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Петро Кулаковський

ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО (1635–1648, 1651 рр.)

Творення воєводства на території Чернігово-Сіверщини, що входила до
складу Речі Посполитої, відбувалося протягом декількох років. Завершальний етап
припав на початок другої половини 1630-х рр., коли регіон став суб’єктом
центральних судів вищої юрисдикції, зокрема Коронного трибуналу в Любліні.
Початок цього процесу припав на 1633 р., коли відповідаючи на вимоги шляхти,
коронаційний сейм ухвалив рішення про створення Чернігівського повіту і наділив
його основними атрибутами шляхетського самоврядування [3, с. 381–382; 4,
с. 291]. Успішне для Речі Посполитої завершення Смоленської війни і звільнення з-
під московського контролю Новгород-Сіверського повіту відкрило можливість
поширити повітовий устрій і на цю частину Чернігово-Сіверщини. Це було
закріплено схваленням сеймом 1635 р. «Ординації Чернігівського воєводства» [3,
с. 410–411; 5, с. 65]. Вона встановлювала право для шляхти воєводства проводити
сеймики, обирати чотирьох послів на сейм, двох депутатів до Коронного
трибуналу, запроваджувала посаду воєводи, дозволяла роботу в Чернігові та
Новгороді-Сіверському ґродських і земських судових сесій, визначила місце
представників воєводства у сенаті і посольській ізбі — після колег з Парнавського
воєводства. Пізніше, у другій половині XVII ст., за місцевим воєводою було
закріплене 36-те місце в сенаті серед воєвод, а за каштеляном — 33-тє серед
більших каштелянів. Воєводству була надана хоругва червоного кольору з
двоголовим білим орлом в центрі. Орел увінчувався золотою короною. Подібного
відтінку також надавали кінцівкам ніг орла. Чернігівське воєводство з пункту
бачення територіально-адміністративного устрою Речі Посполитої відносилося до
українських воєводств (Київського, Волинського, Брацлавського), у зв’язку з чим
на його територію поширював свою дію Волинський статут — Другий Литовський
статут з відмінностями, спричиненими особливим статусом згаданих воєводств у
Речі Посполитій. Наслідком прикордонного положення воєводства стало
непоширення на нього принципу суміщення урядів чернігівського воєводи і
чернігівського старости в одних руках. Крім цього, за прикладом київського
воєводи, місцевий воєвода отримував титул ще й генерала, що дещо розширювало
його військово-адміністративні та поліційні повноваження. Воєводство фактично
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існувало до червня-липня 1648 р., коли на його території козаки встановили свою
юрисдикцію. Після укладення Білоцерківського перемир’я наприкінці вересня
1651 р. козаки, згідно з його умовами, мали залишити територію воєводства, а їх
місце зайняти королівська адміністрація й органи шляхетського самоврядування.
Лише наприкінці жовтня чернігівський полковник С. Пободайло під тиском
Б. Хмельницького згодився на передачу Чернігово-Сіверщини Річпосполитській
адміністрації. Фактично, королівські й шляхетські урядники повернулися до
виконання покладених на них функцій протягом середини листопада — початку
грудня 1651 р. Не затвердження Білоцерківської угоди сеймом у лютому 1652 р.
розв’язало гетьманові руки, а безчинства урядових військ і шляхетських
підрозділів навесні цього року в Чернігово-Сіверщині радикалізувало настрої
місцевого населення,  перемога ж під Батогом дозволила козакам відчути смак
колишніх і реальність нових перемог над супротивником. Як наслідок, наприкінці
травня Б. Хмельницький видав універсал про мобілізацію козаків за Дніпром і
доручив це Пободайлові.  Відновлення козацької юрисдикції в регіоні відбулося
практично без супротиву. Ще одна спроба керівництва Речі Посполитої повернути
воєводство до складу держави припадає на кінець 1663 — початок 1664 рр. Тоді
відбулася так звана «задніпровська» експедиція, очолювана особисто королем
Яном Казимиром.  Рухаючись переважно межиріччям Остра і Десни війська Речі
Посполитої дійшли до Новгорода-Сіверського і Глухова, де з’єднались з
литовськими підрозділами. Однак, ні Новгорода-Сіверського, ні Глухова їм взяти
не вдалося й вони змушені були відступити з території Чернігово-Сіверщини.
Після цього спроб відновити польсько-литовську юрисдикцію над регіоном не було
й воєводство існувало лише формально – призначалися урядники, обиралися на
«екзулянтських» (вигнанських) сеймиках, що відбувалися переважно у
Володимирі, посли на сейм і депутати на коронний трибунал. Так тривало аж до
останнього поділу Речі Посполитої у 1795 р.

