. У цей час царівна Софія вважалася не лише головною 

високою покровителькою монастиря, а й його засновницею. Та це лише 

перебільшення ролі донатора. Відомо, що жіноча обитель на тому ж місці існувала 

ще в середині XVII ст. – у 1652 р. гетьман Богдан Хмельницький видав монастиреві 

універсал на село Ходосівку [48, арк. 97 зв.]. Згадується монастир і у записках Павла 

Алепського. Автор говорить, що монастирська територія невелика, обнесена 

дерев’яною огорожею та примикає до Михайлівської чоловічої обителі з півночі. У 

монастиря вже тоді була в’їзна башта-дзвіниця, теж з дерева [344]. Заснування 

монастиря ще у XVII ст. приписувалося митрополиту Йову Борецькому, котрий 

нібито збудував його для своєї дружини, що також прийняла постриг. Дійсно, в 

Софійському жіночому монастирі жили дочка митрополита Євпраксія та його 

племінниця Минодора [165, с. 58]. 

На жаль, про цей монастир збереглося надзвичайно мало відомостей. Через 

брак джерел допоки йому не було присвячено жодного спеціального комплексного 

дослідження. Не вивчено біографії та особливості діяльності монастирських 

ігумень, не складено повного їх списку з хронологічними прив’язками. Точний рік 

заснування обителі також досі не встановлено. 
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Першою серед ігумень, котрих змогли згадати насельниці Софійського 

дівочого монастиря вже в часи правління Катерини ІІ, була Мелетія Корсунка, котра 

почала керувати монастирем у 1674 р. Другою ігуменею була Агафія Іванівна. 

Згідно з документом, вона посіла ігуменство в 1691 р. [48, арк. 99]. Та ця дата не є 

точною – саме за проханням Агафії 1688 р. воєвода Іван Бутурлін наказав скласти 

план Михайлівського відділення Верхнього міста Києва [165, с. 16–17, 19]. План 

1688 р. було створено у зв’язку з тим, що Софійський жіночий монастир не мав 

свого власного храму, і його насельниці були змушені ходити на службу до 

чоловічої обителі, що створювало неоднозначні та неприємні ситуації. Настоятелька 

особисто поїхала до Москви та звернулась до царського уряду з проханням віддати 

монастиреві стару Трьохсвятительську церкву, котру можна було відремонтувати та 

прирізати до монастирських володінь ділянку з цією церквою від міста Володимира 

[165, с. 16, 58]. Задля цього з Москви і прийшов наказ зробити мапу, яка зафіксувала 

майже все старе місто. Та Михайлівському відділенню приділили найбільше уваги – 

ця частина відобразилася у картографування найдокладніше [22, арк. 1–4]. 

Можливо, саме тоді на монастир звернула свою увагу царівна Софія 

Олексіївна, котра мала можливість у Москві познайомитися з Агафією. Про період її 

покровительства згадується й те, що на території обителі нарешті виникла власна 

церква на честь святої мучениці Софії та її дочок Віри, Надії та Любові, зведена 

«казенным коштом и фундаторством Благочестивой Государыни Царевны Софьи 

Алексеевны» [51, арк. 7]. У розписному списку 1695 р. цю церкву також згадано – 

Г. Алферова та В. Харламов висловили думку, що храм набув остаточно завершених 

форм тільки в цей час. Церква була невеликою, мала одну апсиду, один ярус та одну 

главу з хрестом. За планом Ушакова, вона розташовувалася зліва від в’їзної вежі, 

між келійними та господарськими корпусами. Згідно з версією авторів, монастир 

отримав подвійну назву саме з цього часу [165, с. 58]. 

Окрім побудови церкви, царівна визначила розміри щорічного жалування з 

казни на монастирське життя. На свічки, вино та ладан давали по двадцять рублів. 

До трапези надсилали по кулю муки та усілякого збіжжя. На священика 

приходилося 10 рублів, клірошанам діставалося по 8 кіп, пономарю – 10 золотих. 
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Одна загальна «казна» на харчування становила по четверті різної муки на рік (з 

розрахунку на одну монахиню) [51, арк. 97]. 

Після того, як царівна Софія зазнала політичної поразки від партії Наришкіних 

в 1689 р., а потім 1698 р. була насильно пострижена до Новодівочого монастиря, 

Петро І не відмінив та навіть не зменшив щорічні дотації на забезпечення монастиря 

всім необхідним. Більш того, він продовжив слідкувати за будівництвом на 

монастирському подвір’ї, особисто коригуючи деякі плани та роздаючи детальні 

розпорядження. У жовтні 1691 р. київський воєвода князь Михайло Григорович 

Ромодановський отримав наказ розмежувати території жіночого та чоловічого 

Михайлівських монастирів «крепкою и ненизкою оградою, чтоб проходу с того 

девичьего монастыря во мужеский не было» [51, арк. 97 зв.]. 

Територія монастиря в 1680–1690-х рр. йменувалася як «место с келіями». У 

1691 р. за монастирськими воротами, з правої сторони, якщо йти до храму, було 

знесено десять дерев’яних келій. Натомість з протилежного боку збудували кам’яні 

корпуси за рахунок доходів Магістрату. Також цар наказав звести високу стіну, 

котра відгороджувала б Софійський дівочий монастир від сусідньої обителі [51, арк. 

97 зв.]. Отже, за часів регентства Софії Олексіївни архітектурний комплекс 

монастиря все ж залишався дерев’яним. Про подальшу долю монастиря під час 

чумної епідемії 1710–1711 рр. – див. додаток В.01, після мору у якості Іоанно-

Богословської обителі – див. наступний додаток.  
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Додаток В.02.2.  

Поділ 

 

На прикладах купчих документів з архівів київського Магістрату можна 

розглянути окремі історії землеволодіння та садиб на території Києво-Подолу перед 

Північною війною та протягом її перебігу [185].  

У лютому 1693 р. Пані Анна Самойлівна Мефедовичова, вдова бурмістра, 

продала пану Григорію Навковичу два «огорода, лежачие за брамою 

Воскресенскою… на Волоской улице» (суч. – Волоська). Поряд з першим 

«огородом» – двір пана Григорія Васильовича (50 московських аршинів). З іншої 

сторони – двір отця Самуйлова, у минулому – священика Воскресенського (40 з 

половиною аршин). Воскресенська церква – нині втрачений храм на Спаській, 9. 

Тилом двір пані Анни відстояв від міського валу на 62 аршини, воротами виходив на 

«улицу идучую на Монастырь Ерданской». Другий «огород» знаходився навпроти 

першого. З одного боку – двір Гуковського (70 аршин), з іншого – отця Степана 

Рубаника (78 аршин). Тилом виходив на «пляц меской Ратушной» (53 аршини). 

Ворота також виходили на вулицю Волоську [32, арк. 1–2]. 

Родина Полоцьких, з якої походило два війта – Данило Полоцький (війтував у 

1660–1675? рр.) та вже неодноразово згаданий у роботі його син Дмитро (війт у 

1699–1733 рр.), володіла в Києві кількома садибами, що знаходилися на певній 

відстані одна від одної [384, с. 18–19]. Під 1670 р. є згадка про те, що котрийсь із 

родичів війтів, Єким Полоцький, володів «коморою» близько ринкової площі, 

майже між торгівельними крамницями [55, арк. 277–277 зв.]. Наразі не є можливим 

встановити ані ким приходився Єким Полоцький відомим нам урядовим особам, ні 

як довго він володів згаданою ділянкою землі. Зазначимо, що в 1673 р. міщанка 

Зиновія Іванівна Довгобородкова, вдова пана Івана Федоровича Довгобородка, 

продала пану Антону Гаврилову, обивателю Печерського містечка, двір з будинком. 

Цей будинок знаходився по сусідству з володінням Стефана Кулінченка Різника та 

Луцковичовими грунтами, котрі в той час називалися Різне. А тилом садиба 

Довгобородків примикала до двору пані Марії Полоцковни, котра, як видно з 
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архівних джерел, була рідною сестрою Дмитра Полоцького [32, арк. 1]. Поряд із 

сестрою мешкав і сам Дмитро Полоцький – ворота його двору виходили на 

місцевість Різне [32, арк. 1 зв.]. 

Точніше прив’язати місце розташування цих садиб дозволяє інша купча, 

датована літом 1708 р. Пан Дмитро Каплонський, товариш сотні Київської, продав 

двір зі згоди своєї тещі, вдови Катерини Яківни Баличанки, у минулому – жительки 

Печерська, що згодом перебралася до Подолу, та дружини, пані Євдокії Яківни 

Дмитрієвої. Двір знаходився в парафії Воскресенської церкви, і його продали вдові 

Анастасії Григорьєвій за 200 золотих. Воротами цей двір виходив на вулицю, 

«побитую бидлогонную кубраме воскресенской идучою». Навпроти знаходився вже 

згаданий «пляц» та двір пані Марії Данилівни Полоцковни, войтівни київської [55, 

арк. 295–295 зв.]. 

Отже, київський війт Дмитро Полоцький та його сестра мешкали неподалік 

один від одного на Бидлогонній вулиці (таж само сучасна вулиця Волоська, ця назва 

також використовувалася у XVII–XVIII ст., як бачимо з купчої Анни 

Мефедовичової). Прив’язка до парафії Свято-Воскресенської церкви, нині 

неіснуючої (її було знищено 1936 р.), яка знаходилася за сучасною адресою Спаська, 

9 свідчить про те, що двір Дмитра Полоцького знаходився приблизно в районі 

перетину сучасних вулиць Спаської та Волоської, а навпроти, через «бидлогон», 

розташовувалася садиба його сестри, пані Марії. Саме таку локалізацію підтверджує 

і відсутність згадки неподалік Воскресенської брами, адже при продажу дворів, 

котрі оточували її, завжди згадували таке сусідство. Зараз на місці, де приблизно 

були двори Полоцьких, пустка – з одного боку (там, де могла розташовуватися 

садиба Дмитра Полоцького) та житловий будинок сталінської доби – на 

орієнтовному місці дому Марії Полоцковни (за адресою Волоська, 18/17). Звісно, 

локалізувати ті чи інші «адреси» визначних киян XVII–XVIII ст. можна лише з 

урахуванням своєрідної похибки, іноді доволі значної – різниця між конфігурацією 

сучасних, «післяпожежних» подільських вулиць та тих міських «артерій», які 

прокладалися ще в часи Києворуської держави та загалом залишалися у своїх межах 

до кінця XVIII ст., зазвичай є дуже суттєвою. До того ж, межі садиб могли бути 
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найрізноманітнішими, адже вони не підпорядковувалися ніякому регулярному 

плану. 

У травні 1692 р. Магістрат підняв питання про те, що московським людям, 

котрі контролювали київські перевози, та міським урядникам, приставленим до них, 

нема де проживати. Для «постановлення» двору для їх розміщення розглядали 

місцевість перед Хрещатицькою брамою, «где перед тем корчма местная стояла и 

междваром Государевым» (суч. вул. Набережно-Хрещатицька). «Пан бурмистр и 

пан райца угледили местце слушное… на пляцу пана Ивана Малченка райцы 

старшего Киевского». Постоялий двір було вирішено побудувати на частині грунтів 

Малченка. Хто зупинявся там, був зобов’язаний сплачувати власнику землі два 

золотих, з яких Малченко раз на кілька років виділяв якусь частину  для Магістрату 

[55, арк. 286–286 зв.]. 

На битій дорозі, що йшла від Йорданських воріт Подолу, знаходилися 

Йорданський та Кирилівський монастирі. Дорога обходила гору Щекавицю, минала 

місцевості Пласке та Оболонь і прямувала до Межигір’я та Вишгорода [165, с. 84]. 

