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І. ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА КРИВОШЕЇ 
 
 
 
 

 
 

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

Остання конференція Володимира Кривошеї 
 

Наші взаємини з Володимиром Володимировичем зав’язалися у 
2012 р., коли я готувався до захисту докторської дисертації, а він 
люб’язно погодився виступити моїм опонентом. Я став тоді 
нерідким гостем в Інституті національної пам’яті, а Володимир 
Володимирович, при всій його заклопотаності, завжди знаходив час, 
щоб приділити мені увагу. Кожного разу, входячи до нього в 
кабінет, я бачив на обличчі цього статечного й передчасно 
посивілого чоловіка чарівну посмішку, яка відразу заряджала 
позитивом і підкоряла всіх людей, котрі знали Кривошею. Серед 
прикметних якостей історика одразу виділялися людяність, чуйність, 
доброта, тактовність, товариськість, уважність до проблем 
співрозмовника, жваве та запальне почуття гумору, і все це 
поєднувалося з гострим розумом, організаторським талантом, 
енциклопедичною освіченістю та високим професіоналізмом 
Володимира Володимировича, як науковця. 

На червень 2013 р. припадала 350-та річниця сумнозвісної 
Чорної ради в Ніжині, що ознаменувала собою остаточний розкол 
України по Дніпру. Ми з Володимиром Володимировичем прийшли 
до думки, що проігнорувати цю подію в науковому світі, при всій її 
трагічності, було б неправильно. Виник задум провести в річницю 
Чорної ради в Ніжині наукову конференцію «Громадянські 
протистояння в історії України». Сам Кривошея виступив на заході 
із великою доповіддю, присвяченою Ніжинському полку та його 
очільникам – братам Івану та Василю Золотаренкам. Не раз він 
говорив мені, що має в планах серйозно сісти за реєстри 
Ніжинського полку, опрацювати їх і винести результати своєї 
роботи на широкий загал. Я дуже сподівався, що Володимир 
Володимирович виконає цей намір. 

Конференція відбулася достойно. В ній взяли участь науковці з 
усіх куточків України, в тому числі і з Криму. Особливо знаменно 
те, що в підсумку її роботи були прийнята резолюція, слова якої 
виявилися зловіще пророчими й були надруковані в збірнику 
матеріалів конференції: «Чорна рада 1663-го року в Ніжині стала 
однією з найбільш пам’ятних, але водночас і найтрагічніших подій в 
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історії України. Її наслідком став поділ території України по Дніпру 
на Правобережну, яка визнала польську владу, і Лівобережжя, 
підвладне Росії. В обох частинах розколотої козацької держави було 
встановлено окремі уряди з протилежною політичною орієнтацією, 
що боролися між собою. 

Історичні уроки є важливими для наступних поколінь, і на 
помилках минулого суспільство має вчитися. Доля нашого народу 
доводить, що український народ був сильним у періоди національної 
єдності, наприклад, за доби Богдана Хмельницького, коли зміг 
вибороти право на свою державність, однак міжусобні чвари й 
розкол суспільства завжди викликали ослаблення України, 
збільшення на неї тиску іноземних держав і горе та біди для 
населення, яскравою ілюстрацією чого стали події Руїни. 

Виходячи з того, що перед молодою незалежною Україною 
постійно виринають загрози обмеження її суверенітету, вважаємо за 
доцільне, пам’ятаючи про уроки минулого, докладати якомога 
більших зусиль до пропаганди ідей національної консолідації по 
всій території України і для всіх її громадян, незалежно від 
національності, мови, релігії та політичних уподобань. 

Шануймося, бо ми того варті!» 
На жаль, наступні місяці показали, що добре розроблені 

деструктивні сценарії в Україні, які важко було собі уявити, почали 
реалізовуватися. Громадянські протистояння, кровопролиття, 
терористичні акти, іноземна інтервенція, війна й окупація частини 
нашої держави стали дійсністю менш ніж впродовж року. 

На 21 лютого 2014 р. ми з Володимиром Володимировичем 
спланували ще одну конференцію в Ніжині, яка б мала стати 
своєрідним продовженням попередньої: «Поляки на Чернігово-
Сіверщині – “свої”/“чужі”, приуроченої до 350-ї річниці східного 
походу Яна ІІ Казимира». Таку назву запропонував саме Кривошея. 
Втім цей науковий захід був фактично зірваний кривавими подіями 
на Майдані та карколомними змінами в політичній ситуації. 

Менш ніж за місяць я був призваний на службу до Збройних 
Сил України й відтоді спілкувався з Володимиром 
Володимировичем лише по телефону. Хоча таке спілкування в силу 
об’єктивних обставин відбувалося нечасто, при розмові він завжди 
цікавився моїм життям, висловлював теплі побажання на мою 
адресу, заряджав мене своїм запальним оптимізмом і говорив про 
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свої наукові плани. Серед цих планів була і нова конференція, 
присвячена постаті Петра Дорошенка. Для мене це було дуже 
важливо, адже це було своєрідне продовження попередніх 
ніжинських конференцій. 

Коли я демобілізувався з армії на початку квітня 2015 р., то 
одразу спробував зателефонувати Володимиру Володимировичу. На 
мій подив, додзвонитися жодного разу я так і не зміг. Як правило, 
раніше, побачивши пропущені виклики, Кривошея 
перетелефоновував мені сам. Однак цього разу він мені не дзвонив. 
Лише 29 квітня післяобід моя спроба додзвонитися до Володимира 
Володимировича увінчалася успіхом. Мені відповів знайомий і 
водночас такий незвичний голос, який ніколи доти не доводилося 
мені чути. Це був голос втомленої, змореної та безмежно виснаженої 
людини. Зникли його барвисті жарти, веселий тон. Я не надав 
надзвичайної ваги цій переміні, вважаючи, що, напевно, у 
Володимира Володимировича був важкий день і він просто дуже 
втомився, тож потребує відпочинку. Я нагадав йому про задум 
конференції, присвяченої Петру Дорошенку. Якщо раніше він жваво 
відгукувався і включався в організаційний процес, висловлюючи 
цілу низку конструктивних ідей, то цього разу він тихо промовив 
мені: «Зв’яжися з Галиною Іванівною Яровою з Музею гетьманства. 
Ви разом й організуєте цей захід». Ці слова повністю збили мене з 
пантелику й різонули свідомість. Я не міг зрозуміти, чому 
Володимир Володимирович самоізольовується від того задуму, 
ініціатором якого не так давно був. Трохи помовчавши, мій 
співрозмовник додав: «Як у тебе справи?». Я негайно відповів, що в 
мене все добре, що я повернувся з армії живий і здоровий, що 
поновився на роботі в Ніжинському університеті. На свою тираду я 
почув коротку відповідь: «Ну і слава Богу! Щасти тобі!». Після чого 
пролунали короткі гудки. 

Ця розмова з Володимиром Володимировичем дуже стривожила 
мене. Це було так не схоже на Кривошею, якого я знав перед тим. Я 
подумав, що треба найближчим часом з’їздити до Києва, щоб 
зустрітися з ним. Очевидно, він потребує підтримки. 

Рано-вранці 1 травня я відкрив інтернет, щоб ознайомитися з 
новинами. Переглядаючи стрічку повідомлень, я побачив звістку, 
яка пронизала всю мою душу, змусивши здригнутися: «Пішов з 
життя відомий історик-козакознавець Володимир Володимирович 
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Кривошея». Я прочитав ще раз заголовок, не вірячи своїм очам. Як-
так, адже ось нещодавно ми ще з ним спілкувалися. Пальці не хотіли 
слухатися. Я відкрив жахливу новину. Так, помилки немає. 
Володимира Володимировича Кривошеї більше немає серед живих! 

Він відійшов у вічність, залишивши нам у спадок багато 
опублікованих праць і ще більше тих ідей і планів, які вже ніколи не 
зможе реалізувати й заповідаючи їх здійснення тим, хто продовжує 
жити далі. 

Я безмежно вдячний долі, що вона подарувала мені кілька років 
спілкування з цією світлою і доброю особистістю. Мені до сих пір 
важко призвичаїтися до думки, що я вже ніколи не зможу зустрітися 
з Володимиром Володимировичем, подзвонити йому, почути його 
веселий голос і побачити незабутню посмішку. Мені так бракує його 
слушних життєвих і наукових порад, його оптимізму. 

Незабаром відбулося моє знайомство з Галиною Іванівною 
Яровою, про яку мені говорив Володимир Володимирович. 
Відбулося воно за обставин сумних і трагічних, на його похоронах. 
Я повідомив їй про свою останню розмову з Кривошеєю за день до 
його смерті, про ідею дорошенківської конференції. Саме тоді ми 
дійшли згоди втілити цей науковий задум у життя й присвятити його 
світлій пам’яті Володимира Володимировича. Людина продовжує 
жити доти, доки про неї пам’ятають. Він продовжує жити для нас у 
спогадах, статтях, книгах, ідеях. 

Вічна йому пам’ять! 
 
 
 

Юрій Мицик (Київ) 
 

Спомин про Володимира 
 

Тяжко писати спомини, особливо коли згадуєш не старше 
покоління, своїх вчителів, а своїх учнів. Але щоб пам’ятали краще 
чудову людину, Володимира Кривошею, щоб віддати шану йому, 
вже померлому, треба згадати хоч ті сторінки минулого, які 
втримала пам'ять. 

Вперше ми познайомилися 40 років тому, у вересні 1975 р. 
Історичний факультет тоді переїхав у новий 14-поверховий 
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корпус (№ 1) по проспекту Гагаріна, 72 на території Ботанічного 
саду. Одні аудиторії виходили вікнами в тінистий Ботсад, інші – на 
проспект Гагаріна, і часто в цих аудиторіях немилосердно пекло 
сонце. Я тоді був викладачем-початківцем (працював на кафедрі 
загальної історії історичного факультету Дніпропетровського 
держуніверситету з вересня 1974 р. після завершення аспірантури 
цього вузу по спеціальності «джерелознавство та історіографія»). 
Тоді мені давали читати як молодому бійцю курси від пітекантропа 
до Мао Цзедуна (загалом я прочитав майже всі курси кафедри за 
винятком нової та новітньої історії, де викладачів було аж з 
лишком). 

Володя тільки-но вступив на перший  курс істфаку. До цього 
року набір на денне відділення істфаку складав 50 чоловік, а з 1975 
р. – 75, тобто по три групи на курс (по 25 душ). Того року я підмінив 
ст. викладача Т. Г. Медоварову, яка нарешті виїхала на факультет 
підвищення кваліфікації (ФПК) у Москву, а я у першому семестрі 
читав замість неї курс історії стародавнього світу (Давній Схід і 
Давню Грецію) і вів практичні заняття з цієї дисципліни. Лекції тоді 
читалися в аудиторії 510 (якраз напроти деканату) і як завжди на 
перших курсах явка була майже стопроцентна. Володю я чудово 
запам’ятав. Він сидів за другою партою біля вікна у лівому ряду 
(якщо дивитися з лекторської кафедри). Він був як правило 
усміхненим, частенько розмовляв про щось веселе із сусідами по 
парті й тими, що сиділи спереду чи ззаду. Але проблем із моїм 
курсом, (та й іншими теж), у нього не було. Слід відзначити, що із 
студентами того року набору (1975) у мене були склалися добрі 
відносини і цей та ще курси набору 1982 і 1985 рр. були найкращими 
за моєї бутності в Дніпропетровському державному університеті й 
лишив у моїй пам’яті прекрасні спогади. Тоді я створив гурток 
історії південних та західних слов’ян, щоб максимально ближче 
підійти до історії України. Його ядро склали студенти саме першого 
курсу (Сергій Плохій (нині – завідувач кафедрою україністики 
Гарвардського університету), Олена Головіна (дружина Сергія, яка 
познайомилася з ним саме в моєму гуртку), Григорій Іващенко 
(зараз працює на кафедрі історії України Дніпропетровського 
транспортного інституту) та ін.). Володі серед них не було. Він 
спеціалізувався чи по кафедрі історії СРСР та УРСР чи по кафедрі 
історії КПРС. Тут наші шляхи не перехрещувалися. Він слухав, як і 
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всі лекції викладачів істфаку, серед яких безперечно на першому 
місці був видатний вчений і педагог доцент (потім професор і доктор 
історичних наук) Микола Павлович Ковальський, мій науковий 
керівник (завідувач кафедри джерелознавства). Було чому повчитися 
й у таких лекторів і науковців як професор Дмитро Павлович Пойда 
(завідувач кафедри СРСР та УРСР), доценти й кандидати історичних 
наук (потім доктори й професори) Ганна Кирилівна Швидько, 
Тамара Дмитрівна Ліповська з цієї ж кафедри, Ірина Федорівна 
Ковальова (читала археологію на нашій кафедрі, а потім перейшла 
на кафедру джерелознавства), Анатолій Сергійович Завьялов 
(завідувач кафедри загальної історії). На кафедрі історії КПРС 
зібрали далеких від науки політруків і тільки з приходом у 1977 р. 
доктора історичних наук, професора Анатолія Михайловича 
Черненка вона трохи стала схожою на університетську кафедру. У 
1980 р. студенти набору 1975 р. закінчили навчання і розлетілися 
хто-куди. 

Якщо не помиляюсь, Кривошея походив з Дніпропетровщини і 
начебто лишився неподалік рідних країв, а потім перейшов на 
комсомольську роботу і паралельно писав кандидатську дисертацію. 
Оскільки я був далекий від цієї роботи, то зовсім не знаю про 
діяльність Володі на цьому поприщі. Якось потім він мені сказав, що 
його оптимізм і усміхненість не подобалися начальству. Вони казали 
йому на повному серйозі: «Ти що весь смієшся? Ти що смієшся над 
нашою роботою?». Ця дурість керівництва Володимира видно 
відштовхувала його, і він став більше цікавитися козацькою добою. 

Потім Володя переїхав до Києва, і це аж ніяк не сприяло нашим 
контактам. Під час однієї з моїх поїздок до Києва я раптом почув від 
Наталі Миколаївни Яковенко (тоді ще кандидата історичних наук), 
що Володимир зайнявся генеалогією козацтва і в нього непогано 
виходить. Я був приємно здивований, оскільки нашого полку 
(козакознавців) прибувало. 

З серпня 1996 р. я став працювати завідувачем кафедри історії 
Національного університету «Києво-Могилянська Академія», став 
брати участь у роботі «Гетьманської вітальні» музею гетьманства, і 
тут ми зустрілися знову і нам було про поговорити. Володя ділився 
зі мною своїми науковими планами, ми обмінювалися своїми 
працями (всі його книги є у мене), а його книга «Українська 
козацька старшина» (К., 1997; 2-е доповнене видання – К., 2005. – 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 14

259 с.) займає особливо почесне місце в моїй бібліотеці, є однією з 
настільних. Адже тут зібрані дані щодо козацької старшини із 
вказанням терміну перебування на тій чи іншій посаді. Досі такого 
роду був лише двотомник історика із США українського 
походження Юрія (Джорджа) Гаєцького (Gajecky G. The Cossack 
Administration of the Hetmanate. – Harvard, 1978). Але при всій повазі 
до праці Гаєцького вона грунтувалася виключно на друкованих 
джерелах і тому трохи застаріла. До того ж вона була видана в США 
і була практично недоступною українським науковцям. Робота ж 
Володі заповнила цю прикру прогалину. Не слід забувати, що в 
підросійській українській історіографії до козацької старшини 
ставилися вороже, постійно педалюючи на тому, що вона 
експлуатувала народні маси і т. д. При цьому «не помічали», що 
панівні класи були в історії практично кожної країни, наприклад в 
Росії, що козацька старшина відігравала видатну роль і в історії 
українського державотворення, розвитку освіти й культури. В 
радянські часи було фактично заборонено займатися навіть суто 
технічними моментами: коли й де народився той чи інший 
представник козацтва, які посади обіймав, де й коли помер, кого мав 
з нащадків і т. д. Звичайно, Володя йшов тут багато в чому 
незвіданим шляхом, і йому приходилося долати всілякі труднощі, 
починаючи від нестачі потрібної літератури (все ж він починав, коли 
комп’ютери, не кажучи про інтернет, не були в ужитку). Логічно, що 
Володимир запропонував мені бут науковим керівником його праці 
по написанню докторської дисертації, я із приємністю погодився. 

Слід сказати, що наші контакти не обмежувалися наукою. Коли 
у нього і його дружини Валентини народився син Ян, то за його 
пропозицією я охрестив його. (Тепер Яну вже скоро 20 років і він 
вже студент вузу, при мені з гордістю казав Володя). Добре 
пам’ятаю ці хрестини і чудовий спів за столом дуету (Володимир і 
Валентина). Я невдовзі потім запитав: «Чим займається Валя?». 
Володя з посмішкою відповів: «Займається ЯНЕКознавством!». 
(Коли я був в Умані у 2008 р., то познайомився там і з першою 
дружиною Володі – викладачкою тамтешнього вузу). Дуже часто ми 
зустрічалися в музеї гетьманства, де директором є Галина Іванівна 
Ярова. На цих зібраннях у музеї Володимир часто розповідав про 
незнані сторінки біографій гетьманів, наприклад Мазепи, ділився 
плодами своїх наукових пошуків. Говорив якось і про нащадків 
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Богдана Хмельницького, знайшов його віддалених родичів (про 
одного з них, скромного селянина, він розповідав у телепередачі) і 
навіть привів у музей дівчину-студентку, предком якої був гетьман 
Богдан. Між іншим, ця дівчина була разюче схожа на гетьмана! 
Коли я вів авторську передачу на радіо по п’ятницях (канал 
«Культура»), то часом запрошував до мікрофону і Володимира, 
причому його виступи з генеалогії козацтва завжди викликали 
непідробний інтерес слухачів. Значно частіше він виступав на радіо 
з Г. І. Яровою. Зі свого боку він інколи запрошував мене й 
Г. І. Ярову на виступи за межами Києва з майбутніми виборцями 
(зазначу одразу, що я ніколи не виступав на підтримку того чи 
іншого депутата, та й Володя не просив про це). Чомусь 
запам’яталися поїздки у Вінницю та Яготин (чи  Березань?). Були ми 
разом і на наукових конференціях, зокрема (вже після моєї тяжкої 
хвороби) у Ніжині (про козацтво) та Переяславі (28.01.2014, з нагоди 
360-річчя Переяславської ради 1654 р., хоча про цю подію ми 
говорили правдиво, а не так, як в радянські часи). 

Вертаючись до докторської дисертації, зазначу, що писав її 
Володя без особливої напруги (принаймні, так виглядало зовні). 
Мені не доводилося, як це часом буває, витрачати багато часу на 
правку роботи, даремні дискусії… Мої зауваження, а їх було дуже 
мало, Володя швидко враховував. Пам’ятаю тільки одне принципове 
розходження (в чисто науковому плані), я навіть радився з цього 
приводу з Оленою Миколаївною Апанович, котра знала Володю і 
його науковий доробок. На моє зауваження щодо занадто великої 
довіри до синодиків, в яких хоч і подаються важливі дані і впевнено 
можна судити як звали батька й матір того, з чиїх слів синодик 
писався, але у подальших записах синодику нема ясності, про яких 
саме родичів йдеться. Апанович зі мною цілком погодилася і після 
розмови з Володею він вніс необхідні поправки. Прекрасний захист 
докторської дисертації Володимира на тему «Персональний склад та 
генеалогія української козацької старшини (1648-1782 рр.)» відбувся 
23 лютого 2006 р. на спецраді Інституту української археографії та 
джерелознавства НАНУ(за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, 
джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). 

Часом я зустрічався з Володею в читальному залі Інституту 
рукописів Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського (там же 
зустрічав і його дружину Олену). Він, як і я, рився в рукописах і 
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часом скаржився на брак часу. Ми до речі налагодили певний 
бартер. Я, коли знаходив щось цікаве із старшинського родоводу, 
ділився цією інформацією з Володею, а він тут же сповіщав як дана 
інформація коригує усталені здавалось би факти. Часто це 
стосувалось якогось невідомого сотника, або уточнення терміну 
його каденції. Володя також ділився роздобутими ним в архівах 
даними, якими він наповнював пам’ять свого комп’ютера. (До речі, я 
довго не міг перейти з друкарської машинки на комп’ютер, і Володя 
як міг переконував мене у перевагах останнього). Коли я з моєю 
студенткою Мариною Кравець (нині – аспіранткою Торонтського 
університету в Канаді) видав присяжні книги Білоцерківського й 
Ніжинського полків, Володя вказав мені на місцезнаходження ще 
деяких джерел даної категорії, котрі потім частково видав. 

Для мене особливо цінним є те, що Володя не забував про мене 
в тяжкі часи. Коли у 20-х числах вересня 2010 р. мене спіткала 
хвороба (інсульт), віднялися права нога права рука, я майже не 
говорив, то неважко зрозуміти, в якому моральному стані я був. 
Коли мене виписали з лікарні і був мій день народження, то Володя 
спеціально прийшов до мене, щоб привітати, підтримати морально і 
матеріально. При цьому він сказав, що йому кілька років раніше 
поставили страшний діагноз (якась смертельна хвороба, рак?), то він 
дуже переживав (тоді я помітив, що його волосся відчутно 
посивіло), але він вірив, що все обійдеться, і так сталося. Все ж я 
одужував надто повільно, і мої контакти з зовнішнім світом значно 
зменшилися. Ми дуже рідко з цієї причини бачилися з Володею, у 
якого було багато роботи в Інституті національної пам’яті. Але я 
сподівався, що скоро його побачу і приготував навіть цікаві дані. 
Так, в копійній книзі Свято-Преображенського Максаківського 
монастиря ХVІІІ ст. я знайшов кількох козаків з прізвищем 
Кривошея (с. Красностав на Чернігівщині) і хотів передати їх Володі 
й запитати чи не доводяться вони йому ріднею, але не судилось... 

Звістка про його трагічну загибель зворушила мене до глибини 
душі. Чому так сталося? Адже Володя як віруючий православний 
знав, що добровільний ухід з життя є одним з найбільших гріхів, а 
тих, хто так зробить не можна відспівувати і навіть поминати в 
церкві. Та ще залишив дружину з дворічною дитиною на руках у 
наш тяжкий час. Велика таємниця, на яку навряд чи доведеться дати 
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відповідь… Я не зміг бути на похороні Володі, бо лежав у цей час в 
лікарні. Однак пам'ять про нього буде завжди моєму серці… 

 
 
 

Галина Ярова (Київ) 
 

Пам’ятаймо Володимира Володимировича 
 

Володимир Володимирович Кривошея народився на 
Дніпропетровщині в смт Софіївці 9 червня 1958 р. в козацькому 
краї. В собі носив він гени козаків і  був їх нащадком. Виконував 
завдання минувшини: донести до сучасників пам'ять багатьох 
поколінь про славний козацький народ. Заходив часто до Музею 
гетьманства, і здавалося, що великий згусток доброї і теплої енергії 
поширювався навколо. Всім друзям музею хотілося йому 
подобатись. Кривошеї приносили свої дослідження, радились з ним з 
багатьох питань. Він був толерантним і справедливим до кожного. 
Його не стало 30 квітня 2015 р. на 58-му році життя. 

Це важко зрозуміти і звикнути, та він залишився у наших 
серцях, пам’яті і постійних згадках у щоденній роботі. Залишилися 
праці, в яких він був автором або співавтором: 200 наукових 
досліджень, в тому числі 33 монографії. За своє відносно недовге 
життя, він мав багато посад, звань, нагород. Що ближче до Музею, 
зокрема, то це член Президії Національної спілки краєзнавців 
України, дійсний член Української академії наук, Міжнародної 
академії козацтва. А ще разом з Музеєм гетьманства був одним із 
засновників Гетьманського фонду Петра Дорошенка (президентом 
якого є Олексій Дорошенко). 

В 90-ті роки  презентував саме в нашому музеї свої перші книги-
дослідження генеалогії козацької старшини. Працюючи в Iнституті 
політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (нині імені 
І. Ф. Кураса), він вважав Музей гетьманства своїм другим домом. 
Завжди був надзвичайно зайнятим на своїй основній роботі, але 
знаходив час працювати в архівах України, Росії. Він приїздив до 
Музею гетьманства іноді на кілька хвилин. Систематично 
користувався нашою бібліотекою. Ритуально дарував до неї кожну 
свою книгу з автографом. Співпереживав з нами всі політичні події в 
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Україні. На всі наші запити допомогав знайти відповідь і тактовно 
вийти з ситуації. Був учнем Юрія Андрійовича Мицика і відносився 
до нього з великою повагою. 

Володимир Володимирович був прекрасним оратором. В 90-ті 
роки йому часто доводилось виступати не тільки перед студентами 
вузів, гостями «Гетьманської вітальні» у Музеї гетьманства, а і 
перед учителями або працівниками адміністрацій багатьох областей 
України. Це було повязано з його роботою в Інституті політичних і 
етнонаціональних досліджень НАН України. Часто у такі поїздки він 
брав професора Ю. А. Мицика, інших істориків, а також мене. 
Дякуючи Володимиру Володимировичу, ми змогли відвідати Рівне, 
Чернігів, Камянець-Подільський, Вінницю, Миколаїв, Запоріжжя та 
інші міста. Часто доводилось виступати перед різними аудиторіями. 
Володимир Володимирович зачаровував усіх. Тема його 
дослідження робила революцію в головах людей. В Радянському 
Союзі нам викладали історію, де шикувались пригноблені селяни, 
робітники та їх експлуататори поміщики... А тут звучала історія 
українського народу, де була конкретна еліта, яка очолювала 
козацький народ. Він сипав десятками прізвищ людей, що керували 
полками і сотнями, а це вже претензії нашого народу на державність. 
Саме йому належала ідея назвати збірник наукових праць Музею 
«Козацька скабниця». Він запрошував друзів-істориків з різних міст 
України надсилати статті до нашого збірника. У 2003 р. вийшов 
перший номер наукового збірника Музею «Козацької скарбниця». В 
цей рік Музей відзначав своє десятиріччя. Стаття Володимира 
Кривошеї називалася: «Старшина армії Богдана Хмельницького. 
І. Лівобережжя» (Козацька скарбниця. – К.: Стилос, 2003. – с. 47-69). 
У 2005 р. в наступному збірнику стаття Володимира 
Володимировича звучала «Старшина гетьманату Юрія 
Хмельницького» (К.: Стилос, 2005. – с. 23-60). У третьому випуску 
«Козацької скарбниці» -(К.: Видавничий дім «Букрек», 2006. – с. 31-
48) серед інших статей одна з визначальних – Володимира Кривошеї 
«Українська козацька держава: до питання цивілізаційних 
характеристик».Четверте видання «Козацької скарбниці. 
Гетьманські читанння» побачило світ у 2007 р., і  вже традиційно 
головним науковим редактором був Володимир Кривошея. В цьому 
випуску він опублікував свою статтю «Старшина армії Богдана 
Хмельницького. II. Правобережжя» (с. 16-56). В цих статтях, 1-й і  2-
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й він робить детальний аналіз родин, які розпочали національну  
революцію за Богдана Хмельницького, і як вони поступово сходили 
з політичного Олімпу. В п’ятому випуску «Козацької скарбниці. 
Гетьманські читання» (К., 2009) стаття Володимира Кривошеї 
«Шляхта як союзник козацтва на початковому етапі національної 
революції середини ХVI ст. (с  7-49). В сьомому випуску стаття 
Володимира Володимировича Кривошеї, Олени Вікторівни 
Кривошеї «Iнформаційні можливості заповітів козацької старшини 
Гетьманщини» ( с. 8-40). За самими назвами статтей можна 
зрозуміти, яку велику наукову підтримку надавав Володимир 
Володимирович Кривошея Музею гетьманства. А якщо 
проаналізувати  весь список наукових праць В. В. Кривошеї, то роль  
Музею гетьманства в його в житті була набагато вагомішою. 

В січні 2003-го,  відомий журналіст, керівник радіоканалу 
«Культура» Доценко Леонтій Антонович запропонував Володимиру 
Володимировичу, глибокому досліднику генеалогії української 
козацької старшини, авторську радіопередачу «Наш родовід». Після 
кількох спроб вести передачу з журналістами Володимир 
Володимирович запропонував мені бути  ведучою цієї програми. З 
того моменту щосереди ми зустрічалися на Хрещатику на зупинці 
тролейбуса біля входу до будинку радіо. Самі працювали в прямому 
ефірі 45 хвилин, хвилювалися. Радіослухачі дуже швидко 
зорієнтувалися, хто перед ними в ефірі і готували свої запитання 
заздалегідь. I як тільки ми виходили в ефір - запитання поступали 
блискавично. Найбільше мене вражала здатність Володимира 
Володимировича відповідати майже одразу, або пояснювати 
радіослухачу, де він може відшукати відповідь на своє запитання. 
Наша радіопередача давала добру рекламу і Музею гетьманства. I 
коли Володимир Володимирович не зміг поєднувати вихід в ефір з 
навантаженнями на основній роботі, він залишив радіо в серпні 
2003-го. Переді мною постало питання, що робити? Задля реклами 
Музею вирішила продовжити роботу на радіо «Культура». Навіть 
назву не змінила і ще вісім років протрималася на радіо з передачею 
«Наш родовід». Тільки довелося змінити напрям передачі, я більше 
готувала інформацію про гетьманів України, славних полковників, 
відомих козаків. Часто запрошувала на передачу провідних 
істориків, колег з інших музеїв, а також дослідників родоводів. У 
березні 2012-го я теж залишила радіо. 
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З легкої руки Володимира Володимировича Кривошеї Музей 
отримав непогану рекламу не тільки у Києві, а й в більш широкому 
радіусі. Ми дуже пишалися, коли Володимир Володимирович став 
першим заступником директора Інституту національної памяті. 
Часто бували у нього в гостях. Свою найважливішу працю він 
презентував саме в нашому Музеї у грудні 2010 р.: «Козацька 
старшина Гетьманщини. Енциклопедія» - (К.: Стилос, 2010). Ця 
енциклопедія включила біограми 14 591 козацьких старшин. І цитую 
далі зі вступу: «Це генеральні старшини, полковники, полкова 
старшина, повні і наказні сотники, військові канцеляристи, урядники 
Генеральної військової артилерії і полкової артилерії; Генерального 
військового суду і полкових судів, компанійську і неурядову 
старшину (значних військових, військових, бунчукових і значкових 
товаришів), які складали козацьку еліту Гетьманщини». Це була 
перша енциклопедія з даної тематики в незалежній Україні. Вона 
стала настольною книгою для багатьох дослідників і звичайно для 
Музею гетьманства. 

Музей гетьманства це невелика частина наукового і творчого 
життя Володимира Володимировича Кривошеї. Нам його дуже  не 
вистачає як і багатьом дослідникам своїх родоводів в Україні, Росії, 
Польщі, так і його аспірантам, студентам, колегам, друзям… 
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ІІ. СТАТТІ ТА ДОПОВІДІ 
 
 

Ольга Ковалевська (Київ) 
 

Портрети Петра Дорошенка: 
проблеми виявлення, дослідження, використання 

 
Іконографія Петра Дорошенка є нерозробленою науковою 

проблемою. Ця публікація є першою спробою означити її ключові 
складові та накреслити шляхи майбутніх досліджень. 

На сьогодні вже відома достатня кількість портретних зображень 
цього гетьмана, датованих XVII−XХІ ст., існують описи та зображення 
родових гербів Дорошенків. Водночас слід визнати, що більшість 
існуючих портретів, не мають достовірного провенансу, тобто історії 
походження та побутування. Низка сучасних зображень Петра 
Дорошенка може претендувати лише на роль яскравих ілюстрацій, при 
створенні яких вибір іконографічного джерела/джерел суб’єктивно 
залежав лише від уподобань мистця, а не від висновків науковця. 

Перший блок питань, пов’язаних з вивченням іконографії 
П. Дорошенка, безумовно пов’язаний з проблемами виявлення та 
визначення автентичних зображень гетьмана. На сьогодні відомо лише 
чотири графічних твори з його портретом: три датовані XVII ст., один – 
XVIII ст. Саме їх можна віднести до автентичних зображень, оскільки 
вони були створені за життя самого портретованого, або через 
незначний проміжок часу від дати його смерті. Першим датованим 
портретом П. Дорошенка прийнято вважати гравюру австрійського 
гравера Йоганна Мартіна Лєрха, додану до книги Гуальдо Пріорато 
«Історія цесаря Леопольда», опублікованої 1674 р. у Відні. Під 
гравюрою був підпис: «Pietro Dorozenko Generale de Cosacchi 
Zaporoviensi» та підпис автора: «Lerchsc» (Мал.1). Окремі відбитки цієї 
гравюри згодом поширилися Європою і стали предметом 
колекціонування окремих зацікавлених осіб. Один з примірників цієї 
гравюри потрапив до колекції Яна Гвалберта Павліковського у Медиці, 
а звідти до фондів Інституту мистецтв Львівської Національної наукової 
бібліотеки імені Василя Стефаника1. Другим портретом, який був 
                                           
1 Ковалевська О. О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII−XVIII ст. В 2-х ч. / О. 
О. Ковалевська. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – Ч. 2. – Додатки. – 330 с.: іл. – С. 76, № 38. 
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виконаний невідомим гравером у 1693 р., вважають наслідування твору 
Й. М. Лєрха. Він був виконаний у дзеркальному відображенні щодо 
гравюри австрійця. У дискрипційній частині твору містився наступний 
підпис: «Petrus Doroszenco, Cossacorum Zaporoviensium Generalis». 
Гравюра була ілюстрацією до книги «Історія модерної Європи» Е. Ґ. 
Гаппелюса (Мал.2). Окремі відбитки гравюри, як і у попередньому 
випадку, потрапили до приватних колекцій, зокрема Віктора 
Баворовського, завдяки чому нині є доступними сучасним 
дослідникам1. Третім графічним твором, очевидно, варто вважати 
італійську гравюру XVII ст., яка походила зі збірки Гуттен-Чапських у 
Каракові. Її свого часу, тобто на початку ХХ ст., розмістив на сторінках 
своєї «Ілюстрованої історії України» М. Грушевський. Це зображення 
також наслідувало твір Й. М. Лєрха. Його відмінністю було лише те, що 
портрет був розмішений на тлі військової арматури, але не в овалі, а в 
колі, по якому, крім рослинного орнаменту, було розміщено напис: 
«Piedro Doroszenko Generale de Cosacchi Zaporoviens…» (Мал.3). Цілком 
вірогідно, що ця гравюра також спочатку була виготовлена як 
ілюстрація до якогось книжкового видання, однак М. Грушевський не 
надав з цього приводу жодних коментарів, окрім вказівки місця, звідки 
він отримав кліше гравюри2. Нарешті, четвертим зображенням, яке 
умовно датується 1720 р., вважають малюнок невідомого художника з 
рукопису «Сказания о войне козацкой с поляками…», більш відомого, 
як літопис С. Величка, оригінал якого зберігається у Російській 
Національній бібліотеці у Санкт-Петербурзі3. Це зображення має 
принципову відмінність від трьох попередніх гравірованих портретів, 
бо зображує гетьмана без головного убору, і без бороди. Крім того, 
малюнок повністю диспропорційний і виконаний з глибокими 
порушеннями у зображенні анатомічної будові тіла гетьмана. Від цього 
складається враження, що обличчя та тіло портретованого були 
намальовані не однією людиною, а різними, або ж образ намагалися 
навмисно спотворити. 

Отже, проблеми виявлення автентичних портретів П. Дорошенка 
полягають у тому що: 1) факти політичної біографії козацького ватажка 

                                           
1 Там само. – С. 77, № 39. 
2 Грушевський М. С. Ілюстрована історія України / М. С. Грушевський / АН України. Ін-т укр. 
археогр., Ін-т історії України. Вступна стаття В. А. Смолія, П. С. Соханя. – К.: Наук. думка, 1992. 
– 544 с.: іл. – С. 320, 534; Україна – Козацька держава. – К.: ЕММА, 2004. – 1216 с.: іл. – С. 356. 
3 Ковалевська О. О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини. Ч. 2. – С. 77, № 40. 
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не сприяли появі значної кількості його гравірованих, а тим більше 
олійних портретів, виконаних за життя; 2) школа українських граверів, 
які могли би гіпотетично виконати портрет П. Дорошенка, 
сформувалася лише наприкінці XVII ст. – на початку XVIII ст., коли 
колишній гетьман вже зійшов з політичної арени і не міг претендувати 
на виконання графічного панегірика та свою честь; 3) виявлені гравюри 
європейських майстрів, свідчать про те, що лише один з них 
гіпотетично міг особисто бачити П. Дорошенка − Й. М. Лєрх. 
Зацікавлення Європи постаттю гетьмана було викликано його активною 
участю у польсько-турецькому протистоянні 1670-х рр., на які й 
припало виготовлення гравюри. Два інші твори, були явними 
наслідуваннями твору Й. М. Лєрха та походили з часів занепаду 
політичної кар’єри Петра Дорофійовича; 4) зовнішня та внутрішня 
політика П. Дорошенка ще за його життя дуже по-різному оцінювалася 
сучасниками, а відтак чекати від них визнання та глоріфікації через 
написання та поширення портретів було складно. Ще складніше було 
собі уявити формування прихильного образу цього діяча людиною, яка 
допомагала колишньому канцеляристові канцелярії генерального 
писаря В. Кочубея, яким був С. Величко, і створила майже 
карикатурний його портрет. 

Що стосується проблем дослідження виявлених портретів гетьмана 
Дорошенка, то вони в основному полягають у тому, що сучасні фахівці 
дуже обмежені у можливості задіяти відомі прийоми верифікації з 
метою виявлення достовірності відображення реальних рис обличчя 
портретованого діяча. Цих прийомів, або способів, на сьогодні виявлено 
шість1. Перший передбачав порівняння зображення з описами зовні-
ності портретованого, залишеного сучасниками. Однак проблема як раз 
і полягає у тому, що поки не виявлено жодного опису зовнішності П. 
Дорошенка, на відміну від інтерпретацій та оцінки його дій. Другий 
спосіб передбачав порівняння з вже існуючими і чітко атрибутованими 
портретами окремої постаті. Цей спосіб можна було би частково 
застосувати, при умові, якщо дослідники апріорі домовляються визнати 
портрет, виконаний Й. М. Лєрхом, достовірним. Третій спосіб передба-
чав порівняння будь-якого нововиявленого зображення з так званим 
«еталонним». При застосуванні цього способу не можна обійтися без 
численних експертиз мистецтвознавчого, судово-криміналістичного 
                                           
1 Ковалевська О. О. Зображення крізь віки: іконографія козацької старшини XVII−XVIII ст. В 2-х ч. / О. О. 
Ковалевська. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2014. – Ч. 1. – Монографія. – 314 с. – С. 199-200. 
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(фізіономічного), науково-технічного характеру, результати яких 
дозволили б зробити більш обґрунтовані висновки щодо ідентифікації 
творів та верифікації портретних характеристик зображеної на них 
постаті. Однак, такий «еталонний» портрет щодо виявлених зображень 
П. Дорошенка ще не визначений. Четвертий спосіб верифікації 
повністю будувався на історії побутування портретів (провенансі), який 
вимагав залучати для аналізу всі безпосередні та опосередковані 
відомості щодо досліджуваних портретів. Цей спосіб частково було 
використано та описано вище. П’ятий та шостий способи верифікації у 
випадку з дослідженням портретів Дорошенка, не можуть бути 
використані об’єктивно через відсутність належних історичних підстав. 

Відсутністю автентичних описів зовнішності П. Дорошенка, що 
ускладнює аналіз його портретів, також пояснюється дискусія з приводу 
того, носив гетьман бороду та вуса, чи лише вуса. Подібна проблема 
свого часу обговорювалася дослідниками й щодо образу І. Мазепи. 
Нині доведено, що кількість волосся на голові та обличчі козаків 
залежала від багатьох обставин: від того, був він городовим чи низовим 
козаком, перебував у поході чи на війні, або жив у мирний час, який мав 
вік та яку посаду обіймав. І нарешті, це могло визначатися ситуативно, 
навіть в залежності від моди та власного бажання. У випадку з І. 
Мазепою вже можна впевнено говорити про те, що на різних етапах 
його життя, гетьман як голив обличчя і носив лише вуса, так і вуса та 
коротку охайну бороду. У випадку з П. Дорошенком можна припустити 
те саме. У молоді роки він міг носити лише вуса, а чим старше ставав, 
то міг носити вуса та бороду одночасно. Приклад наявності у літописі 
С. Величка портрету гетьмана без бороди, не є переконливим. 

Цікавим також залишається той факт, що виявлені гравюри не 
дають уявлення про статуру гетьмана, а малюнок з літопису її явно 
спотворює. При формуванні сучасного бачення антропологічного 
типу цього історичного діяча дослідники та мистці можуть 
послуговуватися короткими повідомленнями свідків ексгумації 
останків П. Дорошенка, яке мало місце у ХІХ ст. Зокрема, 
згадувалося, що кістки гетьмана були «богатирських розмірів»1. 

 
 

                                           
1 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В. Смолій, В. 
Степанков. – К.: Темпора, 2011. − С. 616. 
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При дослідженні іконографії багатьох європейських історичних 
постатей велику роль відіграє аналіз та порівняння виявлених 
прижиттєвих портретів, або описів зовнішності особи, з 
зображенням на її надгробку. До речі, на думку дослідників, саме 
надгробна скульптура й посприяла розвиткові світського портрету у 
XVI ст. Однак проблема полягає у тому, що козацьким похованням зі 
зрозумілих причин не були притаманні скульптурні надгробки. Їх, як 
відомо, замінювали надгробні плити та хрести. Щодо поховання П. 
Дорошенка, то було відомо, що у ХІХ ст. німецьким скульптором О. 
Тріппелем було створено погруддя гетьмана, однак у вирі подій ХХ 
ст. воно було знищене. Відтак, залучити цей твір до будь-якого 
іконографічного аналізу неможливо. 

Отже, на сьогодні виявлено чотири автентичних зображення, з 
яких три належать до одного іконографічного типу, бо наслідують 
один й той самий твір – гравюру Й. М. Лєрха. Другий 
іконографічний тип суттєво відмінний від попередніх. Він належить 
до пізнішого часу, повністю суперечить антропологічним відомостям 
про статуру П. Дорошенка та не відповідає образу, створеному 
австрійським гравером. Автором цього типу, який походить з 
літопису С. Величка, був невідомий рисувальник XVIII ст. 
Прижиттєвого скульптурного надгробку у П. Дорошенка ніколи не 
існувало, а створене пізніше – не збереглося. Констатація цих фактів 
окреслює ті проблеми, з якими стикнулися вже не стільки науковці, 
скільки мистці, які були змушені користуватися обмеженою 
кількістю іконографічних та описових джерел при створенні 
сучасних портретів Петра Дорофійовича. Особливо це помітно при 
аналізі образів, створених у ХІХ − на початку ХХІ ст. 

Появі певної кількості портретів П. Дорошенка у середині та 
другій половині ХІХ ст. сприяв процес формування національної 
ідентичності, який розпочався в середовищі новоявленого 
російського дворянства козацького походження. Практично це 
втілилося у колекціонування предметів козацької старовини та 
масове поширення серій портретів гетьманів і написання портретів 
власних предків. Завдяки першому зацікавленню були віднайдені та 
збережені старовинні портрети представників козацької старшини 
XVII−XVIII ст. А завдяки другому з’явилася величезна кількість 
козацьких портретів, написаних, як правило, безіменними 
кріпосними малярами на замовлення своїх поміщиків з оригінальних 
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автентичних гравюр, або олійних копій, які часто перетворювалися у 
вільні «авторські» інтерпретації. Аналіз деяких, найбільш відомих та 
поширених зображень ХІХ ст., дозволяє відстежити використання 
іконографічних джерел художниками ХІХ, початку ХХ та початку 
ХХІ ст. Так, тогочасні мистці активно використовували як саму 
гравюру Й. М. Лєрха 1674 р., так і її дзеркальну копію 1693 р. 
Найбільш яскравим прикладом використання останньої є олійний 
портрет на полотні, який свого часу зберігався в Архіві Міністерства 
іноземних справ у Москві і вперше був опублікований на сторінках 
книги «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (СПб., 
1914)1. Нині це полотно зберігається в Державному історичному 
музеї у Москві2. 