Територію воєводство успадкувало від князівства, але новий статус
зумовлював чітке визначення кордонів, яке в повній мірі здійснене так і не було. В
результаті поетапного розмежування, здійсненого між Річчю Посполитою і
Московською державою протягом 1634–1647 рр., склався східний кордон
воєводства [6, с. 21–23]. Згідно з логікою діяльності міждержавних межових
комісій виділяються три ділянки цього кордону: путивльська, комарицька і
трубчевська. Перший крок з визначення путивльської ділянки кордону був
здійснений у жовтні 1634 р., коли сторони погодилися на проходження кордону від
злиття Великої і Сухої Клевені до р.  Єзуч.  Ця ділянка була розмежована у жовтні
1645 р., коли після укладення Варшавської угоди у вересні 1644 р. польська
сторона погодилася на передачу московській заклевенських населених пунктів,
натомість отримала приклевенські. Таким чином кордон став проходити майже
виключно течією Клевені. Тоді ж була визначена переважно змішана водно-
сухопутна лінія кордону від гирла Клевені до Прилуцької дороги, що тягнулася
вододілом Сейму і Сули. Останній фрагмент цієї ділянки кордону — від
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Путивльської дороги до Хорольських вершин — був визначений у липні 1647 р. [1,
118–121 зв.; 2, л. 1–13]. Це означало, що річпосполитська сторона поступилася
Недригайловом і Ольшаною, але добилася закріплення у своєму складі значно
більшої території серединного Посулля, яке оспорювалося московською стороною
під час переговорів.

Складно йшли переговори і щодо визначення комарицької ділянки кордону.
Каменем спотикання тут виступала Олешківська волость, яку московська сторона
вважала невід’ємною частиною належної цареві Комарицької волості. Перші
результати визначення кордону на цій ділянці були досягнуті у вересні 1638 р.,
коли сторонам вдалося розмежувати 70 верст кордону від злиття Сухої і Великої
Клевеней до Гоєнського болота, біля Івотки. Дипломатичним суперечкам щодо
належності Олешківської волості був покладений кінець лише з укладенням
Варшавської угоди. Згідно з її умовами польська сторона поступилася московській
цією волостю. Це відкрило шлях для делімітації всієї ділянки, що мало місце у
жовтні 1645  р.  Межування цього разу здійснювалося з півночі на південь,  була
визначена лінія кордону від річки Улиці до впадіння Сопича у Клевень.

Трохи раніше (у другій половині вересня 1645 р.) було здійснене межування
на трубчевській ділянці кордону. Трубчевська волость у 1619–1645 рр. входила до
складу Смоленського воєводства Речі Посполитої, але за умовами Варшавської
угоди передавалася Московській державі. Таким чином на цій ділянці межа
Чернігівського воєводства стала міждержавним кордоном. Визначена лінія кордону
на цій ділянці тягнулася від болота Розділець поблизу Судості на півночі, до місця
впадіння Малої Улиці до Улиці на півдні.