Йорданський жіночий монастир (монастир Миколи Йорданського) був 

оточений невеликими селами. Починаючи від дороги, поряд з ним були сінокоси та 

риболовні озера, котрі належали цій обителі, а також Кирилівському та 

Микільському Слупському монастирям. Садибу монастиря, квадратну у плані, 

оточувала дерев’яна огорожа (оскільки на плані Ушакова садибу зображено майже 

круглою, можливо, тут відбувалися якісь перепланування).  

Головна церква обителі, висвячена на честь святителя Миколая, знаходилася 

на високому косогорі над Йорданським шляхом (а не під схилом гори, як вказано в 

контексті трактування плану Ушакова В. Харламовим та Г. Алферовою). Вона була 

дерев’яною, обшитою тесом, зі східного боку її оточували дерев’яні келії та 

господарські приміщення [165, с. 84]. Срібне начиння цього храму датувалося 

1683 р., тоді само було подаровано пишно оформлений образ святого Миколая 

Йорданського. Ця церква проіснувала до 1740-х рр., принаймні, під 1745 р. 

згадується існування нової храмової будівлі на цьому місці. Храм великомученика 

Димитрія Страстотерпця стояв на тому само косогорі. Його донатором був відомий 
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Сава Григорович Туптало. Церкву заклали 28 травня 1694 р., про що свідчила 

табличка, яка перебувала на її стіні ще у 1781 р. Серед пожертв Йорданському 

монастиреві, зроблених у часи Північної війни – один з його дзвонів, що мав напис: 

«Зделан 1700 года Киевским жителем Романом и женкою его Маріею» [51, арк. 14 

зв.–15]. Цей дзвін, як і решта (найстаріший відносився ще до польсько-литовського 

часу), перебував на вежі-дзвіниці, яка стояла у північній частині садиби. Південну 

половину монастирського подвір’я займала трапезна церква, оточена фруктовим 

садом [165, с. 84]. Часами перебігу російсько-шведського військового протистояння 

датується і згадка про першу ігуменю монастиря Памфілію Мостаківну, яка посіла 

своє місце в 1704 р. і керувала монастирем близько 20 років. Вона померла від 

старості в 1727 р., двома роками раніше передавши ігуменство своїй наступниці, 

Олексії Копцевичовій. Монахині монастиря згадували наприкінці XVIII ст., що 

життя їх обителі з 1704 по 1725 рр. було спокійним та благополучним [51, арк. 15]. 

Близько 1713 р. неподалік від Йордансько-Микільського жіночого монастиря 

під назвою Іоано-Богословської обителі (Києво-Богословської) відродився 

Михайлівсько-Софійський монастир, що раніше розташовувався у Михайлівському 

відділенні Верхнього Києва. Землю для його побудови з благословення митрополита 

Іоасафа Кроковського пожертвувало подружжя подільських міщан Павло та Марія 

Шабельські. Дозвіл на відновлення монастиря дав, нарешті, й губернатор Голіцин. 

Монастир розташувався на території урочища, отримавши сад, який примикав до 

Йорданської обителі [48, арк. 98].  

У той час його очолила ігуменя Анастасія. Для облаштування монастирського 

подвір’я на новому місці вона прохала настоятеля Михайлівського чоловічого 

монастиря Іоанікія Сеютовича, щоб він дозволив іоано-богословським насельницям 

забрати пожитки з колишньої території Софійського жіночого монастиря. Головний 

свій храм святої Софії сестри отримати не змогли – Сеютович вже віддав його на 

полкові потреби [48, арк. 98]. Та в обмін на вапно на побудову нової мурованої 

трапези для чоловічого монастиря, їм дісталася стара трапезна церква, котра за три 

роки після чумного мору так застаріла, що «хотела… развалитись» [51, арк. 9–9 зв.]. 

І все ж цю церкву перенесли і поставили на новому місці [48, арк. 98]. 
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Зваживши на складне становище нового жіночого монастиря, йому почав 

допомагати київський міщанин Іван Петрович Гудима, «живший свыше ста лет 

старик». Його коштом у проміжку між 1713 та 1718 рр. було збудовано з дерева 

центральну храмову церкву в ім’я апостола Іоанна Богослова. Та простояла вона 

недовго – під час пожежі навесні 1718 р. згоріла дотла. Разом з храмом погоріли усі 

келії [48, арк. 98; 51, арк. 9–9 зв.]. Відразу після пожежі, наприкінці 1710-х рр., 

монастир з боку гори обвели рогатками та розкатами, оточивши по периметру 

палісадом. Деревину везли з Межигірської пущі. Для цієї справи губернатор 

визначив два полки, один солдатський, інший – козацький. Цікаво, що наступну 

церкву, яка зайняла місце згорілої, спонсорував той само Гудима. Її було збудовано 

з «галерного дерева» – для таких потреб розібрали дві старі государські галери, які 

стояли на Дніпрі [48, арк. 98; 51, арк. 9–9 зв.]. 

Серед благодійників, котрі в розгляданий період долучалися до справ 

Кирилівського монастиря, називають імена гетьмана Івана Мазепи, полковника 

Сави Туптала, війта Яна Биковського. Про участь останнього у допомозі 

монастиреві дізнаємося з опису тамтешніх дзвонів, датованого серединою XVIII ст.: 

«Наболшом Братском звону написано следующія слова Божіею помощію и 

предстателством пресвятыя богородицы благословеніем же преосвященного 

господина Иоасафа Кроковского митрополита Кіевского за ректорства богу 

пречестнаго господина феофана прокоповича звон сей справил благородній 

господин иван быкович войт кіевский». Перелито цей дзвін було в 1713 р. коштом 

бурмістра Мартина Сича. Був серед дзвонів Кирилівського монастиря й 

подарований Мазепою: «сей звон отит есть дозволенім братского кіевского коштом 

ясне велможности Его Милости пана Івана Мазепи гетмана… стараніем натот час 

честного ректора Іоасафа Кроковского року 1696 іюля 20» [47, арк. 11 зв.–16 зв.]. 

 

 

 

 

 



 403 

Додаток В.02.3. 

Печерськ 

 

У період Північної війни за особистим наказом Петра І вибудовувався шанець 

від Старокиєвського відділення до Печерського, що нарешті поєднав дві обороні 

секції. На цій лінії зайняли позицію гарнізонні польові війська. Армія генерала 

Шереметєва, що керував обороною України від можливої турецької навали, 

використовувала Київ як опорний пункт в тилу, що давав змогу взяти під контроль 

Подніпров’я (див. 4 підрозділ ІІІ розділу). Петро наказав використовувати стратегію 

активної оборони, а отже зміцнення фортеці знову відбувалося форсованими 

темпами. Оскільки конфлікт Росії з Портою привернув до себе увагу закордонних 

дипломатів, вже в 1712 р. французький генерал П. Дезальє в депеші до Парижу 

роздумував над тією роллю, яку Київ зміг би зіграти в майбутній війні: «…понеже 

царь владеет Киевом, в котором имеет свои магазины провизии и амуницию для 

следования». 

Станом на 1713 р. будівельні команди Шереметєва розгорнули навколо 

Печерська масштабне будівництво. Тепер лінія укріплень йшла від Печерська до 

Подолу уздовж ріки Либідь. Про темпи робіт київський генерал-губернатор Голіцин 

писав у цей час гетьману Скоропадському: «Да особливо прошу, прикажи при 

работниках, которых Ваше превосходительство по указу к городовому делу в 

Киевскую крепость прислать хотел, дабы присланы были немедленно, и при них бы 

было 1500 лошадей» [406, c. 73]. 

В архівних документах міститься інформація про те, що певні етапи ремонту 

фортеці тривали весь 1715 р. Полковим командиром, що завідував справами на 

місці, в той час був наближений Скоропадського осавул Стародубського полку 

Степан Нахимович [129, арк. 32]. Мотивували до роботи генерал-губернатора Києва 

і накази Петра. В тому ж 1715 р. цар нагадав, що потрібно якомога швидше 

завершити дещо затягнуті ремонтні роботи: «Повелено Киевскому губернатору 

князю Голицыну Печерскую крепость достроить, и некоторые фартеции Малой 

России вновь зделать, а иные поправить. А делать Великороссийскими и 
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Малороссийскими людми, о чем именно ему Киевскому губернатору в бытность его 

здесь приказано». Дублікат наказу було відразу вислано до гетьмана 

Скоропадського. Роботи було завершено остаточно в 1716 р. [159, арк. 1–2]. 

До складу Печерського містечка, окрім Лаври, входив Вознесенський 

монастир, п’ять приходських храмів (Параскеви П’ятниці, Феодосія Печерського та 

Воскресіння Господнього – в центрі містечка, Спаса на Берестові, Різдва Господня – 

далі на північ) з дворами. Точно невідомо, чи поглинуло Печерське містечко 

наприкінці XVII ст. слободу навколо Микільського монастиря. Щодо цих сіл ми 

знаємо, що в 1689 р. за наказом царів Петра та Івана та їх регента царівни Софії 

Києво-Микільський пустинний монастир з навколишньою слободою жалувався 

6 000 рублями на рік. Наказом Петра І за 1702 р. було затверджено один з перших 

російських переписів «за монастырскую над Днепром землю», звідки виплачувалося 

по 25 рублів (на жаль, не вказано, з якої саме одиниці), про що велися спеціальні 

справи в Київській губернській канцелярії. Також цар волів, щоб з монастирських 

сіл, окрім грошових поборів, збирали хлібні, що наводить на думку про місцеве 

господарство. Провіант звідси збирався на утримання драгунів та козаків-

компанійців [148, арк. 8]. Планування було суто функціональним, проте не 

настільки хаотичним на перший погляд, як на Подолі. Воно поєднувало дві системи 

– загальне радіально-концентричне на більшій частині території та порядкове – на 

південно-західній околиці, де переважала розміщена масивом житлова забудова. 

Основою планування слугували напрямки доріг. Від центральної площі було 

прокладено три широкі вулиці, орієнтовані на фортечні брами. Одна з них, «дорога 

на Киевские ворота», з одного боку фланкувалася кам’яним муром монастиря, а з 

другого – дерев’яною огорожею Вознесенського монастиря [409, с. 158]. Цій дорозі 

відповідає сучасна вулиця Мазепи. Друга дорога була ніби продовженням першої, 

вона вела уздовж муру в іншу сторону, залишаючи по праву руку церкви Феодосія 

Печерського та Параскеви П’ятниці – до Пя’тницьких воріт. Третя вулиця пролягала 

перпендикулярно попереднім. Вона вела з центральної площі до Васильківських 

воріт.  
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Під час Північної війни значно змінилося життя Печерського містечка, а 

також сіл та слобод, що оточували монастир, а тепер – фортецю. В 1706 р., коли тут 

розгорнулися потужні будівельні роботи, в результаті змін, внесених до ландшафту, 

загинули не тільки слободи, а й сади, що тягнулися мало не від Подолу: «Великое 

было людям воздыхание и плач, понеже дворы разметали, сады прекрасные 

вырубали, жильцам велено, где хотят, жить искать» [409, с. 228]. Можливо, ще до 

1706 р. (про укріплення Києва у цей період див 4 підрозділ ІІІ розділу) забудова 

підходила майже до мазепинських кріпосних стін. Хоча російська адміністрація під 

проводом канцлера Г. Головкіна обіцяла місцевим жителям грошові та земельні 

компенсації («из Малороссии… маетностей приличное число»), їх отримали не всі 

[142, арк. 35]. 