Цілу низку наслідувань викликала неякісна літографія з гравюри 
1693 р., яка свого часу була опублікована у книзі «Ужинок рідного 
поля»3. З цієї літографії невідомим художником (імовірно Г. 
Васьком) для колекції В. Тарновського було виконано олійну копію. 
Цю копію відповідно поширили В. Антонович та В. Бец через своє 
видання «Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях 
и портретах»4, а потім воно вже не контрольовано тиражувалося 
різними видавництвами аж до наших днів. Серед українських 
мистців 1990-х років ним скористався відомий львівський художник-
кераміст Г. Кічула, який у 1992 р. виконав кілька декоративних 
тарілей з портретами гетьманів, дві з яких – з портретами І. Мазепи 
та П. Дорошенка, − нині зберігаються у Музеї гетьманства5. Так 
само, цим же зображенням з колекції В. Тарновського скористалися 
у 2007 р. художники О. Володимирова та В. Прядка, чий портрет П. 
Дорошенка нині перебуває у колекції Національного історико-
                                           
1 Украинскій народъ въ его прошломъ и настоящемъ / Под ред. проф. Ф. К. Волкова, проф. 
М. С. Грушевского, проф. М. М. Ковалевского, акад. Ф. Е. Корша, проф. А. Е. Крымскаго, 
проф. М. И. Туганъ-Барановскаго и акад. А. А. Шахматова. – СПб., Типографія т-ва 
«Общественная польза», 1914. – 360 с.: илл. 
2 Україна – Козацька держава... – С. 354. 
3 Каталогъ украинскихъ др�вностей коллекціи В. В. Тарновскаго. – Т.І. – Описаніе 
предметовъ доисторического и великокняжеского отд�ловъ сост. Н. Ф. Б�ляшевский; А. 
М. Лазаревский оказал сод�йствие при сост. и печатаніи каталога. – К.: Тип. К. Н. 
Милевскаго, 1898. – 8 нен.+86 с.+16 табл. – С. 72. 
4 Исторические деятели Юго-Западной России в биографиях и портретах. – Вып. 1. Сост. 
Профессора Университета св. Владимира В. Б. Антонович и В. А. Бец по коллекции В. В. 
Тарновского. Киев, 1883 // Киевская старина. – 1883. – Т.5. − №4. – С. 878−882. 
5 Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи в образотворчому мистецтві ХХ – початку ХХІ 
століття / О. Ковалевська. – К.: Темпора, 2013. – 420 с.: іл. – С. 379. 
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культурного заповідника «Гетьманська столиця» у Батурині1, а також 
відома художниця Н. Литовченко, яка використала його для 
створення образу П. Дорошенка в композиції «Конституція Пилипа 
Орлика» (2008 р.)2. Безпосередньо гравюрою Й. М. Лєрха 1674 р. у 
своїй творчості скористався В. Франчук, який створив портрет П. 
Дорошенка у поліптиху «Гетьманський шлях»3. Олійним же 
портретом з гравюри Й. М. Лєрха, який нині перебуває в 
Державному історичному музеї у Москві, свого часу скористалися 
два художники. Першим був відомий український мистець С. 
Васильківський, який під час роботи над виданням «З української 
старовини» (1900 р.) написав кілька портретів гетьманів, зокрема, й 
П. Дорошенка. А другою була О. Мордвинова, яка виконала портрет 
цього гетьмана разом із іншими на замовлення родини гетьмана П. 
Скоропадського. Згодом ці портрети були передані донькою Павла 
Петровича Оленою Отт-Скоропадською до Музею гетьманства, де 
вони перебувають й донині. 

На останок цікаво відзначити, що образ, створений невідомим 
рисувальником для літопису С. Величка, не прийшовся до душі 
жодному з мистців ХІХ−ХХІ ст., а відтак його не наслідували. 

Окремою загадкою, яка нині вимагає самостійного дослідження, 
залишається одне з зображень, з колекції Національного музею 
історії України4. Воно підписане: «Гетманъ Петръ Дорошенко/1668» 
і являє собою цілком фантастичне зображення, яке ничого спілного 
не має ані з автентичними гравюрами XVII ст., ані з нашими 
теперішніми уявленням про статуру гетьмана, ані з будь-яким іншим 
з відомих портретів П. Дорошенка. Дослідницький інтерес до цього 
полотна може існувати сам по собі, а не через постать П. Дорошенка. 
Справа у тім, що це зображення належить до цілої серії ідентичних 
зображень, які нині розкидані по кількох музейних збірках України. 
Їх об’єднує манера написання, оформлення, стиль підписів, а також 
сам перелік портретованих осіб – це список українських гетьманів за 
текстом «Історії Русів». Відповідно було б цікавим дізнатися, хто 
замовив цю серію і хто був її виконавцем. 

                                           
1 Україна Гетьманська в образах сучасних українських художників. – Чернігів, 2011. – 52 с.: 
іл. – С. 6. 
2 Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи... – С. 179. 
3 Там само. – С. 125. 
4 Україна – Козацька держава... – С. 357. 
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Таким чином, серед проблем використання іконографічних 
джерел XVII ст. у творчості мистців ХІХ−ХХІ ст. можна назвати 
обмежений їх перелік, а також часте використання не автентичних 
гравюр, а значно пізніших їхніх реплік та інтерпретацій, які вже 
дещо спотворювали первинний образ. Це у свою чергу впливало на 
точність та історичність тих образів, які створювали сучасні мистці. 

Щодо шляхів майбутніх імовірних досліджень, опосередковано 
пов’язаних з іконографією П. Дорошенка, то можна визначити 
принаймні три з них: пошук матеріалів, пов’язаних з появою 
надгробкового погруддя на могилі гетьмана у ХІХ ст., з’ясування 
історії постання серії портретів за переліком «Історії Русів» та 
причин неочікуваної інтерпретації образу гетьмана, і нарешті, 
створення більш повного зібрання усіх творів мистецтва, які у той чи 
інший спосіб презентували образ Петра Дорофійовича Дорошенка за 
прикладом зведеної іконографії Івана Мазепи1 

 
 
 

Юрій Фігурний (Київ) 
 

Гетьманування Петра Дорошенка у контексті вітчизняного  
державотворення та етнокультурного розвитку України  

в другій половині ХVII ст. 
 

Актуальність заявленої проблематики полягає у тому, що 
аналізуючи гетьманування П. Дорошенка у контексті вітчизняного 
державотворення та етнокультурного розвитку України у другій 
половині ХVII ст. маємо можливість сконцентрувати увагу на тих 
складних і важливих моментах вітчизняної минувшини і фахово 
розкрити як закономірності, так і особливості буття України й 
українців у ті складні, буремні часи. 

З часу відновлення Української державності у кінці ХХ ст. 
особистість П. Дорошенка й доба його звитяжного і водночас 
трагічного державотворчого чину зацікавила багатьох дослідників. 
Окремі аспекти цієї проблематики висвітлювали у своїх працях такі 
вчені: О. Апанович, Т. Балабушевич, В. Брехуненко, О. Бойко, 

                                           
1 Ковалевська О. Іконографія Івана Мазепи... 
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В. Газін, В. Горобець, О. Гурій, О. Дан, Я. Шашкевич, В. Заруба, 
М. Кравець, М. Крикун, С. Леп’явко, Л. Мельник, Ю. Мицик, 
І. Овсій, В. Смолій, В. Степанков, О. Струкевич, О. Чувардинський, 
Т. Чухліб, В. Шевчук, М. Шекір, Н. Яковенко та ін. 

Мета дослідження полягає в тому, щоби на підставі 
комплексного аналізу наукової літератури охарактеризувати 
гетьманування П. Дорошенка у контексті вітчизняного 
державотворення та етнокультурного розвитку України у другій 
половині ХVII ст. 

Для досягнення мети є доцільним вирішення таких 
дослідницьких завдань: осягнути передумови і сутність «Руїни»; 
розглянути основні етапи становлення військової і політичної 
кар’єри П. Дорошенка; проаналізувати його гетьманування у 
контексті українського державотворення; стисло охарактеризувати 
етнокультурний розвиток України у другій половині ХVII ст.; 
зясувати підсумок гетьманування П. Дорошенка. 

Відхід у небуття у 1657 р. гетьмана Богдана, організатора й 
керівника Хмельниччини (Національно-визвольної війни та 
соціальної (козацько-селянської) революції під керівництвом 
Б. Хмельницького в 1648-1657 рр.) і творця відновленої Української 
держави у форматі Гетьманщини, призвів до збройного 
протистояння на українських землях, т. зв. «Руїна». 

Руїна – таке коротке, але ємкісне слово. Це поняття першим увів у 
науковий обіг видатний вчений-українознавець М. Костомаров для 
визначення кривавих міжусобиць на землях України в 50-80-х роках 
ХVІІ ст. Руїна – складне явище. Передусім, це внутрішня громадянська 
війна українців з українцями, але не тільки. Це і кровопролитні сутички 
із зовнішніми агресорами – це збройна боротьба українців з поляками,  
росіянами, татарами, турками. Історик С. Лях вважає, що характерними 
особливостями Руїни були ослаблення Української держави, 
драматична боротьба старшинських угруповань за гетьманську булаву, 
брутальні втручання сусідніх потужних держав в українські внутрішні 
справи задля досягнення власних загарбницьких планів, занепад 
визвольних ідей, а як підсумок усього цього – розчленування України, 
втрата незалежності молодою Українською державою, величезні 
людські жертви і матеріальні руйнування1. 

                                           
1 Лях С. Руїна // Українське козацтво. Мала енциклопедія. – К. – Запоріжжя, 2002. – С. 431-434. 
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Але Руїна не тільки історико-хронологічний період в історії 
України. Це, насамперед, безжалісна війна всіх проти всіх. Руїна – це 
коли сьогодні союзник стає ворогом, в завтра стає союзником і 
навпаки. Проте найбільший жах цієї ситуації полягає в тому, що все 
це кровопролиття відбувалося на українських етнічних землях і 
віддзеркалилося на долі кожного українця, від козака, селянина, 
міщанина і до гетьмана, в тому числі на життєвому шляху 
П. Дорошенка. 

Становлення майбутнього гетьмана, як особистості, як патріота, 
як політика, як державника, відбувалося, як вже зазначалося вище, 
під патронатом Богдана Хмельницького. Народився П. Дорошенко у 
Чигирині 1627 року в стародавній і заможній козачій родині1. Вчений 
Д. Дорошенко писав: «Ми не знаємо, де і коли він учився, і тільки з 
того, що він добре знав польську й латинську мову, як це видно з 
його листів, з того, що він у своїх промовах виявив ознайомленість з 
всесвітньою історією, можна думати, що він учився або в Києво-
Могилянській Колегії, або в якійсь польській школі»2. 

Визначна дослідниця українського козацтва О. Апанович так 
описала його змужніння: «Військову службу молодий Дорошенко почав 
у козацькому війську – весною 1648 р. у складі тритисячного 
повстаневого загону, очолюваного Богданом Хмельницьким, він 
вийшов із Запорізької Січі на волость. Отже, з перших кроків 
Визвольної війни українського народу 1648-1657 років Петро 
Дорошенко брав у ній участь, спочатку рядовим козаком , а в 1649 р. 
його записали до реєстру Запорозького Війська гарматним писарем 
Чигиринського полку, що передбачало певний рівень освіченості й 
професійне знання гарматної справи. У 1657 р. Хмельницький признав 
Дорошенка прилуцьким полковником. Так майбутній гетьман 
формувався як полководець, політик, дипломат, пройшовши школу 
Богдана Хмельницького»3. 

Всі вище перераховані здібності та якості мали допомогти 
П. Дорошенку не тільки опанувати гетьманську булаву, але і 
об’єднати розірвану навпіл по Дніпру Україну, відновити її 
Соборність. Щодо політичної ситуації, то вона на українських 

                                           
1 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності. – 
Нью-Йорк, 1985. – С. 25. 
2 Там само. – С. 29. 
3 Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. – К., 1993. – С. 98-99. 
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землях була дуже складною. Ідея самостійної і соборної України, яка 
тільки-тільки почала утверджуватися в козацько-гетьманському 
середовищі в силу перерахованих вище причин, опинилася перед 
загрозою знецінення і знищення. А вже після так званої Чорної ради 
в Ніжині у 1663 р., Україна зазнала поділу на два гетьманати – 
Лівобережний, в якому гетьманував І. Брюховецький і на 
Правобережний, на чолі з гетьманом П. Тетерею. Саме після цього 
розпочався найжахливіший період міжусобиць, заколотів, воєн, які 
не тільки підривали силу української нації, знищували народне 
господарство, руйнували міста, містечка і селища, перетворюючи 
тим самим колись квітучі землі матінки – України на пекло. 
Правобережжя було охоплене антигетьманськими повстаннями. 
Відчувши, що втрачає грунт під ногами, у квітні 1665 р. П. Тетеря 
утік до Польщі, прихопивши з собою військову скарбницю, 
клейноди, хорогви, гармати й архів1. 

Зразу ж після відставки П. Тетері на Правобережжі розпочалася 
боротьба за гетьманство. Першим виявив гетьманські амбіції 
медведівський сотник С. Опара. Згодом до нього приєдналися ще 
декілька претендентів, зокрема і П. Дорошенко. Саме онук 
М. Дорошенка Петро зрештою зумів вирвати булаву з рук С. Опари. 
Так цю визначну подію описав козацький літописець Самійло 
Величко: «Року… 1666. Петро Дорошенко, лишаючись у Чигирині 
названим у минулому 1665 році гетьманом, а через те, що був умілий 
у всяких речах, одне через дари, а друге – через обіцянку, кому 
належало, майбутньої своєї ласки й уваги, досяг з успіхом того, що 
був наділений цілковитим гетьманським гонором. Бо коли на 
Водохрещу з’їхалися в Чигирин тогобічні полковники з іншою 
старшиною та виборнішим товариством, учинено було раду щодо 
гетьманства і без довгих роздумів одностайно проголошено і 
затверджено його ж. Дорошенка, на тоді черкаського полковника, 
гетьманом. Йому відразу вручили військові клейноди, а вірність та 
щирість закріпили взаємною присягою – гетьман військові, в військо 
гетьманові. При якому монархові будуть лишатися – чи російському, 
чи польському, не визначали»2. 

Гетьманування П. Дорошенка (1665–1676) стало добою великих 
сподівань і величезних розчарувань. Перші кроки 
                                           
1 Гречанко В. А. Історія України. – Х., 1996. – С. 40-42. 
2 Величко С. В. Літопис. Т. 2. – К., 1991. – С. 49. 
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тридцятивосьмирічного гетьмана були направлені на приборкання 
анархії та наведення елементарного порядку в Правобережній Україні. 
Ліквідувати заколоти овруцького полковника В. Децика й уманського 
ватажка В. Дрозденка, гетьман значно посилив свій військово-
політичний потенціал. У своїй боротьбі за владу, соборність і 
самостійність Української держави П. Дорошенко спочатку опирався на 
кримських татар (саме завдяки їх підтримці він і став гетьманом). Так, 
на початку 1666 р. у Лисянці була проведена старшинська нарада, де 
присутні в цілому схвалили його амбітні державницькі плани, а саме 
«вигнати всіх ляхів із Правобережжя до Польщі, вступити в союз із 
кримським ханом і весною йти на лівий берег Дніпра, щоб з’єднати 
його з Правобережною Україною під однією булавою»1. 

Коли перемовини з річпосполитською владою зайшли в глухий кут, 
П. Дорошенко заручившись підтримкою кримського хана Адигіль-Гірея 
восени 1666 р. розпочав бойові дії супроти коронярів. Вони тривали 
майже рік і завершилися восени 1667 р. Підгаєцьким мирним 
договором, за умовами якого гетьман визнав підданство короля Яна 
Собеського і відмовився від усіх інших протекцій та дозволив магнатам 
і шляхті повертатися до своїх володінь. У свою чергу річпосполитська 
влада визнала кордон Правобережного Гетьманату по річці Горині, а 
коронне військо повинно було покинути його землі. В. Смолій і 
В. Степанков так охарактеризував завершення збройного протистояння 
П. Дорошенка з Варшавою: «Замість об’єднання Правобережної і 
Західної України йому довелося задовольнитися збереженням у своїх 
руках гетьманської булави, перемир’ям, підтвердженням визнання 
влади короля і туманними перспективами ухвал обіцяної комісії»2. 

Цього ж 1667 р. відбулася важлива подія, яка суттєво вплинула 
на українські державотворчі процеси другої половини XVII ст. 9.02 
(30.01 за ст. ст.) 1667 р. у с. Андрусові (біля м. Смоленськ) був 
заключний між Варшовою і Москвою т. зв. Андрусівський мир. Він 
засвідчив завершення війни 1654–1667 рр. і встановлював перемир’я 
на тринадцять з половиною років. Договір офіційно затвердив на 
міжнародному рівні розчленування України на Правобережжя і 
Лівобережжя. Підписавши його Москва вкотре порушила умови 
Переяславського договору 1654 р., за яким вона зобов’язувалася 
зберегти соборність Гетьманщини. 
                                           
1 Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі… – С. 101. 
2 Смолій В. А., Степанков В. С. Петро Дорошенко. Політичний портрет. – К., 2011. – С. 144. 
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Цей важливий зовнішній чинник, до якого додалися вагомі 
внутрішні фактори (значне посилення царської влади на політичне, 
соціально-економічне, релігійне життя Лівобережного Гетьманату), 
врешті-решт призвів до того, що у 1667–1668 рр. Лівобережжя було 
охоплене збройними виступами супроти ненависних представників 
московської влади та їх місцевих посіпак. О. Субтельний влучно 
зазначив, як тільки І. Брюховецький зрозумів, що надто далеко 
зайшов у своїй промосковській політиці, то почав лавірувати і видав 
низку універсалів, у яких уболівав за «спустошення коханої неньки-
України», і згодом вступив у таємні зносини з П. Дорошенком з 
метою створення спільної антимосковської спілки, та було вже пізно, 
бо весною 1668 р., коли полки правобережного гетьмана перейшли 
Дніпро, розгніваний натовп колишніх прихильників спіймав 
Брюховецького й забив до смерті1. 

Фізичне усунення від влади І. Брюховецького, дало реальну 
можливість П. Дорошенку об’єднати розчленовану Україну знову в 
єдину суверенну Українську Козацько-Гетьманську державу. Ось так 
прокоментували цю визначну подію В. Смолій і В. Степанков: 
«Козацька рада обирає П. Дорошенка гетьманом возз’єднаної козацької 
України. 20 червня він повідомляв Я. Собеському, що «всі тамтешні 
полки і люд посполитий, відхиливши російську протекцію і регімент 
Брюховецького, повністю під стародавній регімент з належним до мене 
послушенством схилилися». Здавалося, заповітна мрія цього 
визначного державного діяча здійснилася. Розіслані ним підрозділи до 
середини липня звільнили Лівобережну Україну. Практично всі стани й 
соціальні групи українського суспільства підтримували його програму. 
Митрополит Й. Тукальський розпорядився в церквах Лівобережної 
України поминати не царя, а «благочестивого і Богом даного гетьмана 
Петра». Однак подальші події перекреслили всі сподівання гетьмана»2. 

За свідченням Д. Дорошенка, гетьман за короткий час свого 
правління на Лівобережжі встиг приєднати до себе не тільки козацтво, 
міщанство і поспільство, але й таку впливову верству як духовенство3. 

Об’єднання Правобережної і Лівобережної України та відновлення 
потужної Гетьманщини на чолі з П. Дорошенком кардинально 

                                           
1 Субтельний О. Україна: історія / Пер. з англ. – К., 1993. – С. 191. 
2 Смолій В., Степанков В. Українська національна революція XVII ст. (1648–1676). – К., 
2009. – С. 339. 
3 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 200-201. 
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змінювало геополітичну і геостратегічну ситуацію в Центрально-
Східній Європі. Саме тому Варшава, Москва, Бахчисарай, а згодом і 
Стамбул приклали чималих зусиль, щоби не лише зруйнувати задуми 
українського гетьмана, а й дещо пізніше використати його у своїх 
власних цілях. Першими, влітку 1668 р. розпочали бойові дії коронярі. 
Для оборони Правобережжя, П. Дорошенко терміново покидає 
Лівобережжя, залишаючи для його захисту наказного гетьмана 
Д. Многогрішного. Ми переконані, це рішення було помилковим. 
П. Дорошенко мав би перетворити саме Київ на гетьманську столицю і 
звідти керувати політичними, військовими, соціально-економічними, 
фінансовими і культурними справами. Тільки Київ як сакральний, 
державний і духовний центр України й українців міг стати тим 
стрижнем, завдяки якому Гетьманщина зберегла би свою соборність і 
суверенність. На превеликий жаль, ні П. Дорошенко, до речі як його 
попередники і наступники, так і не зрозумів стратегічного значення 
Києва і, зрештою зазнав дошкульної поразки. 

Наступними в українські справи в черговий раз втрутилися 
кримські татари, визнавши кошового отамана Запорозької Січі 
П. Суховієнка (Суховія), ще одним лівобережним гетьманом (1668–
1669). У свою чергу поляки підтримали і визнали уманського 
полковника. М. Ханенка правобережним гетьманом (1669–1674). Не 
відставали від них і московити, які зуміли схилити наказного гетьмана 
Д. Многогрішного до підданства Московському царству, зробивши його 
згодом очільником Лівобережного Гетьманату, і врешті-решт, все це 
змусило П. Дорошенка шукати вихід з цього скрутного становища. У 
1669 р. він приймає протекторат Османської Порти. Проте, гетьман 
жорстоко помилився у своїх політичних розрахунках, турецька влада не 
захистила П. Дорошенка та його державне утворення, а лише 
використала для власних геополітичних і геостратегічних завдань. На 
нашу думку, саме Москва була головним ініціатором бунту запорожців 
на чолі з честолюбивим П. Суховієм, а Бахчисарай і Стамбул вкотре 
вирішили успішно використати міжукраїнські чвари. 

Майже через рік, з осені 1670 р. правобережний гетьман 
М. Ханенко (1669–1674) починає збройну боротьбу з Д. Дорошенком. 
Згодом, у 1671 р. розпочинається україно-татарсько-польська війна. 
Невдовзі, в першій половині 1672 р. Правобережна Україна стає ареною 
кровопролитного збройного протистояння між Річчю Посполитою й 
Османською імперією. Але найжахливішим у цій ситуації було те, що 
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українці (ханенківці) воювали з українцями (дорошенківцями) не в ім’я 
України, а заради іноземних геополітичних інтересів. Навіть Бучацький 
мирний договір 1672 р., за яким Варшава змушена була передати 
Чигирину Брацлавщину і Південну Київщину, залишивши за собою 
Галичину, Волинь і Північну Київщину, не приніс спокою українській 
спільноті. Вже незабаром і Московська держава вирішила загарбати 
Правобережжя й наприкінці 1673 р. її ставленник лівобережний гетьман 
І. Самойлович (1672–1687), разом із стрільцями воєводи 
Г. Ромадановського, рушив на Захід. За короткий час союзники 
оволоділи найголовнішими містами Правобережної України й у березні 
1674 р. у Переяславі на генеральній раді І. Самойлович був 
«проголошений гетьманом обох боків Дніпра»1. 

Проте, на допомогу П. Дорошенку досить швидко прийшло 
турецьке військо, яке і відновило статус-кво, але не припинило 
жахливого кровопролиття на українських землях. Протягом 1674–
1676 рр. турецько-московсько-польсько-українське збройне 
протистояння перетворило колись квітуче і заможне Правобережжя на 
пустку, а влада Д. Дорошенка була легітимною лише у його столиці – 
Чигирині, що, зрештою, і змусило його капітулювати й зректися у 
вересні 1676 р. свого гетьманства на користь І. Самойловича. 

У ХVІІ-ХІХ ст. лірники і кобзарі по всій Україні співали: 
За Дорошенка гетьмана 
Пуста Україна стала: 
Все то через його бунти 
Довелось всім загинути2. 

А ось так проаналізував цю ситуацію у ХХ ст. Д. Дорошенко: 
«Край лежав наполовину в руїнах. Багато тисяч людей загинуло, 
багато пішло в татарську неволю, а ще більше розбіглося, хто куди 
міг, аби вирватися з цього пекла. Населення цілих сіл із родинами й 
усім майном тікало на лівий берег Дніпра, надіючись знайти там 
спокійніші умови життя… Правобережна Україна перетворилася в 
пустиню, засіяну людськими кістками, наповнену руїнами й 
згарищами. Колишня популярність Дорошенка обернулася в 
ненависть проти нього, як винуватця цієї руїни»3. 

                                           
1 Дорошенко Д. І. Нарис історії України. – Львів, 1991. – С. 319. 
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 23. 
3 Дорошенко Д. І. Нарис історії України... – С. 320. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 37

Етнокультурний розвиток України у другій половині ХVII ст. був 
тісно пов'язаний з українськими державотворчими процесами, а саме 
з відновленням Української держави і це позитивно вплинуло на їх 
перебіг. 

Арабський мандрівник П. Алепський, який відвідав Україну у 
1654, 1656 рр. відзначив значний культурний рівень українців: 
«Починаючи цим містом, себто по всій Козацькій землі, ми помітили 
прегарну рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малими 
винятками, навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та 
знають порядок богослужіння й церковний спів. Крім того, 
священники вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися 
неуками по вулицях… В козацькому краю в кожнім місті та кожнім 
селі побудовані доми для бідних і сиріт»1. 

Дослідник М. Семчишин наголошував, що центром культурно-
освітнього життя України ХVII і першої половини ХVІІІ ст. 
залишалась Києво-Могилянська колегія, у другій половині ХVII ст. у 
зв’язку з безперервними воєнними діями, пошестями і непевністю 
політичного становища, вона переживала важкі часи і занепадала, її 
студенти здебільшого йшли до війська, пожежі руйнували 
приміщення, лише у 70-х рр.. ХVII ст. ситуація в країні дещо 
покращилася й Могилянка продовжувала розвивати свою науково-
освітню діяльність, і, зрештою, у 1694 р. отримала статус, титул і 
права академії2. 

М. Семчишин зазначав, що у другій половині XVII ст. 
поповнюється скарбниця усної народно-поетичної творчості, 
зявляються нового типу думи, нові історичні пісні та перекази про 
героїку козацьких визвольних воєн. Тому дослідник наголошував: 
«Кінець XVII і початок XVIIІ ст. це останній період розквіту 
народних дум та пісень про «козацьку славу». Після народно-
визвольної боротьби – розвиток дум припиняється. У думах, що в 
незначній кількості творилися в наступний період переважають уже 
зовсім інші теми і мотиви. Занепад козацького життя привів і до 
занепаду героїчного епосу»3. 

Таким чином, проаналізувавши гетьманування П. Дорошенка у 
контексті вітчизняного державотворення та етнокультурного розвитку 
                                           
1 Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992. – С. 82, 83. 
2 Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993. – С. 153. 
3 Там само. – С. 156-157. 
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України у другій половині ХVII ст., можемо зробити такі висновки: 
1) головна причина невдач чигиринського гетьмана, полягає в тому, що 
в боротьбі за Українську державність він не зміг на довгий час 
об’єднати все тогочасне українське суспільство; 2) у своїй 
державотворчій діяльності він опирався в більшості випадків на 
іноземну допомогу, а мав опиратися на власний національний 
потенціал; 3) П. Дорошенку не завжди вдавалося точно визначити 
пріоритети у своїй зовнішній і внутрішній політиці та при постановці і 
вирішенні як тактичних, так і стратегічних завдань; 4) етнокультурний 
розвиток Гетьманщини був тісно пов'язаний з українськими 
державотворчими процесами і характеризувався як піднесенням, так і 
деяким згасанням у зв’язку з кровопролитними війнами, міжусобицями 
та поступовим занепадом Української державності; 5) козацтво в цей 
час стало провідною силою суспільства й активно посприяло у 

відновленні Гетьманщини, захисті православної віри, 
територіальної цілісності Батьківщини й самобутності українців, і все 
це відобразилося на державотворчому й етнокультурному розвитку 
України. 

 
 
 

Юрій Рябуха, Євген Горб (Маріуполь) 
 

Військова діяльність великого коронного гетьмана  
Станіслава Ревери Потоцького 

 
Військова діяльність великого коронного гетьмана Станіслава 

Потоцького, майже недосліджена науковцями, які зазвичай надають 
уваги таким діячам, сучасникам гетьмана як Миколай Потоцький, 
Стефан Чарнецький, Єжи Любомирський, залишаючи пана 
Станіслава в їх затінку. Хоча це був дуже досвідчений полководець, 
який 13 років очолював коронну армію, брав участь у 46 битвах, 
проте (що можливо і відштовхує дослідників) в багатьох зазнав 
поразки.  

Народився майбутній гетьман в 1589 р. Початок військової 
кар’єри Станіслава Потоцького викликає багато суперечок у 
дослідників. На нашу думку цей період життя гетьмана найбільш 
ретельно проаналізовано польським вченим Адамом Пшибосєм. 
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Згідно йому, С. Потоцький почав свою військову діяльність в 
вісімнадцятирічному віці, беручи участь у битві під Гузовим разом зі 
своїм батьком Анджеєм Потоцьким на боці коронної армії. У 1612 р. 
супроводжав свого дядька Стефана Потоцького в поході в Молдавію. 
У 1617-1618 р. на чолі власної хоругви брав участь у московській 
кампанії королевича Владислава. Поширена думка про участь 
Станіслава Потоцького в Цецорській та Хотинській кампаніях, але 
А. Пшибось, вказує на відсутність підтвердженої документами 
інформації та вважає, що в битві під Цецорою С. Потоцький взагалі 
не брав участі, а в переможної Хотинській війні брав участь не як 
командир хоругви (списки ротмістрів, що збереглися не містять його 
імені), а в якості простого «товариша»1. 

В середині 20-х років доля пов’язує бойовий шлях 
С. Потоцького і польного,  а згодом великого гетьмана Станіслава 
Конєцпольського. Під командою останього С. Потоцький в якості 
командира кінної хоругви бере участь у ряді військових кампаній 
(розгром татар під Мартиновим (1624), придушення козацького 
повстання Марка Жмайла (1625), польсько-шведська війна 1625-
1629). Взимку 1629 р. С. Потоцький вперше самостійно очолив 
польську армію – під час від'їзду польного гетьмана на сейм до 
Варшави2. Але перша самостійна спроба була невдалою – війська 
Станіслава Потоцького були розбиті шведами під Гуржном. Оскільки 
це перший бій яким керував безпосередньо С. Потоцький, то 
розглянемо його більш докладно. 

У грудні 1628 р. Станіслав Конецпольський залишив армію, що 
знаходилася в Королівській Пруссії і відбув на сейм до Варшави, 
залишивши замість себе в якості регіментаря кам'янецького 
каштеляна Станіслава Потоцького. Активних військових дій не 
передбачалося – йшла млява облога поляками Страсбурга 
(Бродниці), а переважна більшість військових сил супротивників 
була розміщена на зимових квартирах. Така ситуація тривала до 
першої декади лютого, коли шведський фельдмаршал Г. Врангель на 
чолі шеститисячного війська здійснив п'ятиденний форсований 

                                           
1 Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera / A. Przybos [Електронний ресурс]. – Доступний 
з: http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/stanislaw-potocki-zwany-rewera# 
2 Poczet hetmanow Rzeczypospolitej : hetmani koronni / red. Miroslaw Nagielski. - Wyd. 2 popr. i 
uzup. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2005. - 396 s. – S. 183-184; Przybos A. Stanislaw 
Potocki zwany Rewera… 
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марш (в зимових умовах шведи подолали близько 100 кілометрів) і 
несподівано для поляків підійшов до річки Бриніца, неподалік від 
Страсбурга. С. Потоцький екстрено спробував зібрати під власним 
командуванням всі наявні розквартировані війська, але на момент 
битви в його розпорядженні був лише загін в 4-5 тисяч солдатів (з 
них близько 600 піхотинців) з можливих 9000. Регіментар прийняв 
рішення зустріти шведів біля переправи через річку, перекривши тим 
самим шлях до Страсбургу. Охорона моста була доручена трьом 
рейтарським хоругвам, за ними по дорозі від моста в селищі Руда 
розмістилася польська піхота (близько 500 солдатів), а кіннота 
знаходилася неподалік в головному таборі. Увечері 11 лютого 
передовий шведський загін підійшов до мосту через Бриніцу і 
відкинув польських рейтар, які тим не менш встигли знищити міст. 
Шведські надії на кригу, що покривала річку не виправдалися – вона 
була занадто тонкою і не тримала вагу людини. Однак фінни 
полковника Акселя Лільєса змогли за ніч здійснити невелике диво і 
навести досить крихкий міст, який дав можливість шведам 
переправитися рано вранці через річку і підійти до селища Руда. 
Польські піхотинці спочатку намагалися утримати свої позиції в 
населеному пункті, але бачачи, що переважаючі сили шведів 
обходять їх з двох сторін почали відступ, який перейшов у втечу. 
С. Потоцький розпорядився підкріпити піхоту кіннотою, яка в цей 
час шикувалася до бойового ладу. Першу лінію склали гусари, а 
другу і третю - козацькі хоругви, на драгунів була покладена охорона 
флангів. Скориставшись отриманою паузою, шведи також почали 
шикувати свої війська. Командувач польської артилерією Миколай 
Юдицький запропонував регіментарю атакувати шведів, які в той 
момент не змогли б надати належного опору. Але С. Потоцький 
відхилив його раду, і став чекати поки шведи сформують бойовий 
порядок і перейдуть в атаку. Шведська атака почалася наступом 
піхоти на лівому фланзі польської армії, яка спиралася на весь 
Заборово. С. Потоцький намагався контратакувати силою гусар, які 
згодом отримали підтримку козацьких хоругвей, шведи у свою чергу 
отримали підкріплення кінними рейтарами. Використовуючи 
взаємодію піхоти і кінноти, Г. Врангель завдав поразки лівому крилу 
поляків. Решта польських  хоругвей так в бій і не вступили – наказу 
наступати вони так і не отримали і побачивши розгром на лівому 
фланзі, побоюючись оточення, поляки почали відступати по всьому 
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фронту1. З ними відступав і невдачливий полководець, який 
повністю віддав ініціативу в руки ворога, граючи фактично в 
піддавки, він по черзі підставляв свої війська під переважаючі сили 
шведів. 

Невдача під Гуржном не позначилася на долі кам'янецького 
каштеляна, помилки якого виправив польний гетьман у червні 
1629 р. в битві під Тшцяною. У наступному році Станіслав 
Потоцький проявив себе в кампанії проти збунтованих запорізьких 
козаків Тараса Федоровича (Трясила). Очоливши розбиті під 
Корсунем кварцяні війська, він уміло протидіяв козакам, з'єднавшись 
згодом з основними частинами військ гетьмана С. Конєцпольського. 
У вирішальній битві з козаками під Переяславом С. Потоцький не 
брав участі, так як був відправлений гетьманом на Поділля, щоб 
протидіяти можливому вторгненню татар2. 

Саме у сутичках з татарами і турками С. Потоцький провів 
першу половину 30-х років, взявши участь у ряді битв, найбільш 
відомим з яких був розгром турецьких військ Абаза-паші під 
Кам'янцем-Подільським. У 1636 р. він удостоївся посади 
подільського воєводи. Поширена інформація про участь 
С. Потоцького в придушенні козацького повстання 1637-1638 рр., 
oднак Адам Пшибось, вважає що тут має місце звичайна плутанина 
– мова йде про іншого Станіслава Потоцького, брата майбутнього 
польного гетьмана Миколая Потоцького, хоча гусарська корогва 
подільського воєводи дійсно брала участь у військових діях 
зазнавши при цьому значних втрат3. У 40-х роках С. Потоцький грає 
більшою мірою роль політика і придворного вельможі, ніж 
військового, часто з'являючись при королівському дворі як резидент-
сенатор. Після смерті в 1646 р. С. Конєцпольського подільський 
воєвода претендував на гетьманську булаву, але марно4. 

На початковому етапі повстання Хмельницького після розгрому 
кварцяного війська і потрапляння в полон гетьманів, Станіслав 
Потоцький претендував на посаду регіментаря, але знову невдало. 
Відмову С. Потоцький сприйняв як особисту образу, і на протязі 
Пилявецької кампанії весь час демонстрував незадоволення діями 

                                           
1 Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera… 
2 Poczet hetmanow Rzeczypospolitej... – S. 184; Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera… 
3 Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera… 
4 Poczet hetmanow Rzeczypospolitej... – S. 184. 
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польського командування. Напередодні Пилявецької битви разом з 
Яном Щавинским очолив польські резерви, що підходили до 
Пилявець, і тому безпосередньо не брав участі у ганебній поразці1. 
Наступного року він супроводжував короля Яна Казимира у 
зборівському поході. У битві під Зборовом 15 серпня 1649 р. під час 
паніки, яка виникла внаслідок атаки татар, виявився єдиним 
сановником, який знаходився біля Яна Казимира2. Згодом саме цей 
факт сприяв кар'єрному зростанню майбутнього великого гетьмана. 

У 1651 р. С. Потоцький брав участь у триденній битві під 
Берестечком, а потім і в битві під Білою Церквою, в якій разом з 
Мартином Калиновським керував лівим крилом польського війська3. 
У наступному році, після Батозького розгрому і загибелі Мартина 
Калиновського, саме С. Потоцький керував процесом створення 
нової польської армії, домігшись при цьому булави польного 
гетьмана. Слід зазначити, що новий польний гетьман спромігся 
відновити бойовий стан жовнірів, дуже оригінально при цьому 
вирішивши питання постачання та фінансування війська. Він 
запропонував королю дозволити жовнірам годуватися за рахунок 
шляхетських маєтків. І хоча Ян Казимир не дав на це свого дозволу, 
С. Потоцький самостійно перетворив цей задум в життя4. Це 
викликало обурення шляхти, проте призвело до поваги солдат. Варто 
сказати, що в цілому ставлення жовнірів до С. Потоцького протягом 
всієї його кар'єри було досить доброзичливе – у військах він 
користувався повагою, і саме жовніри дали йому прізвисько 
«Ревера» (слово «Rewera» - лат. «Воістину» - було одним з 
улюблених висловів гетьмана). Втім, незважаючи на те, під час 
Жванецької кампанії, польний гетьман ледь не постраждав від 
власних солдатів, які вимагали від нього виплати затриманого жолду. 

Навесні 1653 р. відновлене коронне військо здійснило 
грабіжницький рейд на Брацлавщину під проводом Стефана 
Чарнецького5. В історіографії поширена думка про те, що 

                                           
1 Ibid. – S. 186. 
2 Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera… 
3 Poczet hetmanow Rzeczypospolitej... – S. 186. 
4 Ciesielski T. Od Batohu do Zwanca: Wojna na Ukrainie, Podolu i o Moldawie 1652-1653 / 
T. Ciesielski. – Zabrze: Infort Еditions, 2007. – 335 s. – S. 84; Przybos A. Stanislaw Potocki 
zwany Rewera… 
5 Рябуха Ю. Рейд Стефана Чарнецкого на Брацлавщину весной 1653 г. / Ю. Рябуха // 
Гістарычна-археалагічны зборнік. – Вып. 29. – С. 111-115. 
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С. Потоцький був прихильником та одним з головних організаторів 
рейду1. Але Т. Цєсельський наводить лист Яна Казимира до 
С. Потоцького в якому король докоряє останньому за його 
«кунктаторство»2. Польний гетьман виступав проти розподілу сил, 
побоюючись розгрому їх козаками по частинах. Але після 
королівського листа він провів дуже ретельну підготовку, і навіть 
перевів головні сили з табору під Ковелем до околиць Луцька та 
Дубна, щоб мати можливість швидко надати допомогу групі 
С. Чарнецького3. 

Оскількі в кампаніі 1653 р. коронне військо очолював 
безпосередньо сам король, то дуже важко простежити дії саме 
польного гетьмана. Можна лише відзначити його рішучість під час 
бунту в таборі 28 листопада, коли частина загонів ланової піхоти 
вирішила дезертирувати і почала при цьому грабувати вози з майном 
коронного хорунжого Олександра Конецпольського. С. Потоцький 
віддав наказ відкрити огонь «по винуватим і невінним», що призвело 
до встановлення порядку, проте ланові все ж таки дезертирували4. 

В березні 1654 р. С. Потоцький вперше виступив самостійно в 
великий похід – коронне військо вторглося на Брацлавщину і 
Поділля. Поляки ще не відновилися після Жванецької кампанії, 
проте Переяславська угода, яку підписали козаки з Москвою 
вимагала рішучих дій. Здобути перемогу гетьман вирішив завдяки 
зраді, зробивши спробу перетягнути на бік поляків полковника Івана 
Богуна, який не склав присяги на вірність московському царю. Але 
ця спроба закінчилася невдало, так як і військові дії – було захоплено 
та зруйновано декілька населених пунктів, які не мало укріплень. 
Штурм Умані закінчився для поляків поразкою, а від штурму 
Брацлава відмовився сам С. Потоцький. Весь похід було зведено до 
знищення та грабунку. Л. Кубаля назвав дії гетьмана «кривавою 
прогулянкою з Вінниці до Умані»5. 

                                           
1 Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera… 
2 Ciesielski T. Od Batohu do Zwanca... – S. 88. 
3 Ibid. – S. 89. 
4 Грушевський М. С. Історія України-Руси. В одинадцяти томах, дванадцяти книгах. – Т. XI-
1. / М.С. Грушевський. - К.: Наукова думка, 1996. – 869 с. – C. 702; Смолій В., Степанков В. 
Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет / В. Смолій, В. Степанков. – К., 2009. 
– 680 с. – C. 437. 
5 Kubala L. Wojna moskiewska 1654-1655/ Ludwik Kubala. -  Kurpisz , 2004. – 446 s. – S. 169. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 44

Влітку 1654 p. на сеймі у Варшаві він був затверджений на 
посаді великого коронного гетьмана, домігшись вищої військової 
посади в 65 років. Восени гетьман поновив похід на Брацлавщину, 
але цього разу розраховуючи на допомогу татар. В січні 1655 р. він 
зумів оточити московсько-козацькій табір під Охматовим. Але під 
час триденної битви козаки змогли вирватися з оточення, при цьому 
вони понесли відносно мали втрати. Б. Перналь вважає, що однією з 
головних причин невдалої кампанії була «нездібність великого 
коронного гетьмана Станислава «Ревери» Потоцького»1. 

Літом 1655 р. відновилася війна Речі Посполитої зі Швецією. 
Значна частина польських військ була спрямована на північ, що 
призвело до того, що короний гетьман майже не мав сил щоб 
протидіяти походу московських та козацьких військ в Галичину. В 
серпні 1655 р. під Городком, на захід від Львова гетьман дав 
противнику бій, який став найбільшою його поразкою за військову 
кар’єру. 

Станіслав Потоцький частину своїх військ розподілив по різних 
містах, підсилюючи залоги, а з головними силами розташувався 
табором вирішив під Городком. Коронний гетьман вважав позицію 
під містечком вигідною та сподівався якщо не подолати, то хоча б 
затримати ворога2. Впевненість Потоцького у своїх силах та 
можливостях була цілком виправдана – на північний захід від 
Городка знаходився Городецько-Дроздовецький став, а з півдня 
містечко було надійно захищене болотами річки Верещиці. Підхід до 
позицій польського війська під Городком був можливий лише в 
районі греблі, яка знаходилася між ставом та болотами Верещиці3. 
На греблі коронний гетьман залишив залогу4. Потоцький мав у 
своєму розпорядженні 4500 жовнірів. Коронний гетьман розташував 
свої війська на захід від Городоцько-Дроздовецького ставу, на полях 
села Дроздовичі. Табір розміщався між болотами, на шляху від 

                                           
1 Перналь А. Річ Посполита двох народів і Україна: дипломатичні відносини /Анджей 
Перналь. – К.: «Києво-Могилянська академія», 2013. – 400 с. – C. 144. 
2 Rawita-Gawronski Fr. 1655-1905. Krwawy gosc we Lwowie / Fr. Rawita-Gawronski. – Lwow-
Warszawa, 1905. – 44 s. – S. 18. 
3 Грабовецький В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-1654 рр. / 
В. В. Грабовецький. – К.: Наук. думка, 1972. – 192 с. – C. 181; Яцкевич Є. Визвольні походи Б. 
Хмельницького на західні землі України / Є. Яцкевич. – Львів, 1954. – 36 с. – C. 27. 
4 Jozefowicz J. Kronika miasta Lwowa od roku 1634 do 1690 / J. Jozefowicz. – Lwow, 1854. – 
504 s. – S. 176. 
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Кам’яноброду до Городка та мав форму квадрата. Городок було 
захищено валом та частоколом, за яким Потоцький розмістив залогу. 
На греблі стояла гетьманська корогва польської піхоти1. 

З-під Львова на Городок був виправлений корпус союзників, 
який нараховував бл. 9500 чол. Очолювали його московський 
воєвода Григорій Ромодановський та миргородський полковник 
Григорій Лісницький. Вони прийняли рішення почати наступ саме 
там, де цього менше всього очікувало польське командування. 
Селяни показали союзникам дорогу через болота та допомогли в ніч 
с 29 на 30 вересня збудувати греблю через став прямісінько до 
польського табору. 

На рибальських човнах козаки Лісницького переправилися до 
крайніх хат Городка та запалили їх. Польські загони, які стояли під 
Львівськими воротами містечка та на валах кинулися гасити пожежу, 
яка стала сигналом до захоплення Городка. Союзники оволоділи 
пустими Львівськими воротами та ввійшли до міста2. 

Після опанування Городком, козацько-московський корпус був 
вишикуваний наступним чином: в центрі – московські рейтари, яких 
з тилу підтримувала козацька та стрілецька піхота, по флангам 
наступала дворянська кіннота. Першого удару завдали рейтари, 
атакувавши центр польського строю. С. Потоцький віддав наказ 
гусарським і козацьким хоругвам центру виступити на зустріч 
рейтарам, що призвело до зустрічного бою, в якому поляки завдали 
поразки ворогу та змусили його відступати. Але стикнувшись з 
піхотою союзників поляки були вимушені розпочати повільний 
відступ, оскільки сили були нерівними. 

Тим часом на флангах поляків розгорнулася жорстка битва з 
кіннотою союзників. Саме тут в повній мірі дала себе знати значна 
перевага московської кінноти. Обидва польських фланги (кіннота) 
ледь стримували натиск противника.  

Одночасно козацько-московське військо вело наступ через 
болота з боку нинішнього Кам’яноброду (вночі там також було 
побудовано міст козаками). Спочатку почало відступ ліве крило 
поляків, а дещо згодом і праве. Під вечір наступ московитів та 
козаків посилився і польська армія почала відступ під Брухналь. 
                                           
1 Грабовецький В. В. Західноукраїнські землі в період народно-визвольної війни 1648-
1654 рр. – C. 181. 
2 Яцкевич Є. Визвольні походи Б. Хмельницького на західні землі України... – C. 27. 
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Коронний гетьман Станіслав Потоцький ледь не загинув під мурами 
Брухналя – разом із своїм полком він боронився під міською брамою 
та опинився практично у повному оточенні загонів союзників. Життя 
гетьману врятували ротмістри Анджей Моджеєвський та Олександр 
Кричинський. Вони вибили з сідла московського рейтара, який 
налетів на гетьмана. Рештки польської армії продовжили безладний 
відступ під Яворів – табір рухався попереду, а з тилу його 
прикривали рештки загонів Потоцького. З боку Судової Вишні 
з’явилися окремі польські загони, які рухалися на з’єднання з 
Потоцьким, однак лівий фланг поляків у темряві не розгледівши 
своїх стрімголов кинувся навтьоки1. 