Необхідність чіткого встановлення кордону з Київським воєводством (з яким
Чернігівське воєводство межувало на півдні й заході), з огляду на визначення
судової та податкової юрисдикції, неодноразово підкреслювалася на сеймах, а
сейми 1638 і 1641 рр. створювали спеціальні комісії для вирішення цієї проблеми.
Розмежування таки мало місце, але без об’їзду і сипання кіпців, що викликало
незадоволення шляхти і невидання сеймової конституції щодо підтвердження його
результатів. Отже, розмежування фактично констатувало існуючу, складену у
1620–1630-х рр., межу між воєводствами. На сході кордон розпочинався вододілом
Сули й Хоролу, далі йшов течією Удаю, зрештою визначався адміністративними
межами Остерського і Любецького староств, належними до Київського воєводства.
Напередодні 1648 р. мали місце суттєві корективи цього кордону: Роменська
волость була передана до складу Київського, а містечко Козар з округою,навпаки, –
до складу Чернігівського воєводства.

Визначення північного кордону воєводства (з Великим князівством
Литовським) ніколи не було проведено [7, с. 51]. Лінія цього кордону значною
мірою визначалася природно-географічними особливостями прикордонної смуги та
історично складеними межами. Слабкий ступінь колонізації цієї смуги спричинив
відсутність суттєвих претензій з обох боків цього кордону і, відповідно, не сприяв
актуалізації питання здійснення делімітації. Спочатку кордон ішов притоками
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Снову і Смячу,  далі ж тягнувся далеко на північ,  створюючи на узбережжях
Судості клин, що за своїми природно-географічними та господарськими
особливостями тяжів більше до Стародубського повіту, ніж до Новгород-
Сіверського, до складу якого входив.

Воєводство поділялося на два повіти: Чернігівський і Новгород-Сіверський.
Межа між ними формувалася історично,  починаючи з доби Київської Русі.  Попри
вимоги місцевої шляхти щодо встановлення чіткої межі між повітами, це здійснено
не було. З огляду на це її можна реконструювати на основі фіксації в документах
приналежності населених пунктів до того чи іншого повіту. Відтак, рубіж між
повітами розпочинався течіями Ревни та її притоки Слоту, далі йшов течіями Убіді
і Сейму, зрештою від Сейму прямував на південний схід — до Прилуцької дороги.
Принагідно слід відзначити, що колонізаційна політика місцевих магнатів
корегувала цей рубіж, поширюючи на засновані у прирубіжній смузі населені
пункти вигідне своїм ініціаторам адміністративне підпорядкування.