Більш того, сусідами місцевих жителів стали солдати, що заснували свою 

невеликі слободи всередині вже існуючих. Масове заселення навколо Печерського 

монастиря російських ратних людей розпочалося з 1711 р. Передусім, у 

«солдатських слободах» мешкали піхотні солдати та артилеристи. Їх двори 

розташовувалися у форштадті, безпосередньо навколо Лаври та біля Микільського 

Слупського монастиря, в той час як офіцери віддавали перевагу розселенню в 

середині фортечних мурів у гарнізонних квартирах. Солдат у цій частині Печерська 

мешкало дуже мало [142, арк. 39]. Унтер-офіцери використовували покоси, рибну 

ловлю та вирубання лісових угідь монастиря у власних інтересах, що викликало 

обурення попередніх мешканців Печерська [152, арк. 11]. 

На своїх дворах російські офіцери тримали коней, худобу та птицю, що за 

умов надмірної тісняви хоромної забудови створювало проблеми з санітарним 

станом: «от навозной нечистоты тягостной воздух». Великою була й небезпека 

займання. Вже в часи правління імператриці Катерини І, тобто в 1725 р., київські 

гарнізонні офіцери надіслали до Петербурга чолобитну з проханням дозволити 

подальшу розбудову слобод вшир з метою попередження пожеж та знаходження 

міць, де було б можливо утримувати худобу без докучання сусідам неприємними 

запахами зі стійл [142, арк. 39]. 
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В основному на Печерську будувалися полки Поросукова, Кошелева та 

Рудакова. На початку 1720-х рр. їх дворів було на монастирській землі понад 700. 

Втім виявити дійсну кількість солдатських садиб Печерський монастир не зміг, не 

дивлячись на відповідне розпорядження Петра І, «понеже тамо обретающиеся имен 

своих несказовают некоторые загрозами и бранью одворот своих одсылают и бить 

грозят». Але спроби не тільки порахувати двори російських військових, а й 

визначити, хто з них коли приїздив до Києва, монастир все ж не облишив [142, арк. 

4 зв.–6]. 

Виявилося, що більшість поселенців будувалися у відповідності з наказом 

генерал-губернатора Голіцина 1716 р. ставити двори не на орних землях, а на 

порожніх місцях. Переважна кількість дворів була збудована або куплена у 

попередніх власників у проміжку між 1717 та 1724 рр. [142, арк. 7–8 зв.]. 

Актуальною проблемою для Печерська, котрий розвивався активними 

темпами протягом 1710–1720-х рр., стало незаконне будівництво. І хоча боротися з 

нею почали фактично вже після смерті Петра І, наприкінці 1720-х новиною вона вже 

давно не була. Приїжджаючи до Києва, жителі Ніжинського, Полтавського, 

Чернігівського та інших полків займали чужі помешкання або ж зводили власні, 

порушуючи фортечне розпланування («…салдат Нежинского полку хату в окопе 

монастырском збудовал и двор себе заимел», «Василь Ватутин Нежинского полку 

подрогаткою хату построил, Андрей Салдат Нежинского полку подрогатками хату и 

город болшой заимел», «Алексей Фотеев огород в окопе монастырском занял 

собою») [142, арк. 65 зв.]. Траплялося й таке, що військові відбирали нерухомість у 

Печерського монастиря. Так, капрал Кухаров, збудувавши хату у селі Злодіївка, 

таємно присвоїв собі й другу, котра стояла у монастирському саду на Печерську і 

належала Лаврі. В результаті такої, не завжди санкціонованої владою, інтенсифікації 

забудови фортечних околиць житловими садибами, число садиб великоросійських 

людей у результаті Північної війни зросло до 895 [142, арк. 66]. 

З 1712 р. на Печерську почали з’являтися казенні корчми або «австерские 

домы». Вони розташовувалися на юридично монастирській землі, тому відразу 
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виникли суперечки з приводу того, кому має належати дохід з них [153, арк. 30]. 

Шинки орендувалися в час, коли на Печерську проводилися ярмарки [140, арк. 1–5]. 

У 1724 р. Петро І назвав фортецю Києва «регулярною и готовою». Тоді ж, 9 

грудня, з Сенату надійшов наказ «… оставить один сильный вал от межи которую 

делали от Печерской крепости до конца горы к Днепру, а прочее разорить» [31, арк. 

2 зв.]. 

З 1715 р. фіксується проживання на території Печерська старообрядців. У цей 

час їх дворів виявилося 380, і царська влада виказала київській губернаторській 

канцелярії претензію у зв’язку з невчасною фіксацією приросту населення та 

наказала дізнатися, звідки та яким чином «те дворы пришли». З 380 дворів збирали 

1014 рублів на рік, причому в переписних книгах виразно пояснено, що це означає – 

господарі дворів Лаврської слободи достатньо заможні, щоб витримувати таке 

тягло. За прикладом Стародубського полку, було наказано збирати тягло розміром 

1200 рублів з 350 дворів, часто повторювати перепис та встановлювати відповідний 

оклад на слободу. Для цього до Києва направили комісарів.  

Переписи в наступні роки велися за принципом вказання імен «с отцы», 

даних, з якого міста походять члени родини, в яких чинах перебувають або чим 

займаються, якого зразка православ’я притримуються – ніконіанського чи 

розкольницького. З джерел відомо, що першими, хто знітився через нові норми 

обкладення податками та звернувся до братії з проханнями якось вплинути на 

Петербург, були саме старообрядці. Звідси можна зробити припущення про те, що 

значна їх кількість проживала на території міста або не розголошуючи своєї 

належності до «старої віри», або ж прикидаючись ніконіанами.  

За переписом, датованим червнем 1717 р., число дворів становило вже 400, і з 

них збиралося 1250 рублів, 16 алтин, 4 гривні. При цьому вказувалося, що в 

слободах навколо є 527 дворів (можливо.ю маються на увазі села Берестове та те, 

що розкинулося навколо Микільського монастиря). Тут також окремо було виділено 

двори розкольників та просто ті, що «пришли из заграницы». У 1720 р., за іншим 

переписом, дворів було понад 500 (вказано, що 500 тільки міщанських), з яких 

чиншу зібрано по 4 рублі. Убогих при Лаврі мешкало 390 дворів, і з них брали 1 
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рубль. Звідси ж дізнаємося, що торгівців серед жителів Печерська було 62. Вони 

утримували на території району 34 лавки. 15 лавок належало власне Лаврі. Цей 

перепис, частина якого міститься у справі з конвоєм у вигляді переписки настоятеля 

Лаври Іоанікія з Голіциним про кошти, які надавав монастиреві гетьман Мазепа, 

судячи з усього, до старообрядців прямого відношення не має. Його спрямовано на 

відображення етнічної картини населення Печерська (згадуються греки, волохи, 

поляки, які зберігали свої товари для ярмарок у місцевих коморах), а частково – 

соціальних верств. Та найважливішим питанням, яке, судячи з усього, хвилювало 

адміністрацію, була торгівля. Саме тому наряду з частковим переписом населення у 

документі зустрічається перерахування міщанських та монастирських крамниць, 

шинків з цінами на їх оренду. Навіть іноземці згадуються в контексті їх 

торгівельних справ на щорічних ярмарках, що проводилися навколо Лаври в травні 

та серпні. Можна припустити, що перепис 1720 р. продовжує справу, котру було 

розпочато п’ятьма роками раніше саме у зв’язку масовим переселенням до України 

старовірів [140, арк. 1–5; 452, с. 101–104]. 

Видубицький монастир, територію котрого відділяв від земель Лаври ліс та яр 

Душегубиця, також розбудовувався наприкінці XVII – на початку XVIII ст. 1688 р. 

він втратив свого ігумена – отця Феодосія, котрий переїздив до Чернігова. 

Митрополит Гедеон волів взяти Видубицьку обитель під власне покровительство і 

розпочати там будівництво нових корпусів та келій. Царівна Софія Олексіївна, 

побіжно зацікавившись справами Видубицької обителі, особисто дозволила 

митрополиту побудувати на території монастиря нові кам’яні келії на випадок візиту 

«за неимением строителя», але в той же час заборонила брати з Видубичів побори на 

користь кафедри, тому що «обитель Выдубицкая старинная и никогда к Софийскому 

дому не лежала» [52, арк. 80 зв.–81 зв., 83 зв.]. 
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ДОДАТОК Г. ОБРАЗ КНЯЗЯ О. МЕНШИКОВА ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК 

 

Додаток Г.01.  

Сприйняття постаті О. Меншикова в Україні   

 

На сприйняття пам’яток, що так чи інакше стосуються діяльності 

О. Меншикова, безумовно, впливає одіозний образ цієї людини. І, хоча мова в 

даному розділі йде переважно про українські терени, частково те ж саме відноситься 

і до Росії. Причому образ Меншикова в історико-культурному контексті почав 

складатися у відповідному ключі ще за його життя: наприклад, загарбницька 

діяльність князя у зв’язку зі справами навколо Почепа з острахом міфологізувалася, 

починаючи з актуального для цих подій часу, тобто з 1720-х рр.  

Тож розглянемо основні особливості сприйняття особи Меншикова в Україні 

та Росії від часів його життя до сьогодення та співвіднесення цього явища з увагою 

до збереження пам’яток та дослідження ролі князя в історії та житті українських 

міських центрів.  

На відміну від російських та європейських реалій в Україні XVIII ст. був 

повністю відсутній характерний мотив низького походження Меншикова та нібито 

його інтимної близькості з Петром І, завдяки якій він зробив блискучу та стрімку 

кар’єру, а також так довго провадив свої протизаконні справи безкарно (див. 

додаток Г.02) [169, с. 9–33; 250, с. 236; 339, с. 121]. Певним та досить умовним 

виключенням з окресленої тенденції можна хіба що вважати риторику Феофана 

Прокоповича 1709–1710 рр. – у ряді своїх промов, адресованих Меншикову, він 

знаходив досить однозначні у сприйнятті сучасників і культурній парадигмі бароко, 

хоча і позитивно забарвлені паралелі між відносинами Петра і Меншикова й низки 

біблійних та античних героїв: «Аще бо кого монархи любят, не в суе любят... Иосиф 

у фараона, Давид у Иоанна, Ванеас у Давида, Ефестион у Александра – то ныне есть 

сей Александр у Петра... Аще бо любить главу, любить все тело: любить корень, 

любить ветви: любить основание, любить все здание» [197, с. 155]. Цікаво, що саме 
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з наведеними риторичними фігурами перегукується символічний ряд декору 

портретного бюсту з червоної сосни, що зберігається у Нью-Йоркському музеї 

Метрополітен і був 2000 р. атрибутований у якості раннього (до 1703 р.) зображення 

Меншикова [513, с. 161–177] (див. іл. Д.01.2). 

Не простежується на українському матеріалі й доволі типова для росіян деталь 

– ставлення до Меншикова з іронією як до вискочки з самих низів суспільства, що 

компенсує необізнаність та доволі посередні розумові здібності здирництвом та 

нахабністю. Місцевих любителів обговорити з товаришами політичні реалії, судячи 

з усього, мало цікавили сумнівні особливості сходження Меншикова до вершин 

влади та могутності. Натомість, у сприйнятті українців його образ набував дещо 

інфернальних рис, адже ім’я князя досить часто пов’язувалося з усілякою 

чортівнею, чорною магією тощо. Хоча деякі відтінки такого ставлення мали місце і 

на російському тлі: «…богатство де ево не от Бога от Сатаны и от кого де он богат, и 

тот де от Бога сокрушитца» (докладніше дану цитату див. у наступному додатку) 

[338, с. 32]. 

