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дарей и мультанских и даже сами князья Московские вступали с тими 
же в союз брачный...». Далі відомий історик спиняється на церковних 
зв’язках: «когда не было у нас в Галичи русских владык, ездило духо
венство наше на ставление в мультанскую землю»; згадує діяльність 
Григорія Цамблака, Петра Могили, будівництво Волоської церкви у 
Львові, підкреслюючи, що «братерский союз межи одноверными ру- 
сами и ромынами продолжался неразрывно до 18-го века», тобто до 
унії. Відзначивши всі ці давні зв’язки між Галичиною і Румунією,
А. С. Петрушевич висловлює сподівання на нову «счастливую будущ
ность» русів і румунів.

Все це дозволяє зробити висновок, що вчений протягом усієї своєї 
діяльності по-справжньому цікавився відносинами між Україною та 
Румунією, докладно вивчав їх, присвятивши цій темі кілька статей та 
уклавши молдавсько-руський зведений літопис, який відображує зв’яз
ки обох народів протягом століть. Безперечно, рукопис цього твору
А. С. Петрушевича — дуже цінний матеріал для українських, молдав
ських і румунських істориків. Тому слід докласти зусиль для його 
розшуків.

С. В. СЕМЧИНСЬКИЯ

РОЛЬ КИЄВА В РОЗГОРТАННІ ГАЙДАМАЦЬКОГО РУХУ 
В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Радянською історичною наукою переконливо доведено, що гайда
мацький рух був складовою частиною масової, загальнонародної бо
ротьби проти соціального, національного й релігійного гноблення. 
Гайдамаки були передовим загоном борців за свободу й незалежність 
рідного народу, відважними й сміливими месниками за кривди на
родні, носіями й продовжувачами славних традицій визвольної бороть
би XVI—XVII ст. Борці за торжество високих народних ідеалів, вони 
користувались широкою підтримкою всього населення України і, в 
першу чергу, Правобережжя, де цей рух зародився, розвинувся й пе
ретворився в грізну силу.

Київ — важливий центр України не міг стояти осторонь гайда
маччини, навпаки, він був у вирі подій, відіграючи організуючу роль. 
В історичній літературі поки що немає жодної праці, яка б детально 
розглядала роль Києва в гайдамацькому русі, хоч деякі історики при
нагідно торкались цієї теми (В. Антонович1, К. Гуслистий2).

Яка ж була соціальна база зародження гайдамаччини, її поши
рення й підтримки в Києві та його околицях?

Київ у першій половині XVIII ст. був значним політико-адміністра- 
тивним, культурним і економічним центром. Ділився він в цей час на 
три відокремлені одна від одної частини: Верхнє місто, Печерськ і 
Поділ. Поділ управлявся магістратом на основі магдебурзького пра
ва, Верхнє місто — властями Софійського й Михайлівського монасти
рів, а також частково військовою адміністрацією, Печерськ — генерал- 
губернатором через губернську канцелярію і частково властями л ав
ри 3. Відсутність єдиного управління ставила Київ в особливе стано

1 Архив Юго-Западной России, ч. З, т. З, стор. 32—33.
2 К. Г у с л и с т и й .  Коліївщина, К-, 1947, стор. 11.
3 Історія Києва, т. 1, стор. 221—222.
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вище. Боротьба магістрату з козацтвом, що жило на П одолі4, і з спро
бами гетьмана підпорядкувати магістрат своїй владі, сутички з гу
бернською канцелярією породжували напружену обстановку, незгоди, 
незадоволення. Оскільки магістрат був на Подолі, тому саме цей 
район міста стає центром незгод і смут.

На Подолі — найгустіше заселеній частині міста, мешкало в ос
новному все ремісниче населення, а також верстви, зайняті оптовою 
і роздрібною торгівлею 5. У місті, зокрема на Подолі, внаслідок над
звичайної бідності і антисанітарних умов часто спалахували різні хво
роби, еп ідем ії6. Велике лихо жителям Києва принесла морова язва 
1710— 1711 рр. Злигодні населення посилились в зв’язку з пожежею 
1718 р., яка завдала величезної шкоди Подолу, майже повністю зни
щивши його будівлі. Внаслідок експлуатації міських властей тяжким 
було становище і жителів сіл, розташованих на території сучасного 
Києва. Мешканці сіл Пріорки, Сирець і Кореневище «допомагали» ве
сти хутірне господарство київським війтам, які часто знущались над 
ними. Один з них, Сичевський, що був війтом у 1754— 1766 рр., за 
свідченням магістратських урядників, вимагав панщини від цих селян 
«с принуждением, граблением и побоями»7. Ж ителі Свято-Озерської 
слобідки, а також селищ Звіринець, Ямки, що належали лаврі, зовсім 
не мали орної і сінокосної землі, а панщину відбували по 4 дні на 
тиждень та ще й платили з кожної хати по 1 крб. 2 коп. податку.