Важливу роль в управлінні воєводством відігравали інституції шляхетського
самоуправління та королівської адміністрації. Серед них пріоритетне місце слід
відвести сеймику. Попри те, що політична активність місцевої шляхти почала
проявлятися ще на початку 1620-х рр., конституювання шляхетських з’їздів стало
можливим лише після поширення на Чернігово-Сіверщину повітового устрою.
Документально зафіксовано проведення у воєводстві 4 різновидів сеймику:
передсеймового, реляційного, депутатського і елекційного. На 13 передсеймових
сеймиках, що відбулися протягом 1635–1647 рр., ймовірно, у будівлі чернігівського
домініканського костелу, було обрано 52 посли на сейм і укладено 13 інструкцій
для них. Найчастіше воєводство на сеймах представляли Адам Кисіль, Єжи
Понентовський, Ян Лютомирський. Передсеймовий сеймик Чернігівського
воєводства був прореґалістським, тобто прокоролівським. Найбільший вплив на
його діяльність і рішення мали А. Кисіль, О. Пісочинський, М. Калиновський,
М. Потоцький. У багатьох питаннях сеймик рекомендував послам орієнтуватися на
позицію послів Волинського воєводства, таким чином вважаючи волинський
сеймик «преднейшим» (головнішим). На реляційному сеймику шляхта
заслуховувала звіти послів, що поверталися з сейму, і вирішувала питання, віддані
сеймом на розгляд «панів-братії». Тут також складали присяги призначені королем
на елекційні земські уряди шляхтичі. Термін скликання реляційного сеймика, що
визначався сеймом, коливався від 6 до 8 тижнів після завершення сейму.
Депутатський сеймик згідно з воєводською ординацією 1635  р.  був єдиним для
всього воєводства, але траплялися випадки, як у 1639 р., коли через неузгодженість
позицій він роздвоювався і депутатів на трибунал з повітів обирали окремо.
Депутатський сеймик здійснював також процедуру доведення шляхетства. На
елекційному сеймику шляхта обирала по чотири претенденти на звільнені виборні
земські уряди (підкоморія, судді, підсудка, писаря), з числа яких одного король
номінував на посаду. Таких сеймиків відбулося три у Чернігівському та сім у
Новгород-Сіверському повіті.
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Створення воєводства на Чернігово-Сіверщині відкрило шлях до виникнення
тут повноцінної земської ієрархії. На кінець 1635 р. була заповнена земська
ієрархія Чернігівського повіту, а на початок 1639 р. — Новгород-Сіверського
повіту. Порівняно з періодом Чернігівського князівства ієрархія регіону отримала
сенаторські посади та уряди ґродських старост. Крім цього, замість спільної
ієрархії повстали земські уряди, окремі для кожного з повітів. Найбільший вплив
на обсадження урядів Чернігівського повіту мав чернігівський підкоморій, а згодом
каштелян А. Кисіль. Його креатурами були Ф. Богушевич-Гулкович, С. Воронич,
М. Фірлей-Броневський, Ф. Криницький, Олександр і Матвій Киселі, Я. Война-
Оранський, М. Іваницький, М. Солтан, К. Криницький, а серед урядників
Новгород-Сіверського повіту — Миколай Кисіль та Я. Себестіанович. Причини
лобіювання А. Киселем цих осіб були різні: кревна спорідненість, сусідська
приязнь по Володимирському повіту Волинського воєводства, де вони мали
земельну власність, військові заслуги у збройних підрозділах під його
керівництвом, належність до православ’я. Найбільшим впливом на обсадження
урядів у Новгород-Сіверському повіті володів новгород-сіверський староста і
київський каштелян О. Пісочинський. За його протекції урядниками стали М.
Мелешко, Ян на Жорнищах і Ян на Куневі Пісочинські, Я.М. Янковський,
С. Речинський, К. Ростопча, М. Ґлоґовський, М. Ясликовський, С. Сипович,
Я. Ґорчинський, П. Харжевський, Я. Осинський. У просуванні даних кандидатур
О. Пісочинським визначальними були два фактори: кревна спорідненість і
військові заслуги у військах під його командою. Певним впливом на надання
урядів володіли також коронний гетьман С. Конецпольський, Мартин і Адам
Казановські, що мали значні земельні латифундії в регіоні, чернігівський воєвода
М. Калиновський і польний гетьман М. Потоцький. Система протекції згаданих
осіб діяла зі значними обмеженнями з боку королівської влади. Владислав IV Ваза,
не відмовляючи проханням впливових осіб, слідкував за дотриманням балансу сил,
а також переслідував мету зміцнення прореґалістських сил у регіоні.  Всього за
період від 1621 до 1648 р. на урядах Чернігово-Сіверщини перебувало 64 особи. З
ієрархії регіону вийшло 8 сенаторів. Близько половини ієрархії було православного
віровизнання. Зафіксовано 8 випадків подвійного обсадження, яке стосувалося
титулярних урядів – підстоліїв, стольників, ловчих, скарбників. 9 урядників не
мали маєтностей у регіоні, що було порушенням конституції 1613 р.