Особа Меншикова асоціювалася з нечистою силою й у козацьких 

старшинників. Так, подібна тема спливала на сторінках справи про суд над 

сотником Баклані Антипом Соколовським. Ще влітку 1712 р., коли у Почепі 

очікували на прибуття князя, між старостою Соболевським, котрий пізніше 

звинуватив Соколовського перед обличчям Меншикова (звідси і далі про цю справу 

– див. додаток Б.01) та самим сотником відбувся гучний конфлікт. Соболевський 

зібрав у своєму домі гостей, і на вечері пили спочатку за здоров’я Меншикова, а 

потім вже – за Скоропадського. Сотника такий порядок обурив, і він зробив 

Соболевському зауваження. У відповідь останній почав хвалитися, що Меншиков – 

його головний благодійник і тримає його у надзвичайній милості. Соколовський 

припустився різких слів: «У чорта ты был, от чорта ты сюда пришол, а може у того 

ж чорта и будешь, если за него душу ронишь, такого князя» або ж, згідно з 

показаннями свідків: «Где ты был и у какого чорта служил, то буди уверен, что до 

того ж чорта и пойдешь служить, до своего князя, где и был» [63, арк. 1–5]. 
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Соколовський прозоро натякав опонентові, що з його патроном не все так просто – 

він чи то має зв’язки з самим чортом, чи то являється нечистим.  

У зв’язку з подібними настроями варто згадати судову справу, оброблену та 

опубліковану в ХІХ ст. Г. Єсиповим та М. Семевським. Вона стосувалася Данила 

Афанасовича, попа з села Будищі на Полтавщині, котрий мав репутацію 

фанатичного прихильника Меншикова, а також резонансу навколо «видіння отця 

Порфирія». У справі згадано такі характерні деталі як портрет князя, куплений у 

Києві, котрий Данило Афанасович повісив у себе вдома, викликавши незадоволення 

дружини, Марії Леонтіївни, та її подруги, «торгової баби» Афросинії Наумівни.  

У цей час, тобто якраз під час ревізійної поїздки Меншикова Україною, 

розголосу набуло так зване «видіння отця Порфирія». В січні 1720 р. Порфирій, 

ієромонах Спаського монастиря в Новгороді-Сіверському, в релігійному видінні 

побачив типову барокову «конклюзію» – чоловічу відрубану голову в оточенні 

драгунських шабель та розірваних на шматки людських тіл. Жахнувшись, монах 

намалював своє видіння для братії прямо на стіні келії. Малюнок почали копіювати 

та розповсюджувати, а в народі заговорили, що «конклюзія» позначає розорення 

Батурина, і видіння монаха Порфирія прямо пов’язано з прибуттям Меншикова до 

Гетьманщини.  

З часом відголоски цих пліток дійшли до самого князя. Меншиков обурився і 

наказав арештувати Порфирія і монахів, котрим він повідав про своє видіння – їх 

доправили до Ніжина, де в той час перебував князь. Та Порфирій на той час вже 

набув певної популярності серед народу, тому Меншикова безуспішно намагалися 

задобрити через його свояченицю Варвару Михайлівну Арсеньєву. 3 і 4 квітня 

1720 р. Меншиков особисто допитував Порфирія та монахів того ж монастиря, 

Ієзекііля та Грицка. Браття ієромонаха відмовилися від показань і твердили, що 

нічого не знають, а сам Порфирій наполягав на правдивості своїх видінь. За 

вимогою Меншикова, під страхом смертної кари, він в чергове намалював 

«конклюзію», скріпивши її своїм підписом та додавши до решти копій, зібраних для 

суду.  
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Меншиков через кабінет-секретаря О. Макарова повідомив про ці події Петру 

І, а сам почав вимагати у Чернігівського владики Антонія, щоб Порфирія розстригли 

задля провадження над ним світського суду, а після відмови Антонія Порфирія було 

закуто в колодки та відправлено до Петербурга. На ієромонаха звернув увагу Петро 

І, наказавши П.А. Толстому продовжувати допити в Таємній канцелярії. Після 

перших питань Толстого Порфирія розстригли зі згоди Стефана Яворського, і під 

мирським іменем Потапа Матвеєва він поступив у розпорядження слідства. 

Єпископа Антонія також викликали до Петербурга, де він поніс покарання за 

відмову Римському князю.  

Тим часом одна з копій замальовки видіння потрапила до родини 

будищанського попа Данила Афанасовича. Дружина попа змалювала зображення з 

екземпляру ктитора Зубашенка, використавши для цього оборотну сторону портрету 

Меншикова, знятого зі стіни. І коли в січні 1721 р. в попівській родині святкували 

народження дитини, при цьому обговорюючи особу Меншикова, батько Данила 

Афанасовича серйозно посварився з сином. Перебравши горілки, він почав 

проголошувати про свою ненависть до князя, і, врешті-решт, спробував зірвати його 

портрет зі стіни, щоб порвати. Почалася бійка батька з сином, і присутній на 

святкуванні ктитор Зубашенко заступився за інтереси попа. Він дав нетверезу 

обіцянку забрати портрет собі, щоб зберегти його, і виконав її.  

27 лютого 1722 р. Меншиков дізнався про те, що Порфирія заслали до 

Соловків на довічне ув’язнення. Тоді ж до нього привели попа Данила: у Зубашенка 

в той час квартирували російські драгуни, котрі знайшли портрет свого 

безпосереднього начальника і побачили дивні замальовки на обороті. Це явище було 

пояснено з точки зору спроб навести на князя порчу, Зубашенка арештували і 

відправили до князя Трубецького на допит. Після допиту, де Зубашенко розповів 

про видіння Порфирія, Трубецькой передав його безпосередньо Меншикову. Як не 

дивно, князь не став карати фігурантів справи і відпустив їх. Єсипов вважав, що за 

них заступилася дружина Меншикова, Дарія Михайлівна [252, с. 285–306; 402; 403]. 

Вченими досліджувалися подібні плітки, що курсували щодо Меншикова і в 

Росії. Так, Є. Анісімов приводить документи, де фіксувалося твердження, що князь 
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зробив Петру «приворот» (разом з Катериною І «обвел кореньем»), а також про те, 

що Меншиков «мог узнавать мысли человека» [171, с. 8]. Єсипов приводив плітки 

про те, що Меншиков «околдовал царя» [250, с. 240]. 

Окрім демонізації образу, характерним для української суспільної думки 

відносно Меншикова було очікування опали всемогутнього фаворита, смакування 

подробиць його конфліктів з царем Петром. Базуючись на такого роду очікуваннях, 

вороги князя іноді домислювали те, чого в реальності не було і не могло бути. Задля 

ілюстрації в чергове звернемося до справи Антипа Соколовського.  

Жителі села Волуйця, виступивши проти сотника, серед іншого, показали, що, 

приїхавши до них, Соколовський «великими и нечестивыми словами понося его 

Высококняжескую светлость… И казав де что и сам Его Светлость де и за караулом 

лозы трет» [92, арк. 5]. Саме ця фраза, після порівняння могутності Меншикова з 

силою диявола, стала приводом для звинувачень Соколовського в образі княжої 

честі. На жаль, встановити значення виразу «лозы трет» не вдалося, проте, 

загальний контекст слів Соколовського залишається досить прозорим. Мова 

обвинуваченого про те, що князя було взято під караул недвозначно натякала на 

чергову сварку Меншикова з Петром через фінансові зловживання. З огляду на 

згадку імені монарха, цей пасаж був особливо небезпечним. 

До вже відомих нам звинувачень на адресу балканського сотника в одній 

чолобитній Гаврила Лукіна, Андрія Гудовича та Богдана Родіонова до Меншикова 

додавалися й інші, що доволі красномовно репрезентують загальні настрої 

українських підданих князя: «В прошлом 1722 году в енваре месяце будучи в 

Почепе Стародубского полку казак Герман Синяковский в квартире господина 

полковника Давыдова извещал ему полковнику при нас и при многих посторонних 

людех… поносил много как светлейшего князя: говорил именно что сын его 

светлости хуже последнего казака. И такими своими словами он фамилию его 

светлости обесчестил». Герман Синяковський, «цилюрник» з козаків, якщо вірити 

чолобитникам, «был скован и к бывшему гетману Скоропадскому за бесчестие его 

гетманское» (біографічну довідку про Синяковського (Синяка) – див. у додатку 

Б.03.5) [92, арк. 33]. При цьому зазначимо, що такого роду звинувачення в 
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безрідності є досить оригінальним та стоїть осторонь від заяв про диявольську 

магію князя. Характерні для російської суспільної думки розмови про темне 

походження Меншикова в Україні майже не велися – складається враження, що 

вони були не особливо цікаві народові.  

Поряд із цим особливо підкреслювалася протекція, котру надає Меншикову 

цар. Це нібито особливо ускладнювало процес боротьби з зазіханнями князя на 

козацькі землі. Так, козак Яків Білецький боявся їхати до Москви, щоб бити чолом 

Петру І, тому що чув від товаришів, що самодержець за скарги на свого улюбленця 

князя Меншикова ледве не особисто лупцює донощиків батогом та засилає до 

Сибіру (див. додаток Б.01) [20, арк. 344]. 

Аналогічним чином сприймали Меншикова його сучасники на території 

Польші та Литви. Одне з таких свідчень було зафіксовано наприкінці XVIII ст. у 

записках ігумена Ореста, що стосувалися історії Могильова. Городяни, що 

зустрічали князя під час одного з його візитів до міста у березні 1708 р., 

охарактеризували князя таким чином: «… тогда магистрастские члены, видя и 

слыша, что князь Меншиков человек был злой и на город Могилев немилостив, 

желая дарами склонить его к милости, ходили к нему с хлебом и солью, с пряным 

кореньем, с вином и сахаром, отвезли венгерского вина бочку и даровали большой 

сосуд хрустальный, в серебро оправленный, Гданской работы, стоющий 1000 

злотых». Як і під час української ревізії, Меншиков не задовольнився такими 

підношеннями і почав вимагати повного утримання для себе та свого почту від 

Магістрату та жителів міста «от мала до велика» (перелік того, що князь хотів 

отримати від міщан, займає в записці більше сторінки). У випадку, якщо хоча б один 

із заявлених видів продуктів не було надано, членів Магістрату хапали, ув’язнювали 

та катували. «Удивительно, – зазначав Орест. – Как город Могилев возмог снесть 

все вышепрописанные отягощения. Сей проклятый червяк, со двором своим 

квартируя в замке от 14 Марта до 19 Мая 1708 года, точил и подъедал город, ибо на 

содержание князя Меншикова значительная издержана сумма» [342, с. 314] 

Більш того, ігумен Орест фіксує уявлення міських мешканців про те, що 

Меншиков, не відчувши ніякої вдячності за розкішний прийом, вирішив знищити 
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Могильов, у якості формального приводу навівши вбивство могилівськими 

міщанами російських військових у 1661 р. Князь нібито всіляко намагався схилити 

до свого наміру царя і безсоромно повідомляв про це російських офіцерів на 

якомусь прийомі, де був присутній Б. Шереметєв, який почав його відмовляти. 

Нарешті, хтось з російських офіцерів, шокований жорстокістю та безглуздою 

мстивістю Меншикова, попередив про можливу розправу жителів Могильова [342, 

с. 314–315]. 

З цією легендою пов’язана ще одна. Вона розповідає про те, що Меншиков, 

проживаючи у Могильовському замку, любив ходити на службу до братської церкви 

(Богоявленського храму однойменного братського монастиря, нині зруйнованого). 

Одного разу, розмірковуючи на богослужінні про те, як би помститися жителям 

міста, упав у весь зріст на підлогу і втратив свідомість. Після цього випадку князь 

перестав ходити до Богоявленської церкви і відвідував задля присутності на 

щоденних службах Спаську (яка невдовзі після того згоріла дотла), а жителі міста 

однозначно пояснили цю історію заступництвом Богородиці, яка не дозволила 

«вирубити» Могильов. Даний епізод й досі вважається одним з трьох випадків, коли 

чудотворна ікона Божої Матері Братської врятувала місто від нещастя [342, с. 315].  