Незадоволення трудових мас міста часто виливалось у відкриті 
повстання. У 1748 р. на подільських околицях з ’явились повстанські 
загони бідноти. Дві команди солдат, направлені проти них, були роз
биті. Міські власті з трудом придушили повстання8. Тому й не див
но, що серед гайдамаків зустрічаються київські жителі або в Києві, 
зокрема на Подолі,— гайдамаки.

Великими були володіння монастирів, особливо Києво-Софійсько- 
го і Києво-Печерського. Київські монастирі, що мали 20 448 підданих9, 
жорстоко експлуатували селян-кріпаків. Часті втечі селян з монастир
ських володінь — яскраве підтвердження цьому. Вони тікали не лише 
на Запоріж ж я чи Лівобережжя, але й на Правобережжя, що перебу
вало в складі Польщі. В одному з численних реєстрів втікачів від 
1727 р.10 дається перелік «бежавших из Российской империи в Поль
скую область в разные места и под разные владельцы Киевского вое
водства». Багато підданих київського Петропавлівського монастиря 
жили в Ясногродці, Лишні та інших близьких до них селах. Не менше 
селян-втікачів було й з інших монастирів, як уже відзначалось вище. 
Тільки з одного Василькова, що належав лаврі, в 1715— 1752 рр. пі
шло 468 селянських сімей. Протест проти знущань доходив до того, 
що в 1748 р. селяни з с. Колодезек під час повстання вбили управ
ляючого ієромонаха Мигалевича и .

Монастирські піддані терпіли від частих нападів польської шлях
ти. Так, 25 серпня 1752 р. управитель князя Яблоновського «білоцер
ківський полковник» Рахлинський вчинив напад на володіння Софій

4 А. А н д р и е в с к и й .  Киевские смуты средины прошлого столетия. Журн. 
«Киевская старина», 1886, № 12.

5 История Киева, т. 1, стор. 202—203, 207.
6 Д. I. М и ш к о. Київ, К-, 1954, стор. 68.

7 А. А н д р и е в с к и й .  Войтовство Ивана Сычевского в Киеве, (1754— 1766), 
журн. «Киевская старина», 1891, № 4, стор. 15.

8 Історія Києва, т. 1, стор. 224.
9 Т а м ж е , стор. 230.
10 ЦДІА УРСР, ф. 6, оп. 1, од. зб. 4, арк. 217—218.
11 П. Я. С т е п а н о в .  Про Києво-Печерську лавру, К., 1960, стор. 8.



Замітки 91

ського монастиря біля Черняхівського форпосту. Грабіжники спалили 
три стіжки сіна і кілька кіп вівса, «...протчий яровой хлеб, якто про
со, гречку лошедми вытолочили», але цим не обмежились. Вони лавр
ських підданих — «голосеевских жителей усилным образом захватя 
в Полшу с собою увезли, которые едва оттоль бегом спасли живот 
свой» 12. Такі наїзди були непоодинокими. Тому ненависть мешканців 
навколишніх сіл особливо посилювалась. Польська шляхта чинила по
стійні напади на київських купців та чумаків, переслідувала та грабу
вала міщан і монастирських селян, що приїжджали в Польщу до ро
дичів 13.

Питання про церкву і гайдамацький рух заслуговує окремого .роз
гляду. Православне духовенство вороже ставилось до гайдамаччини і 
тим більше не сприяло їй, як вважав В. Антонович. Яскравим підтвер
дженням такого висновку служать суворі розпорядження властей Киє- 
во-Печерської лаври своєму економу та управителям поступати з гай
дамаками «по силе состоявшихся об оных злодеях неоднократных 
ея императорского величества указов» 14 та відоме звернення Мелхі- 
седека Значко-Яворського до православного населення: «Больше тер
пели, еще потерпете. Ховайтеся, утекайте, а до гайдамак не приста
вайте. Наше дело судом доходить да териением. Лучше безвинно по- 
страдати, нежели виноватым жити». Правда, ми маємо ряд відомо
стей про те, що окремі представники духовенства підтримували певні 
зв’язки з гайдамаками. Так, в 1737 та 1750 рр. городничий Мотови- 
лівського ключа отець Арсеній переховував гайдамацький загін Л аза 
ря Таранця, який чинив напади на село Чорногородку 15; відомий гай
дамацький ватажок Іван Подоляка споряджався в Києві для походу 
на польські землі отцем Д ем ’яном 16.