Система судочинства після впровадження воєводського устрою повністю
узгоджувалася з прийнятою в Речі Посполитій. Згідно з сеймовою конституцією
1633 р. засновувався земський суд у Чернігові, а за воєводською ординацією
1635 р. — у Новгороді-Сіверському. У Чернігові земські роки розпочиналися через
три тижні після католицьких свят — Трьох королів (6 січня), Трійці (на початку
літа) і Михайла (29 вересня), у Новгороді-Сіверському — через три тижні від
початку чернігівських. Згадані земські уряди розпочали свою діяльність лише на
початку 1637 р., коли були заповнені штати відповідних урядників — судді,
підсудка і писаря. Юрисдикція земських судів у воєводстві була обмеженою з
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огляду на ленний статус земельних володінь у регіоні. Крім цього, продовжував
діяти комісарський суд, який вирішував суперечки між шляхтою («обивателями»)
щодо земельних володінь, таким чином відбираючи у земських судів левову
частину справ. Комісарський суд засідав переважно у Чернігові. Він включав у
себе елекційних урядників одного або обох повітів, місцевих старост та найбільш
впливових інших урядників. На рішення комісарського суду, так само як і
земського, можна було апелювати до Коронного трибуналу і сеймового суду.
Персональний склад чернігівського земського суду в 1637–1647 рр. залишався
незмінним (С. Пянчинський – суддя, Я. Война-Оранський — підсудок, М. Солтан
— писар), а у новгород-сіверському відбулася одна зміна (А. Вишневський—суддя
до 1642 р., С. Речинський — підсудок, з 1643 р. суддя, П. Харжевський — підсудок
з 1647 р., К. Ростопча — писар). У штаті земських судів перебували підписки, а
також возні. Перші допомагали писарям оформляти документи та вносити їх копії
до земських книг, що велися писарями. На возних покладався обов’язок доставки
позовів до відповідачів.  Вони мали передати позови їм особисто в руки,  їх
урядникам або, хоча б, покласти на стіл у будинку відповідача чи, в крайньому
випадку, встромити у ворота його садиби.

Діяльність підкоморських судів у регіоні також суттєво обмежувалася
функціонуванням згаданого королівського комісарського суду, а з 1638 р.
спеціальною комісією, створеною за рішенням сейму для встановлення чітких меж
між королівщинами та ленними володіннями шляхти. До складу підкоморського
суду входили коморник, мірник, писар і копачі. Протягом 1633–1647 рр. обидва
підкоморські суди очолювали по дві особи: чернігівський — А. Кисіль (1633–
1641 рр.) і М. Фірлей-Броневський (з 1643 р.), новгород-сіверський – Щ. Вишель
(1635–1641 рр.) і Я. Пісочинський (з 1642 р.).

Найбільш дієвими судово-адміністративними інституціями у воєводстві були
ґродські суди, що вважалися інституціями королівської юрисдикції, але завдяки
регулярності діяльності й більшій ефективності щодо виконання рішень завоювали
авторитет у шляхти. Формально ці суди мали б розглядати переважно кримінальні
справи. На практиці ж ґродські суди вирішували справи і цивільного характеру. У
Чернігові ґродський суд розпочав діяти найпізніше — у першій половині 1635 р., а
в Новгороді-Сіверському — на початку 1636 р. Щорічно відбувалося по двоє-троє
рочків цих судів, а їх канцелярії діяли постійно. У середньому рочки тривали 2–3
тижні. Ці суди очолювалися старостами (у Чернігові — Мартин і Самуель
Калиновські, у Новгороді-Сіверському — Олександр і Ян Пісочинські),  що
призначали всіх його урядників і, насамперед, суддю і писаря. Старости не часто
особисто здійснювали керівництво судом, найчастіше їх заміщали судові
підстарости. До складу ґродського суду входили реґенти, старші підписки,
підписки. Обслуговували ґродські канцелярії ті ж возні, що й земські. Старости
формували персонал канцелярій зі своїх слуг, залучаючи досвідченні кадри з
канцелярій Правобережної України.
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Апеляційними інстанціями на рішення місцевих судів виступали щодо
шляхетських справ воєводства — Коронний трибунал у Любліні,  щодо
кримінальних справ та справ між старостами і шляхтою — асесорський і сеймовий
суди, стосовно зловживань збирачів податків — скарбовий трибунал у Радомі.
Підставою судочинства у регіоні залишалося «волинське право» — симбіоз норм
Литовських статутів та коронних конституцій.