Дуже вплинули на відображення образу Меншикова в історичній науці та 

літературі думки невідомого автора «Історії Русів». Попри розмаїття численних 

версій, наразі прийнято вважати, що ця людина жила на рубежі XVIII–ХІХ ст. на 

Стародубщині [276, с. 12–13]. А отже, найближчі предки автора могли бути не 

тільки свідками, а й безпосередніми учасниками подій 1710–1720-х рр., пов’язаних з 

почепським межуванням.  

Як би там не було, саме на сторінках «Історії Русів» Меншиков постає у тому 

характерному зловісному світлі, в якому його сприймають на українських теренах й 

досі. Його вотчини на території Стародубщини було названо «хімічним 

Князівством», а Україна, за словами автора, «випила від злоби улюбленця цього 

найгіркішу чашу». Окрім Почепської справи князь звинувачується у безлічі нещасть 

українського козацтва, зокрема, у тому, що козаки були змушені брати участь у 

побудові Ладозького каналу та працювати в районах Сулака та Астрахані, де через 
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важкі умови та погане харчування вони помирали тисячами. Все це подається як 

жорстока помства злостивого царського фаворита гетьманові та старшині за те, що 

вони насмілилися звернутися до Петра І за допомогою у боротьбі проти 

загарбницької політики князя, і Меншикова було оштрафовано. Сам факт 

прив’язаності Петра до Меншикова автор пояснює «звичайним потуранням 

слабостям людським», згадуючи, що любов царя зародилася ще під час 

«пекарювання» майбутнього князя [276, с. 278–279]. Таким чином, «Історія Русів», 

серед іншого, подає один з найзнаменитіших міфів про минуле Меншикова, котрий 

наразі доцільно вважати безпідставним [184]. 

Характерно, що дії та роль в українській історії Меншикова в «Історії Русів» 

часто протиставляється образу Петра І (що можна вбачати і у деяких думках, які 

виражалися чолобитниками ще у першій половині XVIII ст.) Служіння цареві тут – 

не те саме, що примусове підданство князю (тут можна згадати, серед іншого, слова 

козака Федоса Парфісова про те, що він є слугою Його Величності, а не Римського 

князя, див. додаток Б.01) [107, арк. 35]. Більш того, цар сам знаходиться у певній 

залежності від свого улюбленця, навіть за значні порушення закону не карає його. 

Саме послухавши намовлянь фаворита, а не за власною злобою, цар ув’язнює Павла 

Полуботка і змушує його пророкувати собі смерть [276, с. 286–289]. 

Показовою в цьому контексті є відома легенда про астролябію князя 

Меншикова, початково також зафіксована в рядках «Історії Русів». Відомо, що князь 

сам брав участь у деяких подіях місцевого значення, особливо в тих випадках, коли 

вважав, що без його особистого втручання справу не буде завершено задовільно. 

Саме ці обставини наряду з надзвичайною пихою та агресивною поведінкою 

Меншикова настільки вразили місцеве населення, що стали основою для 

характерного фольклорного сюжету. 

За переказами, Меншиков прибув до України, взявши з собою особливу 

німецьку астролябію, котра мала таку могутність, що їй ніщо не могло противитися. 

Вважалося, що магніт, схований у цій астролябії, скеровують надприродні сили. За 

допомогою загадкового прибору, сутність застосування якого багато кому була 
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незрозумілою, Меншиков катував та вбивав тих, хто смів чинити спротив його 

експансивній політиці [276, с. 278; 480, с. 10]. 

Легенда про чарівну астролябію князя Меншикова, подана через призму 

«Історії Русів», виявилася дуже живучою. В 50-ті роки ХІХ ст. її обробив у своїй 

повісті «Капітанша» Т. Шевченко. Згадуються у тексті й інші почерпнуті з того само 

джерела яскраві подробиці: нібито на площі перед гетьманським палацом у Глухові 

Меншиков наказав встановити кам’яний стовп, де розмістили залізні спиці, на які 

погрожував нанизати гетьмана та старшину, якби хтось із них насмілився 

обмовитися про магічну силу астролябії цареві Петру [276, с. 279; 490, с. 335]. 

Цікаво, що всерйоз історію про астролябію сприймають і деякі сучасні дослідники. 

Наприклад, С. Кизімова вважає, що Меншиков дійсно залякав козаків тим, що 

переконав їх у божественній силі вимірювального прибору [286, с. 31]. 

Легенду про стовп з п’ятьма спицями Шевченко, очевидно, почерпнув з 

«Історії Русів», хоча не виключаємо, що в певних варіаціях вона дійсно могла 

побутувати в усній традиції. Історик О. Лазаревський у той же час зазначав, що у 

знайомих йому писемних документах жодних натяків на існування цього стовпа не 

було знайдено, не говорячи вже про місцеве пам’яткознавство [309, с. 289]. 

Та, можливо, дана стійка легенда все ж мала під собою певний грунт. Відомо, 

що саме на Брянщині, у Почепі, в 1725 р. розгорнулася гучна справа, пов’язана з 

самозванцем, який видавав себе за царевича Олексія Петровича, котрому вдалося 

вижити. Насправді «царевича» звали Олександр Семіков (Семков), і він був 

солдатом другого гренадерського полку, що квартирував у Почепі. Сам Семіков був 

сином пономаря та походив з сибірського містечка Погорільного. Потрапивши за 

службою до Почепщини, солдат чомусь вирішив переконати оточуючих в тому, що 

на справді він є царевичем Олексієм, котрому вдалося вижити [311, с. 143–146]. 

Мемуарист ХІХ ст. М. Брешков, нащадок почепського бурмістра В. Брешкова 

(документи також згадують серед слуг Меншикова шафаря Тимофія Брешкова), 

який обіймав свою посаду в часи Меншикова, додавав деякі подробиці до цієї 

справи [130, арк. 26 зв.]. Він писав про те, що Семіков прибув до села П’яний Ріг з 

кількома озброєними гренадерами та слугами, гарно вдягнений та готовий 
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переконувати мешканців села у тому, що він є насправді царевичем. Він 

стверджував, що «разсказывал о чудном своем избавлении, и что, будучи 

послушным сыном, бояся Бога и, не желая нанести во время царствования своего 

отца бедствия России, он скрывался до сего времени; но теперь, почитая себя 

законным наследником престола, едет в Москву принять царство своих предков» 

[194, с. 160–161]. За твердженнями автора записок, народ та козаки масово 

сходилися подивитися на самозванця, а той, у свою чергу, не шкодував ні грошей, ні 

вина задля привернення людей на свій бік.  

Про Семікова почув мглинський сотник Барановський (котрого Брешков 

назвав призначеним Меншиковим війтом П’яного Рогу) і негайно проголосив 

«слово і діло», написавши донос до Петербурга. Брешков описав його конфлікт з 

жителями П’яного Рогу: Барановський намагався переконати їх у самозванстві 

Семікова, та вони не йняли йому віри, і захотіли чи то вбити, чи то ув’язнити та 

видати самому «царевичу» на розправу. Ця обставина змусила його втекти до 

Почепа, де він звернувся за допомогою до коменданта Павлова та бурмістра Василя 

Брешкова, чию роль у покаранні самозванця мемуарист явно перебільшував. До того 

ж, в той час у Почепі перебував капітан Єпішков разом з солдатами, і його допомога 

сталася місцевим управлінцям у пригоді [436, с. 50]. Комендант разом з бурмістром 

нібито зібрали людей і відправилися до села, де поселився Семіков. Останній 

відмовився здаватися і під час напруженої розмови почав бити Павлова. Його 

наближені розпочали стрілянину. Виникла сутичка між прихильниками самозванця 

та представниками адміністрації Меншикова, і перемогли в ній прихильники князя, 

тому що їх було більше [194, с. 162]. 

Семікова та троє солдат, що підтримували його, арештували й вивезли до 

Глухова, а потім і до російської столиці на допит. При цьому, згідно з показаннями 

Єпішкова, під арешт потрапив і Барановський. Разом зі своїми опонентами він 

поїхав до суду, де його катували, у зв’язку з чим він «имел имел немалой страх и 

сокрушение» [436, с. 50]. Імператриця Катерина особисто пожалувала 

Барановського 18 дворами в селі Високому Мглинської сотні. Також є відомості про 
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те, що жителі Почепа, які підтримали Меншикова, також отримали нагороди [194, 

с. 163]. 

Після тривалих катувань його було страчено 22 листопада 1725 р. Про те, що 

це сталося за іменним наказом імператриці Катерини І, повідомляв почепського 

управителя князь Михайло Голіцин. Голову самозванця «в ящике» з печаткою 

Преображенського полку надіслали зі столиці до Охтирки, а вже звідти – до Почепа. 

Там котрийсь з поставлених Меншиковим управителів мав самостійно обрати 

«публичное место», де спершу розміщувалася голова. Далі, згідно з імператорським 

наказом та під особистим керівництвом управителя, на головному міському майдані 

звели кам’яного стовпа з залізною спицею, на яку насадили голову. До стовпа 

прибили жерстяну таблицю з перерахуванням «вин» страченого [299, с. 12; 312, с. 

144; 443, с. 181]. 

За записками Манштейна, котрий однак відносить ці події до 1738 р. та не 

називає імен, самозванцю вдалося переконати у своїй правдивості кількох солдат та 

селян та навіть одного священика. Манштейн перебільшив жорстокість покарання, 

зазначивши, що Семікова посадили на кіл, його спільників убили якось інакше, а 

село, де вони жили, стерли з лиця землі [312, с. 146; 471, с. 304–307]. 

«Історія Русів» мала надзвичайно великий вплив на подальші трансформації 

образу Меншикова в українській історичній науці та літературі. Завдяки цьому 

твору популяризувалася та набула цілком конкретних обрисів ще одна тематика, 

завдяки якій зловісна слава Меншикова остаточно закріпилася в очах українців. 

Мова йде про розорення Батурина 2 листопада 1708 р.  

Звичайно, вкрай негативно дану подію оцінили у колах політичних опонентів 

Петра І та на Заході ще за життя Меншикова. Про це вже згадувалося при розгляді 

історії з «видінням отця Порфирія» – даний сюжет свідчить про те, що про штурм 

гетьманської столиці пам’ятали й через 10 років після завершення шведської 

кампанії. Втім, і в наш час питання взяття гетьманської столиці російським 

корволантом залишається заполітизованим та дискусійним.  

Відразу після захоплення Батурина Європою розлетілися газети з такими 

заголовками: «Страшна різня», «Руїна України», «Жінки й діти на вістрях шабель». 
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Особливо негативно була налаштована французька преса. «Газет де Франс», «Парі 

де Франс», «Меркюр гісторік» та «Летре гісторік» повідомляли: «Ціла Україна 

купається в крові. Меншиков уживає засобів московського варварства» [352, с. 101]. 

Долучилася до поголосу й австрійська преса. Аналогічно висвітлювали цю подію і 

шведські очевидці, і письменник Даніель Дефо, що живо цікавився перебігом 

Північної війни. Сюди ж відносимо повідомлення англійських дипломатів Чарльза 

Вітворта та Філіпа Медоуза. Згадки про звірства Меншикова можна знайти і в 

козацькому літописанні (Лизогубівський, Чернігівський, Новгородський Третій 

літописи та багато інших) [352, с. 100]. 