Битва під Городком увійшла до анналів української та російської 
історіографії, як гучна перемога козацької та московської зброї над 
польською армією, але слід зазначити, відтягнувши практично всі 
наявні сили для боротьби зі шведами, польське командування 
залишило Західну Україну фактично безборонною перед обличчям 
наступи потужної армії козаків та московитів. Варто віддати належне 
полководницькому таланту великого коронного гетьмана Станіслава 
Потоцького, який своїми мізерними силами зміг забезпечити більш-
менш організовану оборону західноукраїнських міст і замочків, а 
також прийняв сміливу спробу затримати війська союзників під 
Львовом, не допускаючи їх просування вглиб коронних земель.  

В часи «потопу» С. Потоцький під тиском своїх солдат восени 
1655 р. перейшов на бік шведів, але вже наступного року він разом з 
польним гетьманом Станиславом Лянцкоронським підтримав 
польського короля. В військових діях 1656 р. весь час був разом з 
Яном Казимиром, можливо через те, що король мав сумнів у вірності 
гетьмана. Під час облоги Варшави номінально очолював коронне 
військо, хоча безпосередньо облогою керував генерал артилерії 
Криштоф Гродзицький. Пізніше в Варшавській битві командував 
резервами лівого флангу, знаходячись поряд з королем. Коли виникла 
паніка і поляки кинулись до мосту через Віслу, гетьман ледве не 
загинув, життя йому знову врятував А. Моджеєвський.  

                                           
1 Рябуха Ю., Горб Є. Городецька битва 1655 р./ Ю. Рябуха, Є. Горб //Стародавній 
Меджибож в історико-культурній спадщині України: науковий вісник з проблем 
регіональної історії та пам’яткознавства (Науковий вісник «Меджибіж» - 2’2013). – 
Хмельницикий, 2013. – Ч. 2. – С. 154-160. 
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Під час вторгнення в Польшу семігородських військ Е. Ракочі, 
великий гетьман знову зазнав поразки біля Янова Любельського. 
С. Потоцький знову опинився у самому епіцентрі бою, знову під ним 
було вбито коня і знову він зібрав недобитків, щоб продовжити 
боротьбу проти ворога1. Об’єднавшись з загонами 
Є. Любомирського, гетьман розпочав діяльність на комунікаціях 
військ Ракочі. Влітку 1657 р. війська Є. Любомирського вторглися на 
землі Ракочі, в той час як С. Потоцький зосередився в районі 
Самбора підсилюючи свої війська2. 

Роль великого коронного гетьмана Станіслава Потоцького у 
Чуднівській кампанії 1660 р. головним чином визначила його позиція 
в придворних інтригах стосовно вибору наступника польського 
престолу ще за життя пануючого монарха (елекція «vivente rege»). 
Прижиттєва елекція наступника трону стала ідеєю-фікс останнього 
десятиріччя правління Яна ІІ Казимира, однак шляхта вперто не 
хотіла жертвувати своїм правом обирати монарха, вважаючи це 
обмеженням «золотої вольності». Прибічники короля намагалися 
перетягнути на свою сторону польного гетьмана Єжи-Себастіана 
Любомирського, який користувався великою популярністю серед 
шляхти, а тому вже на початку Чуднівської виправи, внаслідок 
інтриг, домоглися передачі командування над найбільш боєздатними 
військовими одиницями Є. Любомирському. Сам польний гетьман, у 
широко відомій реляції Чуднівської експедиції виправдовувався, що 
не був прихильником такого розподілу військ. Враховуючи певний 
суб’єктивізм реляції Єжи Любомирського з огляду на час її 
написання (1665-1666), можна припустити, що фактична передача 
командування сталася аж ніяк не через політичну позицію коронного 
гетьмана, а лише через його похилий вік (на той час Потоцький вже 
мав понад 70 років)3. 

Коронному гетьману під команду було передано 11 полків 
(частина з яких – гусарські). Загони С. Потоцького збиралися під 

                                           
1 Markowicz M. Najazd Rakoczego na Polske 1657/ Marcin Markowicz – Zabrze: Infort Editions, 
2011. – 175 s. – S. 66. 
2 Gaweda M. Od Beresteczka do Cudnowa. Dzialalnosc wojskowa Jerzego Sebastiana Lubomirskiego 
w latach 1651-1660 /Marcin Gaweda. – Zabrze: Infort Editions, 2014. – 359 s. – S. 205. 
3 Wojna polsko-moskiewska pod Cudnowem, odprawiona za panowania krola Jana Kazimierza pod 
wodza Stanislawa Potockiego, wojewody krakowskiego i Jerzego Lubomirskiego, marszalka 
koronnego w roku Panskim 1660 /Wyd. A. Hnilko. – Warszawa: Glowna Ksiegarnia Wojskowa, 
1922. – 134 s. – S. 6, 20-21. 
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Тернополем1. Перш ніж спрямувати свої полки для об’єднання з 
корпусом Є. Любомирського, який збирався в околицях Городлі, 
Потоцький відправив передовий розвідувальний загін на чолі зі 
своїм сином, красноставським старостою Феліціаном, а слідом, 
досить повільно рушив сам з усіма силами. Місцем з’єднання двох 
корпусів було визначено Костянтинів, де Потоцький, не дивлячись на 
повільність, опинився перший. 7 вересня 1660 р. туди прибули й 
полки польного гетьмана. 

У битві під Любаром коронний гетьман очолив правий фланг 
об’єднаної польсько-татарської армії. Станіслав Потоцький особисто 
повів свої полки в атаку. Однак, присутність гетьмана аж ніяк не 
сприяла розвитку наступу правого флангу поляків. Він підійшов 
настільки близько до ворога, що зазнав досить тяжких втрат від 
гарматного вогню (перш за все кіннота)2. 

Загалом, у Чуднівській кампанії С. Потоцький особисто 
практично не впливав на хід військових операцій – командування 
практично повністю було зосереджено в руках Любомирського. Ще 
до початку військових дій король радився з Є. Любомирським щодо 
плану кампанії, оскільки коронний гетьман тяжко хворів3. Хвороба 
Потоцького і стала приводом для фактичної передачі командування 
польному гетьману. Хворів коронний гетьман і під час самого 
походу. Веспасіан Коховський писав, що С. Потоцький підхопив 
малярію і був настільки слабий, що його носили на ношах. Всі 
вмовляли його повернутися до дому, однак старий гетьман був 
твердий у своїх намірах залишитися при війську – він сказав, що до 
останнього подиху готовий битися з ворогом і не залишить військо 
напередодні генеральної битви. Не дивлячись на те, що Потоцький 
залишився з військом, він все таки звернувся до Любомирського з 
проханням, аби той взяв на себе командування4. 

Не дивлячись на активну позицію протягом наступних кількох 
років у придворних інтригах на боці шляхетської фронди, Станіслав 
Потоцький все-таки взяв участь у поході Яна Казимира на 
Лівобережну Україну. Зокрема, гетьман відзначився досить вдалим 

                                           
1 Ibid. – S. 23-24. 
2 Ibid. – S. 26-42. 
3 Kochowski W. Historya panowania Jana Kazimierza. T. II. – Poznan:Nakladem i czcionkami N. 
Kamienskiego i Spolki, 1859. – 314 s. – S. 70. 
4 Kochowski W. Historya panowania Jana Kazimierza... – S. 85. 
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командуванням кавалерійським ар’єргардом під Новгородом-
Сіверським. Однак, в ході задніпрянської кампанії Яна Казимира між 
королем та старим гетьманом неодноразово виникали кардинальні 
протиріччя щодо подальшого просування вглиб ворожої території1. 
Так, під час військової наради в околицях Севська ледь не дійшло до 
бійки між Потоцьким та литовським канцлером Кшиштофом Пацом, 
який належав до грона затятих прибічників короля. Розлючений 
гетьман передав командування Стефану Чарнецькому та залишив 
армію, повертаючись окремо від короля та Паца2. 

Під час відкритого збройного виступу Єжи Любомирського 
проти короля та Двору коронний гетьман Потоцький опинився між 
двох вогнів – з одного боку його поєднувала стара дружба з 
опальним маршалком, а з іншого боку, старий гетьман не хотів йти 
на остаточний розрив з королем. Станіслав Потоцький вирішив стати 
на бік Двору і прийняв активну участь у військовій компанії проти 
Любомирського. Вже за традицією коронний гетьман очолював кінні 
загони королівської армії (зокрема, в битві під Монтвами 1666 р.)3. 
Під час військових дій проти рокошан не знайшов спільної мови з 
ноим польним гетьманом Яном Собеським. Взагалі, в цей час для 
Потоцького були характерні постійні сварки з іншими 
командувачами. Сам коронний гетьман не мав особливих військових 
талантів, перебуваючи постійно на другому плані, однак, він не 
терпів жодної думки, окрім своєї. З цієї ж причини Станіслав 
Потоцький не користувався особливою повагою в армії – під час 
численних конфедерацій першої половини 60-х років XVII ст. він був 
одним з головних об’єктів насмішок з боку рокошан, що зовсім не 
нагадувало відношення до нього десятирічної давнини. 

Підводячи підсумки майже 60-річній військовій діяльності 
Станіслава Потоцького слід зазначити, що це була людина великої 
мужності, яка в боях завжди була в центрі подій, не шкодуючи свого 
життя особистим прикладом надихала підлеглих в бою. Але як 
стратег, С. Потоцький не зміг себе проявити з кращого боку. 
                                           
1 Луняк Є. Лівобережний похід Яна ІІ Казимира 1663–1664 рр. у висвітленні французького 
історика Мішеля Руссо де ла Валетта / Є. Луняк // Ніжинська старовина. – 2013. – Вип. 16. – 
C. 122; Пиріг П. Лівобережний похід Яна Казимира 1663–1664 рр. / П. Пиріг // 
Сіверянський літопис. – 1999. – № 5. – С. 15–24. 
2 Przybos A. Stanislaw Potocki zwany Rewera… 
3 Романцов В., Горб Є. Битва під Монтвами (1666 р.): епізод з історії громадянської війни в 
Речі Посполитій / В. Романцов, Є. Горб // Схід. – 2010. – № 5 (105). – С. 108-111. 
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Найбільший стратегічний успіх великого гетьмана – Чуднівська 
перемога в значній мірі належить його соратнику – Єжи 
Любомирському. Результати Охматівської кампанії були зведені 
нанівець завдяки ж самому гетьману, який не спромігся розгромити 
оточеного ворога. Проте гетьман завжди дбав про стан війська 
заслуживши повагу простих жовнірів. 

 
 
 

Євген Горб (Маріуполь) 
 

Діяльність шляхетської опозиції в Речі Посполитій протягом 
1648-1654 рр. (проблема в польській історіографії) 

 
Протягом останньої третини XVI – першої половини XVII ст. 

шляхта невпинно обмежувала повноваження короля, перетворивши 
його на безпорадну маріонетку в руках Сейму. Однак, ситуація 
почала різко змінюватися з приходом до влади Яна ІІ Казимира. 
Новий король, хоч і володів досить посередніми політичними 
здібностями, не захотів миритися зі свавіллям шляхти. Як і можна 
було очікувати, такі дії Яна Казимира викликали обурення серед 
шляхетського стану. Своє незадоволення шляхта спрямувала не 
стільки проти короля, як проти «сірого кардинала» - коронного 
канцлера Єжи Оссолінського, який протягом 1643-1650 рр. фактично 
керував державою, користуючись безмежною довірою покійного 
короля Владислава та його наступника. До речі, саме канцлеру Ян 
Казимир був зобов’язаний короною. 

Діяльність шляхетської опозиції Великого князівства 
Литовського протягом 1648-1654 рр. завжди викликала посилену 
увагу польських дослідників у зв’язку з дискусійністю та 
неоднозначністю цієї проблеми. Цей факт обумовлений тим, що 
діяльність литовської опозиції зазначеного періоду не вписується у 
загальноприйняті погляди на опозицію Речі Посполитої загалом. 
Опозиційна діяльність шляхти та магнатів ВКЛ була обумовлена 
широкомасштабними державотворчими задумами, які мали місце в 
середовищі литовських магнатів. 

Протиріччя між Короною та ВКЛ виявилися вже на момент 
створення Речі Посполитої у 1569 р. Декларувалося об’єднання на 
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засадах рівноправ’я обох держав, як суб’єктів майбутньої федерації. 
Однак, вже невдовзі виявилося, що домінуючою у новоствореному 
об’єднанні була Польща. Території ВКЛ реорганізовувалися на 
коронний взірець, значна частина земель була виведена зі складу 
Литви та передана Польщі, представники литовської еліти 
обмежувалися у своїх правах порівняно з коронною шляхтою. 
Цілком закономірно, що литовська шляхта була вкрай незадоволена 
своїм становищем, і вже в перші 20 років свого існування Річ 
Посполита опинилася під загрозою розпаду. Погроза виходу зі 
складу федерації стала засадничим принципом діяльності опозиції у 
ВКЛ. 

Діяльність шляхетської опозиції протягом 1648-1654 рр. 
постійно привертала до себе увагу дослідників і досить ґрунтовно 
розроблена, однак досі бракує історіографічного дослідження 
проблеми, яке б узагальнило доробок польських вчених у цій галузі, 
а також намітило перспективи подальших досліджень. 

Метою публікації є аналіз праць польських істориків ХІХ – 
початку ХХІ ст. в яких присутні сюжети з історії діяльності 
шляхетської опозиції в Речі Посполитій протягом 1648-1654 рр.  

У період елекційної боротьби 1648 р. складалося ядро 
шляхетської опозиції, основу якого склали прихильники 
кандидатури королевича Карла Фердинанда. Ця проблема 
привертала увагу практично всіх польських істориків, які так чи 
інакше торкалися періоду правління останнього короля з династії 
Ваза. Найбільш широко безкоролів’я 1648 р. висвітлене у працях 
А. Морачевського, К. Шайнохи, Т. Василевського, Я. Качмарчика.  

Анджей Морачевський відзначав, що після смерті короля 
Владислава IV загострилися релігійні суперечки між католиками та 
польськими дисидентами. Історик відзначив радикальні вимоги 
мазурської шляхти, яка жадала заборони некатолицьких визнань на 
території Варшави. Досить широко А. Морачевський спинявся також 
на конфлікті навколо аріанина, київського підкоморія Юрія 
Немирича, однак, за твердженням дослідника всі суперечки 
вгамувалися перед обличчям козацької небезпеки1. Дослідник також 
відзначив посилення опору дисидентів на елекційному сеймі. 
Анджей Морачевський дотримувався думки, що саме вплив 
                                           
1 Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej. Dalszy ciag siedmnastego wieku / J. 
Moraczewski. – Poznan: Nakladem i drukiem N. Kamienskiego i Spolki, 1852. – S. 2-3. 
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козацьких послів остаточно вирішив справу вибору короля на 
користь королевича Яна Казимира. Історик критикував нового 
короля за те, що йому забавки були важливіші ніж добробут Речі 
Посполитої1. 

Спиняючись на елекційній боротьбі 1648 р. Кароль Шайноха 
зазначав, що серед багатьох претендентів на корону виділялися двоє 
– королевичі Карл Фердинанд та Ян Казимир. Серед прибічників 
Карла, К. Шайноха згадував князя Ієремію Вишневецького, 
підканцлера Анджея Лещінського, краківського генерала Єжи 
Любомирського та великопольського Б. Лещінського. Історик 
відзначав, що їх об’єднувало одне – вони щиро ненавиділи козаків. 
За свідченням К. Шайнохи, саме козаки вирішили справу елекції на 
користь Яна Казимира2. 

Автор першої біографії короля Яна Казимира – Тадеуш 
Василевський, аналізуючи період безкоролів`я відзначав, що 
прибічниками королевича Карла Фердинанда керували Ієремія 
Вишневецький та Анджей Лещінський3. 

Януш Качмарчик, характеризуючи елекційну боротьбу у своїй 
біографії гетьмана Богдана Хмельницького (видана у 1988 р.), 
головним опонентом канцлера Є. Оссолінського називав коронного 
підканцлера Анджея Лещінського, однак при цьому вказував на 
велику роль князя Ієремії Вишневецького. Я. Качмарчик відносив 
І. Вишневецького до прихильників вибору королем Дьордя І Ракочі4. 

Великий історіографічний інтерес становить аналіз поглядів 
польських істориків стосовно загальної оцінки початку правління 
короля Яна ІІ Казимира, а також його особистих якостей. Цей аспект 
висвітлено у роботах А. Морачевського, Й. Шуйського, Й. К. Пле-
банського, Ф. Равіти-Гавронського, А. Керстена, У. Августиняк, 
Е. Б. Пернала. 

Попереджаючи огляд справи І. Радзейовського, А. Морачевський 
підкреслював, що козацькі війни викликали велике замішання між 
шляхтою. Несприяли також внутрішньому спокою інтриги 

                                           
1 Ibid. – S. 7-10. 
2 Szajnocha K. Dwa lata dziejow naszych. 1646. 1648. Opowiadanie i zrodla / Karol Szajnocha. – 
T. I. Polska w r. 1648. – Lwow, 1869. – S. 273-274. 
3 Wasilewski T. Jan Kazimierz / Tadeusz Wasilewski. – Warszawa, 1985. – 80 s. – S. 17-18, 33. 
4 Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький / Я. Качмарчик ; перекл. І. Сварник. – 
Перемишль-Львів: ОО Василіан “Місіонер”, 1996. – C. 224-226. 
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вихованого ієзуїтами Яна Казимира та паризької інтриганки, 
королеви Людовіки Марії1. 

Йозеф Шуйський представив свій погляд на діяльність 
антиурядової опозиції в Короні протягом 1648-1654 рр. Після оцінки 
правління короля Владислава IV, історик поринав у роздуми, щодо 
всевладдя та безкарності шляхти в Речі Посполитій. Він писав, що 
тільки в Речі Посполитій шляхтич міг образитися на короля через 
відмову у наданні якогось староства, а потім в очі монарху казати, 
що це особиста помста. Тільки в Речі Посполитій шляхтич міг 
зривати сейм через якісь свої приватні справи та інтереси. 
Підсумовуючи, дослідник зазначав, що якщо для Англії 1648 рік 
приніс нову «фазу побуту», то для Речі Посполитої він став 
передвісником розкладу2. 

Історико-психологічній характеристиці короля Яна Казимира та 
його дружини була присвячена докторська дисертація Йозефа 
Казимира Плебанського (1831-1897). Він писав, що під час 
характеристики короля варто розрізняти в ньому особистості двох 
різних людей: мрійника, що жив у світі ілюзій та розлюченого ідіота, 
який ці ілюзії втілював у життя. За влучним виразом Й. К. Пле-
банського, Ян Казимир не відповідав вимогам ані жовніра, ані єзуїта 
та навіть короля. Історик вважав, що Ян Казимир дуже швидко 
втратив інтерес до корони, а одруження з вдовою брата мучило 
спокій його душі. Й. Плебанський зазначав, що Ян Казимир був 
нездатний на відкритість перед народом і не любив власної країни. 
Дослідник вважав, що Польща ще не мала короля, який би так 
невміло користувався патріотизмом шляхти, як Ян Казимир. 
Й. К. Плебанський не знаходив у вчинках короля органічного зв’язку, 
системності. Він писав, що Ян Казимир міг любити та ненавидіти 
одночасно, до того ж одну й ту саму людину. Підсумовуючи, історик 
влучним виразом ставить своєрідний діагноз своєму персонажу – 
«добра душа, слабка голова»3. 

Характеризуючи Яна Казимира, Кароль Шайноха відзначав, що 
на користь його вибору впливав також той факт, що він був старший 
                                           
1 Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej... – S. 107-110. 
2 Szujski J. Dzieje Polski podlug ostatnich badan spisane. – T. II: Krolowie wolno obrani. – Cz. 1. 
r. 1572-1668 / J. Szujski // Dziela Jozefa Szujskiego. Wydanie zbiorowe. – Seria 2. – T. III. – 
Krakow, 1894. – S. 309-310. 
3 Plebanski J. Jan Kazimierz Waza. Marja Ludwika Gonzaga. Dwa obrazy historyczne / Jozef 
Kazimierz Plebanski. – Warszawa: Nakladem ksiegarni G. Gebethnera i R. Wolffa, 1862. – S. 8-29. 
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роками за Карла Фердинанда, а також мав досвід у військових діях. 
На думку історика, зіграв роль також титул шведського короля, який 
дістався Яну Казимиру після смерті Владислава IV. Зречення цього 
титулу могло принести Речі Посполитій довгоочікуване укладення 
миру зі Швецією1. 

Окреслюючи внутрішньополітичне становище в Речі 
Посполитій на початку 50-х рр. XVII ст. Францішек Равіта-
Гавронський зазначав, що після укладення Білоцерківського трактату 
Польсько-Литовська держава була уражена внутрішнім ворогом, 
який ослабив її більше ніж козацькі війни, бо «замість гультяйської 
сваволі впровадив і усталив державну сваволю». Ф. Равіта-
Гавронський виділяв наступні характерні риси цієї «сваволі»: 
особисті інтереси та амбіції почали брати гору над державними 
інтересами, закулісні інтриги стали публічними, розбещена шляхта 
проголосила себе фундаментом держави. Критикуючи останню тезу 
історик зазначав, що шляхта це лише інструмент для будови, який з 
часом необхідно замінювати на новий. Деструктивний вплив 
шляхти, на думку дослідника, полягав у тому, що кожен крок 
спрямований на зміцнення Речі Посполитої шляхта сприймала як 
ворожий собі, як замах на свої права та привілеї, і через це король Ян 
Казимир став безсилим і перетворився на іграшку2. 

Одним з найбільш визначних та знаних дослідників коронної 
опозиції можна вважати Адама Керстена (1930-1983 рр.), завдяки 
його монументальній праці «Ієронім Радзейовський. Студія влади та 
опозиції» (видана посмертно у 1988 р.). У вступних замітках історик 
дав загальний нарис діяльності шляхетської опозиції, підкресливши, 
що протягом 50-х рр. XVII ст. вона вперше спробувала створити 
концепцію олігархічного правління. А. Керстен вперше встановив, 
що т. зв. «зрада Радзейовського» це не більше ніж міф, що виник у 
60-х рр. XVII ст.3 

Історик вважав магнатсько-шляхетську опозицію одним з 
основних компонентів у системі влади шляхетської демократії. Адам 
Керстен пояснював дію цього компоненту наступним чином: права 

                                           
1 Szajnocha K. Dwa lata dziejow naszych. 1646. 1648… - S. 273-274. 
2 Rawita Gawronski Fr. Bohdan Chmielnicki od Elekcyi Jana Kazimierza do smierci (1648-1657) 
/ Franciszek Rawita Gawronski. – Lwow, 1909. – S. 190-191. 
3 Kersten A. Hieronim Radziejowski studium wladzy i opozycji / A. Kersten. – Warszawa: 
Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – S. 12-13. 
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та свободи окремих осіб ототожнювалися з правами та вольностями 
всього шляхетського народу. Кожний шляхтич, а тим більше магнат, 
якщо був скривджений королем, вважав, що в його особі були 
порушені права шляхти. Дослідник підсумовував, що ця засада 
глибоко вросла у шляхетську свідомість і дозволяла ототожнювати 
інтереси окремих осіб і магнатських угруповань з добробутом 
Вітчизни1. 

У фундаментальному академічному підручнику з історії Польщі 
1572-1795 рр. (Варшава, 2008) Урсула Августиняк характеризує 
занепад Речі Посполитої в середині XVII ст. Причини цього явища 
вона вбачає в розкладі Сейму, який при тодішній ситуації неможливо 
було замінити жодними органами влади2. 

Ендрю Болеслав Пернал торкається питання про причини 
обмеження королівської влади протягом останньої третини XVI – 
першої половини XVII ст. Він писав, що децентралізація 
відповідальності за закордонні справи призвела до негативних 
наслідків для держави як цілісності. Витоки цього процесу Е. 
Пернал знаходить у безкоролів`ї 1572-1573 рр. Він писав, що серед 
шляхти можливо панувало переконання, що перший монарх не з 
династії Ягеллонів намагатиметься підкорити інтереси Речі 
Посполитої на користь своєї династії та віри. Це і призвело до 
початку обмеження шляхтою прерогатив короля в царині 
закордонної політики3. 

Зірваний перший сейм 1652 р. став важливим рубежем в історії 
Речі Посполитої. Він завжди асоціювався з початком повільного, але 
невпинного занепаду Польсько-Литовської держави. Не дивно, що 
характеристиці перебігу цього доленосного сейму, велику увагу 
присвятили такі дослідники, як Є. Морачевський, Л. Кубаля, 
Ф. Равіта-Гавронський, Я. Качмарчик, С. Охманн-Станішевська, 
Й. А. Геровський, У. Августиняк.  

Характеризуючи перший сейм 1652 р., Анджей Морачевський 
стверджував, що майже весь час зайняла справа І. Радзейовського. За 
виразом дослідника, шляхта розділилася на два табори – одні вважали 
І. Радзейовського найпідлішою людиною, а інші підносили його ледь не 

                                           
1 Ibid. – S. 107-108. 
2 Augustyniak U. Historia Polski 1572-1795 / U. Augustyniak. – Warszawa, 2008. – S. 662. 
3 Pernal A. B. Rzeczpospolita Obojga Narodow a Ukraina. Stosunki dyplomatyczne w latach 
1648-1659 / A. B. Pernal. – Krakow: Ksiegarnia Akademicka, 2010. – S. 10. 
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до зірок. Спиняючись на протесті упітського посла Владислава 
Сицінського, А. Морачевський писав, що дуже важко встановити за чим 
дорученням той зірвав сейм – чи за забаганкою Двору, який не хотів 
компрометувати короля, або за дорученням якогось з магнатів, що 
прагнув реалізації своїх власних інтересів. А. Морачевський 
наголошував, що протест одного сеймового посла відкрив ворота до 
незгоди в Речі Посполитій1. 

Аналізуючи перебіг першого сейму 1652 р., серед найголовніших 
ворогів короля Л. Кубаля називав Кшиштофа Опалінського та Ієроніма 
Радзейовського2. Автор детально аналізував королівські універсали та 
інструкції на сеймики, а також реакцію шляхти на них. Аналізуються 
також інструкції сеймових послів від окремих воєводств3. Дослідник 
прискіпливо аналізував розподіл сеймових послів за окремими 
угрупованнями. Наприклад, у фракції І. Радзейовського він нарахував 
31 посла з сандомирського, серадзького та мазовецького воєводств. У 
фракції Кшиштофа Опалінського – 16 послів, серед яких 12 з 
калішського та познанського воєводств і 4 посли з куявського. 
Краківських і руських послів історик зараховував до лав поміркованої 
опозиції. Л. Кубаля наголошував на тому, що дії опозиції були 
нескоординовані, і лише прибічники І. Радзейовського мали чітку мету 
– повернути Ієроніму шляхетську гідність та уряди. Очільниками цієї 
фракції історик називав сандомирського підчашого Марціна Дебіцького 
та серадзького мечника Стефана Замойського4. 

Підсумовуючи, Людвік Кубаля зазначав, що цей сейм відкрив 
ворота багатьом чварам та нещастям. Л. Кубаля звинувачував у зриві 
сейму всіх, але в першу чергу короля, який розпродавав найвищі уряди 
негідним цього людям і не пильнував дотримання права. Історик писав, 
що несправедливий вчинок короля з І. Радзейовським додав останньому 
більше захисників ніж він на те заслуговував. Людвік Кубаля 
підкреслював, що протест В. Сицінського не зірвав би сейм, якби цього 
не бажала половина послів. За твердженням дослідника, весь перебіг 
останніх засідань свідчив, що і без протесту В. Сицінського сейм би не 
завершився5. 
                                           
1 Moraczewski J. Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej... – S. 110-112. 
2 Kubala L. Pierwsze «Liberum veto» / Ludwik Kubala // Szkice historyczne. – Serya druga. – 
Lwow: Nakladem ksiegarni Gubrynowicza i Schmidta, 1880. – S. 70. 
3 Ibid. – S. 69-70. 
4 Ibid. – S. 81-82. 
5 Ibid. – S. 112-114. 
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Францішек Равіта-Гавронський, натомість, подавав своє, вкрай 
оригінальне трактування протесту В. Сіцинського. Ф. Равіта-Гавронсь-
кий називав liberum veto 1652 р. вибриком сваволі людини, яка більше 
не хотіла сидіти на місці, В. Сіцинського тягнули до дому господарські 
справи. Однак дослідник зауважив, що вчинок В. Сіцинського, завдяки 
повній нездатності сеймів до праці, став прецедентом для всіх платних 
та безкоштовних свавільників, став виразником фальшивого поняття 
вольності, а через це поразкою всієї держави1. 

Перший сейм 1652 р. Януш Качмарчик називав найтрагічнішим в 
історії Речі Посполитої. Сеймові засідання Я. Качмарчик 
характеризував як жалісний спектакль безсилля2. 

Згадуючи про опозицію на першому сеймі 1652 р., С. Охман-
Станішевська зазначила, що опозиційні сенатори воліли прибути 
пізніше, або взагалі не з’являтися на сеймі та неофіційно підігрівали 
настрої сеймових послів3. Характеризуючи сеймові наради, С. Охман-
Станішевська стверджує, що їх контролювала опозиція, яка виступила 
проти двору, обороняючи екс-підканцлера Ієроніма Радзейовського. 
Авторка зазначила, що король впливав на наради першого сейму 1652 р. 
через своїх прибічників в Ізбі та відданих собі сенаторів, які гамували 
виступи сильної сеймової опозиції4. 

Liberum veto 1652 р. Й. А. Геровський вважав другим після 
повстання Б. Хмельницького кроком до занепаду Речі Посполитої5. 

Зрив першого сейму 1652 р. У. Августиняк характеризувала як 
початок магнатської олігархії6. 

Отже, розглянувши праці польських дослідників, присвячені 
діяльності коронної магнатсько-шляхетської опозиції протягом 1648-
1654 рр. можна зробити наступні узагальнення: 

як і у випадку щодо діяльності литовської опозиції події 
сприймаються крізь призму діяльності ключових постатей польської 
історії середини XVII ст. – Яна Казимира, Єжи Оссолінського, Ієремії 

                                           
1 Rawita Gawronski Fr. Bohdan Chmielnicki od Elekcyi Jana Kazimierza do smierci... – S. 196-197. 
2 Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницький... – C. 224-225. 
3 Ochmann-Staniszewska S., Staniszewski Z. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana 
Kazimierza Wazy: prawo - doktryna - praktyka. – T. I / S. Ochmann-Staniszewska, Z. 
Staniszewski. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2000. – S. 101. 
4 Ibid. – S. 103-104, 113. 
5 Gierowski J. Rzeczpospolita w dobie zlotej wolnosci (1648-1763) / Jozef Andrzej Gierowski. – 
Krakow: Swiat ksiazki, 2001. – S. 38-39. 
6 Augustyniak U. Historia Polski 1572-1795 / U. Augustyniak. – Warszawa, 2008. – S. 677-678. 
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Вишневецького, Ієроніма Радзейовського, Кшиштофа Опалінського та 
ін. Побачило світ чимало праць біографічного характеру, присвячених 
саме цим постатям, або окремим сюжетам їхньої діяльності. Відхід від 
особистісного підходу до висвітлення діяльності коронної опозиції 
можна приблизно датувати 80-ми рр. ХХ ст.;  

з появою (у 60-х рр. ХІХ ст.) спеціальних досліджень, присвячених 
коронній магнатсько-шляхетській опозиції середини XVII ст. почало 
стрімко розширюватися коло джерел, що в свою чергу активізувало 
подальші студії над проблемою і зумовило незгасаючий до сьогодні 
дослідницький інтерес польських істориків до діяльності коронної 
опозиції; 

не дивлячись на постійну увагу польських вчених до окресленої 
проблеми, ряд аспектів ще досі залишаються маловивченими. Серед 
таких варто виділити магнатську змову 1651 р. та роль у ній Ієроніма 
Радзейовського, а також зв’язки магнатсько-шляхетської опозиції з 
гетьманом Богданом Хмельницьким; 

тема має широкі перспективи для подальшого дослідження. Зокрема, 
варто проаналізувати висвітлення польськими істориками діяльності 
лідерів опозиційних шляхетських угруповань середини XVII ст. – І. 
Вишневецького, Я. Радзивіла, І. Радзейовського тощо. Необхідно також 
звернути увагу на внесок окремих польських вчених у дослідження 
зазначеної проблеми (К. Шайнохи, Л. Кубалі, А. Керстена та ін.). 

 
 
 

Тарас Чухліб (Київ) 
 

Гетьман Петро Дорошенко  
та його політика умиротворення Московського царства 

 
Гетьман Петро Дорошенко є одним з найбільш знаних державних 

діячів ранньомодерної України, який боровся за її незалежність. Адже 
ще його відомий супротивник, король Речі Посполитої Міхал Корибут 
Вишневецький зазначав, що «Дорошенко... не бажає, щоб польська 
шляхта повернулася до своїх спадкових маєтків, а хоче, щоб Україна 
була незалежною під його верховним управлінням»1. Ми вже 

                                           
1 Цит. за: Przyboś A. Michał Korybut Wiśniowiecki 1640 - 1673. – Kraków; Wrocław, 1984. – S. 149. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 59

неодноразово звертали увагу на різні проблеми міжнародного 
утвердження Українського гетьманату за часів правління 
П. Дорошенка, а також присвятили висвітленню його діяльності 
окрему книгу1. У даному повідомленні хочемо розкрити спроби 
гетьмана забезпечити невтручання уряду Московського царства у 
внутрішні справи Української держави протягом 1667 – 1674 рр., від 
часу укладення Андрусівського перемир’я 1667 р. між Москвою та 
Варшавою й до моменту звільнення Правобережжя від присутності 
російських і польських військ за допомогою Османської імперії. 

* * * 
Насамперед московська політика П. Дорошенка визначалася 

положеннями Андрусівського перемир’я 1667 р. між Річчю 
Посполитою та Московською державою про розподіл сфер впливу над 
непокірною Україною. Дізнавшись про умови Андрусівського 
перемир’я, гетьман Дорошенко на початку лютого 1667 р. відразу ж 
відіслав своїх послів до Бахчисараю з пропозицією укладення 
військово-політичного союзу з Кримським ханством. Українські 
дипломати М. Зеленський та Д. Лесницький мали домагатися від 
кримського хана замирення з московським царем та йти війною на 
Польщу разом з українцями і московитами2. Саме за допомогою такої 
зовнішньополітичної комбінації Дорошенко спочатку намагався не 
допустити до остаточного примирення Москви з Варшавою. 

За сприянням Кримського ханства гетьман намагався замирити 
Османську імперію з Московською державою і створити 
антипольський блок держав у складі України, Росії, Туреччини та 
Криму3. Дуже промовистими з огляду на особисту оцінку Дорошенком 
домовленостей в Андрусові були його слова в одному з листів до 
                                           
1 Чухліб Т. Петро Дорошенко. – К., 2007; Він же. Між королем, султаном і царем (Петро 
Дорошенко. 1665 – 1676) // Він же. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-
Східної Європи (1663 – 1713). – К., 2004 – С. 65 – 92; Він же. Гетьманування Петра Дорошенка: 
причини «вірності» та «зради» королю, султану й царю (1665 – 1676 рр.) // Український 
історичний журнал. – 2007. – №1. –  С. 39 – 60; Він же. Подвійна гра Петра Дорошенка: визнання 
зверхності султана Османської імперії та короля Речі Посполитої // Чухліб Т. Козаки і монархи. 
Міжнародні відносини ранньомодерної Української держави 1648 – 1721 рр. – К., 2009. – С. 152 – 
167; Він же. Секрети українського полівасалітету: Хмельницький-Дорошенко-Мазепа. – К., 2011. 
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя та політичної діяльності – 
Нью-Йорк, 1985. – С. 112. Див. також: Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко: 
політичний портрет. – К., 2011. 
3 Чухліб Т. Відповідь Українського гетьманату на російсько-польські домовленості в 
Андрусові 1667 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (від найдавніших часів до кінця 
ХVІІІ ст.) / Відп. ред. В. Смолій. – Вип.3. – К., 2003. – С. 196. 
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кримського хана: «…Ми однак довіряти не можемо, щоб краєві 
нашому, домовившись Москва з Поляками, з якими вічний спільний 
мир учинили, зашкодити не хотів»1. Зважаючи на те, що хан без свого 
протектора, султана Мегмеда IV Авджи, не міг вирішити питань, 
поставлених перед ним українськими послами, Дорошенко відіслав 
своїх дипломатів до Османської імперії, де 6 і 9 липня 1667 р. 
посольство Війська Запорозького на чолі з М. Раткевичем-Портянкою 
були прийняті султаном в Адріанополі.  

Після посольств до Криму і Туреччини, які мали чіткі 
антипольські інструкції, П. Дорошенко розпочав тиск на московських 
представників в Україні – воєводу військового гарнізону в м. Києві 
П. Шереметєва та стольника В. Тяпкіна. Однак, останні вмовляли 
українського гетьмана відійти від союзу з татарами, на що Дорошенко 
їм відповідав, що не буде поривати стосунків з Кримом, адже хан є 
союзником Речі Посполитої2. До переговорів з Московською 
державою Дорошенка штовхала також невдача з організацією походу 
до Червоної Русі (суч. Західна Україна) з метою розгрому основних 
частин коронної армії й оволодіння територією західноукраїнських 
земель. 

Зовнішньополітичні заходи Дорошенка – посольства про 
допомогу до Криму і Туреччини, переговори з Росією, похід до 
Західної України й укладення вимушеного Підгаєцького перемир’я 
1667 р. з Польщею – не привели до очікуваних результатів. 28 жовтня 
1667 р. Андрусівське перемир’я було ратифіковано царем Олексієм 
Михайловичем у Москві. Окрім того переговорний процес між 
польським королем і московським царем продовжувався у напрямку 
остаточного оформлення попередніх домовленостей у вигляді 
«вічного миру». 

У зв’язку з тим, що українці продовжували відстоювати 
незалежність своєї країни, більшість із статей Андрусівського 
перемир’я практично не виконувалися, а тому протягом жовтня-
грудня 1667 р. польсько-російські переговори продовжилися у Москві. 
Поряд з твердою позицією гетьмана П. Дорошенка іншою причиною 

                                           
1 Acta Historica res gestas poloniae illustrantia ab anno 1507 usoue ad annum 1795. Pisma do wieku 
i spraw Jana Sobieskiego / Zebr. Fr. Kluczycki. – Kraków, 1881. – Vol. 1. – Pars. 1. – S. 126. 
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
Археографическою коммисиею (далі – Акты ЮЗР). – Т. VI. – Санкт-Петербург, 1863. – С. 237 – 
238. 
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продовження переговорного процесу між королем і царем стала 
небезпека безпосереднього втручання у їхню боротьбу за Україну 
третьої досить потужної сили – Османської імперії. Московський 
трактат, який був укладений між Росією і Польщею у грудні 1667 р., 
мав чітку антитурецьку направленість. Однак, разом з тим, згідно з 
дослідженнями сучасних російських науковців, він став «не стільки 
союзом проти агресії Туреччини, стільки союзом проти національно-
визвольної боротьби українського народу»1. Звернімося до тексту 
цього, на жаль, малознаного в історіографії договору, який 
доповнював Андрусівське перемир’я. 

Вже у першому реченні першої статті Московського договору 
1667 р. декларувалася його основна мета – «проти Бусурманського 
(турецького султана і кримського хана. – Т. Ч.) наступу на Україну, яка 
під владою Його Королівської Милості і Речі Посполитої перебуває, так 
і в утриманні Його Царської Величності у результаті цьогочасних 
Пактів (Андрусівського перемир’я – Т. Ч.) залишається»2. Польський 
король на прохання московського царя оголошував амністію та 
пробачав всілякі провини, тобто відхід від його протекції, «усім 
козакам по обидві сторони Дніпра». Далі йшлося, як на нашу думку, 
про головне – «щоб Козаки Українці (правобережні – Т. Ч.), які 
противляться, за обявою обох Великих Государів, чи кого-небудь з 
них, ту ласку і добродійство вдячно прийнявши, від Бусурман 
відлучилися, і більше з ними не мали жодного порозуміння, але краще 
до Й[ого] К[королівської] М[илості] посли свої на Сейм з 
послушенством прислали. А якщо при Бусурманах, знехтувавши 
цьогочасним милосердям і жалуванням обох Великих Государів наших, 
залишилися, і до послушенства Й[ого] К[оролівської] М[илості] і Речі 
Посполитої повернутися не захотіли: тоді обидва Великі наші Государі 
примусити їх до того послушенства і відлучення від Бусурман мають”3. 
Як бачимо, у даному випадку монархи погоджувалися на подвійне 
підпорядкування (кондомінуум) України перед турецькою загрозою 
протегування над нею. 

Згідно з Московським договором 1667 р. московський цар обіцяв 
вислати на Правобережну Україну для допомоги полякам у боротьбі 

                                           
1 Санин Г. Правобережная Украина и русско-польские переговоры 1667 г. в Москве // История 
СССР. – 1970. – № 1 – С. 132 . 
2 Acta Historica res gestas Poloniae. – Kraków, 1883. – Vol. 2. – Pars. 2. – S. 585. 
3 Ibid. 
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проти турків та українців «кінноти п’ять тисяч, а піхоти двадцять 
тисяч». Це робилося для «уняття свавільних людей там в Україні 
перебуваючих (очевидно, що це був П. Дорошенко – Т. Ч.) у спільному 
утриманні обом Великим Государям в послушенстві і до покори 
привести бунтівливих козаків».1 Щодо факту існування між 
гетьманським урядом П. Дорошенка і Річчю Посполитою перемир’я, то 
воно не мало бути перешкодою для спільних дій обох держав проти 
турків, відзначалося у тексті грудневого договору 1667 р. між Москвою 
та Варшавою. 

Гетьман Дорошенко різко зреагував на польсько-московські угоди, 
одночасно звинувачуючи як польську, так і російську сторони в 
нехтуванні інтересами українців. Спочатку дісталося польським послам 
в Україні. У кінці 1667 р., під час перебування у Чигирині, вони 
вислухали від Дорошенка «багато грубих слів… і ніякої їм учтивості у 
Чигирині не було»2. Український уряд відмовився виконувати 
московсько-польські постанови та посилати своїх послів на вальний 
сейм до Варшави. Не обійшов своєю увагою Дорошенко й московитів, 
виклавши у листі від 1 січня 1668 р. до стольника В. Тяпкіна всі свої 
думки про участь Московської держави у поділі української території. З 
огляду на важливість цього непересічного документа як типового 
джерела тогочасної політичної думки, а також розуміння української 
позиції, вважаємо за необхідне процитувати його з мінімальними 
скороченнями. «А ось недавно учинили договір з поляками на нашу 
згубу; - писав Дорошенко, - розірвали надвоє, і обидва монархи 
умовились між собою, що будуть нас викоріняти! …Знає король, що 
предки наші, які рівні з рівними, як вільні з вільними в одне тіло 
зліпилися з поляками під одним господарем, добровільно обраним і 
заприсяженим. А того ярма (московського. – Т. Ч.) нам ані ми, ані 
батьки наші носити не звикли…»3 – такою була відповідь українського 
гетьмана на укладення Московського договору. На настійливі 
пропозиції до П. Дорошенка московської сторони присягнути цареві на 
вірність, його брат Григорій відповідав: «Ясновельможний пан Гетьман 
Війська Запорозького Петро Дорошенко і без підданства Його Царській 
Величності є бажаний…»4. Сам гетьман у листі до кримського хана 

                                           
1 Ibid. – S.586. 
2 Акты ЮЗР. – Т. VI. – С. 245. 
3 Там же. – С. 247 – 248. 
4 Там же. – С. 240. 
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Аділ-Гірея від 28 січня 1668 р. говорив про те, що він зараз мусить 
добре думати над тим, щоб поляки і московити «якихось злих задумів 
над нами і цілою Україною виконати не хотіли»1. Щоб цього не 
сталося, гетьман запропонував ханові здійснити спільний похід на 
Лівобережну Україну з метою її звільнення від московської присутності 
й об’єднання під єдиною гетьманською владою. 

Ознайомлення козацької старшини Правобережної України з 
текстом Московського договору змусило їх звинуватити польського і 
російського монархів у порушенні домовленостей з Українським 
гетьманатом. «… А зараз, як між Великими Государями мир 
затвердився, і про Малоросійську землю обопільних Задніпровських 
народах постанову вчинили і від Війська Запорозького не тільки, щоб 
послам веліли бути, і відомість їм про ту постанову не вчинили, і тим 
де Великі Государі договірство (з Україною. – Т. Ч.) порушили (виділ. 
– Авт.)»2 – відповідали у 1668 р. військовий писар Л. Буслевич та 
полковник Г. Дорошенко на пропозицію В.Тяпкіна перейти у 
підданство московського царя. Разом з тим члени уряду Дорошенка 
висловлювали надію про те, що укладені  польсько-російські договори 
не будуть довговічними – як відзначалося в одному з документів, що 
«звичайно ті договори постійні не будуть»3.  

У відповідь на Андрусівське перемир’я 1667 р. між Москвою та 
Варшавою, в січні наступного, 1668 р., на старшинській раді в 
Чигирині було ухвалено рішення: «З обох сторін Дніпра жителям бути 
в з’єднанні й жити би осібно і давати дань Турецькому Царю і 
Кримському Хану, так само як і Волоський Князь платить, а щоб під 
рукою Великого Государя (московського царя. – Т. Ч.) і Королівської 
Величності з цього часу не бувати»4. Також султан мав забезпечити 
українцям, щоб «з прикордонними і близькими володарями, найперше 
з королем Польським і з царем Московським, союзу дружнього не 
творити без відомості і згоди нашого Гетьмана і всього Війська 
Козацького»5.  