З поширенням на регіон воєводського устрою він цілковито увійшов до
податкової системи Речі Посполитої. Основним податком, який збирали з
шляхетських підданих до Коронного скарбу, був подимний податок, що передбачав
оподаткування жилих будівель як в селах, так і в містах. За воєводський період на
Чернігово-Сіверщині його збирали сім разів. Підставою для його збору був
спочатку подимний реєстр населених пунктів регіону 1629 р., а з 1638 р. —
подимний реєстр, укладений тодішнім поборцею Миколаєм Солтаном. Реєстр
подавав занижене число димів і таким чином розмір подимного податку не
відповідав реальній податковій спроможності регіону. В цілому, з визначених
скарбом сум цього податку, Чернігівське воєводство у 1640-х рр. реально
сплачувало 80–90%, що було середньостатистичним показником для всієї Речі
Посполитої. Двічі на території воєводства (1637 і 1638 рр.) збирали чоповий
податок, яким обкладалося виготовлення спиртних напоїв та торгівля ними.
Оскільки королівські маєтності у Чернігівському воєводстві не були люстровані, то
їх держателі (старости) не сплачували ні кварти — четвертої, фактично п’ятої
частини їх прибутків, ні так званої нової кварти, яка мала платитися при їх зміні.
Неясною є ситуація зі сплатою єврейського поголівного;  найбільш ймовірно,  що
євреї, прибулі на Чернігово-Сіверщину, залишалися приписані до своїх кагалів і
через них сплачували поголівне. Відкриття у квітні 1644 р. митних пунктів у
Ромнах, Конотопі, Ніжині, Батурині і Чернігові дещо підвищило відсоток зібраних
у регіоні евекти (вивізного мита)  та індукти (ввізного мита).  Втім,  купці,  які не
звикли їх сплачувати у попередній період, всіляко намагалися уникнути цього
тягаря. Викликали роздратування ці «нові» податки і в шляхти, що неодноразово
через своїх послів на сейм вимагала їх скасування. Навіть представники
королівської адміністрації підозріло відносилися до встановлення митних пунктів і
допомагали своїм купцям їх оминати.

Оформлення регіону в воєводство вимагало перебудови місцевих церковних
структур. Місцеві католицькі осередки початково підпорядковувалися створеній у
1636 р. Смоленській дієцезії. За рішенням сейму 1638 р. територія Чернігівського
воєводства приєднувалася до Київської дієцезії, внаслідок чого межі між
дієцезіями накладалися на адміністративний кордон між Короною (польською
частиною Речі Посполитої) і Великим князівством Литовським. У 1630-х рр.
розширилося представництво католицьких орденів у регіоні. Сеймова конституція
1635 р. підтвердила фундації домініканців у Чернігові, Новгороді-Сіверському і
Ніжині. Тоді ж О. Пісочинський заснував єзуїтську колегію у Новгороді-
Сіверському. Його фундацію затвердили сеймові конституції 1638 і 1647 рр. Втім,
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католицтво у регіоні мало не надто сильні позиції. Головна причина цього полягала
у відсутності тут земельних володінь Київської дієцезії, що підкреслював у своїх
промовах на сеймах кінця 1630-х рр. київський біскуп О. Соколовський. Хистким
залишалося і становище унійної церкви. Чернігівська архімандрія залишилася у
підпорядкуванні смоленського архієпископа. Вірних було обмаль, земельні ресурси
архімандрії час від часу терпіли від шляхетських наїздів. Чернігівський
архімандрит К. Ставровецький не зміг навіть відбудувати центр архімандрії —
Єлецький монастир. Поступки православ’ю, здійснені Владиславом IV, продумана
політика П. Могили та її підтримка з боку місцевої православної шляхти, у першу
чергу А. Киселя, сприяли легалізації та посиленню православної церкви на
Чернігово-Сіверщині. Важливою подією стало відновлення православної
Чернігівської єпархії (фактичне у 1631 р., формальне у 1650 р.). У 1640-х рр. в
регіоні пожвавився монастирський рух: були засновані Батуринський
Крупницький, Максаківський Киселинський, Макошинський і Омбишський
монастирі. Таким чином православ’я взяло частковий реванш і напередодні 1648 р.
було наймасовішим віровизнанням на Чернігово-Сіверщині.