Тож, як бачимо, криваву репутацію Меншиков мав і почасти підтверджував 

ще на початку своєї діяльності у відношенні України. Та це не були перші 

повідомлення про його жорстокий норов та навіть певний цинізм. Відомо, що під 

час процесів розслідування стрілецького повстання 1698 р. саме майбутній 

світлійший князь особливо відзначився, власноруч провадячи страти. З записів у 

щоденнику І. Корба, а також за свідоцтвами, поданими І. Желябужським, може 

скластися уявлення про те, що це могло приносити йому моральне задоволення. Так, 

за Корбом, під час шостої страти стрільців Петро змушував членів свого почту 

замінити катів, слідуючи власному прикладу. Не всі бояри справлялися з задачею, 

чого не можна сказати про Меншикова, котрий встиг виконати власні завдання і 

допомогти тим, хто так і не зміг відрубати голови «своїм» засудженим. У цей день 

він похвалявся, що зарубав 20 стрільців [293, с. 100]. 14 лютого 1699 р. цар Петро за 

підказкою Меншикова розважався тим, що рубав голови засудженим не сокирою, а 

дворучним мечем (за день ним було вбито 84 людини). Щодо попереднього дня 

Корб зазначив: «В тот же вечер многократно упомянутый мной Александр ездил в 

карете на все перекрестки города и часто показывал обнаженный меч, давая тем 

знать, с каким нетерпением ожидает он кровавой трагедии следующего дня» [293, с. 

124]. Желябужський, у свою чергу, описав випадок, коли Меншиков заради розваги 

стріляв у котрогось з очільників бунту, розіп’ятих на колесах [254, с. 125]. 

Звідси виходить, що сприйняття Меншикова як зловтішної та жорстокої 

людини зародилося у сучасників задовго до розорення Батурина. До того ж, 
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негативне ставлення до особи царського фаворита було сформовано в очах 

західноєвропейських дворів та оглядачів ще 1704–1708 рр., багато в чому завдяки 

памфлетам данцигського німця Мартина Нейгебауера. Будучи вчителем царевича 

Олексія Петровича, Нейгебауер чимось не догодив Меншикову, завдяки чому йому 

довелося покинути свою вигідну посаду. Переїздивши до Саксонії, в 1704 р. 

ображений німець випустив першу брошуру, в 1707 – другу, в 1708 – третю. Всі ці 

памфлети описували плачевне становище іноземців при російському царському 

дворі і, звісно, не обходили стороною особу головного улюбленця Петра І [356, с. 

64]. Перекручуючи прізвище Меншикова на Menschenkoth (нім. «людський кал»), 

памфлетист докладно висвітлив його просте походження, неграмотність, 

розбещеність та скандальний характер, не обійшовши увагою й те, що він надавав 

царю Петру «услуги, которые обычно предоставляют женщины» (докладніше див. 

наступний додаток) [278, с. 9–10, 31; 356, т. 1, с. 71, 88].  

У сучасній українській історичній науці одним з основних дослідників, чиє 

ставлення до особи Меншикова та його ролі у закабаленні України з боку 

російського імперіалізму, є С. Павленко. В його студіях та полемічних нарисах 

образ Меншикова як жорстокого ката, «хитрого царедворця, духовно доволі 

примітивної людини» займає значне місце [293, с. 102]. Формування такого підходу 

було, серед іншого, зумовлено культурними особливостями періоду каденції 

Президента України В. Ющенка (2005–2010 рр.) та нещодавньої нової хвилі 

патріотичного переосмислення вітчизняної історії у зв’язку з Революцією гідності, а 

також – у звязку з програмною діяльністю Українського Інституту національної 

пам’яті (з 2013 р. до сьогодення). Саме у перший з окреслених періодів вперше за 

довгий час піднялося питання про трактування так званої «Батуринської трагедії» в 

якості геноциду, котрий росіяни вчинили по відношенню до українського народу. 

Щодо художньої літератури, де дуже характерно окреслюється образ 

Меншикова очами українців, передусім, варто згадати містерію «Великий льох» 

Т. Шевченка, де князь не згадується прямо, однак, рушійною силою для однієї з 

ланок конфлікту є проведена ним військова операція з захоплення гетьманської 
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столиці Батурина. Слова про це автор вклав до монологу однієї з трьох ворон, що 

похваляються злом, заподіяним Україні:  

Аж злішаю, як згадаю...  

Батурин спалила  

Сулу в Ромні загатила 

Тілько старшинами  

Козацькими... а такими, 

Просто козаками, 

Фінляндію засіяла;  

Насипала бурта  

На Орелі... на Ладогу  

Так гурти за гуртом  

Виганяла та цареві  

Болота гатила.  

І славного Полуботка  

В тюрмі задушила.  

Отойді-то було свято!  

Аж пекло злякалось.  

Матер Божа у Ржавиці  

Вночі заридала [490, с. 314–328]. 

Знаковим та дуже виразним, хоч і далеким від історичних реалій часу, був 

також художній образ Меншикова в пенталогії Б. Лепкого «Мазепа». У даному творі 

Меншиков постає гарною, амбітною, хоча й не дуже розумною людиною, котра, 

втрапивши під вплив царя Петра, почала будувати свою кар’єру за допомогою 

хитрощів, кровопролиття та насильства.  

По-своєму переосмислив письменник і взаємодію між цим героєм та Петром І. 

У той час, як традиційним поглядом на неї був такий, згідно з яким саме у 

Меншикові вбачався «злий геній» царя, котрий підбивав його до багатьох 

жорстокостей у відношенні України. Натомість, у романі «Батурин» Меншиков, 
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слідуючи за царською волею, повністю деградує до звичного амплуа «ката 

України», в буквальному сенсі ходячи по коліно у крові.  

Та при цьому не розроблено теми його неграмотності – невігластво князя 

полягає у його показній поштивості, котра контрастує з аморальною натурою. Він 

постійно плазує та принижується перед царем, відображаючи усю «рабську» 

систему російського підданства, і зі своїми підлеглими поводиться аналогічним 

чином. Загалом Лепкий змалював росіян у дуже неприязному, майже карикатурному 

ключі [315].  

Вже заявлена концепція бачення особи О. Меншикова відобразилася і в 

українському кінематографі. Особливо показовим у цьому сенсі став скандально 

відомий останній фільм Ю. Ільєнка «Молитва за гетьмана Мазепу». У сцені, що 

алегорично інтерпретує Полтавську битву та її наслідки для України, режисер вклав 

до вуст українського гетьмана, зокрема, такі слова: «Тут сидітиме цар-переможець. 

А тут сидітиме кривава курва Меншиков».  

Завершуючи даний огляд, прорезюмуємо, що уявлення про постать 

О. Меншикова у сучасників та подальших поколінь у фольклорі, мемуаристиці, 

історичних записках та історіографії виявляються доволі одностайними та в 

основному повторюються навколо констатації набору одих і тих само рис.  
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Додаток Г.02 

Статус О. Меншикова у площині явища фаворитизму (за свідченнями 

сучасників) 

 

Займаючи особливе положення серед наближених Петра І, Меншиков 

протягом довгого часу був не тільки незмінним співробітником та помічником 

цареві, а й його близьким другом. Їх багато що пов’язувало – молоді роки, спільні 

труднощі державного та особистісного становлення і навіть конфлікти, що згодом 

набули в очах сучасників і найближчих нащадків майже анекдотичних рис.  

Часто у науковій та популярній літературі, а також у масовій культурі дещо 

недооцінюється роль Меншикова у приватному житті Петра І. За традицією, 

заснованою ще за часів виходу друком відомого роману Олексія Толстого, 

Олександр Данилович дещо поверхнево розглядається як лукавий та нечистий на 

руку помічник царя [429]. На жаль, саме такий образ Меншикова з часом відбився 

навіть на частині наукової літератури, вплинувши на розгляд такого неоднозначного 

аспекту проблеми як особисті відносини царя з його головним фаворитом.  

Іншою стороною цього явища можна вважати багаторічну направленість 

більшості досліджень виключно на політичну та військову діяльність Петра та 

Меншикова, з дотичним торканням їх приватного життя або ж з повним його 

ігноруванням у якості не надто важливої частини буття на тлі масштабних історико-

політичних та економічних зрушень. Деякі дослідники обмежилися лише класичним 

колом такого роду проблем, що включає доволі добре висвітлені нюанси сімейного 

життя обох, а також стосунки Петра з його дружинами та численними фаворитками, 

котрі однак майже ніколи не утримували своє положення надто довго.  

Останнім часом взаємини Петра І і князя Меншикова почали більш докладно 

розглядатися з позицій дослідження гендерної історії, і таким чином було 

поставлено питання можливого гомосексуального характеру їх зв’язку, спираючись 

на не надто розлогу історіографію і більш широку кількість джерел.  

Розгляд положення О. Меншикова при царському дворі з оглядом на 

характерний у тому числі для епохи абсолютизму в Європі інститут фаворитизму, на 
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нашу думку, є важливим для розуміння його дійсної ролі в тогочасному соціальному 

та політичному житті, а також житті Петра І зокрема. Наведена нижче інформація 

частково проливає світло на деякі причини довготривалої безкарної протизаконної 

діяльності князя і на його особливий, у своєму роді унікальний статус у межах 

російської владної верхівки.  

Одні з перших спроб торкнутися тематики бісексуальності Петра І були 

зроблені скандально відомим польським істориком К. Валішевським та через 

методологічно непрофесійні підходи вони так і залишилися в історичній науці 

прикладом того, що називають «копанням у брудній білизні» [198, с. 298–309]. Ряд 

російських учених ХІХ ст., стикаючись з деякими свідченнями сучасників у процесі 

дослідження джерельної бази, також були змушені згадати про можливість 

наявності сексуальних стосунків між Петром І та Меншиковим. Серед них – 

Г. Єсипов, котрий, приводячи деякі документи на цей рахунок, однак відкидав 

можливість їм довіряти25 [250, с. 236]. П. Пекарський, публікуючи фрагменти з 

літературної полеміки барона Г. Гюйссена з М. Нейгебауером, де містилися 

звинувачення Меншикова у содомії, дуже обережно оминав та зашифровував 

пропусками особливо експресивні вирази26 [356, с. 88]. Сучасні російські дослідники 

на зразок Н. Калязіної, притримуючись апологетичних поглядів на особу 

Меншикова, визнавали постійне курсування чуток про його зв'язок з царем та 

повністю їх заперечували, позначаючи як заздрісний наклеп. До того ж, Калязіна 

засудила розгляд подібних питань в рамках історичних досліджень взагалі27 [278, с. 

199–200]. Публікацією, яку різко засудила дослідниця, була книга Ю. Пірютко 

(видана під псевдонімом К. Ротіков) «Другой Петербург» де автор і дійсно висвітлив 

відповідні питання у вкрай ненауковому ключі, змішавши окремі факти з 

величезною кількістю власних, часом – дійсно безглуздих вигадок [392]. 

М. Павленко, розглянувши відгуки сучасників про особистість Петра І, відмітив, що 

                                                
25 «В народе носилась молва, что Петр любит и награждает беспримерно Меншикова в следствие 

противуестественной с ним связи. Мы не даем веры этой молве; но странно, что это нарекание приходило в народ от 

людей кружка Петровского».  
26 «Для занимающихся русскою историею XVIII столетия заметим, что эта брошюра в том отношении для них 

любопытна, что в ней едва ли не в первый раз печатно рассказано о печальной причине особенного благоволения в 

юности Петра к Меншикову».  
27 «Подобные инсинуации ожили в описаниях современных продвинутых авторов с патологическими отклонениями, 

живущих в «другом» Петербурге и изучающих историю через замочную скважину».  
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не розуміє, про який саме «ганебний порок», притаманний цареві, писав іспанський 

посол герцог де Ліріа28 [348, с. 388]. Однак Є. Анісімов йме віру тим само 

джерелам29 [169, с. 175; 170, с. 30], які свого часу відкинули Єсипов та Калязіна, а 

дослідник гендерної історії О. Мухін, вбачаючи сексуальну поведінку Петра 

девіантною, ввів до наукового обігу ряд нових джерел з цього питання [338, с. 32–

35; 339, с. 121–122]. Торкалися даного питання і західні дослідники. Так, Л. Хьюз 

присвятила відносинам Петра і Меншикова цілий розділ біографії Петра І [476, с. 