Протягом першої половини 1668 р. Дорошенку ціною великих 
зусиль все ж таки вдалося оволодіти більшою частиною Лівобережжя, 
                                           
1 Acta Historica res gestas Poloniae. – Vol.1. - Рars 1. – S.333-334; Wόjcik Z. Między traktatem 
Andrusowskim a wojna turecka. Stosunki polsko-rosyjskie 1667 – 1672. - Warszawa, 1968. – S. 124. 
2 Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. - Ч. 2. - Москва,1859. - С. 192. 
3 Там же. – С. 191. 
4 Акты ЮЗР. - Т. VII. – Санкт-Петербург, 1872. – С. 30 – 31. 
5 Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. – С. 211. 
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яке перебувало у московській протекції. Для вибору гетьмана «обох 
сторін Дніпра» було скликано загальну раду, яка відбулася 8 червня 
1668 р. Її хід та результати, які детально описані істориками1, 
переконливо засвідчили бажання правобережних і лівобережних 
козаків жити в єдиній Українській державі. Івана Брюховецького було 
скинуто з гетьманства, а Дорошенка обрано гетьманом «всього Війська 
Запорозького». За результатами ради в листі до великого коронного 
гетьмана Я. Собеського Дорошенко писав: «...Усе Військо вкупі, і 
Задніпровські обидві сторони під єдиним регіментом у послушенстві 
мені належати стали»2. Отже, мрія Дорошенка про об’єднання України 
нарешті здійснилася. Він зумів зробити те, що довго не вдавалося його 
попередникам. 

Оволодіння П. Дорошенком у 1668 р. Лівобережною Україною, а 
отже, значне посилення його влади змусило Москву та Варшаву на 
деякі поступки українцям. При підготовці т. зв. Других Андрусівських 
переговорів Польщі і Росії останніми в особі О. Ордина-Нащокіна у 
серпні 1669 р. було запропоновано Україні взяти участь у цьому 
процесі. «… Щоб від крові і від полону люди в трьох державах 
заспокоєні були, і тоді посли і виборні люди з України при створенні 
Вічного миру і підписання… мають бути, як між мирними державами 
до вічної міцності й заспокоєння…»3, – відзначалося в одному з 
тогочасних листів московського дипломата Ордин-Нащокіна. Під час 
зустрічі поляків і росіян в Андрусові 13 жовтня 1669 р. було вирішено 
послати спільне послання до П. Дорошенка із запрошенням взяти 
участь у спільній комісії. Але у листі-відповіді від 23 грудня т. р. 
український гетьман відмовився прислати своїх представників, 
аргументувавши це тим, що буде окремо домовлятися спочатку з 
Москвою, а потім з Польщею. Окрім того Дорошенко запропонував 
андрусівським комісарам перенести свої засідання до Києва, де б вони 
вирішили всі спірні питання4. 

Та невдовзі війська Дорошенка були вимушені відійти на 
Правобережжя для оборони від наступавших коронних сил. 

                                           
1 Степанков В. Петро Дорошенко // Володарі гетьманської булави: історичні портрети. - К., 
1994. – С. 303 – 304. 
2 Acta Historica res gestas Poloniae. – Vol. 2. – Pars. 1. - S. 382-383. 
3 Российский государственный архив древних актов. – Ф. 79, оп.1, кн.128, л.319 об.; 
Санин Г. Правобережная Украина и русско-польские переговоры 1667 г. в Москве. – С. 136 
4 Акты ЮЗР. – Т.ІХ. – Санкт-Петербург, 1878. – С. 98 – 100. 
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Залишаючи Задніпровя, П. Дорошенко призначив там наказним 
гетьманом миргородського полковника Д. Ігнатовича 
(Многогрішного). Призначений Дорошенком гетьманом над 
«сіверськими» полками Ігнатович (це відбулося 8 червня 1668 р.) 
наступного року під тиском російських військ скликав на Лівобережжі 
Генеральну раду, де й був обраний гетьманом лівобережної частини 
України та склав присягу московському цареві1. Не виключено, що 
досвідчений Дорошенко залишив Ігнатовича на Лівобережжі з 
далекосяжним планом. Розуміючи, що російські війська не залишать у 
спокої Лівобережжя, а Ігнатовичу-гетьманові все одно доведеться 
визнати московську протекцію, з огляду не лише на військову силу 
росіян, а й статті Андрусівського перемиря, Дорошенко дозволив 
своєму ставленику стати підданим царя. 

Не випадково Д. Ігнатовича і П. Дорошенка сучасники 
підозрювали в змові, про що повідомляв до Варшави гетьман «Його 
Королівської Милості» Михайло Ханенко 18 жовтня 1670 р.: 
«...Дорошенко і Многогрішний, забувши Бога, між собою присягу 
вчинили та постановили, щоб ні під Вашою Королівською Милістю, ні 
під московською, але під турком були»2. Протягом наступного року 
лівобережний гетьман дозволяв своїм охотницьким полкам переходити 
на Правобережжя для допомоги П. Дорошенкові у відбитті наступу 
польської армії3. Комендант Білоцерківської фортеці повідомляв до 
Варшави, що Лівобережжя на чолі з гетьманом Ігнатовичем 
збунтувалося проти царської протекції й «Дорошенкові про те знати 
дали, який їм посилає кілька тисяч козаків, і кільканадцять Орди...»4. 
Далі польський урядник відзначав, що «з тієї то причини 
Многогрішний до столиці (російської – Т. Ч.) взятий, що заодно з ним 
(Дорошенком. – Т. Ч.) розуміти хотів»5. 

Військові дії проти російських підрозділів на Лівобережжі не 
завадили П. Дорошенку розпочати традиційну козацьку дипломатію 
умиротворення російського государя, а саме обнадіювання царя щодо 
можливого переходу під його «високу руку». Тим самим 
передбачалося послабити військовий тиск з боку Москви та якоюсь 

                                           
1 Борисенко В. Демян Многогрішний // Володарі гетьманської булави. – С. 337. 
2 Акты ЮЗР. – Т. ІХ. – С. 314. 
3 Там же. – С. 457 – 458. 
4 Acta Historica res gestas Poloniae. – Vol. 1. – Pars. 2. – S. 1027. 
5 Ibid. 
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мірою забезпечити Дорошенку можливість стати повноправним 
гетьманом «обох сторін Дніпра». 

Початок відпрацювання проекту майбутнього переходу під 
протекцію царя «Всієї Русі» припадає на кінець 1668 р. У листопаді 
Дорошенко після переговорів з російським воєводою Києва 
П. Шереметьєвим відсилає до Києва писаря Н. Кононовича, який мав 
оголосити воєводі «статті», на яких гетьман начебто погоджувався 
піддатися Олексію Михайловичу. Причиною різкої зміни політичного 
курсу стали військові невдачі Дорошенка у боротьбі з Петром 
Суховієнком та переорієнтування хана Аділ-Гірея на підтримку 
останнього. Саме тому у 12-ти запропонованих «статтях» один з 
перших пунктів засвідчував бажання П. Дорошенка залучити 
московські війська для боротьби з татарами. Також козацький зверхник 
висловлював сподівання, що на польський трон після смерті Яна ІІ 
Казимира буде кандидувати царевич Олексій та прохав прислати до 
нього царського представника для укладення «великого» українсько-
російського договору1. У цей час Дорошенко заявляв Шеремєтьєву: 
«…за моїм старанням не тільки сей бік України, де… ми нині 
проживаємо, під його Царської Величності руку віддано буде, але ще і 
все належне поки держава (в оригіналі: «Panstwo». – Т. Ч.) чи 
Князівство Руське кордон проведений був: Перемишль, Ярослав, 
Галич, Валадимир, ті головні міста Князівства Руського маю в Бога 
моїм надію, аж по них обмежений буде, то Князівства Руського 
богоспасенного города Києва… під його високу міцну руку віддати»2. 

Невдовзі до Чигирина прибула довірена особа царя – відомий 
дипломат В. Тяпкін. Йому були оголошені «таємні» пункти (старшина 
не хотіла, щоб вони стали відомі широкому загалу з огляду на тогочасні 
антимосковські настрої в Україні), згідно з якими: 1) цар мав вивести 
свої гарнізони з українських міст; 2) зберігалася непорушність 
козацьких «прав і вольностей»; 3) гетьманом «обох сторін Дніпра» 
повинен стати П.Дорошенко; 4) з українських станів не стягувати 
податків; 5) лівобережний регіментар І. Брюховецький має віддати 
свою булаву Дорошенкові3. За підрахунками вчених, протягом 1667 – 

                                           
1 Акты ЮЗР. – Т. VII. – С. 166 – 168. 
2 Там же. - T. V. – Санкт-Петербург, 1867. – С. 233. 
3 Акты ЮЗР. – Т. VI. – С. 251 – 254; Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 160 – 
161; Бантыш-Каменский Д. Источники малороссийской истории. – С. 190 – 193. 
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першої половини 1668 рр. гетьман прийняв у Чигирині вісім російських 
посольств1. 

Протягом 1669 р., в якому Дорошенко, номінально визнаючи 
королівську, набуває також і султанську протекцію, український 
гетьман також неодноразово заявляє, що його «сердечною мрією» є 
об’єднання всієї України під зверхністю московського монарха2. У силу 
різних причин, найголовнішою серед яких було російсько-польське 
примирення, ця «мрія» (яка лише декларувалася заради складних 
дипломатичних комбінацій гетьмана) так і не здійснилася. Переговори з 
Москвою нічим не завершилися, а тому на початку 1670 р. 
П. Дорошенко  знову вирішив випробувати міцність московських 
військ на Лівобережжі. 

19 лютого гетьман звернувся з листом до Я. Собеського, в якому 
просив надати допомогу для чергового «задніпровського» походу3. 
Крім того, як свідчать записи вітебського воєводи Й. Храповицького, 
український гетьман 30 березня прохав короля Михайла Корибута 
«Україну Москві не віддавати і пакта Андрусівські відмінити»4. У листі 
до білоцерківського коменданта П.Дорошенко знову ж таки вимагав у 
поляків відректися від андрусівських домовленостей з Московською 
державою й висував план відвоювання в останньої «Задніпровя»5.  

7 березня 1670 р. польськими і російськими комісарами були 
підтверджені положеннями Андрусівського перемир’я та Московського 
договору 1667 р. «в усіх статтях, комах і точках». Було постановлено й 
надалі скликати спільні дипломатичні комісії за дозволом короля і царя, 
де, зокрема б обмірковувалися заходи щодо відриву правобережного 
Українського гетьманату від союзу з Османською імперією і 
«приведення їх (українців – Т. Ч.) до належного послуху». У свою чергу 
гетьман Правобережної України не збирався відмовлятися від протекції 
турецького султана, відзначаючи, що це є найкращим вирішенням 

                                           
1 Санин Г. Взаимоотношения России и Правобережной Украины на рубеже 60-х – 70-х гг. 
ХVII в. Диссерт... канд. истор. наук. – Москва, 1970. – С. 238. 
2 Акты ЮЗР. – Т. VIII. – Санкт-Петербург, 1875. – С. 152; Т. ІХ. – С. 166; Санин Г. 
Взаимоотношения России и Правобережной Украины. – С. 261. 
3 Grabowski A. Staroźytności historyczne Polskie, pisma i pamiętniki do dziejów polskich. – T. 2. 
– Kraków, 1840. – S. 300. 
4 Chrapowicki J. A. Diariusz.. Сzęść druga: lata 1665 – 1669 / Oprac. A. Rachuba i T.Wasilewski. 
– Warsяawa,1988. – S. 197. 
5 Jaworski M. Kampania Ukrainna Jana Sobieskiego w 1671 r. // Studia i materialy do historii 
wojskowosci. – T. XI. – Cz. I. – Warszawa, 1965. – S. 71. 
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складного міжнародного становища України, адже в іншому випадку їй 
прийшлося б самостійно воювати проти Речі Посполитої, Кримського 
ханства і тієї ж Османської імперії. 

Треба відзначити і той факт, що цю точку зору правобережного 
гетьмана поділяло більшість старшини його уряду. Ще 27 січня 1670 р., 
напередодні підтвердження Андрусівського перемир’я, частина 
козацької еліти у складі наказного гетьмана Я. Лизогуба, лубенського 
полковника Г. Гамалії, наказного чернігівського полковника І. Пригари, 
полковників кількох кінних полків М. Раєвського, І. Вербицького, 
І. Шульги зверталися до сотників, городових отаманів та населення 
одного з лівобережних полків із закликом підтримати гетьмана 
П. Дорошенка, який «милістю Божою і своїм щирим старанням привів 
було всіх українських людей по обох боках Дніпра і Військо Запорозьке 
до повного бажаного братерства й одності»1. Урядова старшина 
пропонувала дієвий вихід у відповідь на розподільчі договори Варшави 
та Москви: «Нехай собі цар московський і король польський, яко 
християнські монархи, будуть собі здорові. Але нам з вами для чого 
між собою різнитися? Коли вони, яко монархи між собою про 
заспокоєння своїх держав умовляються, той нам треба не 
різнитись, усім вкупі про свої вольності і про заспокоєння отчизни 
нашої України радитись (виділ. – Т. Ч.)»2. 

Окрім заходів направлених на опанування загальноукраїнською 
внутрішньополітичною ситуацією (очевидно, що листи від старшини 
розсилалися по Лівобережній Україні не без відома гетьмана) 
П. Дорошенко здійснює корекцію своїх зовнішньополітичних задумів 
– якщо перед тим у другій половині 1667 р. він запрошував московські 
війська воювати проти Польщі, то тепер звертається до Великого 
коронного гетьмана Речі Посполитої надати йому підрозділи для 
військових операцій проти росіян. 19 лютого 1670 р. у листі до 
Я. Собеського Дорошенко пропонував йому взяти участь у поході на 
Лівобережну Україну, де розміщувалися московські гарнізони3. 
Сучасник тих подій поляк Й. Храповицький у своєму щоденнику 
згадував про те як Дорошенко просив, «щоб Україну (Лівобережну. – 
Т. Ч.) Москві не віддавати і пакти Андрусівські відмінити. Питає 

                                           
1 Акты ЮЗР. – Т.ІХ. – С. 181 – 185. 
2 Там же. 
3 Grabowski A. Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski. – Kraków, 1845. – T.II. – S. 307. 
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(Дорошенко – Т. Ч.) короля, якщо б добра свої дідичні там Москві 
уступив, то мусив собі протекції деінде шукати»1. 

Про бажання українського уряду залучити на свій бік поляків у 
боротьбі за Лівобережжя свідчить лист П. Дорошенка до 
білоцерківського коменданта, де гетьман пропонував план 
відвоювання у Москви лівобережної частини України, а також прохав 
польського урядовця звернутися до короля Міхала Корибута 
Вишневецького, щоб той не затверджував Андрусівського перемир’я2. 
Серед урядовців Речі Посполитої ходили чутки про відмову гетьмана 
від турецької зверхності й визнання польської протекції. Правобережні 
козаки-сердюки  під час перебування польського посольства в 
Чигирині говорили: «Дай, Боже, скоріше миру з королем, тоді всі 
разом з поляками й ордою підемо на Задніпровя»3. 

Цікаво, що напередодні сейму 1672 р., довідавшись про 
активізацію переговорів Дорошенка з Москвою великий коронний 
гетьман Я. Собеський відзначав, що «...Дорошенка не тільки цезар 
турецький взяв під свою протекцію, але і цар московський при ньому 
ставати задумав... Які два монархи всупереч нам Дорошенка 
утримають, якщо його щиро підіймуть». І справді, коли у червні 
1673 р. до гетьманської резиденції у Чигирині прибув царський 
посланник С. Полховський з місією агітувати П. Дорошенка щодо 
підданства цареві, то гетьман відповів московському дипломату, що 
государ у свій час не прийняв його до себе, а тому зараз хай не 
гнівається про турецьке підданство Українського гетьманату. Окрім 
того, гетьман висловлював занепокоєння політикою Москви, 
направленою на поглиблення мирних стосунків з Річчю Посполитою. 
«…Невідомо, для чого це цар робить, чи не хочуть вони вдвох з 
польським королем мене зловити і звести мене з світу? Про своє життя 
мені байдуже, але чи буде від того краще цареві?»4, - говорив 
Дорошенко, заявляючи Полховському, що він лише тоді прийме 
царську протекцію, коли московський монарх присягне йому 
дотримуватися укладеного між ними договору про охорону 
«вольностей» України та її об’єднання. Лише у цьому разі, а також за 
умови дотримання таємності українсько-російських переговорів, 

                                           
1 Chrapowicki J. A. Diariusz. –  S. 197. 
2 Jaworski M. Kampania Ukrainna Jana Sobieskiego... -  S. 71 
3 Perdenia J. Hetman Piotr Doroszenko a Polska. - Kraków, 2000. – S. 421. 
4 Цит. за: Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 460. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 70

продовжував гетьман, він може позбутися зверхності Мегмеда IV 
Авджи, тим паче, що султан порушив попередні домовленості й почав 
«перетворювати церкви на мечеті». А з польським королем, заявив 
Дорошенко, він взагалі може не укладати нового договору. 

Московському послові було викладено бачення умов, за яких 
перехід Українського гетьманату під протекторат царя став би 
реальністю. В основному вони базувалися на положеннях Глухівських 
статей 1668 р. і концентрувалися н принципах, виголошених 
Дорошенком: «Цар буде козаків обороняти, а командувати ними буде 
гетьман, який за ту оборону буде по всяк час готовий на послугу 
цареві. Коли, дасть Бог, уся Україна об’єднається, то цар буде 
діставати з неї мільйон і більше доходу… Для чого купець і всякий 
міщанин по містах не мав би платити податків? Що ж до селян, то лиш 
ті мали б платити до царського скарбу, які не роблять на пана…»1.  

Та як засвідчили наступні події, переговори Москві потрібні були 
лише для завоювання Правобережної України, що й було здійснено на 
початку 1674 р.  Поза тим, чергове запрошення військ султана 
Мегмеда ІV Авджи на Правобережжя у серпні того ж року закінчилося 
відступом московського князя Г. Ромодановського і лівобережного 
гетьмана І. Самойловича. Що, у свою чергу, сприяло відновленню 
гетьманського управління П. Дорошенка над більшою частиною 
правобережних земель України. 

* * * 
Отже, підписання Річчю Посполитою і Московською державою 

перемир’я за рахунок поділу сфер впливу над Українським 
гетьманатом спонукало гетьмана П. Дорошенка шукати підтримки у 
Кримського ханства та Османської імперії, яка, на його думку, змогла 
б забезпечити цілісність України та її реальну участь у  міжнародних 
відносинах тогочасної Європи. Окрім того, гетьманський уряд 
проводив постійні переговори як з Варшавою так і з Москвою. При 
цьому П. Дорошенко постійно закликав королів Яна ІІ Казимира та 
Міхала Корибута Вишневецького воювати з московитами. А 
проводячи дипломатичні перемовини з Московським царством, 
гетьман зумів приспати пильність уряду Олексія Михайловича, що 
дозволило здійснити вдалий військовий похід на Лівобережну Україну 
у 1668 р. з метою її звільнення від російського протекторату. 

                                           
1 Там само. – С. 461. 
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Умиротворенню гетьманським урядом П. Дорошенка Московської 
держави сприяло також призначення гетьманом Північної 
(«Сіверської») України Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного) та 
узгоджені з ним дії протягом усього періоду його гетьманства на 
Лівобережжі. Своєчасне залучення Петром Дорошенком військових 
сил Туреччини у 1672 р. забезпечило перемогу над польською армією, 
а у 1674 р. – витіснення російської армії та її союзників в особі Івана 
Самойловича з території Правобережної України. 

 
 
 

 
Ірина Кривошея (Умань) 

 
Неурядова старшина в дипломатичних місіях  

другої половини XVII ст. 
 
У XVII ст. сформувалися основні функції та доручення неурядової 

старшини. Насамперед це були загальні обов’язки козацької старшини 
новоутвореної держави. Не існувало відмінностей між дорученнями 
урядників і військових товаришів, адже спільним знаменником була 
належність до старшинського стану. Служба козацької старшини, що 
реалізовувалася через виконання певних функцій, була типовою 
феодальною службою. Тому володіння землею та іншою нерухомістю в 
період ранньомодерної України передбачало службу на користь 
держави з цієї маєтності1. 

Однією з основних функцій значного товариства військового 
XVII ст. була дипломатична. Вона закріпилася за значними козаками, 
які виконували важливу роль у перемовинах від імені всього 
запорозького товариства задовго до 1648 р. З появою Української 
козацької держави та утворенням відносно стабільного 
адміністративного поділу постійна відсутність сотника чи полковника 
на території підпорядкованої йому адміністративної одиниці була 
небажаною, тому в ролі гінців і посланців у XVII ст. найчастіше 
виступали військові товариші, які на той момент не займали уряду. У 
                                           
1 Окіншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. / Л. 
Окіншевич // Записки наукового товариства імени Шевченка. – Мюнхен : Заграва, 1948. – 
Т. CLVII : Праці Історико-Філологічної Секції. – 223 с. – С. 51-58. 
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межах дипломатичної функції можемо виділити такі основні 
доручення: виконання обов’язків послів, посланців і гінців, які мали 
різний рівень відповідальності й повноважень, зустріч і супровід 
іноземних послів, облаштування їх побуту, супровід гетьмана чи його 
посла до іншої держави, входження до гетьманського почту при 
зустрічах іноземних делегацій1 чи перемовинах. 

Основним і постійним дорученням значного товариства в цій сфері 
була доставка дипломатичної пошти та виконання певних завдань у 
межах дипломатичної місії. Вибірку посланців і гінців гетьманів, які 
виконували різноманітні дипломатичні доручення розділено на дві 
частини. У таблицю №1 винесено імена посланців/гінців гетьманів, які 
займали уряди, були дворовими слугами чи челядниками гетьманів, 
гінців-комонників та інші категорії козаків, про яких у документах 
згадано без звання «військовий товариш». Загальна кількість таких 
випадків 37, із них урядників територіальних полків – 25, військових 
канцеляристів – 3, дворян та очільників надвірних формувань – 5, 
комонників – 4. Варто наголосити, що відсутність згадки про звання 
товариша військового не означає, що особа не мала такого звання. 
Більшість військових канцеляристів і гетьманських дворян служили в 
XVII ст. зі званням військового товариша. Так само, як і в таблиці №2, в 
яку вибрано посланців/гінців військових товаришів, у чималій кількості 
під званням товариша військового заховані дійсні дворяни й військові 
канцеляристи2. Всього в останню таблицю внесено імена 140 
військових товаришів, що хоча б одного разу виконували дипломатичне 
доручення. Додамо тих посланців, щодо яких немає згадки про звання, 
але вони без сумніву були товаришами військовими (35 осіб). Отже, 
всього відомого товариства військового, яке виконувало різноманітні 
дипломатичні місії – 175  чоловік. Не варто забувати про певну 
умовність підрахунків, адже більшість із перелічених належали до 
товариства військового в широкому значенні загального військового 
звання для старшини того часу. Їх розділення на урядників і неурядову 
старшину в XVII ст. завжди буде доволі умовним. Власне, в таблиці №2 

                                           
1 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
археографической комиссией : в 15 т. – СПб. : В. В. Пратц, 1873. –  Т. 8 : 1668–1669, 1648–
1657. – 404+16 с. – С. 342. 
2 Універсали Івана Мазепи: (1687–1709). – К. : Львів : НТШ, 2006. – Ч. 2 / упор.: І. Бутич, В. 
Ринсевич. – 798 с. – (Універсали українських гетьманів). – С. 469. 
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також фіксуються документальні приклади, де посланці записані як 
урядники й військові товариші одночасно. 

Подивимося детальніше, які доручення виконувало значне 
товариство в межах дипломатичної функції. У кінці 40–50-х роках XVII 
ст. старшина, в тому числі й неурядова, очолювала посольства в різні 
країни (Московія, Туреччина, Крим, Швеція, Польща та інші)1. 
Керівниками таких посольств були особи, які вже до того набули 
чималого військового й адміністративного досвіду, очолювали полки та 
займали уряди генеральних старшин. Старшини нижчого рівня ставали 
товаришами в таких посольствах. Значні козаки виконували змішану 
представницько-дипломатичну функцію, запрошуючи та 
супроводжуючи на зустріч з гетьманом іноземних посланців2. 

У 60–90-х роках XVII ст. значне товариство найчастіше виконувало 
кур’єрські доручення, виступаючи гінцями до Москви. Пов’язано це, 
насамперед, із поступовою втратою можливості козацької держави 
вести самостійну дипломатію. Відтак військові товариші доправляли до 
Москви гетьманські листи та грамоти до царя та воєвод, передавали 
усні повідомлення, супроводжували полонених (язиків), заарештованих 
і висланих до Росії старшин, доправляли до відповідних приказів ділову 
документацію, яку вимагали від України в Москві, супроводжували 
російських посланців у Гетьманщині чи в їх посольствах до Криму й 
Туреччини, передавали в Москві розвідувальні дані, отримані з інших 
країн, доправляли до царського двору різноманітні подарунки, 
включаючи дичину та інші продукти. 

Хоча Запорожжя було частиною Гетьманщини, щоб досягти 
бажаного результату, гетьманам нерідко доводилося вести з кошовими 
(особливо з Сірком) перемовини, близькі до дипломатичних. Гінцями 
на Січ також найчастіше виступали товариші військові. У 60–70-х роках 
XVII ст. в силу складних військових та дипломатичних відносин із 
Польщею та Туреччиною гетьмани направляли розвідувальні місії, в 
яких брали участь значні товариші. 

Зовсім інакше складалися обставини на Правобережжі. 
Гетьманування П. Дорошенка супроводжувалося активною 
дипломатичною діяльністю, здійснюваною, в основному, неурядовою 
старшиною. Це було найближче оточення гетьмана, яке в документах 
йменувалося товариство старовинне значне. Багато важливих місій 
                                           
1 АЮЗР... – СПб. : В. В. Пратц, 1873. – Т. 8. – С. 342. 
2 Там само. – С. 342, 345, 350. 
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виконував Тихий Семен, товариш старовинний військовий. Зокрема, він 
разом із товаришем старовинним військовим П. Яненком здійснив 
важливу особисто для П. Дорошенка місію в січні 1676 р. С. Тихий та 
П. Яненко мали не лише відвезти клейноди, а застосувати весь свій 
дипломатичний хист для забезпечення П. Дорошенку кращих умов 
складання повноважень. Проте місія була не зовсім вдалою через 
об’єктивні чинники, зокрема й через смерть царя Олексія Михайловича 
та передачу влади. Про це свідчить присяга 1676 р., що відбувалася в 
лютому 1676 р. У супровідних документах до присяги величезну увагу 
московська сторона присвятила інструкціям для посланців до 
П. Дорошенка з умовами складення гетьманських повноважень та його 
присяги на вірність царю Федору Олексійовичу1. І знову не вдало, так 
як перемовини тривали до осені 1676 р., коли нарешті гетьман П. 
Дорошенко остаточно склав гетьманські клейноди й присягнув на 
вірність, після чого тимчасово перебрався до Чернігівського полку2. 

Інші ватажки на Правобережжі, які вели боротьбу за владу, шукали 
підтримки в Польщі, Туреччині чи деінде й також вели активну 
дипломатичну гру, до якої залучалася місцева старшина, включаючи 
неурядову. До кінця XVII ст. дипломатична активність по обидва боки 
Дніпра поступово стихла, і ця функція неурядової старшини звелася, 
насамперед, до підтримання відносин між козацькими та російськими 
інституціями та таємних зносин за наказом І. Мазепи з Кримом, 
Польщею та Швецією. 

Більшість дипломатичних завдань, маючи великий досвід і високий 
соціальний статус, реалізовували значні товариші військові. 
Проаналізуємо дані, винесені в таблицю №2 про дипломатичні місії 
товариства. Посланців/гінців до царя з дорученнями і листами – 116, із 
них названих у документах гінцями – 52 особи. Складно визначити без 
додаткового дослідження, відповідає названий «посланцем» рангу 
посла чи гінця. У більшості винесених у таблицю випадків посланці й 
гінці є термінами-синонімами. Лише незначна частина посланців 
ідентифікується як посли з місією перемовин (посольства: Ф. Вешняка 
(1649), І. Іскри (1652), К. Бурляя й С. Мужиловського (1653), 
Богдановича й Тетері (1654), Ф. Коробки (1657, 1658, 1669), 
П. Бережецького (1658), Г. Лісницького (1658), В. Шимана (1665), 
                                           
1 РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Дело 32. – 682 л. – Л. 68-70. 
2 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко. Політичний портрет: наукове видання / 
В. Смолій, В. Степанков – К.: Темпора, 2011. – 632 с. – С. 603-610. 
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М. Гвинтівки й Л. Полуботка (1669)). Більшість таких посольств 
припадає на часи самостійного гетьманування Б. Хмельницького та І. 
Виговського. За наступних гетьманів також були посланці з важливими 
дипломатичними завданнями, але змінився сам характер стосунків між 
гетьманською й царською адміністраціями. Значне товариство військове 
як частина неурядової старшини входить у такі посольства в якості 
товаришів послів, але очолювали місії відтепер частіше урядники рівня 
генеральної старшини та духовенство високого рангу. 

Посланці виконували роль кур’єрів із дуже важливою поштою, 
маючи інколи делікатні доручення усного характеру. Серед цих 
посланців/гінців вирізняється група товаришів військових, які 
виступали в цій ролі по кілька разів: Ф. Коробка, П. Бережецький, 
О. Урбанович, Яків Матвійович, І. Биховець, Ярема Андрійович, 
Х. Гнилозубенко, М. Миклашевський, І. Бистрановський, Ісай 
Андрійович, К. Надточій, Самійло Радич, І. Мазепа, І. Бутович, 
Д. Донець, С. Тихий, Ю. Александрович, Р. Книш, Б. Моршевський, 
М. Грабовський. С. Пасинковський, С. Сарнецький, Я. Глуховцев, 
Р. Проценко, І. Лисиця, І. І. Іскра, Самійло Васильович, Р. Висоцький, 
С. Горбаченко. Всі перелічені військові товариші були особами, 
наближеними до гетьманів. Відповідно локалізувалися вони в полках, 
на території яких були гетьманські столиці: у Чигирині – Ф. Коробка, 
О. Урбанович, С. Тихий, а у Батурині, точніше, на території 
Ніжинського полку, мешкала абсолютна більшість товаришів як 
постійних гінців, так і всіх внесених у таблицю №2, починаючи з 1669 
р., коли місто стало столицею. Лише незначна частина локалізується як 
товариство Чернігівського (Ю. Александрович, Ісай Андрійович, 
Д. Донець, С. Горбаченко), Полтавського (Остап Андрійович, 
Т. Безбородченко, П. Пучковський) та Стародубського (Ф. Пучковський, 
Д. Рощенко, Ю. Кожуховський, Г. Старосельський) полків. Та й то 
невідомо, де вони проживали на момент виконання доручень. 
Наприклад, Ю. Александрович був військовим товаришем і слугою 
домовим/челядником гетьмана І. Самойловича у 1675–1678 р., а у 1682 
р. присягав як товариш значний старовинний Чернігівського полку1. 
Значна частина товаришів-посланців, маючи звання військового 
товариша, на той момент, як відомо з інших джерел, були військовими 
канцеляристами, особистими слугами й дворянами гетьманів. Окремі 

                                           
1 РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Дело 54. – 728 л. – Л. 234. 
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доручення виділяються: посланці гетьманів до Москви з усним 
повідомленням – 3, посланці з грамотами гетьманів – 4, посланці/гінці з 
«язиками» – 6, посланець із статтями договорів – 1, посланець із 
повідомленням про напад турків і проханням про допомогу – 1, 
посланці з дичиною до двору – 2, гінці з листами до російських воєвод 
– 3, супроводжуючі царських послів в Гетьманщині – 2. 

Друга за чисельністю група (27 осіб) – це товариші очільників 
посольств. Така категорія товаришів переважала в 50–60-х роках XVII 
ст. Серед інших доручень бачимо місії до правителів сусідніх держав: 8 
товаришів різними гетьманами відправлено посланцями до Криму, 5 до 
турецького султана, 7 були посланцями до польського короля та на 
сейм, 2 – до Швеції, 1 – до господаря волоського. Були й доручення 
внутрішнього характеру: посланці до інших гетьманів – 2, посланці на 
Січ – 3. Очевидно, що даною добіркою число товаришів, які виконували 
дипломатичні доручення, не обмежується. Варто звернути увагу на те, 
що чисельність посланців і гінців до Польщі, Туреччини чи Криму була 
значно більшою за згадану, так, як дипломатичні стосунки козацької 
автономії зі вказаними країнами з часів Б. Хмельницького були 
активними1, а слабка збереженість джерел пояснюється об’єктивним 
станом козацького діловодства та втратами архівів Військової 
канцелярії у наступні десятиліття. 

Пряма заборона на дипломатичні зносини з іншими державами 
існувала в усіх договірних статтях козацьких гетьманів з Москвою. 
Особлива увага на цей пункт статей зверталася з часів 
Ю. Хмельницького (Переяславські статті, 1659). Та, незважаючи на це, 
гетьмани вели таємну дипломатичну переписку, насамперед, із 
Польщею й Кримом, з якою відправляли найдовіреніших осіб, 
військових канцеляристів, дворян, слуг, які при цьому часто були 
військовими товаришами. Лише в Глухівських статтях (1669) було 
зроблено послаблення у вигляді дозволу участі українців у перемовинах 

                                           
1 Павленко С. Оточення гетьмана Мазепи: соратники і прибічники [монографія] / С. Павленко. – 
К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2004. – 602 с. – С. 119-170; Федорук Я. Віленський 
договір 1656 року : східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття / Я. Федорук. – К. 
: ВД  «Києво-Могилянська академія», 2011. – 623 с. + 80 с. іл.; Чухліб Т. В. Гетьмани 
Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи : (1663–1713) / Т. Чухліб. – К. : ВД 
«Києво-Могилянська Академія», 2004. – 288 с.; Чухліб Т. Відень 1683: Україна-Русь у битві за 
«золоте яблуко» Європи / Т. Чухліб. – К. : Видавництво «КЛІО», 2013. – 559 с.: іл.; Чухліб Т. 
Козаки і монархи : міжнародні відносини ранньомодерної Української держави : 1648–1721 рр. / 
Т. Чухліб. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Видавництво імені  О. Теліги, 2009. – 616 с. 
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Росії з Польщею і Кримом, якщо йшлося про українські інтереси. Але 
вже в 1674 р. у Переяславських статтях цей пункт був вилучений1. 

 
Таблиця №1 

Посланці/гінці: урядники та інші2 
ПІБ дипломатична місія уряд 

Вешняк Федір 05.1649 посол гетьмана до 
Москви 

полковник чигиринський 

Савич Семен 09.1651 посланець/гонець  
Хмельницького до Москви 

полковник 

Несяртович Семен 
Таборенко Михайло 
 
Хоменко Васько 
Лисовець Андрій 
 
Конельський Федір 

24.02.1652 посланці війська 
ЙКМ Запорозького на сейм 
очолювані Яцкевичем 
Герасимом, шляхетні 

 
сотник Корсунського 
полку 
писар полковий Канів. 
сотник курінський 
Кропивна 
сотник бузівський 

Зарудний/Богданович 
Самійло 

11.1652 посол 
03.1654 посол 

військовий суддя 

Тетеря Павло 03.1654 посол переяславський полковник 
Миневський Юрій 20.10.1657 посланець 

гетьмана до Москви 
корсунський осавул 

Коробка Юхим 20.10.1657 у посольстві 
Ю.Миневського 

сотник Корсунського 
полку 

Миневський Василь 20.10.1657 у посольстві 
Ю.Миневського 

писар 

Микифор Омелянов 12.1657 посланець/гонець з 
листом гетьмана до Москви 

сотник басанський 

Шиман Василь 01.1665 посланець гетьмана товариш військовий, 
полковник зіньківський 

                                           
1 Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України, Інститут держави і права ім. 
В.М.Корецького ; ред. Ю. І. Римаренко [та ін.]. – К. : Генеза ; Довіра, 1996. – 942 с. – С. 180-181. 
2 АЮЗР. – СПб. : Тип. П. А. Кулиша, 1861. – Т. 3 : 1638–1657. –  602+допол. (1646–1649), 134 с.; 
АЮЗР. – СПб. : Тип. П. А. Кулиша, 1863. – Т. 4 : 1657–1659. – [6], 7, 276 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. 
Эдуарда Праца, 1867. – Т. 5 : 1659–1663. – 335 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1869. – 
Т.6: 1665–1668. – 280 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. В. В. Пратц, 1872. – Т. 7 : 1657–1663, 1668–1669. – 
398 с.; АЮЗР. – СПб. : В. В. Пратц, 1873. – Т. 8 : 1668–1669, 1648–1657. – 404+16 с.; АЮЗР. – 
СПб. : М. Эттингера, 1877. – Т. 9 : 1668–1672. –  987+24 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. брат. 
Пантелеевых, 1878. – Т. 10 : (Доп. к т. 3) : [Переговоры об условиях соединения Малороссии с 
Великою Россиею. 1653–1654]. – 838 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. М. Эттингера, 1879. – Т. 11 : 1672–
1674 : Прибавления : 1657. – 220 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. братьев Пантелеевых, 1882. – Т. 12 : 
1675–1676. – 874 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. А.М. Котомина и К, 1884. –  Т. 13 : 1677–1678. – 766 с.; 
АЮЗР. – СПб. : Тип. Ф. Елеонорского, 1892. – Т. 15 : 1658–1659. – 462+25 с.; Архив Юго-
Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов. – К. : Акц. Общ. 
печ. и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкого, 1914. – Ч. 3, т. 4 : Акты относящиеся к эпохе Б. 
Хмельницкого. – 946 с.+XLXIII; Малороссийский приказ: описи фонда № 229 Российского 
государственного архива древних актов / отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева. – М. : 
Древнехранилище, 2012. – 496 с. 
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Іван Карнилович 
 

05.1665 посланець 
Брюховецького до Москви 

05.1665 суддя полковий 
переяславський 

Кальницький Гнат 1665 посланець до царя 
07.1666 посланець до царя 

07.1666 осавул київський  

Кичкаровський Іван 
Данилович 

26.05.1669 посланець до 
Москви 

отаман городовий 
коропівський 

Кохановський Іван/Ян 1669 гонець Ігнатовича до 
Москви  

сотник чернігівський 

Туровський Яків 06.1670 гонець Ігнатовича до 
Москви  

сотник знамені нашого  
надвірного 

Ворошило Петро 01.1671 гонець Ігнатовича  ротмістр його знамені 
Надточенко Карпо 1674 гонець гетьмана  Сотник 
Войтех Богдан 05.1674 гонець гетьмана до 

Москви 
військовий канцелярист 

Болдир Іван 05.1675 гонець з листом 
Самойловича до Москви 

канівський отаман 

Донець Дмитро Степанович 09-10.1675 гонець 
Самойловича до польських 
гетьманів Паца і 
Вишневецького 

сотник Чернігівського 
полку і військовий 
товариш 

Дорошевич Іван 11.1676 гонець до Москви в. к., колишній підписок 
Дорошенка, полтав. 
житель 

Сенкевич Іван 12.1675 посланець Дорошенка 
до Москви 

отаман чигиринський 

Романовський Василь 05.1676 гонець гетьмана військовий канцелярист 
Коба Павло 05.1676 гонець Самойловича 

до Москви 
келебердинський сотник  

Тризнич Григорій 07.1676 гонець Самойловича 
до Москви 

дворовий челядник 

Ропуха Степан 05.1677 гонець Самойловича з 
5 татар. язиками до Москви 

отаман в Полтавському 
полку 

Федір Мойсеєв 10.1677 гонець з листом до 
Москви 

сотник переволочанський 

Доброшенко (?) Григорій 06.1678 посланець з листами 
гетьмана до Москви 

козак ватаги Гордициної/ 
Павловського охочого 
війська  

Трилетович Михайло 04.1678 гонець Самойловича 
до Москви 

слуга дворовий 

Кульженко Прокіп 04.1678 посланий з листами 
до Москви 

ватажний осавул 
Переяславського полку 

Олександр Лук’янов 07.1678 посланець до Москви 
з грамотами гетьмана 

козак полку Павловського 

Ракович Семен 08.1678 гонець гетьмана до 
Москви 

писар полковий 
прилуцький 

Новицький Ілля 11.1678 посланець 
Самойловича до царя  

охотний полковник 

Пашковський Григорій 05-10.1692 посланець до 
Москви від гетьмана Мазепи 

полковник 
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Таблиця №2  
Значне товариство: товариші в посольствах, посланці/гінці гетьманів1 

                                           
1 РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 66. – 28 л.; РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 69. – 400 л.; 
РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 102. – 482 л.; РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 105. – 385 л.; 
РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 114. – 207 л.; РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 128. – 193 л.; 
РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 141. – 114 л.; РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 142; РДАДА. – Ф. 
229. – Оп. 1. – Дело 169. – 418 л.; РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 1. – Дело 216. – 171 л.; РДАДА. – Ф. 229. 
– Оп. 2. – Дело 5. – Л. 146, 160, 372, 959;. РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Дело 9. – 1087 л.; РДАДА. – 
Ф. 229. – Оп. 2. – Дело 32. – 682 л.; РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Дело 43. – 807 л.; РДАДА. – Ф. 229. 
– Оп. 2. – Дело 50. – 1030 л.; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 100; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 105; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 133; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 158; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 211; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 224; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 427; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 572; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 578; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 622; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 626; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 635; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 682; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 714; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 726; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 727; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 752; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 771; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 794; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 797; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 799; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 800; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 807; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 815; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 828; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр.832; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 880; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 915; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 961; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 991; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 993; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 994; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 998; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1012; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1020; ЦДІАК України. – 
Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1096; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1124; ЦДІАК України. 
– Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1126; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1128; ЦДІАК 
України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1138; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1167; 
ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1226; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 
1273; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1301; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – 
Спр. 1321; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1322; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. 
– Спр. 1335; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1340; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – 
Оп.1. – Спр. 1379; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1381;  ЦДІАК України. – Ф. КМФ 
7. – Оп.1. – Спр. 1382; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1388; ЦДІАК України. – Ф. 
КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1394; ЦДІАК України. – Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1401; ЦДІАК України. – 
Ф. КМФ 7. – Оп.1. – Спр. 1478; АЮЗР. – СПб. : Тип. П. А. Кулиша, 1861. – Т. 3 : 1638–1657. –  
602+допол. (1646–1649), 134 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. П. А. Кулиша, 1863. – Т. 4 : 1657–1659. – [6], 
7, 276 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. Эдуарда Праца, 1867. – Т. 5 : 1659–1663. – 335 с.; АЮЗР. – СПб. : 
Тип. Эдуарда Праца, 1869. – Т. 6 : 1665–1668. – 280 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. В. В. Пратц, 1872. – Т. 
7 : 1657–1663, 1668–1669. – 398 с.; АЮЗР. – СПб. : В. В. Пратц, 1873. – Т. 8 : 1668–1669, 1648–1657. 
– 404+16 с.; АЮЗР. – СПб. : М. Эттингера, 1877. – Т. 9 : 1668–1672. –  987+24 с.; АЮЗР. – СПб. : 
Тип. брат. Пантелеевых, 1878. – Т. 10 : (Доп. к т. 3) : [Переговоры об условиях соединения 
Малороссии с Великою Россиею. 1653–1654]. – 838 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. М. Эттингера, 1879. – 
Т. 11 : 1672–1674 : Прибавления : 1657. – 220 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. братьев Пантелеевых, 1882. – 
Т. 12 : 1675–1676. – 874 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. А.М. Котомина и К, 1884. –  Т. 13 : 1677–1678. – 
766 с.; АЮЗР. – СПб. : Тип. Ф. Елеонорс-кого, 1892. – Т. 15 : 1658–1659. – 462+25 с.; 
Малороссийский приказ : описи фонда № 229 Российского государственного архива древних актов 
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ПІБ звання в товаристві дата, дипломатична місія 
Пашкевич Юсько 
Кулага Андрій 

 04.1649 гінці з листом гетьмана до 
трубчевського воєводи 

Мостепенко Степан 
Скоробаченко Іван 
Якименко Жедан 

товариші 05.1649 товариші у посольстві 
полковника Ф. Вешняка до Москви 

Нестеренко Максим  12.1649 посланець гетьмана на 
польський сейм з 3 товаришами 

Бондар Іван  12.1649 посланець гетьмана в Крим 
з 3 товаришами 

Волеваченко Іван козак чигиринський 09.1650 посланець у Крим 
Семен (Кулак) 
Чигиринський  
Іван Іскренко 
Полтавський 

«знатні люди», козаки 10.1650 послані гетьманом до 
царського посланця запросити на 
посольство  

Іскра Іван з товаришами  03.1652 посланець Б. 
Хмельницького до Москви  

Бурляй Кіндрат 
Дмитрович 
Мужиловський Силуян 
Андрійович 

 05.1653 посланці Б.Хмельницького 
до Москви  

Телепня Михайло товариш наш 05.1653 посланець гетьмана, який 
привіз статті до Москви 

Яковлєв Герасим/ 
Яцкевич Герасим  

 24.02.1652 посол війська ЙКМ 
Запорозького на сейм 
08-09.1653 посланець гетьмана до 
Москви 

Павло Аврамов  
Нелепов Тимофій, 
Герасимов Іван, Брейко 
Михайло  

підписок 
товариші 

08-09.1653 посольство гетьмана до 
Москви Герасима Яковлєва 

Васько Юхнович, Опанас 
Сидорович, Іван 
Самуйлович,  Іван 
Шелевенко, Конон 
Васильович, Олекса 
Васильович, Павло 
Дмитрович, Василь Яхно-
вич, Лесько Сидорович, 

товариство у посольстві 03.1654 посольство Богдановича і 
Тетері 

                                                                                                                                          
/ отв. ред. Т. Г. Таирова-Яковлева. – М. : Древнехранилище, 2012. – 496 с.; Універсали  Івана 
Мазепи : (1687–1709). – К. : Львів : НТШ, 2002. – Ч. І. / упор. І. Бутич. – 757 с. : іл. – (Універсали 
українських гетьманів); Універсали Івана Мазепи : (1687–1709). – К. : Львів : НТШ, 2006. – Ч. 2 / 
упор.: І. Бутич, В. Ринсевич. – 798 с. – (Універсали українських гетьманів); Універсали Богдана 
Хмельницького : 1648–1657 / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. І. Крип'якевич, І. Бутич ; 
ред. кол.: В. Смолій [та ін.]. – К. : Альтернативи, 1998. – 383 с. – (Універсали українських 
гетьманів); Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича : (1657–
1687) / НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського ; 
Наукове тов. імені Шевченка ; Центральний держ. істор. архів України, м. Київ ; упор. : І. Бутич, В. 
Ринсевич, І. Тесленко. – К. : Львів : НТШ, 2004. – 1085 с. – (Універсали українських гетьманів). 
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Самійло Іванович, Іван 
Федорович, Нестор 
Мойсейович. 
Литвиненко Василь  03.1654 посланець Б. 