Таким чином, в процесі творення Чернігівського воєводства перемогла
українська модель воєводства — з відмінним правом, руською діловодною мовою.
Це свідчило, що настрої місцевої шляхетської спільноти були близькими до тих,
що побутували у Київському, Волинському і Брацлавському воєводствах, а сам
шляхетський соціум найбільше підживлювався з цих воєводств як ідейно, так і
кадрово. Для Варшави це не являло якоїсь суттєвої небезпеки. Країна, збудована на
принципах федералізму і регіоналізму, не вбачала в регіональних особливостях
свого ворога. Тим більше, що в тих же українських воєводствах йшов процес
наближення до устрою власне коронних воєводств. Цей процес уніфікації мав
поширитися, на думку центру, і на Чернігово-Сіверщину, а з часом успішно
завершитися. Історія не надала такого шансу — вибух козацької революції,
підготовлений перебігом стосунків уряду з козаками, принаймні з кінця XVI ст.,
поставив крапку на польському періоді Чернігово-Сіверщини.
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Сергій Леп’явко

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК

У 1648 р. спалахнула війна Богдана Хмельницького проти Польщі, головною
причиною якої став соціальний конфлікт між українським козацтвом і польською
владою. За короткий час Хмельницькому вдалося створити козацьку державу, яка
офіційно називалась Військом Запорозьким, а згодом дістала назву Гетьманщини.
Успіхи козацтва були викликані тим,  що воно отримало підтримку майже всіх
прошарків українського народу — селянства, міщанства, духовенства і навіть
значної частини шляхти.

Військові дії швидко досягли Чернігова. Чернігівські міщани перейшли на бік
козацтва і відкрили ворота, а через три тижні здалися шляхтичі і жовніри, які
засіли в замку. Це сталося в перші дні серпня 1648 р. Місто перейшло під козацьку
владу і стало центром козацького полку. Козацтво з’явилося на Сіверщині ще в
польську добу, однак його чисельність в регіоні, на відміну від київського
Придніпров’я, була незначною. Після початку війни розпочалось масове
покозачення жителів Сіверщини. Фактично протягом 1648–1649 рр., козаком міг
стати будь-хто, треба було лише визнати козацьку владу і брати участь у
військових діях.  Таких бажаючих було достатньо,  і з них були створені перші
козацькі формування.

Точна дата створення Чернігівського козацького полку невідома, однак можна
твердити, що влітку 1649 р. він уже існував. Імовірно, що спочатку виникла
Чернігівська сотня, яка потім увійшла до складу новоутвореного полку.

В Гетьманщині поділ на полки і сотні став основою не тільки військового, але
й адміністративно-територіального устрою. Воєводства польських часів були
ліквідовані, а їх замінили територіальні полки. Чернігів став центром полку, який
займав територію північної частини сучасної Чернігівської області. На південь від
нього існували Київський, Ніжинський та Прилуцький полки, а північніше —
Стародубський. Цікаво, що на території сучасної Чернігівської області були центри
чотирьох полків. Крім Чернігова, Прилук і Ніжина, центром полку (Київського)
був Козелець. Всього ж на Гетьманщині було спочатку понад 20, а потім