82–87].  

Між тим особисте життя Петра І складно розглядати з повним відривом від 

його реформаторської та державної діяльності і навпаки. Тож, визнаючи важливість 

місця, яке посідав Меншиков у цих двох вимірах, звернемося до свідоцтв сучасників 

щодо його неоднозначного положення поряд з царем, що вирішувало ступінь його 

впливу на Петра та стійкість позицій в умовах постійної придворної боротьби за 

владу.  

Цікаво, що наприкінці XVII – на початку XVIII ст. виникали не тільки 

російські джерела, в яких зверталася увага на особливе, дещо скандальне положення 

Меншикова поряд с царем, а й іноземні, причому такі, що початково не мали 

прямого стосунку до життя російського двору та ближнього оточення Петра І. Такі 

джерела багато в чому позбавлені упередженості, притаманної таким, що походили з 

кіл найближчого оточення царя, просякнутого взаємною ненавистю та 

суперництвом як владних вельмож, так і менш впливових осіб. Так, до найбільш 

ранніх з зафіксованих пліток про гомосексуальність стосунків царя та його фаворита 

відносимо справу капітана британського флоту Едварда Рігбі, опубліковану 

Р. Нортоном [515].  

Рігбі було звинувачено в антисоціальних вчинках у рамках діяльності 

англійської Спілки з реформування поведінки, створеної наприкінці 90-х рр. 

XVII ст. задля боротьби з аморальністю у британському суспільстві. Капітан вже 

                                                
28 «В отличие от прочих дипломатов, де Лириа обнаружил в царе и недостатки и даже пороки: он «любил вино с 

излишествами, женщин же любил слишком грубо, не говоря уже о другом постыдном пороке, о котором скромность 

заставляет меня умолчать». Что подразумевал де Лириа под «постыдным пороком», сказать трудно. Быть может, 

злопыхатели царя нашептали ему всякой всячины, быть может, имелось в виду изнасилование замужних дам, но, 

может быть, это просто выдумка самого де Лириа».  
29 «Петр любил Меншикова, делил с ним стол, вечную свою дорогу, трудности, и, как подозревали многие – постель». 
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мав проблеми, пов’язані з його схильностями, і раніше – поставав перед судом Олд 

Бейлі за гомосексуальне зґвалтування. Цього ж разу він потрапив до в’язниці за 

спробу спокусити лакея Вільяма Мінтона, котрий виявився агентом Спілки. Ця 

історія не стала б примітною, якби не зафіксовані у протоколі розмови Мінтона з 

Рігбі30. Останній, схиляючи Мінтона до близькості, намагався переконати його у 

тому, що для цього підходять не тільки жінки і використовував певну аргументацію. 

Так, серед іншого, було наведено приклади «знаменитостей» того часу, у тому числі 

й коронованих осіб. Протокол свідчить: «Рігбі стверджував, що французький король 

займався цим, і цар Московії зробив Олександра, теслю, принцем з тією ж метою, і 

підтвердив, що бачив царя Московії на морі скрізь шпарину, коли він злягався з 

принцем Олександром» 31. 

Стосовно короля Франції Людовіка XIV капітан, вочевидь, наплутав – мова, 

звісно, мала йти про його брата, герцога Філіпа Орлеанського, відомого своєю 

ексцентричною поведінкою та численними фаворитами далеко за межами Франції. 

Набагато цікавішим вбачаємо пасаж про російського царя Петра та його протеже – 

як мінімум тому, що Рігбі, вірогідно, й насправді міг бути з ними знайомий особисто 

[515].  

З часу, коли Петро покинув Англію, минуло всього півроку. Перебуваючи там 

взимку-навесні 1698 р., цар дійсно перезнайомився зі значною кількістю 

англійських флотських офіцерів, постійно приймав їх у себе [440, с. 96–97, 101]. За 

словами Р. Нортона, капітан Рігбі з 1695 р. впритул до свого арешту командував 40-

гарматним фрегатом «Дракон» і, напевне, відігравав роль у зустрічі та розвагах 

російського монарха. Таким чином, цілком можливо, що він міг спостерігати 

описану сцену чи на борту королівської яхти, яку займав Петро [440, с. 99], чи вже у 

Детфорді – передмісті Лондона, де цар зупинився з нечисельним почтом у 

заміському будинку історика Джона Івліна [440, с. 98; 515; 503, с. 16–40; 516, с. 365–

367]. 

                                                
30 Назва документу в оригіналі: «The report of the trial is in a collection of Miscellaneous Sheets in the British Library, 

shelfmark 515.l.2. (168), An Account of the Proceedings Against Capt. Edward Rigby, Old Bailey Sessions for 7 December 

1698». 
31 Переклад автора.  
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Примітною та дивною деталлю у коментарях публікатора є те, що Нортон 

вбачає сам факт перебування Меншикова в оточенні Петра І у період Великого 

Посольства ледь не проституцією [515]. Деякі ж неточності у тексті самого джерела 

на зразок титулу «принца», приписаного Меншикову капітаном, можна пояснити 

тим, що Рігбі заочно пов’язав явний фавор Олександра з гіпотетичним його титулом. 

Та загальна тенденція до зміцнення впливу Меншикова вже під час Великого 

Посольства була вірно помічена англійським очевидцем – адже після повернення з-

за кордону Меншиков став однією з центральних та найбільш скандальних фігур з 

оточення молодого царя. Саме у цей час про нього масово заговорили сучасники, і 

його ім’я потрапило до ряду важливих джерел.  

У 1698 р. відбулася, мабуть, одна з найвідоміших історій з позначених нами. 

Торгівельного «гостя», тобто купця Гаврила Романова було засуджено за 

несхвалення діяльності Петра І у напрямку створення Азовського флоту (коли було 

засновано так звані «кумпанства» задля фінансування побудови суден з кишень 

державних діячів та купецтва). До того ж, розмовляючи зі своїм знайомим, Фадеєм 

Золотарьовим, Романов торкнувся досить небезпечної на той час теми: «К 

Алексашке де Меншикову государева милость такова, что никому такова». 

Золотарьов відповів: «Уж то де молитва его о том к Богу, что он, государь, к нему 

милостив», на що Романов відказав у вже відомому нам дусі: «Тут де Бога и не 

было, черт де ево с ним снес, живет с ним блудно и держит его у себя на постеле, 

что жонку». Звісно, переслідуючи власні інтереси (він був винен купцеві гроші під 

заклад власного дому), Золотарьов доніс на Романова, і врешті-решт, той, 

розорившись, помер в ув’язненні [338, с. 32; 421]. Розглядаючи дану справу, ми не 

торкаємось усіх перипетій її протікання, адже її було неодноразово опубліковано та 

процитовано, починаючи з ХІХ ст.  

Надалі, у 1701 р., у Преображенському приказі розглядалася справа з 

обвинувачення капітана Василя Осмолова з полку Микити Козлова у тому, що він 

казав «непристойні слова». Обвинувач, чиє ім’я залишилося невідомим, приписав 

Осмолову такий виразний і навіть образний пасаж, сформульований у Москві щодо 

особистості Олександра Меншикова: «Он выслужился и чести добился жопою и 



 429 

временщик де он гузном своим, богатство де ево не от Бога от Сатаны и от кого де 

он богат, и тот де от Бога сокрушитца» [338, с. 32]. 

Через два роки в’язні тюрми у Вологді донесли на засланого солдата 

Преображенського приказу Івана Івановича Рокотова, ніби він кілька років тому 

розповів їм те, що чув від капітана Михайла Феоктістова: «Какой де он царь, он де 

не царь, самозванец, и живет с Алексашкою Меншиковым блудно, для того де ево и 

жалует». Потім виявилося, що і сам Рокотов говорив іншим в’язням у якості 

«самовидця»: «Как он Ивашко был под Азовым и в то число он Ивашко стоял на 

карауле у ево Государева шатра, и он де Государь ходя в одной сорочке ево 

Александра целует, и целовав опочивать с ним ляжет». Дружина Івана, Анна 

Рокотова, додала від себе: «Везде незачто он Государь Александра жалует, он де 

Государь и с царицею не живет» [338, с. 32].  

Наступним за часом виникнення свідоцтвом можна вважати фразу з допиту 

каптенармуса Преображенського полку Володимира Бояркінського, як і його 

попередники, обвинуваченого у «непристойних речах», сказаних у проміжку між 

1702 та 1705 рр. Єсипов указав на дату самої події – 1702 р., час перед поїздкою 

Петра І до Архангельська. Бояркінського було видано по «слову і ділу» його 

родичем, сержантом того ж полку Дедкавським. Військові мали розмову на тему, 

яка хвилювала багатьох у тогочасній Росії – що ж саме сприяло такому швидкому 

піднесенню Меншикова, що на той час вже був губернатором Шлісельбургу. 

Бояркінський сказав, що все це – ««за то, что царь живет с Александром 

Даниловичем блядно».  

Більш того, каптенармус мовив про Петра І, що він разом з Меншиковим 

«производят в Москве зажигательства». За такі слова його було заслано разом з 

родиною до Азову з розжалуванням до рядового. Не зважаючи на те, що 

Бояркінський так і не зізнався у своїх словах, Дедкавський продовжував 

звинувачувати його, і після третього катування помер у застінку [191, с. 190; 250, 

с. 236; 338, с. 32].  

У 1718 р. за надмірно хоробрі балачки поплатився прикажчик Олександра 

Кікіна Дуденков – він також розповів комусь із знайомих про те, що Петро І живе з 
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Меншиковим «блудно». Після доносу на першому ж допиті Дуденков визнав свою 

провину і ствердив: «Служил он прежде у Александра Кикина, и в прошлых годах, а 

в каком, подлинно сказать не помнит, в Санктпетербурге, в доме его Александра 

был царское величество, а при нем светлейший князь Александр Данилович 

Меншиков, да окольничий Кузьма Хрисанфов. И тот Кузьма, издеваясь над 

Дуденковым, говорил про блядское дело, и Александр Кикин говорил ему Кузьме, 

чтобы он Кузьма от него Дуденкова отошел и издеваться перестал. И он Кузьма ему 

Дуденкову указал на светлейшего князя и на него Кикина, таков ли он Дуденков цел 

как они, и указал на царское величество, означивая блядское дело, он-де их обоих». 

Не дивлячись на все сказане, випоровши батогом, Дуденкова відпустили [250, 

с. 236]. 

Тепер звернемося до деяких свідоцтв іноземців, що перебували на службі у 

царя Петра І або ж з дипломатичними місіями у Росії, і на свій лад фіксували ряд 

подій та власні спостереження, у тому числі стосовно феномену відносин царя з 

його фаворитами (так, рядки з записок герцога де Ліріа вже було процитовано). 

Звісно, до наукового обігу вже давно було введено значну кількість подібних 

джерел, кожне з яких так чи інакше висвітлювало персону Меншикова у його 

взаємодії з Петром (див. 2 підрозділ І розділу) та для подальшого цитування ми 

обираємо найбільш виразні та яскраві характеристики.  

В якості відображення означених чуток в офіційній літературній полеміці 

звернемо погляд на діяльність німця з Данцигу Мартина Нейгебауера, вихователя 

царевича Олексія Петровича. Вступивши до російської служби 1701 р., вже у 1704-

му він посварився з Меншиковим і був змушений повернутися додому, втративши 

місце. Все життя Нейгебауер тримав зло і образу і «віддячив» своєму ворогові, 

написавши ряд памфлетів, у яких було увічнено деякі положення відносно біографії 

Меншикова, що згодом стали ледь не хрестоматійними.  