Хмельницького до Москви 
Горкуша Філон  04.1654 посланець Б. 

Хмельницького до Москви 
03.1658 посланець Виговського 

Мартин Яцьковського  03.1658 посланець Виговського 
Лобода Федір  09.03.1657 посланець до царя 
Виговський Федір 
Пекулицький Яків 

товариші у посольстві 08.1657 посольство Тетері до 
Москви 

Сулима Северин козак Переяславського 
полку 

28.10.1657 посланець/гонець 
Виговського до воєводи 
Ромодановського 

Кочановський Самійло 
Шамошенко Іван 
Мартьянов 

 
товариші посланця 

1657 посланець Виговського до 
Москви 

Коробка Федір старий чигир. козак 
товариш військовий 
колишній обозний 

11.1657 посланець до шведів 
04.1658 посланець до шведів 
03.1660 посол полковника 
Золотаренка до Москви 
07.1669 посланець Дорошенка до 
Москви 

Бут Федір 
Процуня Опанас 

 11.1657 посланці гетьмана до Криму 

Горкуша Іван  03.1658 посланець гетьмана до царя 
Бережецький Прокіп  1658 посланець гетьмана 

Виговського 
1676 посланець Дорошенка на Січ 

Лісницький Григорій колишній полковник  05.1658 посланець Виговського до 
Москви 

Войтенко Кіндрат козак роменський 01.1659 посланець нак. гетьмана 
Безпалого 

Черкес Семен Сергійович 
ген. осавул 
Іван Дорофеєв сотник 
Максим Павлов 
хорунжий 

товариші наші 07.1659 посланці гетьмана 
Безпалого.  

Шиман Василь товариш військовий 
полковник зіньківський 

01.1665 посланець гетьмана, з 
язиками і захопленими знаменами 

Шуба Степан товариш військовий 01.1665 посланець гетьмана 
Брюховецького 

Ярошенко Яків 
Симаненко Степан 
Богданенко Василь 

товариші (полку 
Переяславського?) 

05.1665 посланці Брюховецького до 
Москви з суддею переясл. Іваном 
Карниловичем  

Урбанович Олександр товариш військовий 
 
козак чигиринський 

07.1665 посланець гетьмана до 
Москви 
06.1669 посланець Дорошенка до 
короля 
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Семен Іванович військовий товариш 07.1666 посланець до царя разом з Г. 
Кальницьким осав. київським 

Селецький Лесько  02.1667 посланець від 
Брюховецького до царя 

Мокрієвич Карпо військовий канцелярист 
і військовий товариш 

01.1667 посланець Брюховецького   

Ярема Єремійович канцелярист і 
військовий товариш 

08.1669 посланець Ігнатовича 

Тиханов Федір 
Рачкевич Петро 

військовий товариш 
товариш 

17.05.1669, гонець Ігнатовича до 
царя з товаришами  

Полуботок Леонтій 
Артемович 

товариш військовий 26.05.1669 посланець/посол 
Многогрішного до Москви 

Карченко Мануйло 
 

товариш військовий 07.1669, гонець Ігнатовича з 
листами до Москви 

Яків Матвійович товариш військовий 07.1669, гонець Ігнатовича з 
листами до Москви 
09.1670 посланець гетьмана 
Ігнатовича до Москви 
10.1670 гонець, 1671 посланець 
Дем’яна Ігнатовича до Москви 

Войтехович Степан військовий товариш 11.1669, 1670 гонець гетьмана 
Дем’яна Ігнатовича до Москви 

Гаврило Іванов військовий товариш 16.03.1670 гонець Ігнатовича 
Биховець Іван канцелярист і товариш 

військовий 
07.1670, 10.1671, гонець Ігнатовича 
до Москви 

Жидецький Самійло товариш військовий 
надвірний гетьманський 
челядник 

09.1670 посланець гетьмана до 
Москви 

Ярема Андрійович військовий товариш 09.1670 гонець гетьмана до Москви 
04.1672 посланець до Москви від 
старшини 

Гнилозубенко Хома військовий товариш 04.1670; 08.1670, 01.1671 посланець 
Ігнатовича до Москви 

Миклашевський Михайло 
 

 
 
товариш військовий 
челядник Ігнатовича 

05.1670 гонець гетьмана Ігнатовича 
до Москви 
03.1672 у складі посольства 
протопопа Адамовича 

Яцинич Іван військовий товариш 04.1671 гонець гетьмана Ігнатовича 
до Москви 

Іван Сергійович військовий товариш 1670, 1671 посланець Дем’яна 
Ігнатовича до Москви 

Бистрановський Іван товариш військовий  09,10.1670 гонець, 1671 посланець 
Дем’яна Ігнатовича до Москви 

Матвєєв Яків товариш військовий 1671 посланець Дем’яна Ігнатовича 
Григорій Лук’янович товариш військовий 09.1670 гонець 
Ісай Андрійович військовий товариш 12.1670, 01.1671 гонець/ посланець 

Дем’яна Ігнатовича 
Іван Минич військовий товариш 1671 посланець Дем’яна Ігнатовича 
Білоцерковець Михайло товариш військовий 04.1671 гонець Ігнатовича до 

Москви 
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Андрій Парфенов товариш військовий 06.1671 гонець Ігнатовича до 
Москви 

Станкевич Іван козак 08.1671 гонець Ігнатовича до 
Москви 

Богданов Федір військовий товариш 12.1671-01.1672 гонець Ігнатовича 
до Москви 

Кальницький Гнат  1665 посланець до царя 
02.1672 посланець/гонець 
Ігнатовича до Москви 

Томара Ян, грек, колись 
житель переяслав., у 1672 
канівський 

 02.1672 привіз листи від Дорошенка 
Ігнатовичу 

Завацький Федір  04.1672 посланець до Москви від 
старшини 

Лисенко Іван колишній полковник 
чернігівський, товариш 
військовий 

05.1672 посланець обозного Забіли 
до Москви 

Гречаний Юрій військовий товариш 6.04.1673 гонець Самойловича до 
царя 

Остап Андрєєв колишній полтавський 
отаман 

10.1673 гонець Самойловича до 
царя  

Кочерга Григорій козак 11.1673 гонець Самойловича до 
боярина Матвєєва 

Клочко Федір  12.1673-04.1674 посланець гетьмана 
на Запорожжя 

Тименко Петро військовий товариш 05.1674 привіз листа до Москви 
Рублевич Григорій військовий товариш 04.1674, 08.1674  гетьманський 

гонець до Москви 
Гриденко Карпо військовий товариш 1674 гонець з листом і звістками 

Самойловича до Москви 
Надточій Карпо військовий товариш  05.1674 гонець з листом 

Самойловича до Москви 
27.04.1677 гонець до Москви 
03.1678 гонець Самойловича до 
Москви 

Зуб Григорій військовий товариш 06.1674 гонець Самойловича до 
Москви 

Радич З/Савицький 
Самійло, вбитий при місії 
1674 р. 

 04.1672 посланець до Москви від 
старшини  
06.1674 посланець Самойловича до 
полковника могил. Гоголя 

Онисим Лук’янович знатний товариш 
військовий 

05.1674 посланець Самойловича до 
Дорошенка 

Мазепа Іван козак 
 
військовий товариш 
 
знатний військовий 
товариш 

04.1674 посланець Дорошенка до 
султана 
1677, 1679 посланець гетьмана 
Самойловича 
01.1677 гонець з листом 
Самойловича до Москви про вирок 
Рославцю 
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1679, 1682 посланець І.Самойловича 
до Москви 
03.1682 привіз царю гетьманське 
привітання з шлюбом 

Гриценко Карпо військовий товариш 07.1674, гонець Самойловича з 
листом до царя. 

Тимонов/Тимофєєв 
Гаврило 

житель ніжинського 
полку 

08.1674 гетьманський гонець до 
царя 

Пучковський Федір військовий товариш 02.-03.1675, гонець гетьмана 
Самойловича з язиком до Москви 

Соловей Кіндрат військовий товариш 01.1675 гонець Самойловича до 
Москви з листом 

Бутович Іван військовий товариш 
товариш знатний 
військовий 

02.1675 привіз листи до Москви 
02.1675 гонець гетьмана до Москви 
04.1677 гонець/посланець 
Самойловича до Москви 

Шкода Михайло військовий товариш 02.1675 посланець з язиком 
татарським до Москви 

Донець Дмитро 
Степанович 

10.1675 сотник 
Чернігівського полку, 
військовий товариш 
 
військовий товариш 
Чернігівського полку 

09-10.1675, гонець Самойловича до 
польських гетьманів Паца і 
Вишневецького 
10.1675 гонець Самойловича з 
листами до Москви 
23.10.1675, посланий з листом до 
Москви 

Новицький Максим козак батуринський 10.1675 гонець Самойловича до 
Москви з листами 

Тихий Семен 
 

 
товариш старинний/ 
товариш військовий 

11.1675 посланець Дорошенка 
01.1676 посланець Дорошенка до 
Москви з гетьманськими знаками 

Зарудний  11.1675 посланець Дорошенка 
Михайло Якович надвірний отаман 

Самойловича 
військовий товариш 
батуринський козак 

07.1674 гонець з листом до Москви 
11.1675 гонець з листом 
Самойловича до царя 

Александрович Юрій  військовий товариш 
 
 
слуга домовий/ 
челядник, 

12.1675-01.1676, гонець 
Самойловича з листами до Москви 
03.1678 гонець Самойловича до 
царя 

Безбородченко Тимофій військовий товариш 
Полтавського полку 

01.1676, гонець/посланий 
Самойловича з листами до Москви 

Яненко Павло  товариш старинний/ 
товариш військовий 

01.1676 посланець Дорошенка до 
Москви з гетьманськими знаками 

Філонов Василь військовий товариш 02.1676 гонець з листом 
Самойловича до Москви 

Пурпура Гнат товариш військовий 03.1676 посланець Самойловича до 
Москви з усним повідомленням 

Дубенський 
Забузький 

знатні люди, слуга 05.1676 посланці Дорошенка з 
Чигирина до Ібрагіма паші 
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Гришаєв Прокіп 
Семенович  

козак чигиринський 1676 посланець Дорошенка на Січ 

Шульга Гнат 
Булюбаш 

 1676 посланці Дорошенка до 
султана 

Забузький 
Ватченко  

 
козак чигиринський 

1676 посланці Дорошенка у Крим 

Бабенко Лесько 
Ясинський Степан 

військові товариші 07.1676 гетьманські посланці до 
Москви 

Радич Пантелей  28.09.1676 гонець Самойловича до 
Москви з грамотами про здачу 
Дорошенка 

Марко Іванов військовий товариш 05.1677 гонець Самойловича до 
Москви 

Сава Гаврилов військовий товариш 07.1677 гетьманський гонець, 
повідомлення про турецький напад 
на Чигирин і прохання допомоги 

Книш Роман військовий товариш 
 
товариш військовий 
батуринський отаман 

04.1677 гетьманський гонець до 
Москви 
08.1677 гонець Самойловича до 
Москви 

Раткевич Казимир 
Кіндратович, житель 
конотопський 

військовий товариш 04.1677 гетьманський гонець до 
Москви 
08.1677гонець/посланець з листом 
Самойловича до Москви 

Михайло Васильєв військовий товариш 09.1677, дав показання у Москві про 
події під Чигирином 

Дорошенко Григорій військовий товариш 10.1677 гетьманський посланець до 
Москви 

Пучковський Павло козак Полтавського 
полку 

29.10.1677 посланий гетьманом з 
товаришами до Москви з язиками 

Золотар Артем військовий товариш 12.1677-01.1678 присланий з 
листами до Москви 

Моршевський Борис військовий товариш 1676 посланий з листами гетьмана 
до Москви 
1677 посланець гетьмана 
Самойловича 

Пасинковський Степан 
Грабовський Михайло 

військові товариші 1677, 09.1678 посланці 
І.Самойловича у Москву 

Ясилковський Павло військовий товариш 02.1678, посланий/гонець з 
грамотою Самойловича до царя 

Яковлєв Михайло військовий товариш 1678 посланець І. Самойловича до 
Москви 

Красноперченко Іван козак полтавський 03.1678 посланий з листами до 
Москви 

Степанов Михайло військовий товариш 1678 посланець І. Самойловича 
10.1693 гонець Мазепи до Москви 

Сарнецький Станіслав військовий товариш і 
толмач турецької і 
татарської мов 
 

11.1678, 1679, посланець гетьмана 
Самойловича з листами і язиками 
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Стеблянка Семен військовий товариш 1679 посланець гетьмана 
Самойловича 

Вуяхевич Михайло знатна військова особа 1679 посланець гетьмана 
Самойловича 

Костирка Леонтій військовий товариш 10.1680 був у полоні у турків, у 
Москві повідомив дані 

Пашковський Григорій військовий товариш 11.1683 гетьманський посланець до 
Москви 

Федір Яковлєв і його брат 
Дмитро (Химичі) 

військові товариші 07.1684 гетьманські посланці до 
Москви 

Ломиковський Іван гетьманський 
військовий товариш 

08.1684 гетьманський посланець до 
Москви 

Сава Степанов гетьманський товариш 09.1684 привіз донесення до Москви 
Бурляй Іван військовий товариш 10.1684 гетьманський посланець до 

Москви 
Нестеренко Дмитро товариш Батуринської 

сотні 
10.1685 гетьманський гонець до 
Москви 

Романов Василь військовий товариш 12.1685 
Глуховець Яків військовий товариш 01.1686 гетьманський гонець до 

Москви 
02., 05.1688, 01.1689 гонець Мазепи 
до Москви 
1689 посланець гетьмана у Польщу 

Кахонєєв Іван військовий товариш 06.1688 гонець Мазепи до Москви 
Проценко Роман (1688 
товариш Батуринської 
сотні) 

військовий товариш 07.1688, 01-02.1694 гонець Мазепи 
до Москви 

Лисиця Іван військовий товариш 
 
 
 
 

1685 посланець Самойловича у 
складі посольства до 
Константинополя 
03.1690 гонець Мазепи до Москви 

Іскра Іван військовий товариш 06.1691, 05.1693 гетьманський 
посланець до Москви 

Самійло Васильєв військовий товариш 
 
значний військовий 
товариш і слуга 

10.1691 привіз грамоту царям від 
Мазепи 
1702 виконував доручення гетьмана 
у Москві 

Рощенко Данило  
Степан Романов 
Велигорський Яким  
Адам Данилов 
Микита Антонов 
Мовчанов Федір 
Дитченко Григорій 
Кожуховський Юрій  
Старосельський Григорій  
Юрченко Гнат  

козак  
військовий товариш 
козак  
козак 
козак 
 
 
військовий товариш 
військовий товариш 
 

протягом 05-10.1692 посланці до 
Москви від гетьмана Мазепи 

Довгопалий Клим військовий товариш 14.08.1692 гонець Мазепи до 
Москви 
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Висоцький Роман знатний військовий 
товариш 
військовий товариш 
 

1685, 1686 посланець І.Мазепи 
 
01.1693 привіз дичину до Москви 
10.1694, 02.1697 посланець Мазепи 
до Москви 

Янкевич Максим військовий товариш 03.1693 гонець Мазепи до Москви 
Ялинський Семен військовий товариш 

Чернігівського полку 
05.1693 посланець Мазепи до 
Москви 

Єрусалим Ярема військовий товариш 05.1693 посланець Мазепи до 
Москви 

Слєзнев Роман військовий товариш 07.1693 (перекреслено) 
Горбаченко Сидір військовий товариш 1692, 10.1693, 02.-09.1694 посланець 

Мазепи до Москви 
Рубан Григорій військовий товариш 10.1693 посланець Мазепи до 

Москви 
Полунецький Василь військовий товариш 11.1693, 01-02. посланець Мазепи до 

Москви 
Клименко Федір військовий товариш 02.-09.1694 посланець Мазепи до 

Москви 
Топольницький військовий товариш 09.1697 посланець Мазепи до 

Москви 
Стилевич Загура  значний товариш  

військовий 
12.1699 посланець до государя 
волоського 

 
 
 

Ігор Кондратьєв (Чернігів) 
 

Любецька шляхта у «лівобережних» планах 
гетьмана Петра Дорошенка 

 
У середині ХVII ст. колишня шляхта Любецького староства 

Київського воєводства в більшості перейшла до козацьких лав. Цьому 
сприяло як довоєнне протистояння з прийшлою польською шляхтою та 
магнатами Калиновськими, так і бажання зберегти свої маєтності та 
станові привілеї в новій політичній ситуації. Водночас частина цієї 
верстви не сприйняла нових політичних реалій та виступила на боці 
Речі Посполитої. 

Любецьке та Лоєвське староства були здатні виставити серйозну 
бойову силу – до 600 вершників (1646) озброєних «по-козацьки»1. 

                                           
1 Галубовіч В. Спрэчкі пра далучэнне Лоева да Вялікага Княства Літоўскага на сойме 1646 
года / В. Галубовіч // Шостыя Міжнародныя Доўнараўскія чытанні (г. Рэчыца, 14–15 
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Зважаючи на те, що один вершник виставлявся від 5-6 чол., загальна 
кількість потенційних військових в регіоні становила близько 3000-
3500 чол. При нагоді згадаємо, що хоча сателітне Лоєвське староство у 
1585 р. було формально виділене з Любецького, однак становило з ним 
єдиний комплекс. 

Завдяки чисельності та досвіду саме «шляхетська» складова 
відігравала основну роль у формуванні козацької старшини 
Чернігівського полку. За підрахунками В. Кривошеї, питома вага 
шляхтичів з-поміж козаків Чернігівського полку була однією з 
найбільших в Україні. Частка родин шляхетського походження у 
козацькому середовищі становила не менше 12,6% (у Чернігівському 
полку – 13,5%.)1. Отже, чи не головним джерелом формування 
старшини у регіоні була покозачена шляхта. 

Значення любецької шляхти добре розумів Б. Хмельницький, який 
взяв її під свою протекцію, а Любеч зробив ранговою маєтністю 
чернігівських полковників. У листі до чернігівського полковника 
М. Небаби від 27 травня 1650 р. особливо наголошувалось на 
необхідності захищати від свавільників любецьку шляхту: «если того 
не учинеш оберегать и с ними заодно случать и шляхту и подданых… и 
ты и сам и с ними тои же казни достоен будеш»2. 

Між іншим, на невдоволення любецької шляхти сподівалися і 
польські політичні агенти. У листі 1654 р. литовського розвідника 
Семена Павші до віленського воєводи Януша Радзивіла йшлося про 
настрої у лавах місцевої покозаченої шляхти: «треба через цих любечан 
та інших, висланих до нас і зичливих (людей) в Україні як 
Задніпровській, так і іншій її половині бунтувати посольство іменем 
його королівської мості. Тому тим любечанам я обіцяв милість вашої 
княжої мості, а при тому й надію на вольності від його королівської 
мості…». Коли до присяги московському цареві був приведений Київ, у 
листі від 7 квітня 1654 р. йшлося, що частина шляхти Любецького 

                                                                                                                                          
лістапада 2005 г.) : У 2 ч. – Ч. 2. Рэчыцкая зямля ў часе і прасторы. – Гомель : Гомельск. 
дзярж. ун-т імя Ф.Скарыны, 2008. – С. 38-44. 
1 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини / В.В. Кривошея. – К. : ІПіЕНД імені 
І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 452 с. – С. 100, 101, 349. 
2 Архів зовнішньої політики Російської імперії при МЗС РФ, Ф.124, Оп.1, Спр.35, Опись в 
Черниговском полку сел и деревень с показанием, кто оными владеет (1730 г.), Арк.6 зв. – 
7; Кондратьєв І. В. Богдан Хмельницький та любецька шляхта / І.В. Кондратьєв // 
Українська козацька держава: витоки та шляхти історичного розвитку: Матеріали П‘ятих 
Всеукраїнських читань. – К.;Черкаси, 1995. – С. 180-181. 
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староства готова піти за Річчю Посполитою проти Московської 
держави: «..І донині, не зупиняючи своєї праці, докладно ретельних 
зусиль і все ж любечан і лоєвців, які мешкають по різних місцях, як от у 
Чернігові, Ніжині, Острі, Козельці, до того привів, що вони обіцялися 
бути вірними і щирими підданими вашої князівської мості. Вони 
бувають у мене і ці універсали від мене розіслали, обіцяючи мені те, що 
й інших мали б до цього приводити, щоб були зичливими королеві його 
мості, пану нашому мостивому; також і ці селяни з любецьких сіл, з 
цього боку Дніпра мешкаючих, такої чесноти обіцяли дотримуватися, 
що дай Господи Боже, аби захотіли, як обіцяли, повідомляти мене про 
ворога»1. 

На чернігівську старшину, що значною мірою комплектувалась із 
любечан, намагався спиратися й гетьман І. Брюховецький (1663-1668). 
По-перше, він поставив на уряд полковника Дем‘яна Ігнатовича, 
замість Степана Красна Башта. Д. Ігнатович займав цю посаду три 
роки, а на початку 1668 р. став генеральним осавулом. Його місце в 
полку зайняв полковий суддя та майбутній гетьман Іван Самойлович 
(під час проведення королівських люстрацій 1615-1616 та 1622 рр. 
любецькі бояри Фаї володіли Самойловською землею2). На початку 
1668 р. наказним полковником згаданий Гаврило Васильович (бояри 
Васильєвичі були посесорами Кувечицької землі3). Обозну службу 
очолював Сава Внучко-Посудевський. Писарями в полку були Іван 
Васильович, Михайло Голобоярин-Слободецький, Іван Самойлович. А 
писаря Левона Полуботка Брюховецький нагородив «шляхетской 
Розсудовской маетностью в Черниговском уезде, сёлами, деревнями и 
руднями»4. 

За гетьманування Брюховецького нам відомий один колективний 
універсал любецькій шляхті. На початку гетьманування – 5 серпня 
1663 р., під гетьманську протекцію був узятий «козак любецький» Сава 
Унучко з Олексієм Кривопишою та усією любецькою шляхтою5. 
                                           
1 Мицик Ю. А. З досліджень історії Переяславської ради 1654 р. / Ю. А. Мицик // 
Український історичний журнал. – 2003. – № 6. –С. 107-108. 
2 Lustracyа Dóbr Króla JMci w województwach trzech: Podolskiem, Braclawskiem, Kijowskiem 
leżących // Jablonowski А. Lustracye Krolewszczyzn ziem Ruskich: Wołynia, Podola i Ukrainy z 
pierwszej polowy XVII wieku / Żródła dziejowe. – Т.V. – Warszawa: Skład głowny w ksiegarni 
Gebethnera i Wolffa, 1877. – S. 90, 124-125, 201. 
3 Ibid. – S. 122-127. 
4 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини... – С. 188. 
5 Модзалевский В. Л. Малороссийский родословник / В.Л. Модзалевский. – Т.4 (П-С). – К.: 
Типо-Литография С.В.Кульженко, Пушкинская №4, 1914. – 832 с. + 26 с. – С.191-192; 
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Гетьманський універсал одержала також родина Красковських1. Крім 
того, І. Брюховецький надав універсал любецьким міщанам: «волное 
каждому везде, где хто похочет, помешкане через универсал наш мети 
позволяем, а особливо о поселении на руинах места Любецького 
мещанам любецким и хто одно колвек позволити ити до Любеча на 
мешкане на десять лет слободи заживати…»2. 

Добре розумів значення місцевої шляхти і Петро Дорошенко – 
правобережний гетьман (1665–167) та очільник Гетьманщини (1668–
1670). Можливо що Петро Дорошенко брав участь ще у так званій 
«Битві під Ріпками». На думку Ю. Мицика, він був одним із сотників 
полковника Мартина Небаби3. 

Гетьманування Івана Брюховецького відвернуло від нього 
більшість місцевих еліт, гетьман почав спиратися на московський уряд. 
Після підписання Московських статей, наступного 1666 р. у містах 
з‘явилися московські воєводи, був проведений податковий перепис, а 
до Московської держави стали вивозити продовольство. Це 
спровокувало антимосковський виступ, у лютому були оточені 
московські гарнізони у Новгород-Сіверському, Стародубі, Гадячі, 
Чернігові, Острі, Переяславі та Ніжині. Чернігівський полк вісім 
місяців тримав в облозі гарнізон Андрія Толстого, були взяті приступом 
Стародуб, Ніжин, Глухів, Новгород-Сіверський та Сосниця.  

Цим намагався скористатися правобережний гетьман Петро 
Дорошенко, маючи на меті об‘єднання України під турецькою 
протекцією. Між іншим, дружина рідного брата гетьмана Григорія 
Дорофійовича Дорошенка, походила з любецької шляхетської родини 
Посудевських-Кононовичів, що дозволяє простежити одну з 
можливостей впливу гетьмана П. Дорошенка на Чернігівщину4. Родина 

                                                                                                                                          
Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 1687). 
– Київ; Львів: Наукове тов-во ім. Шевченка, 2004. – 1087 с. – С. 298-299; Центральний 
державний історичний архів України у м.Києві (далі – ЦДІАК України), Ф.57, Оп.1, Спр.7, 
Генеральний опис Лівобережної України (1765 – 1769 рр.), 900 Арк. – Арк. 661-661 зв. 
1 ЦДІАК України, Ф.57, Оп.1, Спр.7, Генеральний опис Лівобережної України (1765 – 1769 
рр.), 900 арк. – Арк. 41, 70. 
2 Миллер Д. П. Архивы Харьковской губернии / Д.П. Миллер // Труды Харьковского 
предварительного комитета по устройству ХІІ Археологического сьезда. – Т. 2. – Ч. 1. – 
Харьков, 1902. – С. 305. 
3 Мицик Ю. А. Невідомі листи керівників Національно-визвольної війни українського народу 
1648—1658 рр. / Ю.А. Мицик // Український історичний журнал. – 2001. – № 1. – С. 138-139. 
4 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини... – С.193; Кривошея В. В., Степанчук Ю. С. 
Українська козацька старшина: стан та перспективи досліджень / В.В. Кривошея, Ю.С. 
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Посудевських-Кононовичів була однією із найдавніших та 
найзаможніших шляхетських родин староства. Родоначальником 
фамілії був Конон Посудевський, який жив на зламі XVІ-ХVІІ ст. В 
матеріалах королівської люстрації 1615-1616 рр. посесорами 
Обиймецької землі зазначені Кононовичі, що пред‘явили ревізорам 
привілеї Сигізмунда ІІ Августа та Сигізмунда ІІІ1. 

На козацькій раді, що відбулась 8 червня 1668 р. гетьманом було 
обрано Петра Дорошенка, а Брюховецького з найближчими 
поплічниками було страчено. Як зазначав В. Кривошея, вбивство 
Брюховецького на певний час консолідувало різні козацькі еліти – як 
суто прокозацькі так і прокозацько-шляхетські угрупування2. 

Але П. Дорошенку не вдалося втримати свій вплив, того ж таки 
1668 р. на старшинській раді гетьманом Лівобережної України було 
обрано Дем’яна Ігнатовича (Многогрішного), який з травня 1665 р. був 
чернігівським полковником, а відповідно й володарем Любеча. Цікаво, 
що гетьман вивів Любеч з підпорядкування чернігівських полковників і 
поставив там свого «дозорця». На виборах гетьмана був присутній 
любецький сотник Сава Унучко, який разом із іншою старшиною 
заприсягнувся новому гетьману «на верное подданство веру учинили, 
чтол быть им под их Государскою самодержавною высокою рукою 
неотступна, и в том, все к статтям тем своеручно подписались»3. 

На думку В. Модзалевського, Д. Ігнатович мав селянське 
походження десь з Коропщини («мужик»). Дем’ян мав трьох братів – 
Василя, Саву і Зіновія (помер до 13 січня 1672 р.). Василь Ігнатович 
(Шумейко) володів землями біля с. Кудрівка Сосницької сотні та двір у 
с. Городище Понорницької. Молодший брат Сава за гетьманування 
брата став полковником стародубським. Але, на думку В. Кривошеї, 
поява на полковничому уряді Дем‘яна, а згодом і його братів Сави та 
Василя, свідчить про «досить міцні і давні коріння» цієї родини4. 
Ігнатовичів фіксуємо у реєстрі Війська Запорозького 1649 р., куди було 
                                                                                                                                          
Степанчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. ХІІ. – Вінниця, 2007. – С. 337–345. 
1 Lustracyа Dóbr Króla JMci w województwach trzech: Podolskiem, Braclawskiem, Kijowskiem 
leżących... – S. 91. 
2 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини... – С. 193; Кривошея В. В., Степанчук Ю. С. 
Українська козацька старшина: стан та перспективи досліджень... – С. 337 – 345. 
3 Кондратьєв І. В. До питання про юридичний статус Любеча в другій половині ХVII – на 
початку ХVIII ст. / І.В. Кондратьєв // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: 
Збірник статей. – К., 2000. – Вип. 11. – С. 37-42. 
4 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини… – С. 213-214. 
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вписано чимало шляхти1. Бачимо Ігнатовичів як серед міщанства 
Любеча та Лоєва, так і серед козаків. 

Однак, з‘ясування родового прізвища гетьмана Ігнатовича 
(Многогрішного) потребує подальших досліджень. В. Кривошея зробив 
висновок що справжнім прізвищем гетьмана було прізвище Шумейко, 
на основі прізвища його брата Василя Ігнатовича Шумейка. Звісно, що 
у ХVІ–ХVІІ ст. українська шляхта вже користувалася спадковими 
родовими означеннями – прізвищами, але усталених та офіційних 
способів найменування ще не було. Тобто одну особу могли позначати 
різні антропонімні формули (подібні випадки можна побачити навіть в 
рамках одного документа), не був визначений порядок розташування 
антрополексем – вони були синтаксично вільними структурами. У 
формуванні багатолексемних антропонімоформул важливу роль 
відігравали також прізвиська відапелятивного походження (приклад: 
Дмитро Вишневецький-Байда; Байда – це «гульвіса»), які додавали до 
особового імені та родової назви (прізвища). Прізвиська вказували на 
певні риси його носія. Подекуди прізвиська могли стати родовими 
додатками до прізвищ, успадковуватись наступними поколіннями, а 
інколи могли вживатися у якості основного прізвища (як основного 
ідентифікаційного засобу)2. Не можна виключати, що прізвище Шумей-
ко насправді було прізвиськом Василія Ігнатовича Шумейка, та могло 
походити від його певної риси (інакше кажучи, Василій був шумним). 

Навряд чи ці Ігнатовичі походили і від ніжинського полковника 
Прокіпа Шумейко (1648-1649)3, тоді б його нащадки звалися 
Прокоповичами Шумейками. 

За нашими спостереженнями, Д. Ігнатович міцно спирався саме на 
покозачену любецьку шляхту. Зокрема, чернігівськими наказним 
полковником у січні 1668 р. був Гаврило Васильєвич (Васильович) – 
колишній сотник любецький4. Вочевидь, це нащадок любецьких бояр 
Васильєвичів, володарів Кувечицької землі, що неподалік Чернігова, 
відомої за матеріалами ревізій Любецького староства першої половини 

                                           
1 Липинський В. Участь шляхти у великому повстаннi пiд проводом гетьмана 
Б. Хмельницького / Твори. – Т. ІІ. – Фiладельфiя: СЕДІ, 1980. – ХІХ с.+346 с. – С. 555-566. 
2 Гук І. Соціальні аспекти українського антропонімікону ХVI-ХVII ст. / І. Гук // Вісник 
Львівського університету. Серія: філологія. – Вип. 38. – Ч. ІІ. – Львів: Вид-во Львівського 
університету, 2006. – С. 49-50. 
3 Hetmani zaporoscy w służbie króla i Rzeczypospolitej / Pod redakcją P.Krolla, M.Nagielskiego, 
M. Wagnera. – Zabrze: Wydawnictwo inforteditions, 2010. – 456 s. – S. 31. 
4 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини… – C. 188, 215. 
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XVII ст.1 Писарями в полку був колишній любецький сотник Іван 
Васильєвич та любецький шляхтич Михайло Голобоярин-
Слободецький (представник дрібнобоярської родини Голобояринови-
чів)2. У жовтні 1669 р. військові товариші Василій Болдаковський та 
Станіслав Кохановський отримали право не виплачувати «військову 
частину» прибутків з їх власного млина на Стрижні3. 21 березня 1670 р. 
любецькі шляхтичі Сава Унучко, Іван Скугор, Федір Красковський, 
Олексій Кривопиша, Ничипор Богуш, Семен Селицький, Артем Злоба, 
Прокоп Величковський та Василь Демидович здобули підтвердження 
своїх прав на володіння «вечистыми добрами» – «заховуючи оных при 
власних их грунтах». Сава Унучко окремо затвердив за собою два 
млини на р. Свиржні та р. Ворзні. Універсал надавався за умови 
несення любецькою шляхтою військової служби: «поневажъ оная 
шляхта любецкая, яко од зачатое у войску … и тепер кождій шляхтич з 
служби своей, хто будет тих грунтов уживати, ведлуг стародавнего 
порядку, на добром коню з риштунком военного козака (если не сам) до 
боку нашого повинен будет виставляти». За невиконання цього 
любецька шляхта «от держания грунтов одпадатиметь»4. Як зауважив 
Л. Окиншевич, це пожалування затверджувало за любецькою шляхтою 
незмінне право володіння землею за умови участі у військових 
виправах5. Не було обійдене увагою гетьмана і міщанство Любеча, яке 
1669 р. було звільнене від податків на 10 років, причому це пожалуван-
ня було підтверджене московським царем Олексієм Михайловичем6. 

З обранням гетьмана, коли у 1672 р. чернігівським полковником 
став брат гетьмана Василій Ігнатович, чернігівський обоз очолював 
зокрема Сава Внучко-Посудевський7 – онук колишнього реєстрового 
гетьмана Війська Запорозького. Полкову Чернігівську сотню 

                                           
1 Lustracyа Dóbr Króla JMci w województwach trzech: Podolskiem, Braclawskiem, Kijowskiem 
leżących... – S. 88, 93, 123-124. 
2 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини… – С. 188, 215. 
3 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 
1687). – Київ; Львів: Наукове тов-во ім. Шевченка, 2004. – 1087 с. – С. 517-518. 
4 Там само. – С. 529. 
5 Окиншевич Л. Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині ХVІІ-ХVІІІ ст. / 
Л. Окиншевич // Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Праці історико-філософської 
секції. – Т.СLVII. – Мюнхен: Наукове товариство імені Т.Шевченка, 1948. – 231 с. – С. 10. 
6 Филарет. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. – Кн. 6. – Чернигов: 
Земская типография, 1874. – 341 с. – С. 225. 
7 Gajecky G. The Cossak Admіnistratіon of Hetmanate. – Cembrіdge, Massachusetts: Harward 
Ukrainian Research Institute, 1978. – Т. 1. – Р. 75, 96. 
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очолювали Василь Болдаковський, Степан Силич, Матвій Силич. 
Болдаковський навіть був наказним гетьманом від Ігнатовича 
(1670)1. Між іншим, саме на гетьманування Д. Ігнатовича припадає 
своєрідна спроба легітимізації старих шляхетських порядків у новій 
козацькій формі, наприклад, у 1670 р. Генеральний суд був 
перетворений на зразок давнього шляхетського трибуналу – із 
суддями-депутатами від кожного із козацьких полків2. 

У 1672 р. гетьманом Лівобережної України став колишній 
чернігівський полковник Іван Самойлович (1672-1687). За його 
гетьманування тривала боротьба у розколотій Гетьманщині. Відголос 
цієї боротьби доходив і до Любеча. Відомо, що у 1676 р. козаки 
правобережного гетьмана Остапа Гоголя доходили до Брагіна3. Через 
кілька років був розпочатий похід лівобережних козаків на білоруські 
землі, під проводом Стародубського полковника Я. Самойловича. У 
березні 1684 р. козаками був захоплений Лоєв, вдалося захопити 
Гомельську, Чечерську та Пропойську волості. Однак, зустрівши 
супротив, козаки відступили до Московської держави4. Тоді ж Велике 
князівство Литовське намагалося повернути собі ділянку землі від 
р. Сожу до витоків р. Терюхи з с. Яриловичі та приєднати її до 
Речицького повіту. У 1685 р. гетьман вимагав, аби литовські жовніри 
покинули спірну територію5. 

Як бачимо, колишня шляхта Любецького староства представляла 
собою серйозну регіональну еліту, на яку в боротьбі за владу 
намагалися спиратися основні політичні гравці. Не був виключенням і 
Петро Дорошенко, який через рідинні зв’язки свого рідного брата 
Григорія був споріднений із шляхетською родиною Посудевських-
Кононовичів. 

 
 
 

                                           
1 Кривошея В. В. Козацька еліта Гетьманщини… – С. 215. 
2 Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращение 
козацкой старшины в дворянство (оттиск из журнала «Киевская Старина») / Д. Миллер. – 
К.: типография Имп. ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1897. – 133 с. – С. 6. 
3 Крикун М. Між війною і радою. Козацтво Правобережної України в другій половині ХVІІ 
– ХVІІІ ст.: Статті і матеріали / М. Крикун. – К.: Критика, 2006. – 472 с. – С. 322. 
4 Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: Энциклопедия. – Минск: 
Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2009. – 312 с. – С. 194-195. 
5 Кулаковський П. Чернігово-Сіверщина у складі Речі Посполитої. 1618-1648 / П. 
Кулаковський. – К.: «Темпора», 2006. – 496 с. – С. 234. 
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Степан Колодницький (Підгайці) 
 

Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: 
передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект) 

 
…Того ж року гетьман Дорошенко татарской сторони, затягнувши орду Галги 

солтаном и иншими султанами великую потугу на ляхов и искупивши войско свое козацкое, ходив 
противно ляхов, але оного в Полщу не допущено, бо войско стояло под Подгайцами… 

Літопис Самовидця 

 
На крутому пагорбі при давньому так званому Поліському шляху, 

що вів з Підгаєць через Старе Місто, Загайці на Новосілку (села 
Підгаєцького району Тернопільської області. – С. К.) і далі на Тернопіль 
аж до Полісся через Волинь, височить самотиною могила, увінчана 
постаментом, що встановили 1863 року. І усні перекази, і писемні 
джерела, розповідаючи про Підгайці та Підгаєччину, вказують на те, що 
сплять там вічним сном козаки з війська гетьмана Правобережної 
України Петра Дорошенка. Чому вони опинились під Підгайцями? Яке 
місце в історії України займає ця подія? Як відбувалась битва? Як 
оцінюють її історики? Чому таке неоднозначне висвітлення постаті 
Дорошенка та наслідків подій під Підгайцями в українській 
історіографії? Які чинники завадили йому здійснити свій намір – 
об’єднати українські землі в єдину державу? 

Так чи инакше, але волею долі битва 1667 року й Підгайці пов’язані 
в один нерозривний вузол. В українській історіографії діяльність Петра 
Дорошенка, гетьмана Правобережної України, а від 1668 року – 
«гетьмана обох боків Дніпра», його боротьба за Українську державу і 
пов’язані з цим драматичні, а то й трагічні колізії, які цю боротьбу 
супроводжували, висвітлені достатньо глибоко, починаючи від Миколи 
Костомарова  – першого дослідника періоду Руїни1. Щоправда, у 
радянський час всю боротьбу за Україну Петра Дорошенка подавали 
достатньо однобоко і, звичайно, у негативному аспекті. 

Його похід на Галичину восени 1667 року спільно з татаро-
турецькими союзниками і бій з польським військом Яна ІІІ Собєського 
під Підгайцями та наслідки цієї битви висвітлюють більшою чи 
меншою мірою практично всі дослідники цього періоду. Та все ж 
окремі аспекти цього походу, на наш погляд, досліджені недостатньо 
                                           
1 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького // Історичні монографії. – Т. VII. Руська 
історична бібліотека. Т. XIV / За ред. О. Барвінського. – Тернопіль, 1892. – С. 99–115. 
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повно, як-от: причини, які зумовили обрання Підгайців для битви; 
перебіг бойових дій; співвідношення сил; численність втрат; чинники, 
що зумовили фактичний програш П.Дорошенком цієї битви; проблема 
об’єктивного висвітлення в історіографії наслідків цього походу тощо. 
Тому у даній розвідці намагатимемось висвітлити всі аспекти битви під 
Підгайцями 6-19 жовтня 1667 року, відображені у матеріялах 
досліджень польських та українських авторів, і подати їх якнайповніше 
та об’єктивно. А тим самим і заповнити певною мірою цю прогалину в 
українській історіографії періоду Руїни.  

У польській історіографії при висвітленні діяльности Яна 
Собєського, спочатку як яворівського старости, польного гетьмана Речі 
Посполитої, а далі вже як великого гетьмана коронного і короля Польщі 
Яна ІІІ, ці події осені 1667 року відомі під назвою «Підгаєцька 
кампанія». Про це свого часу писали: Веспасіян Коховський1, Вєслав 
Маєвський2, Януш Паєвський3, Збіґнєв Вуйцик4, Тадеуш Корзон5, Іво 
Вершлєр6 та інші дослідники. Відомості про цю битву є практично 
всюди в польській історіографії, коли йдеться, зокрема, про Підгайці7. У 
Військовій енциклопедії за редакцією Оттона Лясковського подані 
плани-схеми бойових дій під Підгайцями8. 

Вітчизняні першоджерела, які згадують про битву під Підгайцями, 
– це літопис Самовидця та «Історія Русів»9. Не оминають події такі 
українські історики, як Володимир Антонович10, Дмитро Яворницький11, 
Наталя Полонська-Василенко12, Іван Крип’якевич13, автори «Історії 
Українського війська»14, автор англомовної «Історії України» Орест 
                                           
1 Kochowski W. Historia panowania Jana Kazimierza. – Poznań, 1859. – T. III. 
2 Majewski W. Podhajce – letnia i jesienna kampania 1667 r. // Studia i Materiały do Historii 
Wojskowości. – T. VI. – Warszawa, 1960. – №1. 
3 Pajewski J. Bunczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. – Warszawa, 1960. 
4 Wójcik Z. Jan Sobieski 1629–1696. – Warszawa, 1994. 
5 Podhaice // Lwowskie spotkania. – 2006. – №5–6. – S. 4–5. 
6 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. // Semper Fidelis. – № 2 (31). – S. 19–22. 
7 Baliński M. Lipiński T. Starożytna Polska pod wzgłędem historycznym, geograficznym i 
statystycznym. – Warszawa, 1885. – T. II. – S.709. 
8 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 19–22. 
9 Літопис Самовидця. АН УРСР. Інститут історії. – Київ: Наукова думка, 1971. – С. 102–103; 
История Русов Георгия Кониского [Репринт. вид. Івана Тиктора]. Вип. 5. – Львів, 1993. – С. 222–224. 
10 Антонович В. Петро Дорошенко // Збірник історичних нарисів «Історичні постаті 
України» / Упорядник Болдирєв О. – Одеса: Маяк, 1993. – С. 192. 
11 Яворницький Д. Іван Сірко // Збірник «Кошові Запорізької Січі». – Київ: Веселка, 1992. 
12 Полонська-Василенко Н. Історія України. – Київ: Либідь, 1992. – Т. 2. 
13 Крип’якевич І. Історія України. – Львів: Світ, 1990. – С. 202-226. 
14 Історія українського війська [Репринт. вид. Івана Тиктора]. - Львів, 1993. - Вип. 5. - С. 163-164. 
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Субтельний1, Валерій Шевчук2, Наталя Яковенко3 та інші. Найповніше 
розкрив цю тему Дмитро Дорошенко, нащадок славного гетьмана4. 
Зокрема, він присвятив гетьманові Петру Дорошенкові об’ємну та 
докладну монографію про його життя і політичну діяльність, яку видала 
Українська Вільна Академія Наук (УВАН) у США5. До того ж, 
Д. Дорошенко – фактично перший український історик, який, 
висвітлюючи Підгаєцьку кампанію, все ж таки порушив ці проблеми, які 
ми поставили як визначальні у спробі розкрити цю тему. Доводиться 
тільки шкодувати, що Д. Дорошенко через обставини, які склалися ще 
перед Другою світовою війною, 1939 року не зміг використати повною 
мірою польські, російські чи турецькі архіви для ще більш повного і 
всебічного висвітлення постаті та діяльності Петра Дорошенка – свого 
пращура, як він це сам говорив у передмові до монографії6. Зі сучасних 
досліджень діяльності Петра Дорошенка можемо виокремити розвідки 
про битву професора Кам’янець-Подільського університету, довголітньо-
го й авторитетного дослідника Хмельниччини Валерія Степанкова7. 