Активну участь у гайдамаччині в Києві та навколишніх селах 
брало тільки трудяще населення — подільська біднота і селяни-крі- 
паки монастирських володінь та окремі представники нижчого духо
венства.

Перший гайдамацький загін у Києві, про який збереглися дані, 
було сформовано в 1713 р. Шляхтич Михайло Янковський після від
відання свого дядька на Поліссі (в с. Карпилівці) прибув до Києва 17. 
Тут зібралась група з 15 чоловік, яка рушила до київського воєводи з 
наміром поступити до нього на службу. Під Васильковом від цієї 
групи відділилось «п’ять коней», а решта продовжувала подорож. Ж о
ден з тих, хто залишився, не попав на службу. Незабаром група пе
ретворилась на летучий гайдамацький загін. Біля Фастова гайдамаки 
забирають у купців тринадцять коней. Потім вони вирушають до Не- 
мирова. Одного дня Табаненко, який очолив загін, зібравши «більше 
людей», поїхав разом з гайдамаками до Рашкова, де губернатор не 
захотів пропустити їх через Дністер. Після цього загін розпався.

Із зростанням кількості гайдамацьких загонів посилюється їх ав
торитет. Селяни польських земель починають вважати їх своїми за 
хисниками від панської сваволі. 14 лютого 1722 р. шляхтич Лаврентій 
Камінський скаржився на війта і громаду містечка Радомишля за те, 
що вони не захотіли видати кріпаків Камінського, які втекли з села 
Малівщини, пограбувавши свого пана. Один з них, Трохим, заявив:

12 ЦДІА УРСР, ф. 6, оп. 1, од. зб. 4, арк. 20—21, 28.
13 Т а м  ж е , арк. 1, од. зб. 1, арк. 100— 101.
14 Т а м ж е, ф. 128, оп. 1, од. зб. 92, арк. 8.
15 • АЮЗР, ч. З, т. З, стор. 371; ЦДІА УРСР, ф. 6, оп. 1, од. зб. 1, арк. 42.
16 Т а м ж е, т. 8, стор. 525.
17 Т а м ж е, т. З, стор. 20.
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«Коли пан хоче, то нехай мене в монахів у Білогородці за Ірпенем 
шукає, але поки він мене там знайде, то я його з козаками знайду 
ш видш е»18. Козаками Трохим, безперечно, називає гайдамаків, які, 
на його думку, не можуть відмовити в допомозі скривдженому се
лянинові.

У січні 1733 р. в Києві на Подолі збирається загін у скла
ді Н азара Яковлева, Давида Лищенка, Степана Савченка, Юхима 
Мартиненка й Андрія Юрченка і прямує в село М отовилівку19. Тут 
до них приєднуються Мартин Ткаченко, Микита Култенко, Іван Ілля- 
шенко, Нечипір і Федір Вересові й Петро Таран. Гайдамаки вируша
ють в с. Снітинку (недалеко від Фастова) і чинять напад на корчму. 
У 1742 р. російський підданий Харитон Коняхін, сформувавши неве
личкий загін на Подолі, повів його у польські володіння. Обминувши 
російські караули, гайдамаки переправилися через Ірпінь і напали у 
селі Новосілках на маєток пані Виговської20.

Кількість гайдамацьких загонів, що організовуються в Києві та 
його околицях, особливо зростає в кінці 40-х років. У посланні до на
місника Києво-Печерської лаври генерал-губернатор Леонтьев 4 лип
ня 1748 р. писав, що «около Киева и за Днепром в малороссийских 
так и в Польше в разных местах весьма многие и неслыханные ока
зались разбои»21. У 1750 р. шляхтичі Київського воеводства відпра
вили депутатів до короля зі скаргою на часті напади гайдамаків на 
воєводство. В інструкції депутатів, між іншим, говорилось, що «сва
вільні люди з Січі, з Гарду, з Києва і монастирів, які знаходяться коло 
нього», спустошують «святині божі» і проливають кров свящ еників22. 
Регіментар Ожга в цьому році пише про перехід через Дніпро в поль
ські володіння величезного загону, що нараховував тисячу чоловік. 
Про гайдамаків, «которые якобы вышед ис Киева всего дватцать два 
человека, в полской стороне грабили, мучили и жгли невинных лю
дей», читаємо в посланні київського генерал-губернатора Леонтьева 
гетьману Розумовському в травні 1752 р.23 У справі про напад на 
шляхтича Ж уравльовича в м. Демидові знаходимо відомості і про 
кількісний склад цих загонів, і про їх озброєння24. У листопаді 1752р. 
гайдамаки з’являються навіть поблизу Києво-Печерської л авр и 25.