У 1704 р. вигнанець видав у Саксонії кілька творів, спрямованих проти 

російського двору та експансивної політики Петра І. Основною темою брошур стали 

труднощі служби іноземців у Московщині, їх утиски та неприємності та особу 

Меншикова Нейгебауер не міг обійти стороною. Так, у першій брошурі «Послання 
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шляхетного німецького офіцера до одного вельможі про мерзенні вчинки москвитян 

щодо іноземних офіцерів»32 він повідомив про те, що Петро до напівсмерті побив 

польського дипломата барона Ланге за те, що він, спровокований Меншиковим, 

розпочав з ним сварку. Петро наказав доктору права, німцю на російській службі – 

Генріху фон Гюйссену написати відповідь з аргументованими запереченнями, цього 

ж часу розповсюдження нейгебауерівських памфлетів було заборонено у Саксонії та 

Прусії.  

Та видана 1707 р. нова брошура на 20 листах містила у собі ще більше випадів 

проти московитів. Гюйссена було названо царським пасквілянтом та брехуном, який 

користується милістю Петра тільки завдяки тому, що за нього замовила слівце 

котрась із коханок Меншикова. У 1708 р. вийшов друком ще один памфлет, цього 

разу – віршований, з красномовною назвою «На портрет його Людськогівняної 

світлості, або так званого спадкового володаря Інгерманландії»33. Тут Нейгебауер 

ще раз уточнив тонкощі стосунків Петра з Меншиковим, повідомивши, що про це 

він знає буквально з перших рук: йому розповів дехто F. v. G., який насмілився 

сказати про це Меншикову в обличчя (О. Мухін вважає, що мова може йти про 

Федора Головіна) [338, с. 32]. Тут само Нейгебауер назвав Меншикова міньйоном: 

«Тогда за Монс стал ухаживать прусский посланник и просил содействия миньона 

Меншенкота... Меншенкот обращался с ходатайством о том перед царем, а на деле 

так вооружил последнего против бедной Монс, что вскоре и она, и посланник, 

підверглись большой опасности. Почему Меншенкот поступил таким образом, то 

может догадаться всякий, пробывший в России лет двадцять…» [356, с. 78–104]. 

Полеміка ж Гюйссена, відкидаючи одне за другим всі твердження ображеного 

педагога, повністю ігнорувала звинувачення Меншикова у содомії. Чому – 

залишається лише припускати. Можливо, закиди Нейгебауера, на перший погляд 

образливі, не були такими вже й наклепами.  

Англійський посол, що перебував при російському дворі у час, коли війна зі 

Швецією була у розпалі, у своїй праці про життя у Московії, написаній близько 
                                                
32 У російському перекладі, наведеному П. Пекарським: «Послание знатного немецкого офицера к одному вельможе о 

гнусных поступках москвитян с чужестранными офицерами». 
33 У російському перекладі, наведеному П. Пекарським: «На портрет его Человечьедерьмовой светлости, или так 

называемого наследного владетеля Ингерманландии». 
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1710 р., також був не проти поміркувати про Меншикова у цілком визначеному 

напряму: «Кое-кто полагал, что близость царя и фаворита походила скорее на 

любовь, чем на дружбу, они часто ссорились и постоянно мирились, хотя любой из 

этих случаев мог оказаться фатальным, до чего порой бывало недалеко» [432]. 

Датський дипломат Юст Юль, у загальному описуючи особистість та 

положення Меншикова при дворі, додає цікаві та дещо двозначні подробиці 

відносно надзвичайної ревнивості Меншикова до уваги, котру цар приділяв іншим 

придворним: «Стремясь безраздельно обладать сердцем царя, князь Меншиков 

досадует и сердится на всякого, кому его величество оказывает какую-либо милость. 

Вот почему все его ненавидят и у него так мало или пожалуй вовсе нет друзей в 

России» [494].  

Як тут не згадати опис англійським послом Клавдієм Рондо життєвого шляху 

іншого царського фаворита, генерал-прокурора Павла Ягужинського, зроблений 

набагато пізніше, 1730 р. Рондо відмітив випадки, коли Петро спеціально 

розпалював ревнощі Меншикова під час сварок: «…Многие знаки увеличивающейся 

милости Царя34 весьма встревожили Князя Меньшикова и возбудили в нем большую 

зависть; он несколько раз старался погубить Ягужинского, но без успеха. Напротив, 

Царь, потеряв много своего прежнего благорасположения к Князю и заметив его 

происки, намеренно оскорблял его, беспрестанно оказывая новые милости 

Ягужинскому, которого, наконец, объявил своим любимцем». Самому 

Ягужинському та його кар’єрі Рондо надав таку характеристику: «Генерал 

Ягужинский – сын органиста лютеранской церкви в Москве. Всей своей карьерой он 

обязан своей красивой внешности. В молодости он, в качестве пажа, поступил на 

службу к великому канцлеру Головину, извращенные вкусы которого ни для кого не 

были тайной» [391].  

У даному випадку Рондо, вочевидь, плутає канцлера Г. Головкіна з адміралом 

Ф. Головіним (див. можливе посилання на нього у Нейгебауера вище). До речі, 

відносно самого Ягужинського Фрідріх Християн Вебер – брауншвейг-

                                                
34 По відношенню до Ягужинського.  
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люненбурзьский резидент у Росії у 1714–1721 рр., натякав на чутки аналогічного 

характеру [205]. 

Так, невідомий автор, що підписався іменем петровського офіцера 

французького походження Франца Вильбуа [322, с. 5–10] у своїх «Записках про 

російський двір», фантазійних та скандальних, за характером більше подібних до 

збірки анекдотів, так повідомляв про знайомство Петра з майбутнім князем: 

«...Меншиков, переодетый в чистое платье, показался царю достаточно приятным, 

чтобы сделать его камердинером и своим фаворитом в итальянском вкусе… 

Содомия считается на Руси столь незначительным преступлением, что закон не 

предусматривает никакого наказания виновных в этом. За это наказывают только в 

войсках, где виновных, застигнутых на месте преступления, прогоняют три раза 

сквозь палочный строй. Это наказание было установлено военным уставом, 

созданным Петром I, который, как и другие, не был лишен этого порока. Он был 

подвержен, если так можно выразиться, приступам любовной ярости, во время 

которых он не разбирал пола» [209].   

Окрім вже зазначеного вище, деякі уривки чуток про вподобання царя Петра 

курсували навіть через десятки років після його смерті. Повертаючись у зв’язку з 

цим до «розискних» справ, варто пригадати слова вже звично засудженого за 

«непристойні розмови» капітан-поручика Преображенського полку Григорія 

Тимирязева. На Різдво 1742 р. він розповідав солдату Івану Насонову про 

аморальність правлячих кіл. Перерахувавши любовні зв’язки імператриці Єлизавети 

Петрівни, преображенець згадав недобрим словом її батьків, на свій лад 

перекрутивши давні байки: «Да что де это, у нее и батюшка та был! Как де он еще 

не был женат на императрице Екатерине Алексеевне, то де был превеликой блудник, 

а когда де женился, то де, хотя к тому з женами блуд и не дерзал, однако ж де 

садомскому блуду был повинен...» [306, с. 439].  

Згадував про подібні пристрасті Петра і Франциско де Міранда, який начебто 

мав бесіду про це з секретарем Катерини ІІ Іваном Бецьким під час своєї поїздки до 

Росії у 1786–1787 рр.: «И каких ужасных вещей он мне только не порассказал о 

пьянстве и жестокости нашего великого Петра! Последний заставил императрицу 
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смотреть, как отрубают голову ее фавориту Монсу, чего она ему до смерти не могла 

простить. Принуждал окружающих пить водку, даже придворных дам, пока все не 

напивались... а тех, кто не хотел пить, обзывал мошенниками и бил палкой, невзирая 

на то, мужчины это или женщины. И когда он бывал в таком состоянии, а это 

случалось с ним почти ежедневно после обеда, то становился жестоким и, более 

того, начинал приставать к юношам, среди которых несколько раз оказывался и 

рассказчик, чудом спасшийся от этих домогательств». Примітно, що пасаж із 

записок де Міранди майже повністю повторює фразу, сформульовану у розповіді 

Псевдо-Вільбуа [209; 325, с. 439]. 
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V. ДОДАТОК Д. ІЛЮСТРАЦІЇ 

Додаток Д.01. Портрети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
1. Портрет О.Д. Меншикова. 1705 (?) р. Автор 

– Я. Беєрінг (?). Нарвський музей [357; 245, с. 

149–154].  

2. Бюст О.Д. Меншикова (?). До 1703 (?) р. 

Автор – Л. Зінглер (?). Нью-Йорк, музей 

Метрополітен [513, с. 161–177]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Мініатюрний портрет О.Д. Меншикова. Початок XVIII ст. (після 1703 р.). Автор – Г.С. 

Мусікійський (?). Санкт-Петербург, Державний Ермітаж [244, іл., с. 36]. 
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4. Портрет Петра І. Середина XVIII ст. Малюнок з альбому портретних вправ учнів Києво-

Печерської іконописної майстерні [255, с. 46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5. Портрет Б.П. Шереметєва. Автор – І. Нікітін.                 6. Портрет І.С. Мазепи. Автор –  

         1729 р. Державний Ермітаж [347, ілл].                             І. Бернігерот. 1706 (?) [290]. 
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7. Портрет Карла ХІІ. Початок XVIII ст. Автор – Д. фон Краффт. Місцезнаходження невідоме. 

Можливо, знаходиться у приватному зібранні.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Портрет принца Максиміліана Вюртемберзького. 1706 р. Автор – Й. Шварц. Місцезнаходження 

невідоме [504, с. 581].  
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Додаток Д.02. Писемні документи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Інтенціальний лист» О. Меншикова про захист військового товариша Я. Гречаного. Копія 

XVIII ст. [13, арк. 145] 



 439 

 

 

2. «Інтенціальний лист» О. Меншикова до гетьмана І. Скоропадського з приводу тяжби І. Гуда з І. 

Сулимою. Копія XVIII ст. [6, арк. 252]. 
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3. Записи про пожертви Успенському собору Києво-Печерської Лаври від князя О. Меншикова. З 

опису 1739 р. Оригінал [73, арк. 24 зв., 34 зв.]. 
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4. Записи про пожертви Успенському собору Києво-Печерської Лаври від князя О. Меншикова. З 

опису першої половини – середини ХІХ ст. Оригінал [70, арк. 107 зв., 112]. 

 

 

5. Автограф інженера Лямота де Шампі на листі до Петра І з проханням про виплату жалування 

для подорожі до Києва. 1700 р. Оригінал [60, арк. 6]. 
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Додаток Д.03. Карти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Карта Почепської межі. 1720-ті рр. (?) [14] 
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2.Карта Почепщини. 1740-і рр. Частина 1. [130, арк. 280 зв.]. 
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3.Карта Почепщини. 1740-і рр. Частина 2. Легенда [130, арк. 281]. 



 445 

Додаток Д.04. Музейні предмети  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Фелонь Меншикових-Долгоруких. 20-30 рр. XVIII ст. Фонди Омського державного історико-

краєзнавчого музею (ОМК 3210) [77; 340, с. 19]. 
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2. Підпис на підкладці фелоні. ХІХ ст. (?).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Орденська зірка з кавалерського одягу на звороті фелоні [77; 340, с. 19].  
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Додаток Д.05. Нерухомі пам’ятки  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3. Так званий «Будинок Петра І» (будинок Биковських-Танських). З архіву С.А. Таранушенка 

[52, арк. 1–4, фото]. 
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4, 5. Фортеця Вали у Почепі. Супутникові фото.  
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6. Фортеця Вали у Почепі. Мережева аерофотозйомка [397].  

 

7. План Верхнього Саду у Почепі.  

 

8. Сучасний вигляд паркової алеї [ 195].  
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