Насамперед розгляньмо історичне тло розвитку подій. Андрусівсь-
кий мир, укладений Польщею і Московією 30 січня 1667 року, за яким 
вони поділили Україну по Дніпру, спонукав Дорошенка до пошуку 
сильного союзника. Основною його метою було возз’єднати Україну під 
однією булавою. Дорошенко уклав договір з Туреччиною, за яким 
Україна визнавала себе васалом султана, подібно до Молдови. За це 
гетьман отримав військову допомогу від турків і кримських татар для 
війни з Польщею і Московією. Здобувши низку перемог над поляками, 
Петро Дорошенко увійшов у Галичину і підійшов до Підгайців. 

                                           
1 Субтельний О. Україна: Історія / Пер. з англ. – Київ: Либідь, 1991. – С. 135. 
2 Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення. – Київ: 
Абрис, 1995. – С. 200-201; Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-
політичного мислення XVI–XVIII ст.: У 2 кн. – Кн.1. – Київ: Грамота, 2007. – 720 с. 
3 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – 2-е вид., перероб. 
та розшир. – Київ: Критика, 2005. – 584 с. 
4 Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2-х т. – Київ: Глобус, 1991. – Т. ІІ. – 349 с.; 
Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко: огляд його життя і політичної діяльности. – Нью-
Йорк: Вид. УВАН (США), 1985. – Розд. V: Підгаєцька кампанія. Диверсія Сірка в Криму. 
Підгаєцький трактат. – С. 131–141. 
5 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 131–141. 
6 Там само. 
7 Степанков В. Петро Дорошенко // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – 
Київ: Варта, 1995. – С. 285–314; Степанков В. Петро Дорошенко // Полководці Війська 
Запорозького: Історичні портрети. – Кн. 1. –  Київ, 1998. – С. 101–120 
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Сама Річ Посполита тоді ще не відійшла від міжуособиць 
(повстання маґната Любомирського проти королівської влади)1. 
Тодішній король Ян ІІ Казимир практично не володів ситуацією, тим 
паче, що державна скарбниця була порожньою. А тим самим він не мав 
чим оплатити і те військо, що було у розпорядженні короля. У тих 
обставинах весь тягар оборони Руського воєводства Речі Посполитої, 
яке було головною метою атаки об’єднаних козацько-татарських сил, 
впав на плечі польного гетьмана Яна Собєського. І йому ж король 
наказав власними силами дбати про військо, тобто і профінансувати 
його, і забезпечити провізією. «Певне, що на харчування тих людей 
змушений буду у заставу віддати остатню сорочку, позаяк всі 
роз’їхалися, король далеко, лише мені одному будуть голову гризти»2, – 
скаржився у листі до дружини майбутній тріумфатор Віденської битви 
1683 року. Однак він не втратив голови, не склав рук, а зі всією 
відповідальністю взявся до справи підготовки оборони. 

Коли ж у вересні вже стало цілком зрозуміло, що «татари всією 
потугою, з гарматами і цілим табором рушили Чорним шляхом на 
військо його Королівської Милости і всієї Речі Посполитої»3, гетьман 
поділив свої і без того невеликі сили на кілька ще менших відділів, 
визначаючи кожному відповідний терен для патрулювання і можливої 
відсічі татарських і козацьких сил, а сам подався до Кам’янця, щоб 
звідти стежити за пересуванням ворожих сил.  

Розпорошення і так нечисленного війська здавалося багатьом 
досвідченим полководцям помилкою4. Собєський, однак, хотів 
уникнути ситуації, у якій би чисельно переважаючі козацько-татарські 
сили замкнули його військо у якійсь фортеці, а самі таким чином 
безкарно плюндрували би весь край. Редакція суспільно-культурного 
місячника «Lwowskie spotkania» («Львівські зустрічі») у спецвипуску, 
присвяченому 310-ій річниці смерти короля Яна ІІІ Собєського, розпові-
даючи про його основні життєві та бойові віхи, окреме місце відвела 
Підгайцям та битві 1667 року5. Опріч того, аби читачі ширше розуміли 
тогочасні події, перебіг битви тощо, редакція навела низку розлогих 
цитат з книги польського дослідника Тадеуша Корзона «Historia wojen i 
                                           
1 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 19–22. 
2 Ibid. – S. 19. 
3 Ibid. 
4 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького... – С. 99–115; Werschler I. Obrona 
Podhajec w 1667 r. – S. 19–22. 
5 Podhaice // Lwowskie spotkania. – 2006. – №5–6. – S. 4–5. 
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wojska w Polsce» («Історія воєн і війська в Польщі»), виданій в Кракові 
1912 року. Для нас важливо, що автор подає текст універсалу Яна 
Собєського від 4 жовтня 1667 року до шляхти, в якому майбутній 
король пояснює свої дії під Підгайцями. Ось уривок з цього універсалу 
українською мовою: «Затримуюсь під Підгайцями, піддаючи себе 
самого з частиною війська в тісну облогу, а другу частину [доручаю] 
Вам: Його мосці воєводі брацлавському Яну Потоцькому, Його мосці 
хорунжому коронному Анджею Потоцькому, Його мосці стольнику 
подольському з полками, Його мосці воєводі Руському Яблоновському, 
Його мосці, писарю польному коронному Якубу Потоцькому, Його 
мосці стражнику коронному М. Сенявському, Його мосці Ласці з 
8 прикомандированими хоругвами віддаю у розпорядження 
Вельможних Панів, запобігаючи в міру сил, уникаючи разом з тим 
прикладу облоги збаразької, аби всього війська не заперши, безкарно 
міг пересуватись (в тексті – ґрасувати) в Речі Посполитій нашій…»1. 

Отже, вибір тактики, як показали подальші події, виявився вдалим. 
Окремі, відносно невеликі за чисельністю татарські чамбули, які 
розбіглися в пошуках грабунку й ясиру, всюди натрапляли на опір. Коли 
ж 25 вересня під Збараж підійшли головні сили під керівництвом 
заступника хана Керим-Ґерея, татари почулися впевненішими й з 
властивою їм мстивістю почали нищити маєтності Собєських. Здобувши 
Зборів, вимордували його мешканців, а потім спалили і Поморяни. 
Однак місцевий замок не штурмували, вдовольнившись викупом. 

Ян Собєський зорієнтувався, що козацько-татарські сили прямують 
до Львова, покинув Кам’янець і, уникаючи контактів з ордою, дістався 
Підгаєць, у яких і затримався 4 жовтня 1667 року. Згодом зізнався, що він 
зробив це якимось дивом так, що ворог ще не знав про нього, хоч був він 
всього за 4 милі. Своєю особою та армією хотів він прикути увагу сил 
Керим-Ґерея і Петра Дорошенка, аби саме тут втягнути їх у битву. Місце 
для реалізації своїх планів Ян Собєський вибрав напрочуд вдало2. 

Підгайці, починаючи з XV ст. і аж до кінця XIX ст., були 
самоврядним і добре укріпленим містом. Розташоване на одному із 
жвавих бічних торговельних шляхів, місто, попри численні набіги 
завойовників, успішно розвивалось3. 

                                           
1 Ibid.; Корзон Т. Історія воєн і війська в Польщі. – Краків, 1912. 
2 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 19–22. 
3 Пришляк В. «Куди їду – туди їду, та все на Підгайці…» (Торговельні шляхи Підгайців та 
околиці XV–XVIII століть) // Галицька брама. – 2006. – № 3–4 (135–136). – С. 7–8. 
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Час заснування міста невідомий1. Перша відома сьогодні писемна 
згадка – 1397 рік2. Вперше як місто згадане 1463 року3. Надаючи, 
фактично повторно, Підгайцям маґдебурзьке право 1539 року, король 
Польщі Зиґмунд І у назві свого документа наголосив, що «тевтонське 
право уділене старому містові Підгайці»4 (підкреслення С. К.). 

У XVII ст. – це одне із більших і показних міст Галицької землі. 
Фризійський мандрівник Ульріх фон Вердум, який 1672 року відвідав 
Підгайці, описав його так: «Підгайці – це гарне місто на рівнині, над 
озером. Воно велике й досить добре збудоване, з кількома руськими 
[церквами] й одним папським костьолом, і ще одним для вірмен, яких 
тут живе ще більше, ніж євреїв, хоча й останніх у цьому місті є досить 
багато й вони мають свою божницю. Замок оточує кам’яний мур із 
вежами досить великого діяметру, але стоїть так близько від високої 
гори, що з неї його напевно можна зруйнувати камінням. У місті була 
велика нова ратуша, гарно збудована з каменю майже до половини, 
відразу ж біля давньої, також великої, але дерев’яної»5. 

Також інший іноземець, француз Ф.-П. Далейрак, шляхтич короля 
Польщі Яна ІІІ Собєського, залишив опис Підгаєць 1687 року, коли у 
складі королівської армії їхав через Підгайці до Язлівця. З його погляду, 
це «прекрасне руське місто, велике і досить добре забудоване 
мурованими будівлями із забрукованими вулицями, мають п’ять церков, 
один костьол, оборонні мури, старий замок із потужними мурами, 
вежами, валами і чисельною людністю»6. 

Саме міське населення переважно складалося з русинів, юдеїв, 
поляків, волохів і вірмен. Вочевидь, що в обороні міста брали участь 
мешканці всіх національностей, але перші три етнічні групи були 
визначальними. Кожна з них мала свою оборонну споруду й охороняла 
один з трьох входів у місто (т. зв. «браму»): юдейська громада – 
Галицьку браму, обіч якої стояла і, наразі, ще стоїть потужна мурована 
синагога кінця XVI – поч. XVII ст. (ох. № 1559); українці – Львівську 
                                           
1 Радянська енциклопедія історії України. – Т.3. Підгайці. – Київ: АН УРСР, 1971. – С. 389. 
2 Werschler I. Podhajce – rys historyczny (do roku 1917) // Semper Fidelis. – 2002. – № 3 (68). – 
S. 24–27. 
3 Сіреджук П. Джерела до вивчення історії виникнення міст Галицької землі в XV-XVIII ст. 
// Архіви України. – 1986. – № 1. – С. 58-66. 
4 Гунчак Т. Підгаєччина. Історичний нарис // Підгаєцька земля: історично-меморіальний 
збірник / НТШ. – Т. XXIV Український архів. Головний комітет підгаєчан. – Детройт, 1980. 
5 Ульріх фон Вердум. Щоденник подорожі, яку я здійснив у роки 1670, 1671, 1672… через 
Королівство Польське…// Жовтень. – 1983. – № 10 (468). – С. 89–105. 
6 Гунчак Т. Підгаєччина... – С. 128. 
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браму, біля якої розташована Успенська церква (1650–1653 рр., ох. 
№ 1556), ровесниця Суботівської церкви; поляки – костел Пресвятої 
Трійці (ох. № 1558), оборонну споруду, що захищала місто з боку річки 
Коропець поблизу замку. 

Саме цей чинник і дав підставу львівському вченому Миколі Бевзу 
стверджувати, що, «незважаючи на те, що сакральні об’єкти єврейської 
чи католицької громад збережені також в багатьох інших містах 
Західної України (Бережани, Бучач, Язлівець, Жовква тощо), проте вони 
не збереглися саме як оборонні об’єкти, вирішені у тісному 
взаємозв’язку із середміськими фортифікаційними лініями. Цей факт 
дозволяє розглядати Підгайці як можливий «центр досліджень» 
самоврядної організації середньовічної спільноти, яка в минулому була 
цілісно організована проти зовнішньої загрози»1. 

Отже, оборонні мури й вали, які оточували місто (рештки валів 
можна простежити і нині), тягнулися від річки Коропець (ліва притока 
Дністра) з північного боку вздовж потоку, званого Брідки або 
Мужилівка (від села Мужилів за 6 км від Підгаєць), потім повертали на 
південь, майже доходячи до окописька (юдейського цвинтаря), відомого 
з XV ст., далі змінювали напрям на схід і знову збігали до Коропця, 
власне до замку. 

Польський поет і водночас літописець, сучасник Яна Собєського, 
Веспесіян Коховський записав, що в Підгайцях були готові вали і рови, 
зміцнені й удосконалені оборонцями2. Дмитро Дорошенко, 
змоделювавши на підставі джерел хід боїв під Підгайцями, 
співвідношення сил та оборонну позицію поляків назвав дуже 
сильними3. Основою джерел були листи самого Яна Собєського, 
хроніка польського історика Юзефовича, записи Веспесіяна 
Коховського, короткі звістки в «Gazette de France» («Газета Франції») та 
«Theatrum Europaeum» («Театр Європи»). Ці відомості «походять лиш 
від однієї з ворогуючих сторін; з українських джерел, окрім коротких 
згадок у козацьких літописців, ми нічого не можемо зачерпнути»4. 
Однак Дмитро Дорошенко, підкресливши, що події відбувалися під 
Підгайцями в Галичині, все ж помилився двічі у назві річки, на правому 

                                           
1 Бевз М. Архітектурно-містобудівний комплекс середмістя Підгайців: історична та 
культурна цінність // Галицька брама. – 2006. – № 3–4 (135–136). – С. 2–4. 
2 Kochowski W. Historia panowania Jana Kazimierza… 
3 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 135. 
4 Там само. 
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березі якої розташовані Підгайці: замість річки Коропець він вжив назву 
річки Стрипа, яка протікає за 18 км на схід від Підгайців1. 

Ян Собєський вміло врахував особливості місцевості. Підгайці 
були добре укріплені кам’яними мурами й валами, порівняно з іншими 
містами реґіону. Від заходу і півдня їх оточували густі ліси, що 
стримувало просування великої армії. Ці ліси тяглись аж до сусіднього 
міста Монастириська і далі. Зі сходу річка Коропець, маючи багнистий 
яр і великі стави, також творила природну перешкоду для масованого 
нападу. Таким чином, напад можна було розвивати тільки з півночі. Та й 
тут розлога височина перетиналася двома потоками, що впадали до 
Коропця. Західний потік Мужилівка або Брідки тече вздовж тракту, 
який вів через Бережани на Львів. Інший же потік протікав через село 
Старе Місто видолинком між височинами і впадав у Підгаєцький або 
Підзамчівський (давня назва) став. Саме там було вирішено зупинитися 
і тримати оборону. Дві ділянки для оборони, розмежовані видолинками, 
кожна з яких – неповних 1000 м ширини, не давали можливости 
татарам розгорнути масовані атаки кінноти, що було завжди їхнім 
головним козирем у битвах. Табір Яна Собєського укріплили ровами і 
валами. Таким чином, як додає Д. Дорошенко, військо Яна Собєського 
зайняло позицію, розтягнуту на 2 км: фланги «охороняли» ліси, стави, 
болота, а в центрі розміщувалася піхота, захищена шанцями й 
артилерією2. Щоб краще зорієнтуватись, додамо: ставши обличчям до 
колони Святої Анни, а спиною – до міста, на самому пагорбі Старого 
Міста, де був центр оборонних позицій поляків, то ліворуч оборона 
перетинала сучасну дорогу Підгайці-Бережани, потік Брідки, село 
Голендра і впиралася в горби, зарослі густим лісом. А праворуч – лінія 
укріплень, захищаючи позиції оборонців уздовж Старого Міста і 
Загайців, впиралися у стави та болота коло них. 

Здогад автора про місце розташування оборонного табору 
Собєського, де розходились дороги-тракти з Підгаєць на Львів і 
Полісся, підтверджує австрійська карта Галичини 1782 року майора 
Фрідріха фон Міґа, яку віднайшов професор М. Бевз у Віденському 
військовому архіві3. На цій карті чітко зафіксовані міські храми біля 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Бевз М. Планувально-просторові системи історичних міст, їх ідентифікація та збереження 
(міста Підгайці та Бучач) // Архітектурний вісник. –  2002. – № 3–4 (16). – С. 46–48. 
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колишніх валів та брами при лініях міських укріплень. Дуже цінним є 
показ ліній міських укріплень та замку. 

Особливо важливо те, що Ян Собєський вибрав місце оборони на 
височині, саме на роздоріжжі двох головних зазначених вище доріг-
трактів, що давало йому можливість контролювати місце битви. Цей 
аспект істотний, позаяк нині підгайчани і туристи користуються 
дорогою, яку проклали австрійці у 1817–1831 роках. 

Позицію оборони, обрану Собєським, українські дослідники 
називають дуже сильною1. Однак чому Ян Собєський вирішив, що 
Підгайці будуть місцем оборони, наразі до кінця не вивчено. Адже ж 
розташоване поряд добре укріплене місто Бережани (28 км на захід) із 
замком теж могло стати центром оборони. І стави, і річки, і порослі 
лісом гори підсилювали обороноздатність тамтешньої місцевости. 
Цілком можливо, що на обрання місця вплинули й особисті взаємини 
Собєського з власниками міст: Потоцьких у Підгайцях і Сенявських у 
Бережанах або й інші чинники. Не виключаємо, що вже тоді польний 
гетьман Ян Собєський приміряв на себе корону і вміло грав на 
внутрішніх інтригах маґнатських міжусобиць, хоча й у патріотизмі 
йому аж ніяк не дорікнеш, що видно з листів до його дружини 
Марисєньки2. 

Таким чином, Ян Собєський за кілька днів перед битвою розіслав 
більшість своєї армії у напрямку до Львова, щоб вони «ворожі загони 
всюди громили»3. Сам залишив близько 2000 піхоти, 1000 кінноти, 
гусарів, драгунів і козаків. Також він озброїв кілька тисяч місцевого 
люду, які разом з родинами знайшли притулок у місті. Іво Вершлєр 
звертає увагу на те, що дуже багато з тих селян були українцями, а з 
татарами йшли і козаки Петра Дорошенка4. Він же висловлює 
припущення, що наїзники так далися взнаки мешканцям навколишніх 
сіл, що останні не мали іншого вибору, як чинити запеклий опір 
нападникам – і татарам, і козакам. 

Оборонний табір Собєського зміцнився ще й двома валами у 
західному напрямку. На них було розміщено артилерію і частину піхоти 
під командуванням Станіслава Яблоновського. Решту піхоти і всю 

                                           
1 Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т. ІІ. – С. 78. 
2 Sobieski Jan. Listy do Marysieńki / Opracował L. Kukulski. – Część II: Podole. – Pruszków, 
1962. – S. 220–225. 
3 Ibid. 
4 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 20. 
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кінноту гетьман тримав у резерві. Щоб вести наступ, козацько-татарські 
сили були розділені на дві групи, одну з яких становили татари, 
очолювані Керим Ґереєм. Їхнє завдання полягало у тому, щоби з боку 
бережанського тракту відтягнути частину польського захисту на 
східному відтинку перед наступом головної групи, яку вів Петро 
Дорошенко і в якій були козаки й татари.  

Супроти групи Дорошенка Собєський виставив кінноту на чолі з 
поручником Владиславом Вільчковським, яка мала затримати наступ з 
півночі перед Старим Містом. Центральною групою польських військ 
командував Станіслав Яблоновський, воєвода руський. Піхотинці 
спішно рили додаткові окопи для оборони від північного сходу. 

6 жовтня 1667 року почалася запекла битва. Перша група з’явилася 
на полі бою раніше і мала своїми наступальними діями відвернути 
увагу поляків від східного напрямку, на якому козаки і татари, 
очолювані Петром Дорошенком, хотіли вдарити основними силами. 
Проти групи Керим Ґерея, що, незважаючи на гарматний вогонь, почала 
пробиватися до польських позицій, Ян Собєський поставив 13 хоругов 
кінноти, які очолив досвідчений полковник Александр Поляновський. 

Кількісна перевага татарів була величезною, але з огляду на 
тисняву через особливості терену, вони не могли цим скористатись. 
Довго татари змагались із польською кіннотою, а тим часом гармати із 
валів вели прицільний вогонь по скупченню противника, особливо на 
задні ряди. Під час розпалу битви надійшли козацькі полки 
П. Дорошенка і допоміжні сили татар. 

Битва ввійшла у вирішальну стадію. Загроза з боку Дорошенка 
наростала. Скориставшись послабленням тиску татар на своє ліве 
крило, Собєський перекинув на допомогу В. Вільчковському, тоді 
притиснутому до Загайців, частину своєї кінноти. Так вдалося стримати 
натиск. Польські хоругви атакували частину козацької армії, яка 
прагнула форсувати Брідки. Однак, коли цю козацьку групу розбили, то 
вже поляки не змогли дістатися до своїх позицій, оскільки їх відтяли 
татари. У цій ситуації польська кіннота змушена була пробиватись до 
групи В. Вільчковського, яку вже тоді притиснули до села Загайці. 
Поступово ініціятива переходила до поляків. 

Скориставшись тим, що на лівому крилі оборони, де татари Керим 
Ґерея зазнали великих втрат, Ян Собєський кинув на козаків решту своєї 
кінноти, а рівно ж на скупчення козаків і татар між східним потоком і 
ставами наперли обозна челядь і селяни, підтримані вогнем піхоти й 
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артилерії з новозбудованих валів. Бачачи те, що робиться, В. Вільчков-
ський вкотре атакував козаків і татар з боку Загаєць. Атаковані з трьох 
боків, затиснуті у видолинку між двома пагорбами, дном якого плив 
потік через Тудинку до Підгаєцького ставу, майже оточені козаки й 
татари змушені були відступити. Так закінчився перший день битви. 

Микола Костомаров коротко писав про цей день: «Розпочався бій і 
стояв, аж допоки сонце сіло. Поляки билися хоробро і багацько 
положили орди. По заході сонця татари позбирали тіла позабиваних 
своїх, поскладали їх по хатах і запалили село (Старе Місто і Загайці – 
С. К.). Для них, яко мусульман, тяжко було лишити своїх мерців на полі, 
не похороненими»1. Згідно з козацьким звичаєм, дорошенківці своїх 
полеглих героїв поховали у трьох братських могилах край Поліського 
шляху на високому пагорбі за селом Загайці у напрямку Новосілки. Між 
ними, за переказами, був похований козацький полковник. На жаль, з 
могил збереглася тільки одна, згадана вище, і то завдяки тому, що 
близько поховано кілька родин, померлих від холери в пізніші часи, та 
завдяки зусиллям старожилів Загайців2. 

Надалі союзники вирішили взяти поляків голодом і обложили 
місто. Татари розпустили свої чамбули та почали грабувати передмістя з 
довколишніми селами. Саме тоді на повну силу виявилась 
передбачливість Яна Собєського як полководця3. Татарські чамбули 
повсюдно натрапляли на опір польських військ і були розбиті під 
Єзуполем, Раківцями, Бережанами, Нараєвом і Золочевом. 

Спалахнула позиційна війна. Хоча в українського гетьмана була 
суттєва перевага (близько 20–30 тисяч супроти 10 тисяч), враховуючи 
вигідне розташування противника, він вирішив вдатися до облоги, 
справедливо вважаючи, що на тривалий час жовніри не витримають її. 
Поза сумнівом, ця тактика принесла б успіх, але воєнне мистецтво було 
на боці Я. Собєського4. 

Також відбувалися бої у герцях. Поляки придумували, як писав 
Костомаров, різні способи, щоб налякати татар, яких мали за 
недорікуватих. Наприклад, вночі кидали на татар обсмолені бочівки, 
вважаючи, що татари сприйматимуть їх за бомби і думатимуть, що в 
                                           
1 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького... – С. 101. 
2 Колодницький С. Гетьман Дорошенко під Підгайцями (Важка битва гетьмана Петра 
Дорошенка) // Дзвін. – 2000. – № 4. – С. 109–116. 
3 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 21. 
4 Степанков В. Петро Дорошенко // Володарі гетьманської булави: Історичні портрети. – 
Київ: Варта, 1995. – С. 301–302. 
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поляків багацько зброї. Або ж познімали з хат «бовдури» (димарі), 
поставили їх на колеса, позвозили на свої вали і, позалазивши в 
бовдури, стріляли звідти з рушниць, а татари, мовляв, гадатимуть, що то 
стрілянина картеччю з гармат. Польські бранці, котрих ловили татари, 
розповідали їм, що на підмогу полякам у Підгайці зі Львова веде 
20 тисяч війська князь Вишневецький. А ще чекають короля з більшою 
силою, який вже перейшов Віслу1. Д. Дорошенко, слідом за 
М. Костомаровим, додав, що «поляки пускалися на всякі хитрощі, 
підкидаючи під татарський обоз листи,в яких стояло, ніби їм на поміч 
ідуть великі сили»2. 

Підгаєцькі селяни і міщани, нападали на обози Керим Ґерея і Петра 
Дорошенка, крали коней, або ж рили «вовчі ями», до яких впало багато 
ворогів, серед яких, між іншим, попались два татарські мурзи. До того 
ж, тривожила козаків і татар польська кіннота, розташована у районі 
Бережан і Поморян3. Утім, попри високий бойовий дух, сили поляків 
поступово танули, поразка ставала невідворотною. Однак справа 
повернулася на їхню користь і, як твердив М. Костомаров, не з домислу 
поляків4. Іван Сірко, відомий своєю хоробрістю і ненавистю до татар, 
зібравши великі сили козаків Харківського полку під своєю орудою і 
запорожців на чолі з кошовим Іваном Рогом, вдарив на беззахисний 
Крим і спустошив його, визволивши чимало бранців. Слід зазначити, 
що Харківський полк, з якого міг походити І. Сірко, належав до 
Московської держави і мав автономію, як і інші слобожанські полки, – 
зазначає харківський дослідник Володимир Маслійчук5. 

З набігу на Крим І. Сірка та І. Рога вельми скористалися поляки, 
хоча не можна сказати, щоб запорожці ходили на Крим заради підмоги 
полякам, як пише М. Костомаров6. Спустошення запорожцями Криму 
викликало паніку серед татар і битва під Підгайцями ввійшла у свою 
завершальну стадію. Микола Костомаров докладно відобразив події тих 
днів: «Коли султан Ґерей-Ґалга і мурзи, які були з Дорошенком, 
дізнались про те, що сталося в Криму, між татарами піднялося велике 
обурення на козаків. Мурзи засумнівалися у щирості самого 
                                           
1 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького... – С. 11-112. 
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 137. 
3 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 21. 
4 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького... – С. 144. 
5 Маслійчук В. ALTERA PATRIA: Нотатки про діяльність Івана Сірка на Слобідській 
Україні. – Харків: Харківський приватний музей міської садиби: Торсінг, 2004. – 72 с. 
6 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького... – С. 104. 
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Дорошенка: чи не змовилися з ним і його старшиною січовики, йдучи 
на Крим? Ґерей-Ґалга заступився перед мурзами за свого спільника: 
«Брат не повинен відповідати за вину брата». Однак Дорошенкові вже 
не можна було покладатися на побратимство татар, роздратованих 
козацьким нападом на Крим. Багато татар повернули тоді додому. 
Дорошенко став стерегтися, щоб орда не збаламутилася і не примусила 
своїх зверхників на згоду з поляками, навіть видавши його самого. Тому 
він наказав оточити ровом козацький табір, щоб захистити себе від 
«недавніх союзників». Попереджуючи лихо, Петро Дорошенко підіслав 
до Яна Собєського своїх людей, закликаючи його до згоди, і обіцяв 
схилити до згоди Ґерея-Ґалгу з мурзами. Ян Собєський, поміркувавши, 
що небезпечно дратувати обох ворогів, згодився. Вмовити на згоду 
Ґерея-Ґалгу Дорошенкові було не так уже й важко, бо татари, 
дізнавшись, що діється в Криму, панічно втікали з табору. Собєський 
вирядив ротмістра Рощиця, у котрого брат побусурманився, в табір до 
орди на розвідку – що думають татарські ватажки? Рощиць привіз 
звістку, що в таборах поміж себе балакали отак: «Мабуть, Бог покарав 
нас за те, що ми пішли воювати на своїх колишніх побратимів-поляків, 
за те Бог і напустив козаків на Крим»1. Напад Івана Сірка призвів до 
сепаратного миру татар із поляками, що автоматично стало другою 
причиною поразки, традиційною в українсько-татарських відносинах. 
Уклавши сепаратну угоду, Керим Ґерей запропонував свої 
посередницькі послуги Петрові Дорошенку, і той змушений був піти на 
перемовини. Такої думки, слідом за М. Костомаровим, дотримуються й 
інші дослідники2. 

Це була фактична поразка Петра Дорошенка, попри те, що в угоді 
був і позитив: Польща визнавала незалежність України в її тодішніх 
межах (йдеться про територію, якою володів П. Дорошенко, як гетьман. 
– С. К.). «Так Козак, який мав 24 тисячі людей, гнувся перед гетьманом, 
у розпорядженні якого було заледве 3 тисячі жовнірів, опріч хлопів, 
пахолків і джурів…»3, – так, майже глузливо, коментує Тадеуш Корзон 
поразку Петра Дорошенка. 

                                           
1 Там само. 
2 Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII 
ст. – С. 321; Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України… – 
С. 387; Дорошенко Д. Нарис історії України... – Т. ІІ. – С. 78. 
3 Podhaice... – S. 4–5. 
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Тут постає запитання: чому так легко пішов на замирення Петро 
Дорошенко? Чого боявся? Погрози татар перейти на бік поляків, а чи, 
як васал Туреччини, викликати гнів султана? Все ж 24 тисячі козаків, 
загартованих у боях, – це сила… Якими були справжні порухи мислі й 
дії гетьмана Петра Дорошенка? 

Віримо, що ці питання допоможуть з’ясувати фахівці. Зокрема, 
Валерій Шевчук чітко вказує на те, що «Петро Дорошенко був 
приневолений татарами згодитися на такий мир»1. Треба визнати 
слушність здогадів Дмитра Дорошенка щодо цих подій: «Дорошенко, 
який напевне свого часу був при боці Богдана Хмельницького під 
Зборовом і на власні очі бачив тодішню татарську зраду, розумів, чим 
може скінчитись для нього така раптова зміна в настроях його 
татарських союзників і тому поспішив розпочати переговори із 
Собєським, щоб вийти з цеї небезпечної ситуації, коли він опинився між 
двох огнів»2. Що ж до чисельности польської або ж татарської чи 
козацької армій, то дані і українських, і польських авторів неоднакові. 
Автор першої монографії про Підгаєччину поляк Міколай Нєдзвєцький 
писав про те, що «тодішні літописці подають чисельність татар на 
150 000 і 20 000 козаків»3. 

Автори пам’ятної таблиці у підгаєцькому костелі Пресвятої Трійці, 
встановленої на честь перемоги Яна Собєського, теж подають 
чисельність татар – 150 тисяч4. Микола Костомаров, спираючись на 
свідчення не названого польського історика, пише, що з Дорошенком 
орди вирушило 80 тис. і козаків 24 тисячі. Щоправда, тут же він додає, 
що сила ся перебільшена, бо польські джерела рідко коли не 
збільшують сили ворога свого краю5. Як підтвердження цьому, 
польський письменник Тадеуш Бой-Желенський у дослідженні 
«Марисєнька Собєська… Листи», розповідаючи про взаємини Яна 
Собєського і його дружини, наголошує, що саме Підгайці кардинально 
змінили Собєського і дали можливість розкрити йому у собі талант 
полководця. Тому дослідник наголошує, що на історію Польщі XVII ст. 

                                           
1 Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–
XVIII ст. – С. 321. 
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 138. 
3 Niedzwiecki M. Powiat podhajecki pod wzgłędem geograficznym, statystycznym, historycznym. 
– Stanisławów, 1896. – S.129. 
4 Підгайці – радянське місто. Фотоальбом, виготовлений членами історичного гуртка 
Підгаєцької ЗОШ І–ІІІ ст. (рукопис). – Підгайці, 1960. 
5 Костомаров М. Руїна. Гетьманованнє Брюховецького... – С. 101. 
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треба подивитись під зовсім іншим кутом зору, зокрема, того всього, що 
стосується татар. З огляду на те, Т. Бой-Желенський наводить досить 
цікаві факти з праці Ґурки «Чисельність татарів кримських та їх 
війська», у якій пише, що чисельність всіх татар разом із дружинами та 
дітьми коливається між 100 і 200 тис. людности. Чисельність же 
татарського війська рідко доходила до 10 чи 15 тисяч. І завше вони 
нападали з однією метою – не воювати, а грабувати. Тому, на думку 
історика, набуває гумористичного забарвлення віра, яку і по сьогодні 
підтримує поштива Европа, що 12-мільйонний народ протягом кількох 
віків грудьми своїми закривав Европу від тієї десятитисячної «навали»1. 

Однак, якщо такі цифри з’являються, то у цьому конкретному 
випадку, на щастя, маємо певною мірою правдиві пояснення в 
польського історика Т. Корзона: «Чисельність двох військ була незмірна 
– перевищувала, безперечно, понад сто тисяч: 80 000 татарів і 24 000 
козаків. Над ними маяв трикутний штандарт великого хана. Для 
збільшення постраху грала верескливо турецька капела за допомогою 
довгих сурм і пищалок, повідомляючи про присутність теж і турецьких 
військ. Всюди говорилося, що то тільки передові загони армії султана 
Оттоманів. Однак був то фальшивий поголос, оскільки послав він 
(султан – С.К.) подібно 3 000 яничарів….  Але той грізний поголос 
знаходив віру…»2. 

Саме тому історик Ґурка вказує у своїй праці, що чисельність татар, 
яку Собєський подає у своїх реляціях як 120 чи 160 тис., треба 
скоротити якнайменше на один нуль. 

Перебільшення і гігантоманія (ґранділоквенція) у всіх польських 
панегіриках XVII ст. були властиві як весільним чи погребальним 
пісням, так і реляціям з поля бою. Не чисельністю, наголошує історик 
Ґурка, грізні були татари, але бойовою вправністю, організацією і, що 
здасться парадоксальним, – технічною цивілізацією, чим вивищувались 
над шляхетською масою. Адже в пол. XVII ст. майже кожен татарин мав 
в кишені камізельки нюрнберзький годинник3. 

Наталя Полонська-Василенко писала про армію П. Дорошенка з 
24 000 козаків та кількох десятків тисяч татар. Чисельності ж польської 

                                           
1 Żeleński (Boy) T. Pisma. – T. VII. Marysieńka Sobieska. – Warszawa: Panstwowy Instytut 
Wydawniczy, 1994. – S. 170–175, 352–353. 
2 Podhaice... – S. 5. 
3 Żeleński (Boy) T. Pisma. – T. VII. Marysieńka Sobieska… – S. 171. 
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армії не вказує1. Наталя Яковенко дещо точніша: армія П. Дорошенка 
була підсилена 20-тисячною ординською кіннотою і 3-тисячним 
загоном яничар2. Про склад польської армії теж ніяких відомостей. Іво 
Вершлєр пише, що козацько-татарські сили разом мали близько 
30 тисяч воїнів, а Собєський в Підгайцях біля себе залишив приблизно 
2000 піхоти і 1000 кінноти3. «Słownik Geograficzny» («Географічний 
словник») подає відомості про 150 тис. татар і 20 тис. козаків, а 
Собєському вдалось зібрати й озброїти своїм коштом 12 тис. війська, з 
яких залишив собі 3 тис. жовнірів, а решту розіслав по краю4. Інші 
відомі дослідники не подають жодних цифр щодо чисельности 
ворогуючих сторін5. Дмитро Дорошенко набагато точніший: армія 
Петра Дорошенка складалася з 24 тис. козаків з 40 гарматами й кількома 
десятками тисяч орди під проводом калги (наслідника престолу) Керим 
Ґерея, а також 3 тис. турецьких яничар з 12 гарматами. Натомість Ян 
Собєський «міг виставити всього 15 000 регулярного війська й кілька 
тисяч узброєної челяді»6. О. Реєнт та І. Коляда фактично дублюють дані 
про кількість й озброєння обох армій, взяті з дослідження 
Д. Дорошенка, не покликаючись на нього7. Тарас Гунчак говорить про 
24 тис. козаків, кілька тисяч татарської орди та 3 тис. турецьких яничар. 
Чітко вказує, що Ян Собєський встиг вислати 15 тис. регулярного 
війська та кілька тисяч озброєної челяді. Вочевидь, ці дані теж взяті або 
у Д. Дорошенка, або у когось з польських істориків. 

Не маємо сумніву, що фахівці-військовики вчинили б так, як зробив 
це Д. Дорошенко у монографії про великого гетьмана: охарактеризували 
б спочатку співвідношення сил, відтак позиції ворогуючих сторін, а далі 
вже і хід битви. У своєму дослідженні, насамперед, спробуймо, 
наскільки це можливо, знайти об’єктивне співвідношення сил. До того 
ж, хочемо, щоб і наш сучасник зрозумів, а звідки ж і як подають 
неправдиві (значно завищені) цифри у висвітленні чи то кількости 
армій, чи то втрат. Саме тому, на наш погляд, доречним буде навести 
                                           
1 Полонська-Василенко Н. Історія України. – Київ: Либідь, 1992. – Т. 2. – С. 43. 
2 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України… – С. 386-387. 
3 Werschler I. Obrona Podhajec w 1667 r. – S. 20. 
4 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. VIII. – Warszawa, 
1887. – S. 384–388. 
5 Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–
XVIII ст.; Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 
1648–1714 рр. – 2-е вид. – Київ: Критика, 2005. – 584 с. 
6 Дорошенко Д. Нарис історії України... – Т. ІІ. – С. 78. 
7 Реєнт О., Коляда І. Усі гетьмани України. – Харків: Фоліо, 2007. – 415 с. 
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розлогу цитату-роздум Д. Дорошенка з його монографії: «Які були сили 
противників? Сам Собєський в листі до жінки з дня 21.09 писав про 
120 тис. татар і 50 тис. козаків з 40 гарматами, а в другому листі з дня 
21.10 (вже по закінченні боїв) – про 160 тис. татар і 20 тис. козаків при 
24 гарматах. Свої ж власні сили обрахував на 5 тис. кінноти і 3 тис. 
піхоти. Безперечно, число татар і козаків подано в нього гіпотетично і є 
дуже перебільшене, так само, як число власного війська заменшено. 
Польський історик Корзон нараховує за Коховським, 80 тис. татар, 
24 тис. козаків і 3 тис. турецьких яничарів; сили ж Собєського 
обраховує на 7-8 тис., але додає, що змобілізувавши двірську службу, 
ближчі панські надвірні хоругви і навіть хлопів, Собєський мав коло 
15 тис. війська. Юзефович, який писав скоро після самої події, каже, що 
орди було 80 тис., козаків 24 тис. та ще 3 тис. яничарів при 12 польових 
гарматах. «Gazette de France» у своїй реляції про Підгаєцьку кампанію 
(з дня 26.11.1667 року, ст. 1303) подавала, що Собєський мав 15 тис. 
людей, з яких 10 тис. кінноти вислав для операції в полі, а з 5 тис. 
замкнувся в Підгайцях, маючи проти себе 10 тис. татар і 20 тис. козаків. 
Головні ж сили ворога, в числі 50 тис., стояли вже під Львовом. Можна 
думати, що звістка «Gazette de France» стоїть найближче до правди, хоч 
і тут треба допустити скоріше перебільшення числа козацько-татарської 
армії, ніж її зменшення»1. 

Це ж стосується і втрат. Міколай Нєдзвєцький, наводячи уривок 
листа Яна Собєського до Марисєньки, писав про загибель 20 тис. 
татар2. Той же Корзон пише про кілька тисяч загиблих татар, а втрати 
польської сторони начисляє у 490 осіб3. Д. Дорошенко, покликаючись 
на Коховського, теж говорить, що поляки втратили 490 людей4. Отже, як 
видно, здогад Д. Дорошенка про значне перебільшення козацько-
татарських сил на підставі тих даних, які у нього були, виявився 
правильним. Що таке значне перебільшення в польській історіографії 
пішло саме від Яна Собєського, ми бачимо пізніше в працях критично 
налаштованих дослідників-поляків.  

Отож, бачачи панічну втечу татар з табору до Криму, Керим Ґерей 
16 жовтня 1667 року за 4 години уклав у підгаєцькому костелі 

                                           
1 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 134. 
2 Niedzwiecki M. Powiat podhajecki pod wzgłędem geograficznym, statystycznym, historycznym. 
– Stanisławów, 1896. – S. 129. 
3 Podhaice… – S. 4–5. 
4 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 196. 
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сепаратний мир. У перемовинах брало участь з татарського боку 4 мурз, 
а з польського: руський воєвода Станіслав Яблоновський, вишенський 
староста Владислав Вільчковський, полковник Александр Поляновський 
і подільський підстолій Єронім Куропатницький. Козаки, як каже 
Коховський, спізнились на цю конференцію, зайняті окопуванням свого 
табору й не довіряючи татарам. Козацькі полковники не втручалися до 
конференції, хіба що від них запрошено перекладача, і той тоді шпигував 
за тим, що відбувається. Під трактатом підписалося 9 солтанів і мурз з 
калгою Керим Ґереєм. Додатково була укладена угода (оповіщена в 
універсалі Яна Собєського від 18.10.1667 року) про те, що татарам 
забезпечується вільний вивід із собою до Криму набраного ними 
християнського ясиру, умова, яку сучасники зовсім слушно назвали 
скандальною1. Від себе ж додамо, що тим ясиром був український люд. 
Так Ян Собєський «віддячив» тим українцям, які разом з ним були в 
обороні й родини яких потрапили в полон. 

Коли Д. Дорошенко не назвав поіменно чотирьох мурз, які 
підписали договір, то краєзнавець зі Львова Іван Банах, наводячи тексти 
підгаєцьких пактів, зробив це (див. Додаток 1)2. 

Протримавши ще деякий час поляків в облозі, та не маючи більшої 
підтримки, П. Дорошенко був змушений, як уже зазначалось, і сам 
укласти перемир’я з Яном Собєським. Підписали договір: гетьман 
Петро Дорошенко, генеральний обозний Іван Демиденко, генеральні 
судді Герман Гапонович і Семен Богаченко, військовий писар Лукаш 
Бускевич, генеральні осавули Жадан Якименко і Дем’ян Пиляй. 
Одночасно була зложена присяга Війська Запорозького за підписом 
Дорошенка від імени всього війська, а також з польського боку за 
підписом Собєського3. Так 19 жовтня 1667 року костел Пресвятої Трійці 
у Підгайцях ще раз став свідком укладення міжнародної угоди. На 
ориґінали цих угод цілком випадково натрапив в архівах Міністерства 
закордонних справ Франції у Парижі відомий історик, уродженець 
Старого Міста, на території якого відбувалась битва 1667 року, 
громадсько-політичний діяч, професор Ретгарського університету США 
Тарас Гунчак. Якісні копії цих угод зберігаються у Підгаєцькому 
історико-краєзнавчому музеї. Не писатимемо про значення угод, позаяк 

                                           
1 Там само. – С. 138-139. 
2 Банах І. Підгайці на історичній мапі // Міська брама. Незалежний Підгаєцький часопис. – 
Ч. 1 (8). – Київ, 2009. – С. 5. 
3 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. – С. 140. 
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всі аспекти досить докладно проаналізовані в працях дослідників цієї 
доби від Самовидця до сучасників. Додамо тільки, як пише Дмитро 
Дорошенко, що «можна собі уявити, яким розчаруванням, яким 
болючим ударом для Дорошенка був такий фінал кампанії, до якої він 
старанно приготовлювався цілий рік з напруженням усіх своїх сил! Що 
він був певен перемоги, про це свідчить його лист до маґістрату міста 
Львова, датований 4.10.1667 року, отже, на самому початку боїв під 
Підгайцями. Він остерігає львів’ян перед наближення татарських і своїх 
військ, обіцяє старатись, щоб саме місто не зазнало шкоди і радить 
завчасу, поки військо не наблизилось до самого Львова, вислати своїх 
послів «з належним уклоном» до себе і до солтана, обіцяючи повну їх 
безпечність і недоторканість»1. 

Нез’ясованим до кінця все ж залишається таке питання: чи був 
випадковим збігом у часі напад запорожців на чолі з І. Сірком на Крим, 
а чи була це спланована і погоджена з поляками акція? А коли так, то як 
її класифікувати: як зраду Дорошенка й інтересів України, а чи просто 
як політичну неграмотність у тій ситуації, що склалася в Україні? Як це 
трактують історики України різних часів і що вони пишуть? Адже 
взаємини двох великих українців того часу були складними і розглядати 
їх у звичайному аспекті людських стосунків є, на нашу думку, 
неприйнятно, оскільки йдеться про дії, від яких залежала доля України. 
Отже, фактично М. Костомаров виправдовує запорожців, мотивуючи 
їхні дії віковічною ненавистю до бусурман. Однак в історичній науці є й 
інші думки. Одним із перших висловив у цьому сумнів Самовидець – 
автор літопису, сучасник тих подій. Наведемо його слова: «Й так 
видячи, албо маючи відомость певную, що орди великіе вишли, стали 
жолніре по фортецях, а гетьман коронний Ян Собєский з войском стояв 
у Підгайцях»2. 

Глибокий знавець Запорозької Січі Дмитро Яворницький писав про 
події 1667 року, практично фіксуючи їх, але не оцінював3. Сучасні 
дослідники історії України (М. Котляр, В. Смолій) теж зазначають, що в 
другій половині 60-х – на початку 70-х років ХVII ст. вони бачать 
кошового отамана то у битвах проти татар і їх ставленика Суховія, то 
організатором походів проти Кримського ханства і турецьких фортець. 
Одночасно загони І. Сірка виступають у складі війська Речі Посполитої, 
                                           
1 Там само. – С. 141. 
2 Літопис Самовидця... – С. 102–103. 
3 Яворницький Д. Іван Сірко... – С. 77. 
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яка вела бої з полками П. Дорошенка й ординцями поблизу Умані, 
Бершаді, Ладижина, Кальника та інших міст. Союз з польською шляхтою, 
на їхню думку, був вимушеним кроком кошового отамана, який у 
конкретній ситуації вбачав головну загрозу саме від південного сусіда1. 