Кількість гайдамацьких загонів, що формувались в Києві і діяли 
на півночі Київщини, зростала з кожним роком, активізувались їх ви
ступи. У жовтні 1754 р. київський генерал-губернатор змушений був 
наказати властям лаври, щоб вони дали вказівку жителям по Василь
ківському і трипільському шляхах «в лесных местах росщистить на 
пять сажен, дабы едущим по тем трактам людем от оных злодеев гай
дамаков нападения быть не могло» 26. І коронний гетьман Адам Микола 
Сенявський розпорядився в цьому році організувати прикордонну вар
ту в околицях Києва 27. Але гайдамаки продовжували свою діяльність. 
13 лютого 1755 р. біля с. Пирогово, що під Києвом, на дружину ко
лишнього протопопа Миколи Величковського напали три гайдамаки, 
у серпні 1755 р. Васильківських жителів, які їхали з Києва додому, в

18 АЮЗР, ч. З, т. З, стор. 26.
19 ДПБ АН УРСР, Відділ рукописів, 11, № 1842.
20 АЮЗР, ч. З, т. З, стор. 382.
21 ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, од. зб. 92, арк. 1.
22 АЮЗР, ч. З, т. З, стор. 444.
23 ЦДІА УРСР, ф. 51, оп. 1, од. зб. 739, арк. 2.
84 Исторические материалы, вып. V, 1883, стор. 46.
25 ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. І, од. зб. 92, арк. 19.
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урочищі Оріховатці перестріли «великороссийского народа семь чело
век». У серпні 1756 р. підполковник Лохвяндев з Васильківського фор
посту повідомляв, що «неподалеку от Плесецкого и близ Черногород- 
ки с польской стороны от полской погони несколько гайдамак в рос
сийскую сторону бежали» 28.

Як свідчать документа, київська гайдамаччина була складовою 
частиною всього гайдамацького руху. їй  притаманні ті ж  риси й зако
номірності, що й всій гайдамаччині. Загони, що виникали, діяли хоч 
і недовгий час, але користувались загальною підтримкою населення. 
Боролися вони проти панів, орендарів, губернаторів, корчмарів — всіх 
визискувачів. Отже, Київ, який був економічним і культурним цент
ром на Україні у XVIII ст., продовжував відігравати важливу роль у 
визвольному русі українського народу.

В. М. КУЛАКОВСЬКИМ

28 ЦДІА УРСР, ф. 128, оп. 1, од. зб. 92, арк. 42, 45, 48, 51.

АСТРАХАНСЬКА ГРОМАДА УКРАЇНЦІВ У XVIII ст.

Українці на Поволжі оселилися в XVII ст. Це були в основному 
військові люди. Пізніше стали осідати на поволзьких землях хлібо
роби і чумаки, які засновували тут слободи та хутори.

У XVIII ст. на Поволжі з ’явились українці-заробітчани. їх  припи
сували громадами до міст Саратова, Камишина, Чорного Яру, К рас
ного Яру, Єнотаєвська, Кізляра, Астрахані, а також до деяких чума
цьких та хліборобських слобід. Очолювали громади отамани, яких по
декуди називали старостами. Усі члени громади платили державі се- 
мигривений податок.

Астрахань була важливим торгово-транспортним вузлом, губерн
ським центром та осередком волзько-каспійського рибацького промис
лу. Відмітна риса міста з давніх давен — строкатість національного 
складу його населення. Більшість становили росіяни і татари. Здавна 
проживали грузини, татари, індійці, іранці, бухарці, вірмени 
(з XVII ст.). Російський уряд заохочував людей різних націй сели
тись в Астрахані. У 1744, 1746, 1759 рр. були видані укази, за якими 
іноземці мали право жити в Астрахані, але селитися окремими сло
бідками за національною ознакою 1.

У фондах Астраханського архіву зберігаються документи за 
1782 р. про українську гром аду2, які до цього часу дослідниками не 
використовувались. Один з документів — ревізький реєстр 1782 р. 
представлений міським властям «малоросійським старостою» Ігнатом 
Дюженковим «о положених при городе Астрахани ведомства астра
ханской губернской канцелярии по последней 763 года ревизии в ма- 
лороссиянском подушном окладе малороссиянах».

У другому реєстрі старостою занотовано тих, хто був у Астраха
ні під час ревізії 1763 р. і не з ’явився на ревізію у 1782 р.

Ці два документа дають багато відомостей про українську гро
маду в Астрахані.

В рукописі «Топографического описания Астраханской губернии»

1 А. Ш ты л ь  ко. Астраханская летопись, Астрахань, 1898.
2 Астраханський обласний державний архів, фонд Астраханської казенної палати.