Проте Д. Дорошенко, один із найкращих дослідників історії 
України, зі школи так званих істориків-державників, дотримується 
іншої думки. Петро Дорошенко готувався воювати з Польщею після 
перемоги над Маховським, запеклим ворогом України, в союзі з 
татарами, розраховуючи на непідготовленість Польщі. Однак польний 
гетьман Я. Собєський, який стояв на чолі 12 000 коронних військ, знав 
про козацькі наміри. Він попередив універсалами шляхту прикордонних 
воєводств про татарську небезпеку, а сам приготувався до відсічі.  

За Д. Дорошенком, в Яна Собєського був дуже важливий союзник – 
запорозький кошовий отаман Іван Сірко, який ще в січні 1667 року 
побував у Львові й заявив, що не визнає П. Дорошенка за гетьмана й 
готовий зі своїми запорожцями зробити диверсію проти Криму, щоб 
стримати Дорошенкових спільників – татар2. Такої ж думки 
притримується і Наталя Яковенко3. 

Так, маючи ще одну спробу стати самостійною, Україна не змогла 
здобути волю. Чому так трапилося, що впродовж багатьох десятків 
років наслідки та значення тієї події для багатьох співвітчизників були 
білою плямою? По-перше, всім зрозуміло, що офіційна радянська 
історична наука з її заідеологізованістю ніяк не хотіла визнавати 
боротьбу українського народу за самостійне існування. І те, що не 
вкладалося в рамки їхньої «науки», категорично відкидалось, а існуючі 
першоджерела або перекручувались, або ховались за сімома замками у 
т. зв. «спецхранах». Саме тому, пишучи про Підгайці і події 1667 року, 
ніхто з офіційних істориків не говорив про Петра Дорошенка та його 
прагнення. Подія розглядалася виключно як черговий напад татарських 
наїзників. «У 1667 році воєнні дії проти татар велись лише одним 
невеликим військом гетьмана Яна Собєського, якому вдалося зупинити 
татар біля Підгаєць і схилити їх до перемир’я»4, – писали російські 
радянські автори історії Польщі. 

                                           
1 Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К.: Час, 1994. – С.242–254. 
2 Дорошенко Д. Нарис історії України... – Т. ІІ. – С. 78. 
3 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України... – С. 386-387. 
4 История Польщи: в 3-х томах. – Т. 1. / Под ред. Королюка В. и др. – Москва: АН СССР, 
1954. – С. 277. 
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«У 1667 і 1675 роках місто зазнало спустошливих нападів турків і 
татар», – писав М. Глинський в історії Підгаєць1. Це ж твердять й автори 
Радянської Енциклопедії історії України2. Щоправда, Б. Стахєєв, автор 
коментарів до повісті Генрика Сенкевича «Пан Володийовський» у 
російському перекладі чітко й коротко фіксує основні причини і наслідки 
битви під Підгайцями у жовтні 1667 року у Підгаєцьких угодах, про які 
згадується у повісті. Зокрема, про те, що у добре укріпленому таборі під 
Підгайцями Собєський на чолі невеликого війська успішно витримав 
наступ ворожих сил, які чисельно переважали його. Що татари 
повернулись до Криму після нападу запорожців, а П. Дорошенко 
тимчасово підкорився Польщі. Що ця перемога була вигідна Польщі, яка 
не була готова до війни, а перемога під Підгайцями поклала початок 
популярности Собєського серед шляхти3. 

Польські джерела, згадуючи події під Підгайцями і славословлячи, 
звичайно, Яна Собєського, все ж визнавали, що поляки здобули перемогу 
не тільки над турками і татарами, а й козаками Дорошенка4. Щоправда, 
поляки-підгайчани, на меморіяльній таблиці, встановленій в костелі на 
честь 200-ої річниці Віденської битви, у якій Ян Собєський став 
тріумфатором, у переліку його заслуг відзначили також його перемогу над 
татарами і турками (без козаків Дорошенка) у битві 1667 року5. 

Та все ж багато українських істориків замовчують факти або ж 
подають їх неточно. Зокрема, автор «Історії Русів» Підгайці назвав 
Заславлем, а перебіг подій подав дещо викривлено. Так, наприклад, 
показано, що Дорошенко виграв битву в упертій боротьбі з Яном 
Собєським, що весь обоз, запаси та артилерія дістались йому. І тільки 
напад Сірка на татар в Криму не дозволив Дорошенкові розгромити до 
кінця поляків6. 

                                           
1 Глинський М. Підгайці. Історія міст і сіл Української РСР. Тернопільська обл. – Київ: 
Головна редакція УРЕ. Інститут історії АН УРСР, 1973. – С. 111. 
2 Радянська енциклопедія історії України. – Т. 3. Підгайці. – Київ: АН УРСР, 1971. – С. 389. 
3 Сенкевич Г. Собрание сочинений. В 9-ти т. – Т. 5. – Пан Володыёвский: Роман / Пер. с 
пол. – Москва: Худож. лит., 1984. – 423 с. 
4 Kochowski W. Historia panowania Jana Kazimierza...; Niedzwiecki M. Powiat podhajecki...; Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. VIII. – Warszawa, 1887. – S. 384–
388; Czołowski A., Janusz B. Przeszlość i zabytki województwa tarnopolskiego. – Tarnopol, 1926. – 
S. 32–33; Przewodnik po województwie tarnopolskiem z mapą. – Tarnopol, 1928. – S. 62. 
5 Ostrowski J. Kościoł parafialny P.W.Św. Trójcy w Podhajcach // Materiały do dziejów sztuki 
sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – T. 4: Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. – Kraków, 1996. – S. 141–162. 
6 История Русов Георгия Кониского [Репринт. вид.]. Вип. 5. – Львів, 1993. – С. 222–224. 
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Валерій Шевчук, висвітлюючи діяльність Петра Дорошенка у двох 
книгах, називає Підгайці селом1, що не відповідає дійсності. На наше 
переконання, кожному дослідникові під час опрацювання тієї чи іншої 
подібної теми, варто все-таки заглядати не тільки в історичне минуле, але 
й у сучасний довідник з адміністративно-територіяльного поділу України. 

А О. Бойко тільки фіксує, що «восени 1667 під тиском об’єднаних 
турецько-козацьких сил польський король визнав суверенітет 
гетьманату на Правобережній Україні»2. Тільки неповагою до 
історичної правди можна характеризувати той факт, що замість 
польного гетьмана Яна Собєського те визнання зробив «польський 
король». Ймовірно, що така фактологічна неточність вкралася з 
ненавмисної помилки у підручнику О. Субтельного. Наведемо його 
слова дослівно: «Восени 1667 об’єднане турецько-козацьке військо 
напало на польські сили в Галичині, змусивши короля Яна-Казимира 
надати Дорошенку на Правобережжі широку автономію»3. Адже 
відомо, що Підгаєцька умова, як пише В. Шевчук, була тимчасова й 
фактично не правочинна до комісії, на якій козацькі права мали бути 
визначені й затверджені. Він же ж і додає, що Підгаєцькі акти 
державних суперечностей між Польщею та Україною не ліквідовували, 
а тільки примушували Україну на певний час перед королем 
схилитися4. Відомо, що присягу цю, як і угоди, приймав і підписував 
гетьман Ян Собєський від імени польського короля. І до фактичного 
затвердження польським королем так і не дійшло. 

Такою ж нечіткою є позиція М. Котляра та В. Смолія, які пишуть, 
що союзник П. Дорошенка Ґалга – султан Керим Ґерей пішов на 
замирення з командуванням польського війська, але не пояснюють 
причин, не згадують про І. Сірка5. І вже зовсім незрозумілим є очевидне 
негативне ставлення авторів сучасного довідника з історії України до 
постаті Петра Дорошенка, який, на їхню думку, переслідував тільки 
особисті вигоди, змінюючи політичні орієнтації. А впродовж 1667–
1671 років у хронології подій вони воліють відзначити за краще 

                                           
1 Шевчук В. Козацька держава. Етюди до історії українського державотворення... – С.200-
201; Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–
XVIII ст. 
2 Бойко О. Історія України: запитання і відповіді. – Київ: Академія, 1997. – С. 96-99. 
3 Субтельний О. Україна: Історія... – С. 135. 
4 Шевчук В. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення XVI–XVIII 
ст. – С. 323-324.. 
5 Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К.: Час, 1994. – С. 242–254. 
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селянську війну в Росії під проводом Степана Разіна, аніж зупинитися 
на розвитку подій в Україні після підписання ганебного Андрусівського 
перемир’я1. 

Водночас багато істориків не тільки пишуть про напад І. Сірка на 
Крим, а й оцінюють його дії як типові для Запоріжжя другої половини 
ХVII ст. Наталія Полонська-Василенко недарма пише, що нападом 
Сірко змусив татар зрадити П. Дорошенка, а наслідком цієї зради була 
капітуляція Дорошенка2. 

Цікаво, що за свою диверсію в Криму Іван Сірко отримав від царя 
через капітана Сухорукова похвального листа3. Недарма автори «Історії 
Українського війська», коли пишуть про напад Сірка на Крим, 
однозначно вказують, що своїми діями він підірвав українсько-
турецький союз, який уклав Дорошенко4. Однак однозначно оцінити, 
наголошують М. Котляр та В. Смолій, політику Коша Війська 
Запорозького і, зокрема, І. Сірка у подіях на Україні не можна. З одного 
боку, Запоріжжя залишалося форпостом боротьби України проти 
Кримського ханства, центром притягання і пристанищем усіх 
невдоволених існуючим суспільно-політичним порядком. З іншого, як 
уже говорилось, були випадки, коли Кіш провадив політику, що 
суперечила державницьким устремлінням українських гетьманів, і 
йшов з ним на конфронтацію, наслідки якої були згубними для 
Української держави. Це стосується, зокрема, стосунків І. Сірка та П. 
Дорошенка. На їхню думку, імпульсивним, здатним покладатися лише 
на силу зброї, кошовим отаманам важко було збагнути всі тонкощі 
дипломатичної гри за обставин, що обумовлювали зміну політичної 
орієнтації того чи іншого гетьмана. Вони перемагали ворога у 
відкритому бою, однак легко втрачали орієнтири під час мирних 
перемовин з досвідченими та хитрими московськими, польськими й 
кримськими дипломатами5. Тому-то І. Крип’якевич акцентує, що Іван 
Сірко «лише на старості літ зрозумів заміри гетьмана» (мається на увазі 
П. Дорошенка – С. К.)6. 

                                           
1 Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків. Довідник з історії України. – Київ: Україна, 
1993. – С. 76–307. 
2 Полонська-Василенко Н. Історія України... – Т. 2. – С. 43. 
3 Яворницький Д. Іван Сірко... – С. 77. 
4 Історія українського війська... – С. 163–164. 
5 Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах... – С. 242–254. 
6 Крип’якевич І. Історія України... – С. 226. 
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Так зійшов, за словами М. Грушевського, з політичної арени цей 
«останній козак»1. Зійшов серед страшної нечуваної руїни свого краю, 
витративши всі сили на боротьбу за здійснення високого ідеалу 
об’єднання Української держави. «Незважаючи на свої політичні 
помилки й невдачі, – писав В. Антонович, – серед сучасних йому 
козацьких провідників уявляє Дорошенко відрадне явище: не дрібний 
егоїзм, не змагання до наживи й особистих вигод кермували цим 
гетьманом: він щиро дбав про добро рідного краю, серед найтяжчих 
обставин з дивовижною енергією й сталістю боровся за нього і впав з 
достоїнством і свідомістю сповненого обов’язку!!!»2. 

 
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКІВ 

 
Як бачимо, в силу несприятливих історичних обставин Петрові 

Дорошенку не вдалося виграти Підгаєцьку кампанію, а згодом і 
здійснити й далекосяжну заповітну мрію – об’єднати Україну під 
однією булавою. 

Яну Собєському ж ця перемога допомогла стати великим 
гетьманом коронним, а незабаром і польським королем Яном ІІІ. Саме 
тому, їдучи до Язлівця (колись значне торговельне місто і оборонний 
пункт, а тепер село Бучацького району Тернопільської обл.), він, вже як 
король Ян ІІІ, зупинявся у Підгайцях, аби ще раз побачити місце, на 
якім «яко гетьман польний заклав початок своєї слави»3. 

У вересні 1883 року на відзначення 200-ої річниці битви під 
Віднем об’єднаних европейських військ з турками, в якій важливу 
роль відіграло польське військо на чолі з Яном Собєським, поляки-
підгайчани поставили колону Св. Анни заввишки 12 м на місці 
оборони у війні 1667 року. Виникає питання: чому саме Анна? Адже 
Анна – мати Пресвятої Богородиці, покровителька жінок, особливо 
бездітних, які хочуть мати нащадків. А ще вона відзначалась 
милосердям до вбогих. Її ж називають і Анною Пророчицею. Чому 
висота колони сягає саме 12 метрів? До Другої світової війни це була 
найвища колона на Підгаєчинні. Можливо, саме з тих мотивів і 

                                           
1 Грушевський М. Ілюстрована історія України [Репринт. вид.1913 р.]. – Київ: ІСЕ-Україна: 
журн. «Радуга», 1990. – 524 с. 
2 Антонович В. Петро Дорошенко // Збірник історичних нарисів «Історичні постаті 
України» / Упорядник Болдирєв О. – Одеса: Маяк, 1993. – С. 192. 
3 Kroliński K. Kolębka wielkiej sławy. Podhaice. – Lwów, 1910. – S. 22–23. 
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зведено колону? Можливо, питання й наївні. Сподіваємось на 
читача-професіонала… 1944 року колону звалили артилеристи 
вермахту, аби не служила об’єктом наведення прицілу стрільби. У 
1991 році староміська релігійна громада відновила колону. А 
погруддя витесав останній з династії народних каменотесів-різьбарів 
Ілля Папіж. 2003 року в колону вдарила блискавка. І знову її 
відновили зусиллями сільської громади. Ілля Папіж, понад 80-ти 
річний майстер, витесав з місцевого пісковика фігуру Св. Анни на 
повен зріст, хоча його попередній варіянт був погруддям. Однак 
хотілося би і тут мати якусь ясність. Тож який підтекст закладали 
наші предки-підгайчани? Чи дізнаємось? 

У самих же Підгайцях свідком тих подій є костел Пресвятої 
Трійці, який нині занесений у Червону книгу пам’яток архітектури, 
що потребують негайної реставрації. Але й нині костел, який бачив і 
Петра Дорошенка, і Яна Собєського, і короля Яна-Казимира, і Керим 
Ґерея, і низку видатних діячів релігії, науки, культури, мистецтва 
вражає своєю величчю та монументальністю. У криптах костелу, під 
каплицею Потоцьких спочиває власник міста, великий гетьман 
коронний, засновник Станиславова (Івано-Франківська) Станіслав-
Ревера Потоцький. Принаймні автор найвідомішої монографії про 
костел, польський історик, директор «Вавеля» у Кракові, Ян 
Островський цього не заперечує1. Та, на жаль, тільки силами 
невеликої римо-католицької громади за підтримки поляків, колишніх 
підгайчан, триває боротьба за його врятування. До свідків минулого 
належить могила козаків-дорошенківців. Давно вже назріла потреба 
упорядкувати і саму могилу, і зробити до неї під’їзну дорогу, видати 
довідково-інформаційну рекламну літературу – тобто зробити все 
для популяризації історії нашого народу й краю зокрема. Наші 
сусіди–поляки у своїх путівниках не оминають цієї битви2. 

Битву під Підгайцями 6–19 жовтня 1667 року широко 
коментували не лише у польських чи українських джерелах, а й в 
европейській пресі. Зокрема, у 10-му томі збірника «Театр Європи» 

                                           
1 Ostrowski J. Kościoł parafialny P.W.Św. Trójcy w Podhajcach // Materiały do dziejów sztuki 
sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. – T. 4: Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego. – Kraków, 1996. – S. 144. 
2 Czołowski A., Janusz B. Przeszlość i zabytki województwa tarnopolskiego. – Tarnopol, 1926. – 
S. 32–33; Przewodnik po województwie tarnopolskiem z mapą. – Tarnopol, 1928. – S. 62. 
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відзначено, що напад запорожців на Крим вплинув на закінчення 
Підгаєцької битви і вимушене перемир’я Дорошенка з поляками1. 

Саме битва під Підгайцями на широкому тлі подій в Україні часів 
Руїни, вболівання й думи П. Дорошенка за долю дорогої йому Вітчизни 
знайшли своє відображення в історичній повісті «Під одну булаву» 
громадсько-політичного діяча, письменника й публіциста В’ячеслава 
Будзиновського, що вийшла у Львові 1920 року2. Останнє і єдине 
сьогодні перевидання цієї повісті здійснене за кордоном, в США3. На 
видання чекає рукопис інсценізації повісті В. Будзиновського режисера-
постановника, викладача Теребовлянського вищого училища культури, 
заслуженого діяча мистецтв України Анатолія Нечая. Давно назріла 
потреба перевидання в Україні монографії Дмитра Дорошенка. 

Сьогодні Підгайці – один із неповторних центрів Середнього Опілля, 
мале історичне місто, затишне і рідне, невелике за розміром та 
чисельністю мешканців, але з великим історико-культурним потенціалом, 
відображеним у численних пам’ятках історії, археології, архітектури та 
мистецтва, розташованих як у самому місті, так і в його околицях (54 
пам’ятки архітектури та містобудування державного і місцевого значення, 
14 пам’яток археології, 15 пам’яток історії, 8 пам’яток монументального 
мистецтва, 2 історико-меморіяльні цвинтарні комплекси). Підгайці здавна 
були і є цікавим містом не лише для науковців, зокрема дослідників 
містобудування, архітектури, історії, але і для туристів. 

 
Додаток 1 

 
Підгаєцькі пакти між Яном Собєським і Петром Дорошенком 

 
від 16 жовтня 1667 року 
Трактат із солтаном Калгою 
 
Позаяк його милість солтан Керим Ґерей калга увійшов сюди, в 

держави його королівської милости і Речі Посполитої, з військами 
кримськими, ногайськими, буджацькими, білогородськими не з иншим 
наміром, лише з тим, щоб постановити й підтвердити давні пакти, за 
багато років перед тим утверджені з його милістю королем і Річчю 
                                           
1 Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – Київ: Дніпро, 1992. – С. 294–295. 
2 Будзиновский В. Під одну булаву. – Львів, 1920. 
3 Будзиновский В. Під одну булаву. – Нью-Йорк: Говерля, 1956. – 122 с. 
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Посполитою іменем теперішнього його милости хана, його наступника, 
також і цілого Криму, а особливо ті, які недавно постали з його милістю 
ханом та з Іслан-Ґереєм, що пішов з цього світу, як і наступником його, 
ханом, його милістю Мехмет Ґереєм, отож, зійшовшись між собою тут, 
під Підгайцями, його милість пан гетьман від імени його милости 
короля й цілої Річі Посполитої та його милість солтан іменем його 
милости теперішнього хана і його наступника на потім, як і цілого 
Криму, і всіх їхніх милостей, присягалися, вмовившись разом, до вічної 
приязні і на вічно нерозривний мир. 

 

 
 
По-перше, все, що тільки сталося поміж обома народами, як у 

минулу зиму, так і в теперішні часи, пустили у вічну непам'ять, 
віддавши те на таємний суд Божий. А щоб не доходило в подальшому 
до такого розірвання приязні, його милість пан гетьман вимагає під 
присягою, що, коли б мали заходити коли-небудь і які-небудь оказії, 
незгоди або претензії поміж згаданими державами, має вирішуватися це 
через послів, і до їхнього повернення все повинно лишатися у спокої, і 
не повинні виявлятися знаки неприязні. 

А що його милість солтан обіцяє й присягається іменем його 
милости теперішнього хана і його наступників, як і цілого Криму, бути 
ворогом ворогів його королівської милости і Речі Посполитої, ставати з 
військами, яких його королівська милість та Річ Посполита 
потребуватиме на будь-яку послугу Речі Посполитої, то навзаєм і його 
милість гетьман обіцяє й забезпечує іменем його королівської милости 
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й Речі Посполитої віддавати подарунки і, згідно з давніми звичаями, що 
належать їхнім милостям ханам і кримським ордам, починаючи від того 
поприсяження обопільної дружби. На знак того й задля вічної приязни з 
його милістю ханом і цілим Кримом він ординує при його милості 
солтані і своїх людей, щоб перебували біля його милости хана, – вони 
так довго мають там залишатися, доки не повернеться до його милости 
хана посол, виправлений на сейм за подарунками. Зате його милість хан 
не посилатиме без відома й приязної волі його королівської милости та 
цілої Речі Посполитої жодних військ в Україну і в держави його 
королівської милости. А що деякі орди буджацькі, білогородські, також 
ногайці й немала частина оракулів, візабетелів не визнають себе в 
послушенстві його милости хана, то й тоді його милість солтан 
убезпечує його милість пана гетьмана й упевнює, що коли б згадані 
свавільні орди входили малими чи також великими купами в держави 
його королівської милости, то його милість солтан іменем його милости 
хана обіцяє їх присмиряти, жодної не виказуючи протекції і не 
допускаючи з'єднуватися з ними своїм військам. 

Оскільки на прохання його милости хана і солтана калги його 
королівська милість і Річ Посполита приймає козаків до ласки, як своїх 
власних підданих, аби задовольнялися вони тим, що їм 
декларуватиметься призначеною від його королівської милости 
комісією, то хай ствердять свою покірність у тому присягою. Обіцяє 
його милість солтан для утвердження ґрунтовнішої приязні і 
братерської вірности справити у його милості хана, щоб в'язнів, 
побраних під Браїловом, тобто пана Маховського й инших, які вже 
відзиваються й відзиватимуться, його милість хан повернув до Польщі, 
а його милість пан гетьман навзаєм обіцяє випросити у його 
королівської милости, щоб той на знак щирого братерства з його 
милістю ханом наказав випустити на волю татар, різночасово побраних 
в ув'язнення.  

Його милість солтан убезпечує, що він з усіма ордами правдиво 
обіцяє його милості панові гетьману – як з цього місця, так і 
повертаючись до Криму, – не дозволить він чинити зі свого відома 
жодних набігів у будь-який бік і взагалі закаже, аби не ходили; 
свавільників же своїх звелить громити і на знак ґрунтовнішого 
братерства має ствердити те присягою. На що для кращої віри з 
підписом рук наших притискаємо й печатку. 

Даний під Підгайцями жовтня 16 дня 1667 року 
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Гіт Ґерей, солтан; калга Керим Ґерей, солтан великих орд кримських; 
Якки Ґерей; Гем Ґерей; Сирам-бей; мурза Забей Караного; Маутша-мурза; 
Маду-кала; Адиша-мурза; Мох-мурза; Мит Гієткша Мурта 

 
ПІДГАЄЦЬКІ ПАКТИ, 

постановлені з його милістю паном Дорошенком, гетьманом 
Запорозьким 

 
Ясновельможний його милість пан великий маршалок і польний 

коронний гетьман, пізнавши щиру готовність його милости пана Петра 
Дорошенка, гетьмана війська його королівської милости Запорозького, 
до послуг його королівської милости й Речі Посполитої і маючи його 
запевнення, що не з війною, але з проханням благають ласки його 
королівської милости й Речі Посполитої, обіцяє згаданому панові 
гетьману з військом його королівської милости Запорозьким подати 
прохання до його королівської милости й Речі Посполитої, аби все те, 
що сталося дотепер, його королівська милість і Річ Посполита піддала 
цілковитому забуттю. А щоб це його милість король та Річ Посполита 
ясніше побачили, його милість пан гетьман запорозький і За¬порозьке 
військо обіцяють відтепер цілковите й вірне підданство його 
коро¬лівській милости й Речі Посполитої, щире бажання на всілякі 
послуги і вирікається на потім всіляких протекцій, покладаючи свою 
безпеку на саму тільки ласку його королівської милости й Речі 
Посполитої. І щоб бути достойнішими її, зобов'язується всім панам, як 
дідичних добр, так і державних добр його королівської милости, чи 
їхнім намісникам, давати допомогу для їхнього безпечного мешкання в 
домах, за винятком того, про що покірно просять, аби козаки й їхні 
хутори були вільні. 

А оскільки ясновельможний його милість пан великий маршалок і 
польний коронний гетьман не має повної сили на заспокоєння претензій 
його королівської величности Запорозьких військ, то всі їхні вимоги 
відкладає до найближчого сейму, на який військо його королівської 
милости Запорозьке зашле своїх послів і проситиме комісії, в чому їм 
допоможе ясновельможний його милість пан маршалок. Між тим він 
убезпечує Запорозьке військо, що до комісії не вводитиме коронних, 
його королівської милости, військ у жодне місто, нікуди, де тільки 
мешкають козаки, що належать до Запорозького війська. Навзаєм і 
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запорозькі війська не повинні вимагати жодних міст, у яких досі козаків 
не було. А що то за міста, має бути висловлено особливим актом. 

Через те, що білоцерківська залога не може мати достатнього 
утримання без утиску людей Запорозького війська, лишаючись у такому 
числі, як і в Білій Церкві, так і в инших містах, то його милість пан 
маршалок на прохання його милости пана гетьмана Запорозького 
війська і цілого війська згоджується послати офіцера до його милости 
пана Стахурського з розпорядженням, щоб частину людей спроваджено 
з Білої Церкви, суворо наказавши, аби його милість пан комендант, 
лишаючись у Білій Церкві, найменшим способом не важився чинити 
жодної кривди людям, що належать до Запорозького війська, під 
загрозою військового суду. Тим же розпорядженням накаже панові 
коменданту, щоб як церковні речі, так і те, що взято в полковника 
паволоцького, віддав цілком, кому належить, без усілякої відволоки, аби 
всі покривджені були задоволені. 

Ці пункти мають бути зараз зміцнені присягою з боку його 
королівської милости й Речі Посполитої через ясновельможного його 
милости пана великого маршалка і коронного польного гетьмана та 
їхніх милостей панів комісарів, призначених до трактування, а з боку 
війська його королівської милости Запорозького через його милість 
пана Петра Дорошенка, гетьмана, обозного військового, генеральних 
суддів, осавулів, сотників і всіляку старожитню старшину та 
стверджені, згідно з писаною формою. 

Даний під Підгайцями, 19 жовтня, дня, 1667 року 
 
 
 

Юрій Мицик (Київ) 
 

Дипломатичні інструкції Петра Дорошенка послам  
до Речі Посполитої (1669-1670) 

 
Ці інструкції були виявлені мною, як і деякі інші документи 

гетьмана Петра Дорошенка, під час моїх наукових стажувань у Польщі у 
1991 та 1994 рр. Однак мене тоді цікавив переважно більш ранній період 
історії України, тому дані матеріали довго лежали в моєму архіві (тут 
відіграв свою роль ще й катастрофічний брак часу). Все ж у 1999 р. я 
опублікував у збірнику на пошану проф. Теодора Мацьківа 10 листів 
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гетьмана, 3 листи до нього короля Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського та 
11 регестів документів, де згадувався Дорошенко1. Інструкції ще чекали 
своєї черги. Поступово їхнє походження та зміст ставили яснішими. 

Ще український літописець Самійло Величко цікавився 
взаємовідносинами України й Польщі часів Петра Дорошенка, навіть 
навів у своєму творі скорочену інструкцію, відправлену у 1669 р. 
послами Яремою Петрановським і Андрієм Тарасенком, а також 
відповідь Речі Посполитої від 30.03.1670 р. на одну з козацьких 
петицій2. Потім деякі інструкції, зокрема від 12(2).10.1670 р. були 
стисло охарактеризовані в фундаментальному дослідженні Дмитра 
Дорошенка «Гетьман Петро Дорошенко»3. У 2006 р. львівський історик 
М.Г. Крикун випередив мене, опублікувавши деякі документи Петра 
Дорошенка, в т.ч. й дві інструкції, причому одну з них (від 
13(3).10.1669 р.) за україномовним оригіналом4. Пізніше в монографії 
відомих істориків В. А. Смолія та В.С. Степанкова, присвяченій життю 
й діяльності гетьмана Дорошенка були уважно проаналізовані та 
прокоментовані дипломатичні інструкції гетьмана, в т. ч. ту, яку було 
вручено послам на коронаційний сейм 1669 р.5. І все ж я вирішив 
опублікувати виявлені в архіві інструкції, за винятком тієї, що була 
складена 11 (1).06.1669 р. і була скерована на елекційний сейм Речі 
Посполитої, хоча українські посли привезли її вже після сейму (як вище 
говорилося, вона була опубліковано М. Г. Крикуном). Все ж текст 
інструкції («інформації») від 12(2).10.1670 р. (№ 3 даної публікації), що 
був вручений послам - чигиринському отаманові Семену Білоцерківцю 
та Павлу Смардовському є недрукованим. Видно це посольство було 
послано паралельно посольству Я. Петрановського і М. Харлана) і було 
другорядним, оскільки від нього вимагалось лише привезти вже 
узгоджені Річчю Посполитої відповіді на інструкцію попереднього 
посольства, яке потрапило в полон до ординців. Інструкції на 
коронаційний сейм (№1, 2 даної публікації)6, хоч і були друковані в 
                                           
1 Мицик Ю. З документації гетьмана Петра Дорошенка // На пошану 80-річчя професора 
Теодора Мацьківа. -К., 1999.-С. 70-102. 
2 Величко С. Літопис.-К., 1991.-Т. 2.-С. 115-117; 123-128. Польськомовна копія з оригіналу 
останньої знаходиться в Архіві Головному Давніх Актів (далі – АГАД) у Варшаві у фонді 
„Libri Legatiorum” (Посольські книги).-№ 25.-Арк. 63-68 зв. 
3 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. - Нью-Йорк, 1985.-С. 314-316 т ін. 
4 Крикун М. Між війною і радою.-К., 2006.-С.  299-310. 
5 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко. Політичний портрет.-К., 2011. –С. 214-216, 266-268. 
6 Слід відзначити, що український оригінал інструкції від 12(2).10.1670 р. був опублікований в 
«Актах, относящихся к истории Южной и Западной России». -Т. ІХ.-С. 300-311. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 128

україномовному оригіналі, однак в польськомовних копіях вони теж 
поширювалися і виявляли певний вплив на сучасників, тому варто 
подати і їхній текст. 

Сподіваємось, що дана публікація посприяє хоч трохи подальшим 
дослідженням гетьманату Петра Дорошенка. 

 
* * * № 1 1669, жовтня 13 (3). – Чигирин (?).- Інструкція на коронаційний 
сейм гетьмана Петра Дорошенка і Війська Запорозького. 

„Instructia na sejm coronatiej do najasnieszego króla j. Mći i wszech 
stanów Rzpltej ode mnie, Piotra Doroszenka, hetmana i od wszystkiego 
Wojska Zaporowskiego posłom: Iwanowi Demidenkowi, oboznemu 
bywszemu wojskowemu, Sawie Kowelskiemu, pisarzowi pułku 
Czerkaskiego roku 1669 octobra trzeciego dnia do Krakowa (в оригіналі –
 „до Варшавы” -Ю.М.) wysłanym, dana. 

Naprzód. Przy oddaniu najniższego najaśniejszemu majestatowi jeo kr. 
mśi i wszystkim ich mm. przeświętnemu senatowi Korony Polskiej pokłonu 
jeo k. mć., p. naszego młćiwego, na prześwietłym Krółewstwa Polskiego 
tronie pozdrawiamy i szczęśliwego panowania na długie lata życzymy. A 
przy tym pokorną prośbę nasze do j. k. mći i do wszystkich stanów Rzpltej 
wnosimy o doskonałe według suppliki naszej, przez posłów naszych na 
electią podanej, w potrzebach naszej wiary prawosławnej, w wolnośćiach 
Wojska Zaporozkiego i narodu naszego ruskiego  (в оригіналі –
 „росиjского” -Ю.М.) ukontentowanie. 

Ponieważ przez wszystkie przeszłe czasy najbarziej unia, a krzywdy 
cerkwie, matki naszej wschodniej graecoruskiej, wszystkim zamieszaniom i 
krwie chrześćiańskiej polskiego i ruskiego narodów rozlaniu jest przyczyną- 
Tedy o uspokojenie wiary naszej prawosławnej, nie unickiej, takowym 
sposobem, aby unia wszędzy, tak w Koronie, jako i W. ks. L., zniesiona była 
podług pierwszej Hadziackiej komissiej, to jest żeby unici albo do kośćioła 
rzymskiego zakonu całe przysząpili, albo zaniechawszy uniej do cerkwie 
ruskiego narodu, nabożeństwa i zakonu graeckiego znowu się zklonili, a pod 
posłuszeństwem stolici constantinopelskiej i swego nałeżytego pasterza j. m. 
ojca metropolity kijowskiego, halickiego i wszystkiej Rusi, nie w uniej 
będącego, w powinnośći całe zostawali, posłowie nasi majestatu j k. mśći i 
wszystkich stanów Rzptej prosić mają. 

Wszelakie urzędy i dostojeństwa cerkiewne, które teraz mają, aby od 
tych, któreby przy wyznania prawosławnej ruskiej greckiej, nie unickiej, 
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wiary zostawać nie chcieli, zaraz były odebrane, a oddane, naszej wiary, nie 
unickiej, ludziom; wolna electia od duchownych i swieckich obywatelów na 
te wysadzonych, tej że ruskiej, a nie unickiej, wiary tej diacesiej, u którego 
pasterza owczarni zostawać mają, za przytomnośćią jednak j. m. 
ojca  metropolity kijowskiego, halickiego i wszystkiej Rusi naszego, nie 
unickiego, o co posłowie pokornie do pańskliego majestatu i do stanów 
Rzptej wniosą proźbę. 

Połocką archiepiscopią i episcopią Witepską j. mć. ojcu episcopowi 
mśćisławskiemu, orszańskiemu i mohiłewskiemu, a kathedry z cerkwiami w 
Wilnie, Nowogródku i Mińsku, teraz w possesiej unickiego metropolity 
będące, j. m. ojcu metropolitowi kijowskiemu, naszemu prawosławnemu, nie 
unickiemu, aby król j. m. i Rzplta, przywróciwszy przywileje z kancellariej 
koron[nej] i W. ks. L., powydawać rozkazać raczyłi, służące na wieczność od 
unitów odebranych, a nie unitom pooddanych, wszystkich dostojeństw 
cerkiewnych possessią. 

Sprawy wszystkie jako to swięte (в оригіналі – „свитки старые” -
Ю.М.) starych książąt ruskich i litewskich, przywiłeje, decreta, commissie, 
ograniczenia, także przywiłeje dawne i świeże królów ich mm., panów 
naszych, na cerkwie, manastery i na urzędy cerkiewne, stylem uniej nic nie 
wspominając, ludziom wiary naszej graeckiej nadane, aby dla skutecznego 
wiary naszej prawosławnej uspokojenia potwierdzone były. Także fundatie 
wszytkie na cerkwie i szpitale książąt i panów szlachty ruskiej uczynione, a 
przez ojców jezuitów, jako to Ostrowskich (в оригіналі – „острозких” -
Ю.М.) w Ostrogu cerkwi śś. Trojcy murowanej, teraz w unij będącej, i 
majętnośći nazwanej Szura (в оригіналі – „Сураж” -Ю.М.) ze wsiami, w 
fundusze pomienionymі, na szpital tameczny legowanej, na wyżywienie 
studentów ostrowskich, obrócony, i gdziekołwiek indziej w Koronie i W. ks. 
L. na kośćioły i klasztory zabrane, aby znowu cerkwiom, monastyrów i 
szpitalom naszym ruskim prawosławnym wiary graeckiej, były 
przywrócone, posłowie króla pana i wszystkich stanów Rzpltej prosić mają. 

Duchowni nasi, nieunici, prawosławni, gdy na trybunałach i wszelakich 
sądowych miejscach w Koronie i w W. ks. L. ze swoimi w sprawach 
cerkiewnych zaniesionymi skargami u sądu słusznego przypuszczeni do 
wysłuchania i otrzymania sprawiedliwośći mieć nie mogą i, prawa szukając, 
niezmiernych wydatków na sądy wymyslną uchwałę jakoby nałeżnie 
ustawionych, płacąc, do ostatniego znieszczenia, nie otrzymawszy decretu, 
przychodzić muszą. Tedy z tak cieżkiego ucisku spraw naszych 
duchownych, cerkwi świętej, nie unickiej, inakszym sposobem nie mogąc 
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ratować, tylko tak, aby osobliwy trybunał był złożony i uchwalony dla spraw 
wdztw tych, tak w Koronie, jako i W. ks. L., gdzie wiara prawosławna ruska 
graecka i cerkwie onej najdują się. Na których trybunałe tak postanowić 
trzeba, aby dwadzieśćia osób z obuch stron wiary graecoruskiej nieunickiej z 
duchownego i świeckiego stanu, dziesiec duchownych, a dzesiec świeckich 
na tę sądy obranych deputatów z prowinciej do Korony i W. ks. L. 
nałeżących, na dwuch miejscach te sprawy sądzili. To jest w Barze, 
począwszy na wiosne od ś. Jerzego, święta ruskiego, podług starego 
kałendarza, niedziel sześć, a po ekspiratiej tego terminu dla spraw odkładow i 
terminów ich z W. ks. L. przypadających w Mozyru, od śś. apostołów Piotra 
i Pawła, także niedziel sześć, aby każdemu wszystkie sprawy nieprzerwanie 
były sądzone. A od tych sądów, aby już żadna appelatio do inszych nie była 
dopuszczona, iżeby to wszystko constitutią obwarowano i stwierdzono było, 
posłowie donawi[ać] się mają. 

Dobra cerkiewne, monastyry nasze prawosławne od stanowisk, od statyi 
i wszelakich ciężarów żołnierskich, żeby jako kośćielne i klasztorne, 
wszystkie są wolne, tak uwolniwszy, aby osobliwym prawem w constitutią 
sejmową wpisanym, ochrone mieli. Także świeszczenniki i świętcy, 
gdziekołwiek w dobrach j. k. m. i dziedzicznych szlacheckich mieszkając, 
aby od cieżarów i stanowisk żołnierskich w domach swoich równym, jak 
księża, plebani, sposobem wolno byli zachowani i żeby od pp. starostów i 
dziedzicznych possessorów uciążenia nie mali, robocizn i podwod z 
poddanymi równych nie odprawowali, psów pańskich nie karmili, tywonstw 
i inszych powinnośći dwornych wynałezionych, nie nosili, co aby było 
constitucio sejmową obwarowano, domowić posłowie powinni będą. 

Apparaty metropolitańskie, w Białej Cerkwi złożone, a insze przez j. m. 
p. Stachurskiego zabrani, aby były j. m. ojcu metropolitowi teraźniejszemu 
kijowskiemu oraz powrócone i oddane, króla j. mśći, p. naszego młśćiwego, 
posłowie nasi prosić będą. 

O utwierdzenie osobliwym przywiłejem Akademiej w Kijowie i 
fundatiej collegium w Huszczy, także o consens fundaciej wolnego 
otworzenia szkoł na Białej Rusi w mieśćie j. k. m. Mohiłowie z takowych, 
aby tam żadne insze szkoły, a mianowicie księdzów jezuitów, zakładać i 
nauki tradować, oprócz naszych prawosławnych, nie ważeli się, a naszym 
professorom i magistrom uczyć po grecku i po łacinie wolno było, złeciwszy 
posłóm swoim do j. k. m. i do Rzpltej wnieść proźbę, i żeby też wszystkie 
dobra, do tej Akademiej i szkoł nałeżące, od ciężarów żołnierstwa w 
ochronie były, ciż posłowie domawiać się mają. 
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Dostojeństwa wszelakie duchowne, w vakowanie przychodzące, to jest 
metropolia, episcopiae Pieczarska, Wileńska, Horodeńska, Zydyczyńska, 
Łeszczyńska, Połocka, Mśćisławska, Supra(s)lska, Dermańska, Dubeńska, 
Czereńska, Uniowska, Słucka i inne monastery męskiego i białogłowskiego, 
w zakonie w dobrach królewskich i dziedzicznych w Koronie i W. ks. L. 
będące, aby oprócz wolnej electiej, bez żadnego na urodzenie szlacheckie 
albo insze respectu, nikomu nie były dawane, tylko podług canonów ojców 
śś. godnemu i załecenie od metropolity kijowskiego mającemu człowiekowi. 
A metropolicie [po] electiej, sacra od świętego patriarchi 
constantinopolitańskiego utwierdzonemu, aby od króla j. mći nadawane były, 
co żeby wiecznym prawem, w constitutią wpisanym, postanowiono było, 
żądać posłowie nasi naszym wszyskiego Wojska Zaporozkiego i narodu 
ruskiego imieniem będą. 

Wszystkie listy i pisma na zniesienie praw, swobod i wolnośći Wojska 
Zaporozkiego i na vyme i na zniesienie wiary naszej prawosławnej, ruskiej 
greckiej, przeszłych sejmów dane, choćby constitutiamy potwierdzone i 
przywiłejami i inszym umocnieniem objaśnione były, także pisma na 
zkasowanie commissiej prawdziwej Hadziackiej złożone i zconcipowane i 
insze, które jenokołwiek wolnośći naszym i cerkwi świętej naszej i prawom 
narodu naszego ruskiego przynieść by napotym mogły zarazę, aby 
scassowane i wniwecz wiecznie obrócone były. A prawa wszytkie nasze, 
które w dohoworze Hadziackim są wyrażone duchownym i swieckim 
ludziom wiary ruskiej graeckiej, nie unickiej, służące, a osobliwie prawdziwa 
commissia Hadziacka, z której jako z wiecznego na potomne czasy 
postanowienien skutecznym zamienionego prawa, przysięgą i od przeszłego 
króla j. m. i wszystkich stanów Rzpltej i constititią sejmową utwiedzonej, nic 
nam wypuszcząć nie godzi się, aby na sejmie teraźniejszym były ztwiedzone 
i żeby w conszitituiej dołożone, i z takim warunkiem w kożdej takiej 
constituciej, iż przy nienaruszeniu praw wolnośći i swobod wiary greckiej 
nieunickiej ludziom duchownym i świeckim i Wojsku Zaporowskiemu 
nadanych, nas zachowawszy, ztwierdzają, wszystko wyrażono było, 
pokornie majestatu pańskiego i wszystkich stanów Rzpltej prosić posłom 
naszym załecamy. 

Umorzenie wszystkich uraz, niesmaków i krzywd, pod czas wojny 
stalych, krótko w commssią Hadziacką wpisanych, ponieważ jawnymi i 
potajemnymi zemstami od niektórych jest wzruszono, tedy tego umorzenia 
albo zapomnienia potwierdzenie z warunkiem takim, żeby co się kołwiek 
pod czas wojny stało, tego nikt wznawiać i wzbudzać nigdy niech się nie 
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waży, aby było sejmem postanowiono, ciż posłowie nasi króla pana i Rzptej 
prosić będą. 

Senatorskie dostojeństwa, dworskie i ziemskie urzędy ludziom wiary 
prawosławnej naszej, nie unickiej, których w Koronie i W. ks. L. od 
rodzonych z domów kiążęcych i panu zasłużonych siła się znajdują, aby jako 
i ludziom kośćioła rzymskiego rozdawane były, domawiać się posłowie 
naszi mają. 

Pisma nasze ruskie, aby znowu w kancellariach wszystkich koronnych i 
W. ks. L. wprowadzone i wniesione i onymi, aby decreta od wszystkich 
aądów w prawach ruskich sporządzeni były. Także poselstwa od nas do 
majestatów królów panów i do Rzpltej naszym przyrodzonym diałectem w 
napisanych intructiach odbierać responsa ustne i odpisy takim że pimem 
dawać, aby było postanowiono, pokornie posłowie nasi pańskiego majestatu 
i wszystkich stanów Rzpltej prosić powinni będą. 

Ochędostwa metropolitańskie po niebożczyku ś. pamięci ojcu Bałabanie 
metropolicie kijowskim, pozostałe od ojców ś. pamięci Mohiły i Kossowa, 
metropolitów kijowskich, sprawione i temuż ojcu Bałabanowi do schowania 
dane, także summy przez nieboszczyka ojca Kossowa zabrane i na poprawe 
ś. Zofiej kathedralnej cerkwi kijowskiej, legowane, które nieboszczyk 
Bałaban, w swoje ubrawszy szkatułe, na swoich krewnych swoich rozdał, 
aby te wszystkie ochędostwa i summa gotowa j. m. ojcu metropolicie 
teraźniejszemu naszemu kijowskiemu, jako własnemu tych dobr 
possessorówi oddane były, posłowie upomnieć się wszystkich nas Wojska 
Zaporowskiego imieniem mają. 

Ciż posłowie nasi naszym, wszystkiego Wojska Zaporowskiego 
imieniem, do najaśnieszego j. k. m. majestatu i do Rzptej wnieść mają 
proźbę, aby prawa, znaki i skarby wojskowe przez j. m. p. Tetere z skarbnice 
wojskowej zabrane i do Polski zaprowadzone, także apparaty cerkiewne po 
nieboszczyku Jowie Zajączkowskim, archimandrycie i ihumenie 
kaniowskim, przez tegoż p. Tetere zabrane wszystkie, nam, Wojsku 
Zaporowskiemu, powrócone były. A póki od p. Tetery visczeniem i 
powróceniem tego wszystkiego nam, Wojsku Zaporowskiemu, dosyć się nie 
stanie, poty tak sam p. Tetera, jako i successorowie jego, do majetnośći 
Wysocka, Rafalówku i Kiojwca z Mełenczyńcami sobie nabytych, aby 
żadnego nie mieli przystępu i wtrącenia. Tenże pan Tetera, aby córkę 
nieboszczyka Kowałewskiego z summami gotowymi i z róźnymi [w] 
sukniach, w złocie, srebrze i innych ochędostwach sprętami z sobą 
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zawieżonymi, zaraz ze wszystkim do mnie, hetmana, jako i opiekuna, 
przysłał, ciż posłowie prosić mają. 

Zamek białocerkiewski, ponieważ my, Wojsko Zaporozkie, j. k. mći 
dotrzymywać i od nieprz[yjacie]la wszelakiego bronić możemy, tedy 
złecamy posłóm naszym do majestatu k. k.m. do wszystkich stanów Rzpltej 
pokorną wnieść proźbe, aby odtąd praesidium przez które miasto 
Białocerkiew przyszło do ruiny, było zwiedzone i żeby armaty nasze ze 
wszystko munitią z zamku białocerkiewskiego nam były oddane, które tam z 
zamku za hetmaństwa p. Tetery uprowadzone. 

Miedzy Koroną i Wojskiem Zaporozkim aby tym mocnie i wiecznie 
trwać mogła nałeżyta zgoda, passom nas, Wojsko Zaporozkie, to jest wdztwa 
Podolskie po Miedżyboż, Kijowskie i Bracławskie, wszystko po Horyń z 
powiatem Pińskim, Mozyrskim, Rzeczyckim one, jako przed tym pod 
załogami naszemi będące, w osiadłość i prawo nasze wydzieliwszy, aby 
odgraniczyć raczyli, uniżenie posłowie nasi króla p[ana] i stanów wszystkich 
Rzpltej prosić będą. 

Instructia ta nasza krótko pisana, ponieważ nie wszystkie potrzeby 
opiewa, tedy supplike nasze na sejm electiej przez posłów naszych podaną 
powtarzamy, jako szczerze wszytkie proźby nasz wyrażająca i aby podług 
onej dosyć się nam Wojsku Zaporozkiemu i cerkwie prawosławnej, 
narodewi ruskiemu stało, połecamy posłóm swoim pokorną o tym do 
pańskiego najaśnieszego majestatu i do Rzptej wnieść prozbę. 

Piotr Doroszenko, hetman z Wojskiem Zaporozkim.   Miejsce pieczęci.”  (АГАД.-Ф. «Зібрання Браницьких з Сухої». -№ 33/46.-С. 6-
12.Опубліковано за  українським оригіналом, що  зберігається в 
Бібліотеці Чарторийських у Кракові.-Відділ рукописів.-№ 402,  у 
книзі:Крикун М. Між війною і радою.-К., 2006.- С.301-306 ) 
  № 2 1670, жовтня 12 (2). - Інструкція гетьмана Петра Дорошенка і 
всього Війська Запорізького послам (Яремі Петрановському та 
Михайлу Харлану) до короля Михайла Вишневецького на сейм, 
передана адресатам 2.12.1670 р. 

„Instruktia od Doroszenka i od Wojska Zaporozkiego do króla jeo mći i 
Rzpltej anno 1670. 

Instructia ode mnie Piotra Doroszenka, hetmana Wojska wszystkiego 
Zaporozkiego dana wyprawiomym pp. posłom naszym na sejm z obrady 
wszystkiego Wojska Zaporowskiego w roku 1670 mca octobra dnia 2. 
Oddana w Warszawie die 2 decembr. anno 1670 przez Patranowskiego i 
Tarasenka. 
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Wiara grecka ruska starożytna, ta i taka, z jaką starożytna Ruś do 
Korony Polskiej przystąpiła, aby pry swoich swobodach i prawach i wolnym 
używaniu nabożeństwa zostawała, póki język narodu ruskiego zasięga we 
wszelkich miastach i wsiach, tak w Koronie Polskiej, jako i Wielkim 
Księstwie Litewskim, także na sejmach, w wojskach, na trybunałach nie 
tylko w cerkwach, ale publicznie w processiach, w nawiedzeniu chorych, w 
pomaszczaniu świętych ołejek, chowaniu umarłych i we wszystkich zgoła 
tak jako nabożeństwa swego starej wiary rzymskiej wolno i publice zażywają 
gruntownego potrzeba postanowienia. 

Tejże wiary greckiej ma bydź moc dana wolnego stanowienia i 
fundowania cerkiew, monastyrów nowych, jako i starych poprawowania. A 
co się tycze cerkiew, monasterów i dobr zdawna na cerkwie wiary greckiej, 
ruskiej starożytniej fundowanych, przy tych mają zostawać nie unici, ale 
wiary prawosławnej greckiej rusi, które cerkwi i monastery, episcopy, 
archimandriti, ihumeństwa i insze władze ze wszystkimi do nich nałeżącemi 
dobrami od uniatów odebrane i do władzy prawosławnych podane będą 
powinne. Unia zaś, która jest przeciwna wiere graeckiej prawosławnej 
ruskiej i kto niezgodę miedzy polskim i ruskim prawosławnym narodem 
mnoży, żadnym obyczajem potym odnawiać się, aby nie mogła i wszelakich 
cerkwi, monasterów, funduszów na unią fundować, budować i rozszerzać się 
tak w dobrach j. k. m., jako i w dziedzicznych duchownych i swieckich, 
senatorskich, szlacheckich wszelkich stanów nie było nigdzie dopuszczano. 

Także pp. dziedzieczni dzierżawcy i ich urzędnicy religiej rzymskiej nad 
duchownymi naszymi swieckimi i zakonnikami wiary prawosławnej ruskiej, 
nie unickiej, żadnej jurisdictiej mieć nie powinni i oprócz nałeżytego im 
ruskiej wiary prawosławnej pasterza. 

A że spólnej ojczyźnie spólne prawa, wolnośći i ozdoby wzajemnie 
obudwa narodom nałeżyć mają, tedy ociec metropolita kyjowski teraz i 
napotym będący, nie uniacki, ze czterma władykami: łuckim, lwówskim, 
przemyśl(s)kim, chełmskim, a z piątym - z Wielkiego księstwa Litt. 
mśćisławskim, według własnego ich porządku w senacie zasiadać z taką 
powagą i wolnem głosem, jak w senacie zasiadają ich mć. ksża arcybiskupi 
religiej rzymskiej, jako miał z hadziackiej commissiej postanowieni, tak i 
teraz mocno o toż nasi posłowie mają umawiać się, miejsce jednak j. mći 
księdzu metropolicie po j. mći księdzu asrcybiskupie lwowskim, a władykom 
po biskupach naznaczać się być powinne. 

W województwie Kijowskim dignitarstwa senatorskie, dworne i 
ziemskie, nie mają bysź dawane wiary rzymskiej wyznawcom, tylko 
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szlachcie wiary rzymskiej (ruskiej) prawosławnej godnym tych urzędów: w 
województwach zaś Czernihowskim i Bracławskim też dostojeństwa 
senazorskie na przemiane conferowane, żeby były tak, iż po zejśćiu senatora 
wiary ruskiej ma bydź successorem senator wiary rzymskiej, postanowienia 
potrzeba równym też sposobem, aby miłość zobopolna mnożyła się. W 
miastach koronnycvh i Wielkim księstwie Litewskim, gdziekołwiek wiary 
greckiej ruskiej cerkwi zasięgły, zarówno mieszczanie także wiary ruskiej nie 
uniackiej jako i rzymskiej, spólnych wolnośći i swobod zażywać mają i 
zadnemu do magistratu wiara ruska niechaj nie będzie przeszkodą. 

Akademią w Kijowie aby fundować wolno, w której graeckim, 
łacińskim i ruskim językiem uczyć ruś ma i żeby prawami i wolnośćiami tak 
była ukrzepiona jako Krakowska. Do tego, żeby midzy studentami i żakami 
okaziej do zwady nie było, wszytkie szkoły jezuickie, które w Kyjowie przed 
tym były i insze wiary nie graeckiej ruskiej, gdzie indziej z Kijowa przenieść, 
król jeo mć. rozkazać raczył, dopominać się posłom naszym potrzeba. 

Druga także Akasemią w Mohyłewie białoruskim albo tu w Ukrainie, 
gdzie się jej do fundowania znajdzie słuszne miesce, aby wolno fundować i 
żeby i ta równym, jako i kyowska sposobom, prawami i wolnośćiami była 
obwarowana. 

Gymnazia też szkoły, w którym by po łacinie uczono i drukarni wiłe 
potrzeba będzie, aby bez trudnośći stanowić byłowolno i wolno nauki 
odprawiać i księgi wielkie drukować. 

Cokołwiek uraz, szkod i przestępków od Wojska Zaporozkiego król pan 
i Rzpta bydź poczynają, aby to dla wiecznego pokoju w wieczne 
zapomnienie puszczono, umorzono i nigdy nie wznawiono i nie wspominano 
i tak nam, Wojsku Zaporozkiemu, assecurowano, żeby wszelkiej conditiej 
ludzie od namniejszego do największego nikogo nie wymując tak z Wojska 
Zaporozkiego, jako też i ludzi prywatnych, którykołwiek i jakimkołwiek 
sposobem z Wojskiem Zaporozkim zostawali, ani majestat pański, ani senat, 
ani wszystka Rzpta, na ostatek ani żaden z prywatnych przeciwko im, 
każdego zosobna, od największych do najmniejszych, niczego nie 
praetendował i owszem wszytkie niesmaki i to co się kołwiek przez wojnę 
działo, wszytko chrześciańskim sercem zobopolnie sobie w zapomnienie 
przyjawszy, jeden na drugim, ani jawnej, ani potajemnej nie ma knować 
zdrady, pomsty i praktyki. 

Do tego kaduki wszytkie tak pod tymi, którzy są z członków Wojska 
Zaporozkiego, jako i pod szlachtą, która się przy Wojsku Zaporozkim 
wiązała, także pod stanem duchownym wiary naszej graeco-ruskiej od 
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kogokołwiek uproszone i tak od zaczęcia wojny, jako i na tych łeciech i 
czasiech, dane wszytkie ogułem i każdy zosobna, aby scassowano i wniwecz 
obrócono, tak aby one nieczyjemu ani honorowi, ani własnośći dobr nie 
szkodziły. A któreby się gdziekołwiek znajdowały po scassomanie, aby z 
księg wyrzucone były i prawem publicznym scassowane stały. Także i pisma 
wszelkie i constitutie sejmowe wolnośćiom naszym wszytkiego Wojska 
Zaporozkiego i całego narodu graeco-ruskiego przeciwne, annihilowane 
były, posłowie nasi upominać się powinni będą. 

Wojsko Zaporozkie w województwach Kijowskim, Czernihowskim i 
Bracłaswskim po tę granicę, jaka w nisszym punkcie wyrażona, tak w 
królewskich, księżych i wszelkich dziedziczych szlacheckich dobrach, jako 
też duchownych w miastach i wsiach, aby bez żadnej odmiany, jak teraz jest 
zostawało, ażeby żaden kozak swoich własnych domów, futorów, 
folwarków, młynów, stawów, pol, lasów, zajmiszcz, sianożęci i wszelkich 
gruntów, także warzenie piwów, kurzenia gorzałek i sycenia miodów, 
dzierzania karczem, tak w królewskich, jako i szlacheckich dziedzicznych 
dobrach we wszystkich trzech wojwództwach wyżej pomienionych bez 
żadnej od pp. i ich starostów przeszkody zażywał wolno i spokojnie, nałeży 
posłóm naszym o to umawiać się. 

Miedzy Koroną i Wojskim Zaporozkim aby tym mocniej i wiecznie 
opływać mogła nałeży zgoda. W tym nas, Wojsko Zaporozkie, to jest 
województwa Podolskiego po Miedżyboż, Kyowskie i Bracławskie, 
wszystkie po Horyń z powiatem Pińskim, Mozyrskim, Rzeczyckim, one jako 
przed tym pod załogami naszemi będące w osiadłośći i prawa nasze 
wydzieliwszy, aby odgraniczyć raczyli, pilno posłowie nasi przy tym stać 
powinni. 

I dla tego żeby nie było przeszkody w wolnośćich kozackich i tym 
bardziej, aby na wiekopotomne czasy porządany mógł pokój gruntownie 
trwać miedzy obiema nie wzruszając się stronami ograniczenie Ukrainy w 
województwach Kyowskim, Czernihowskim i Bracławskim wydzielonego i 
w tych województwach zamykającego się, Wojska Zaporozkie potrzebuje, w 
którym ograniczeniu pułki wszytkie Wojska Zaporozkiego, iłe Kijowski; 
Umański, Kalnicki, Podolski i Torhowicki zostawszy, odpasowane wolnośći, 
tak jako półki starodawne: Czehyryński, Czerkaski, Kaniewski, Korsuński  i 
Biełohorodzki (!Białocerkiewski), żeby mogli bespiecznie zażywać i 
spokojnie w swoich dobrach rospośćierać się. W tym, aby nie było kozakom 
przeszkody, nie tylko wojska koronne i litewskie w Ukrainie nigdy nie 
powinni bywać i żadnych zimowych sobie mienować i doprawować się 
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chłebów w powiatach w niej będących nienałeżnie wybierać. Ale wszyscy 
tak senatorowie województw ukrainnych wyżej wspomnionych, jako i 
panowie dziedziczni najeżdżać na miasta, miasteczka i wsi, w tym 
ograniczeniu Ukrainy będące, i sług swoich nasyłać nie mają. 

A to z tych miar, iż już od lat dwudziestu i kilka kozaków bez 
dziedzicznych panów, starostów i urzędników żyć nałożywszy się żadnym 
obyczajem w posłuszeństwie i poddaństwie panów bydź nie mogą, owszem 
za najmniejszym (bez którego bydź nie może) na siebie włożonym ciężarem 
podjąć bunt, panów albo urzędników zabijać, śćisneni będąc 
dołegliwośćiami, zawsze gotowi; dokumenta tego jawnie z Niemirowa, w 
którym, gdy p. Dąbrowski, starosta tameczny, sotnika i kozaków 
niemirowskich i wojsko za p. Teterą z królem j. mćią przeszłym, za Dniepr 
idącym, wybierających się, potopić kazał. Towarzystwo ich na Zaporoże 
pobiegszy, a zwinohrodzki podstarośćiego swego i krewnego jeo m. p. 
Wilczkowskiemu i rajtarsko na wybieraniu tam chłeba zostających 
pozabijawszy, Serka i Sulimka na bunt i podniesienie na jeo k. mć. i Rzptae 
ręki pobudzili i srogą byli w Ukrainie wszęli wojnę, takowe i tym podobne 
silenia (?) się do niepokoju pokazali, posłowie nasi domawiać się będą 
słusznego odziału dla trwałego pokoju. 

Domy, futory, folwarki i wszelkie grunty kozackie od wszelakich 
ogułem czynszów i podatków, któreby z Ukrainy były z pospolitych na 
potym uchwalone, całe wolni bydź mają tak w królewskich, jako i w 
dziedzicznych dobrach, samych zaś osób kozaków wszędzie po Ukrainie 
będących, lubo ma ograniczenie bydź, osobliwym jednak w constitutiej 
dołożeniem warować potrzeba, aby do najmniejszych usług pańskich ni od 
samego pana w jego dobrach, ani od starostów i od żadnych nasyłek żadnym 
obyczajem nie pociągano, jakoby wolnośći wszelakich zażywając, do władzy 
regimentu hetmana zaporozkiego tylko nałeżał i temuż swoje w usługach 
wojskowych oddawał posłuszeństwo hetmanowi Wojska Zaporozkiego 
kozakow, gdyby do Korony i do W. ks. Litt. w jakichkołwiek sprawach, a 
choć i w prywatnych swoich potrzebach trafiło się jachać, aby żadnym cel i 
myt po szlakach i przewozach i przeprawach od niego nie wyciągano i 
żadnym sposobem nie obciążano i nie zatrudniano. A lubo żadne koronne i 
W. ks. Lit. wojska w Ukrainie za granice ustępować nigdy nie mają, jednak 
gdyby wojska pana w granicach ukraińskich bydź od nieprzyjaciół jakich 
miała, a posiłków by hetman Wojska Zaporozkiego imieniem 
potrzebowałby, tedy wojska koronne za pierwszym hetmana Wojska 
Zaporozkiego do hetmnów koronnych odezwaniem się oraz posiłkować 
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hetmana i Wojsko Zaporozkie w takiej gromadzie, w jakiej  potrzebowano 
będzie powinni. Wszakże te koronne posiłki pod regimentem hetmana 
Wojska Zaporozkiego bydź mają i po uspokojeniu nieprzyjaciela oraz do 
Korony znowu z Ukrainy powracać niemieszkanie będą za wiadomośćią 
hetmana Wojska Zaporozkiego. 

Wojska też róźnie ochotnie, kommunik i piechotne, pod regimentem 
hetmana zaporozkiego będące, jako zawsze stawają na obronę pogranicza od 
nieprzyjaciela, aby z dobr królewskich i duchownych w województwach 
Kijowskim, Czernihowskim i Bracławskim najdujących się za ordinansem 
tegoż hetmana Wojska Zaporozkiego, bez żadnej przeszkody wychowanie 
swoje, żywnośći i odzieży mieli i z tych że wojwewództw ludzi podług 
uchwały sejmowej podatków zapłatę otrzymywali, umawiać się nałeży. 

Wojska Zaporozkiego, gdy będzie królowi panu i Rzptej w kraj polski 
za jaką usługę potrzebą, tedy nie hetmani, wielki i polny koronne, ale sam 
król jeo mć. ukaz do hetmana Wojska Zaporozkiego przysłać ma. Wszakże 
jeśliby od granic ukraińskich dałeko na tę usługę iść potrzeba było, tedy sam 
hetman z Wojskiem Zaporozkim z Ukrainy ukazem j. k. mći wyciągany 
bydź nie na, ale część wojska z nakaznym hetmanem pospieszyć będzie 
powinna, i na tej w krainach polskich usludze; albo w jakikołwiek będzie 
obrocone miejsca temu wojsku za te usługi osobliwą płacą z łaski króla pana 
dochodzić powinna, którą usługę odprawiwszy, wolno znowu ku domom 
swoim w Ukrainę bez najmniejszego przymuszenia ma bydź odpuszczona. 

Zamek białocerkiewski, ponieważ my, Wojsko Zaporozkie, j. k. mći 
dziedziczne i od nieprzyjaciela wszelakiego bronić możemy, aby odtąd 
praesidium przez które miasto Białocerkiwskie przyszło do ruiny, było 
zgromadzone i żeby armaty nasze ze wszystką ammunitią z zamku 
białocerkiewskiego nam były oddane, które tam do zamku za hetmaństwa 
pana Tetery wprowadzone. 

A jako o sprowadzenie praesidium z zamku białocerkiewskiego tak żeby 
gdy z władzy moskiewskiej do dispositiej króla pana Kijów przywiedzony 
będzie, żadnego tam koronnego i cudzoziemskiego, także i litewskiego 
wojska, nie wprowadzano, owszem jako w ograniczeniu naszym ukraińskim 
miasto łeżące wolno było zostawione. 

Terechtemirów i monastyr tameczny ze wszystkiemi do niego 
nałeżącemi wsiami i gumnami przy hetmanie i Wojsku Zaporozkim 
wiexznymi czasy zachowany bydź ma. 

Metropolite kijowskiego, aby tego, którego wszystkie duchowne i 
swieckie ruskie prawosławnego ukraińskiego narodu stany z hetmanem i 
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Wojskiem Zaporozkim wolną electią obiorą pasterzem, potwierdzano. 
Innego zaś takiego, na którego Wojsko Zaporozkie i wszytkie stany 
prawosławne ruskie ukraińskie nie chcą żądanym obyczajem, na kathedrę 
metropolity kijowskiej, żeby nie narażono i za granicą ukraińską zwać się 
metropolitą kijowskim nikomu nie dopouszczano, posłowie nasi umawiać się 
powinni. 

Swięta Zophia cerkiew kathedralna, jako i insze cerkwie i monastery tak 
w Kijowie, jako i po inszych miastach będące, aby podług starożytnych praw 
w swoich wszystkich do siebie każdej cerkwi i monasterów nałeżących 
dobrach i gruntach bez żadnego naruszenia i ni od kogo ujmy wszystkie 
monastyry i cerkwi Boże zostawali, warować potrzeba, osobliwie monastyr 
Pieczarski kijowski, aby według dawnych prywiłejów królów ich mśći i 
kniaziów ruskich nienaruszenie zopstawać prosimy. 

Przejrzawszy się volumina przeszłej konfederaciej, w której nie bywał i 
żadnej takiej obrady dwa punkta przeciwne i szkodliwe wierze naszej 
prawosławnej graecoruskiej, nie uniackiej, wszystko złe uniatom broić i 
pokój pospolity wzruszać cerkwie, monastyry i beneficia cerkiewne 
gwałtownie odejmować pozwalające, gdy w pierwszym pańskie obronę 
kośćioła rzymskiego warowawszy i ten przydatek i obręd graecki uniatów 
cerkwi, a na drugim miejscu pod tytułem religiej graeckiej (drugi dowód) 
non praeindicando juribus władyctwa Przemyskiego i archimandryty 
Łeszczyńskiej w powiecie Pińskim i gdziekołwiek byliby cerkwie uniatów 
utracone, nalaszszy, żadnym obyczajem pokoju stałego spodziewać nie 
możemy, bo aby te subjecta uniackie nałożywszy się zawsze prawa z królami 
ich mćmi Rusi prawosławnej dane i powagą całego zjazdu Rzptej 
approbowane wzruszając teraz za takim o swej wolej napisanym prawem 
mieli się tym cerkwiom i duchownym naszym dać pokój namniej nie 
dufamy. 

Dla tego, jakośmy do wszystkiej Rzptej o zniesieniu podług pierwszej 
commisssiej Hadziackiej te kłótnie uniackie, z której wszystko zle pochodzi, 
supplikowali na sejm koronacyjny j. k. mći i Rzptej instructią nasze 
posyłając. Tak i teraz te niżej pomienione obadwa o nich utracone puncta z 
confideratiej przeszłej, aby albo były całe wymazane i wyrzucone, albo na 
teraz zaczętym sejmie constitucyą zniesione i potym in volumina legum 
żadnej wzmianki o ruskiej uniej, ale jednej rusi, nie uniackiej, prawa dawne i 
teraźniejsze i approbaciej warowano, domawiać się i assekuratią warowną z 
tegoż oraz sejmu od króla j. mći i od stanów całej Rzpltej na skassowanie 
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tych unitów w konfederacy utrąconych niesłusznie praw posłowie otrzymać 
starać się będą. 

Upomina się też spraw, przywiłejów, skarbów, znaków, chorągwie, 
bunczuków, armat, ztąd namiotów i innych kłejnotów wojskowych 
dziesięciu (!) nieboszczyka Kowałewskiego i skarbów przy nim zabranych 
testamenta i rzeczy nieboszczyka ojca Zajączkowskiego i wiełu inszego 
ochędostwa pp. Teteram (!) zabranych i do Polskiej zaprowadzonych, bez 
których żadnym obyczajem, jak rybom bez wody, tak Wojsko Zaporozkie, 
żyć nie może, o co starać powinni będąc. 

Także paniej Daniłowej Wyhowskiej i dzieciom onej, jako nęndznej 
wdowy i sierot tych z tymże panem Teterą zabrane dobra i summy pieniążne, 
aby oraz były przywrócone, upraszamy. 

A gdzieby się summy wojskowej na jakichkołwiek majętnośćiach 
zastawnej lub kupnym sposobem, a mianowicie na Rafalówku i za Wysock 
dane, pokazały i dobra do oekonomiej Brzeskiej, to jest Kyowiec i 
Miłejczyce summarum od p. Tetery obciążone były, aby nam, Wojsku 
Zaporozkiemu, nałeżały i poki tych sum Rzpta albo dziedziczne majętnośći 
nie wypłacą dziedzicznych, posessia onych wolna prze Wojsku 
Zaporowskim zostawała. Wszystkie zaś jego contracty, by 
najsubtelniejszymi conceptami fundacye i legacye na collegia ojców 
jezuitów na klasztory i seminaria czynione i tą sztuką dostatki niepoliczone 
wojskowym dochodom i skarbom otuczone, aby zastępować nie ważyli się 
wojsku wszystkiemu szkody, a jego prywatnej personie bogactw z 
okradnienia skarbu wojskowego nie dopomagali. Gdy wszystkie 
commissarskie transactie wolnośći Wojska Zaporowskiego podług praw i 
przywiełejów wielkich książąt litewskich od Gedymina, Olgierda, 
Swidryhała i innych, a królów ich mćw polskich Kazimierza, Jana Albrychta, 
Ałeksandra, Zygmunta Pierwszego, Zygmunta Augusta, Stephana, 
Zygmunta Trzeciego, Władysława i przeszłego króla j. mći Jana Kazimierza 
w skarbu wojkskowym będące, p. Tetera z sobą zabrał sposobem 
nieodpowiednim, a teraz nie znamy dla czego nam wrócić nie chcą, o to 
wszystko aby było wrócono, prosimy. 

Wdowy, to jest żony kozackie po mężach swoich pozostałe, jako za 
mężami swoimi na wszelakiej wolnośći bez żadnej ni od kogo dołegliwośći 
były tak, aby zostawszy po swoim mężu osierociałe z dziecmi swojemi, 
tychże wolnośći i swobod we wszystkich swoich gruntach łeżących i 
ruchomym spokojnie żażywali. 
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Tysiąc czerwonych złotych, które pan Tetera wziął po niebożczyku ojcu 
metropolicie Bałabanie i apparatów wszystkich metropolitańskich, u kogo są, 
aby wrócone były, terazniejszemu j. mći ojcu metropolicie kijowskiemu 
naszemu, prosimy. 

Z pana Piwa, który wszystko Połesie i część Ukrainy, mianowicie 
monastyr Meżyhorski i dobra metropolitańskie i innego duchoweństwa, 
wszystko spustosózył i wniwecz obrócił, sprawiedliwośći i słusznego karania 
upominamy sią. 

Za panem Bokiejem, szlachcicem wołyńskim; jakośmy do j. k. mći, 
pana miłośćiwego, proźbę wnosili, aby infamia od paniej Mieleckiej na niego 
odzierżona, zniesiena była, co obiecał j. k. mći, tak i teraz przez tych posłów 
naszych na sejm wyprawionych, aby ta króla j. mći pańska obietnica 
skutkiem spełniona była, prosimy. 

Piotr Doroszenko, hetman Wojska j. k. mći Zaporozkiego.   Locus sigilli.”  (АГАД. - Ф. »Посольські книги».--№ 25.-Арк. 58-63.-Тогочасна копія)  № 3 1670, жовтня 12 (2). - Інструкція гетьмана Петра Дорошенка 
послам (Семену Білоцерковцю і Павлу Смардовському) до короля 
Михайла Вишневецького. 

„Informatia ode mnie Piotra Doroszenka, hetmana Wojska j. k. m. 
Zaporozkiego, posłom Semenowi Białocerkiewicowi i Pawłowi 
Smardowskiemu do j. k. m. dana anno 1670. 

Naprzód. Najniższy pokłon ode mnie i wszystkiego Wojska j. k. m. 
Zapor[ozkiego] majestatowi j. k. m. oddawszy. Ponieważ taki przypadek 
nieszczęsny nad posłami naszemi, od j. k. m. powracającym, się stanął, że 
popadli z wszystką expedіtią w ręcę tatarskie i żadnej wiadomośći, o czym i 
od jakich osód mieli u siebie listy ku nam ordinowane, nie mamy. Tedy 
imieniem naszym upraszać mają j. k. m., pana naszego młło, aby wszystka 
expeditia przez tych posłów naszych mogła być z cancellariej wydana, 
mianowicie jako rescriptia na supplikę na elektią i na instructię na sejm 
wyszła. 

Przywiłeja, jeśli jakie  byli potwierdzone miastam ukraińskim, aby 
znowu rozkazał j. k. m. z cancellaryej wydać. 

Pisma, jeśli jakie byli, tak do nas, Wojska Zaporozkiego, jako i do stanu 
duchownego, aby renovacyją ich była. 

Powtore, jeśli comissia miedzy Koroną Polską i Wojskiem 
Zaporoz[kim] jest naznaczona, prosić mają też posłowie nasi o wiadomość 
przez jakiego czasu ma być odprawowana. 

Ponieważ na wiosne obawiać się trzeba od nieprzyjaciół na ojczyzne 
naszą nastąpienia, tedy prosić mają posłowie nasi, aby comissia w prędkim 
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czasie przed sejmem skączona była, jakoby szczęśliwie ona skończywszy, na 
sejm dla approbatiej constitutią posłów swych mogliśmy wiecznie (?) 
wyprawić. 

O pułkach zadnieprskich pod reimentem naszym w jednośći 
zostających, prosić o deklaratie j. k. m., jeśli ich łaską j. k. m. obezpieczyć i 
prze sobie, obiecując im posiłki przeciwko następujących nieprzyjącił 
zadzierzeć, czyli też im odpowiedzić pod Moskwę w protektią i poddaństwo 
im poddawając się pozwolić. 

O syna niebożczyka Leśnickiego, zostającego w więzeniu, aby był 
odpuszczony, prosić. 

O zniesienie baniciej na p. Janu Bokiu, od panny Mieleck[iej] 
odzierżane prosić. 

O odprawę, jako najprędzą posłów przy uniżonym pokłon[ie], prosić. Na własne rozkazanie j. m. p. hetmana Wojska j. k. m. Zapor[ozkiego] 
tę indormatią podpisał Michał Wojakiewicz, pisarz generalny Wojska j. k. m. 
Zapor[ozkiego]”. 
(АГАД.-Ф. «Зібрання Браницьких з Сухої». -№ 33/46.-С. 14-
15. Запис: „Copia informatiej od pana hetmana Wojska j. k. m. 
Zapor[ozkiego] do najaśniejszego majestatu j. k. m. przez posłów Wojska j. 
k. m. Zapor[ozkiego] posłana”, тобто «Копія інформації від пана 
гетьмана Війська й. к. м. Запорозького до найяснішого маєстату й. 
к. м. через послів Війська й. к. м. Запорозького послана») 

 
 
 

Юрій Мицик (Київ) 
 

З польських рукописних збірників про гетьмана Петра Дорошенка 
 

У ХVІ-ХVІІІ ст. в Речі Посполитій були дуже поширені 
фундаментальні (до 1000 аркушів) рукописні збірники всякої всячини 
(„silva rerum”, „miscellania”, „varia”), які містили у своєму складі 
різноманітні джерела: королівські універсали, сеймові промови й 
постанови, сеймові щоденники, публіцистичні трактати, реляції, вірші 
тощо, але найчастіше тут були представлені різноманітні листи, створені 
у більшості випадків польськими шляхтичами, і містили в собі 
військово-політичну інформацію (дані про військові кампанії, хід боїв, 
дипломатичні місії тощо). Нерідко дані особистого характеру 
скорочувалося і у такому вигляді (як вістові листи) вони поширювалися 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 143

по всій Речі Посполитій і навіть за її межами. В інших випадках листи 
створювалися анонімно, тільки вказувалось, з якого міста й коли були 
відправлені, але поширювалися аналогічно. Таким чином, створювалися 
«новини», що виконували роль сучасних газет і скеровувалися до 
широкого кола читачів. Пізніше вони стали друкуватися і так виникли 
перші газети. Цікаво, що вже в третій у світі друкованій газеті (1475) 
йшлося про події в Україні: взяття турками Кафи. 

Ще під час нашого першого стажування у Польщі (1978/1979 
навчальний рік) нашу увагу привернули три великі рукописні 
збірники1, в котрих містилися листи й новини (понад двісті), які 
сповіщали читачів насамперед про події в Україні 1669-1675 рр., в 
центрі яких були ті, що безпосередньо були пов’язані з гетьманатом 
Петра Дорошенка. Однак мене тоді цікавив переважно більш ранній 
період історії України, тому я обмежився лише конспектуванням цих 
матеріалів. Але й в такому вигляді вони занадто довго лежали в моєму 
архіві. В радянський період друкувати їх було практично неможливо, а 
пізніше посилилася економічна криза. Та й катастрофічно не вистачало 
часу і з’явилося значно більше проблем історії України, які 
потребували оперативного висвітлення. Все ж деякі документи мною 
були видрукувані. Це насамперед публікація у збірнику на пошану 
проф. Теодора Мацьківа 10 листів гетьмана, 3 листів до нього короля 
Речі Посполитої Яна ІІІ Собеського та 11 регестів документів, де 
згадувався Дорошенко2. Також використовували ці матеріали при 
написанні книг і статей, в яких висвітлювалися події доби Руїни. Тепер 
нарешті настала черга до публікації принаймні частини цих документів 
вигляді регестів. Звичайно регест не є повною публікацією, однак це 
певний крок у розширенні джерельної бази, тим більше, що за останні 
майже 40 років ніхто з дослідників нічого з матеріалів цих збірників не 
опублікував і навіть не використовував їх. До того ж ці регенти будуть 
сприяти їх вивченню дослідниками і їх подальшій публікації. 

Зазначимо, що зміст трьох збірників частково збігається, а ще 
частина була опублікована у 1845 р. польським істориком Амброджієм 
Грабовським3 і через його посередництво стала доступною дослідникам 

                                           
1 Бібліотека Польської Академії наук у Кракові (далі – БПАН).-Відділ рукописів (далі – 
ВР).-№ 1070; Державний архів у Кракові.-Ф. «Зібрання Піночі». - №№ 363 і 372. 
2 Мицик Ю. З документації гетьмана Петра Дорошенка // На пошану 80-річчя професора 
Теодора Мацьківа. -К., 1999.-С. 70-102. 
3 Ojczyste spominki...Ambrożego Grabowskiego.-Kraków, 1845.-t.2. 
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і була зокрема використана Д. Дорошенком, В. Смолієм та 
В. Степанковим1. До речі, листи видані Грабовським нами не 
повторюються. При публікації регестів (всього понад 70) цих збірників 
(переважно з БПАН.-ВР.-№ 1070 та ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання 
Піночі».- № 372) виникла певна проблема відбору документів, оскільки 
для їх видання навіть у вигляді регентів потрібно було втричі збільшити 
обсяг статті. Насамперед були опубліковані всі незнані раніше 
універсали та листи гетьмана Петра Дорошенка і листи адресовані йому 
(всього 11). Другу групу складають всі листи й новини, які були 
направлені з Меджибіжа (зараз нами готується до друку збірник 
документів під робочою назвою «Старий Меджибіж» і вміщенням цих 
листів і новин з Меджибіжа ми хочемо вполювати двох зайців). Третю 
групу складають новини з Варшави та Львова, а також деяких інших 
міст (Бар, Летичів) (на жаль, всіх їх не можна було тут вмістити через 
брак місця). Всі ці документи збереглися у тогочасних копіях, тому у 
археографічній легенді ми не будемо вказувати в оригіналі чи копії 
дійшов до нашого часу цей документ. Нерозбірливі слова, які не 
вдалося прочитати позначені нами таким чином: (…)*. Часом виникає 
потреба вказати на особу, яка позначена в документі (наприклад 
«московський гетьман»), тоді ми уточнюємо прізвище гетьмана в 
дужках і курсивом. Інформаційні можливості наведених листів і новин 
досить великі, а їх коментування зайняло б багато місця, тому ми 
обмежимося коментуванням лише окремих звісток. Так, у новині з-під 
Бару від 15.09.1671 р. йдеться про взяття поляками в полон пораненого 
молдаванина - свата Роксанди Лупу - Хмельницького. Якщо ця новина 
відповідає дійсності, то виходить, що Роксанда вже одружила 
принаймні одного з своїх синів-близнюків Тимоша Хмельницького і 
онуків Богдана. Не менше зацікавлення викликає звістка про сватання 
старшого брата Петра Дорошенка – Григорія до Роксанди. Є 
необхідність у поясненні терміну «москва», який може вживатися 
авторами новин в різних значеннях: 1) Московська держава 2) столиця 
Московської держави 3) московити (це найчастіше). 

Сподіваємось, що дана публікація буде сприяти інтенсивним 
архівним пошукам у Польщі і публікації виявлених документів до 
доби гетьманування Петра Дорошенка. 

* * * 
                                           
1 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. - Нью-Йорк, 1985.-С. 314-316 та ін.; Смолій В., 
Степанков В. Петро Дорошенко. Політичний портрет.-К., 2011. –С. 214-216, 266-268. 
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Кореспонденція гетьмана Петра Дорошенка 

№ 1 

1670, березня 1(лютого 19). - Чигирин.-Універсал Петра 
Дорошенка білоцерківському коменданту. 

Дорошенко пише про дві справи:  

1) про Задніпря, що лівобічні козаки, особливо Лубенського, 
Миргородського, Полтавського полків і досі залишаються під його 
владою. Але їх підвела орда, через що вони тоді мусили вклонитися 
московському гетьману (Многогрішному -Ю.М.), однак і зараз вони є у 
добрій приязні до мене, бо й тепер міста цих полків ближче до нас, 
оточені моїми військами. Тому я спеціально посилаю до них листи 
щоб вони давали достатню відомість, чи вони хочуть Задніпря при 
московському царі залишити чи у складі Великого князівства Руського 
бути під королем Михайлом. Мають бути переговори в Андрусові і 
якщо цим землям бути при московському царі, тоді б і я наказав би їм 
свого пана слухати і не був би порушником  присягнутого там 
Андрусівського перемир’я. А якщо хочуть бути при польському 
королі, тоді я прагнув би всіма силами не тільки ті три полки 
підтримати, але й все Задніпря. 

2) Щоб комісія, котра призначена як з Військом Запорозьким, так і 
всім руським народом, могла бути перед виходом орди в Україну. Далі 
переповідають ся чутки про наміри ординців. «А на народ є вельми 
слабий в статечності, і якщо бачить потужнішу сторону, то тут же стає 
на її боці, а якщо війська менші, то мусить рад не рад (йти цим 
шляхом) і вождь». Тому я завчасно прошу їх мостей, щоб ці мої 
перестороги передали й. к. м. і всьому сенату. Знову почали з 
московським гетьманом і з самою москвою зноситися, бо кілька разів 
споряджали посольства і щось, з’єднавшися, інтригують. Треба цьому 
запобігти, допомогти у підтримці контактів цих козаків з королем. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 193) 

№ 2 
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1670, березня 2(лютого 20). - Чигирин.-Лист Петра Дорошенка до 
білоцерківського полковника Степана Бутенка. 

Дорошенко різко критикує переяславського полковника Родіона 
Думитрашку (Думитрашку Раїча - Ю. М.), який видно з наказу 
Многогрішного, зібравши свій Переяславський полк, також 
Чернігівський та Київський, наближується до міст Черкаського полку, 
які стоять на тому боці (правому -Ю.М.) Дніпра. Я мусив писати до 
пана Пива, щоб він не змінив свого бажання (напасти на 
Многогрішного -Ю.М.). Написав універсали до Паволоцького та 
Київського полків, щоб вони зразу йшли до Бугу і як тільки зберуться, 
то разом з Пивом вдарили, нападали на міста. Ви свідок, що вони 
просили нас прийняти їх від Москви під нашу владу. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 193 зв.) 

№ 3 

1670, березня 2(лютого 20). - Чигирин.-Універсал Петра 
Дорошенка Паволоцькому полку. 

Дорошенко пише про те, що задніпряни порушили присягу і обманули 
його, обрали гетьманом Думитрашка. «А енергійного у військових 
справах чоловіка, пана Стецька Бутенка, білоцерківського полковника, 
який від мене був поставлений наказним реґіментарем над цим двома 
полками Паволоцьким і Київським відставили». Вимагає, щоб 
віддавали послушенство саме Бутенку, діяли разом з Пивом. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 194) 

№ 4 

1671, вересень (?).- Лист  Петра Дорошенка до великого 
маршалка коронного Яна Собеського. 

Дивуєшся, що я не кам’янецькі краї прийшов. Ще дивніше, що коли 
ми листувалися, то в. м. з неприятелем святого хреста в Поділлі і 
Волині не боровся (?), а ворог майже щоденно пустошив староства. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 136.- Тогочасна копія) 
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№ 5 

1671, жовтня 8.- Універсал Петра Дорошенка до паволоцького 
полковника Григорія Гамалії. 

Дорошенко бунтує чернь і козаків. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 176.- Тогочасна копія) 

№ 6 

1672, травня 24 (14).- Чигирин. – Лист Петра Дорошенка до 
турецького султана Мухамеда ІV. 

Сповіщається про наступ Речі Посполитої. Ханенко, котрого 
вчинили запорозьким гетьманом, наближається до наших міст з 
частиною польського війська і молдаванами. що підняли бунт у 
Молдавській землі. Ханенко бунтує і наші міста проти мене. 
Махмет-паша, нурадин-солтан раніше були у нас, але через швидкий 
наступ на нас нічого не вдіяли, тільки своїй землі завдали шкоду. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 225.- Тогочасна копія) 

№ 7 

1673, червня 2 (травня 23). - Чигирин. - Лист Петра Дорошенка 
до силістрійського паші. 

Пише про військові справи. Князь Ромодановський з московського боку і 
задніпровський гетьман (І.Самойлович -Ю.М.) з’єдналися і їхні великі 
війська, які тільки є під їхнім регіментом, з’єднали і йдуть на нас. І так 
«змовившись, [людей] з своїх домів по виганяли [на війну], тільки малих 
дітей з жінками в домах (всіх інших на цю війну вигнали) мали залишити». 
Дай знати султанові, щоб було сказано хану, а той якого-небудь солтана з 
потужними татарськими військами якнайшвидше послав, щоб ми могли 
ворожім замислам перешкодити. Дай нам і від себе допомогу. 
Коли закінчував писання цього листа, прийшла відомість що князь 
Ромодановський із задніпровським гетьманом йдуть до Канева, а 
звідти мають до нас йти. 
(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 629) 
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№ 8 

1670, січня 2. - Лист короля Речі Посполитої Михайла 
Вишневецького до Петра Дорошенка. 

Сповіщає про білгородську орду. Закликає до вірності Речі Посполитій. 
Пише про комісію для заспокоєння Війська Запорозького. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 1.) 

№ 9 

1670, січня 2. - Лист короля Речі Посполитої Михайла 
Вишневецького до Петра Дорошенка. 

Закликає до боротьби з поганським замислами. Пише, що послав з 
листом до Криму, щоб орди, які залишаються під владою хана, 
утримались від наскоків на Річ Посполиту. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 1.) 

№ 10 

1670, січня 20. - Лист короля Речі Посполитої Михайла 
Вишневецького до Петра Дорошенка. 

Сповіщає, що він має око на неприятеля. Висловлює надію, що 
Дорошенко буде воювати з ворогом. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 2.) 

№ 11 

1669, липня 28. - Яворів.-Універсал  коронного гетьмана Яна Собеського. 

З універсалу паволоцького полковника видно, що козаки 
повертаються до старої приязні з татарами. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 194 зв.) 

Вістові листи й новини 
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№ 12 

1670, березня 11.- Кам’янець-Подільський. – Новина. 

Пишуть з Молдавії, що нібито козаки посла молдавського господаря 
Тродана, що з Мєчим був посланий з Ясс (бо чауш від турецького 
султана став у Яссах) мали стратити, але це ще непевне. Султан наказав 
брати у Молдавії по 500 коней, чого раніше не було. «Гоголя теж чомусь 
взято до Дорошенка в Чигирин, а що з ним буде діятися, почуємо». 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 194) 

№ 13 

1671, січня 2. - Варшава. - Новина. 

«Послів Дорошенка відправлено до нього 30 грудня, їх 
задовільнили, обдарували. До всіх полків надали друковану 
декларацію Острозької комісії, підписану королем. «Бог знає, чи це 
поможе завзятому Дорошенку, котрий вже піддався Порті». 

Зі Львова пишуть, що Дорошенко піддався Туреччині і своїми хитрощами 
привів туди й козаків, з котрими мав раду. Про це повідомив не тільки 
Тарасовський, сотник, котрий був на цій раді і є зичливим королю, але й 
білоцерківський комендант. Він писав до коронного маршалка про 
нестачу провіанту і слабку залогу, «сильну завзятість козаків та про їхню 
потугу», котрим не тільки орди, але й турки будуть помагати. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.--№ 1070.-Арк. 330 зв.) 

№ 14 

1671, лютого 27.- Львів. - Новина. 

Про майбутню турецьку війну з Кам’янця і звідусіль пишуть. Пан 
Висоцький з Адріанополя за згодою візира знову їде до короля, як і слуга 
пана Тетері, і сам пан Тетеря швидко за ним виїхав з Адріанополя до 
Молдавії. Тетеря наказав своєму слузі, щоб його від короля відправили до 
нього в Молдавію. Про повернення Шумлянського твердять безсумнівно, 
що Дорошенко його випустив і що він повертається до нас до Львова. 
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(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С.18) 

№ 15 

1671, лютого 28.- Варшава, королівський двір. - Новина. 

Біля Бару вбили посла Дорошенка і ще двох. Це вчинив молодий 
Кавецький. Пише комендант з Білої Церкви 30 січня, що в Україні 
вибирають добровольців на турка, платять по півзолотого людині і бидло. 
Дорошенко наказав випустити Шумлянського, львівського владику. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 346) 

№ 16 

1671, березня 6. - Львів. - Новина. 

Вбивство послів Дорошенка. Підозрюють молодого Кавецького, сина 
подільського судді, який прислав до гетьмана з вибаченнями. Польний 
гетьман писав до великого гетьмана і виклав свою думку: щоб 
мандатом Кавецький був викликаний на сейм і суворо покараний. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 20) 

№ 17 

1671, березня 20. - Львів. - Новина. 

Коронний гетьман дуже стурбований реляцією Шумлянського, який 
повернувся від Дорошенка і збирає військо. Орда з козаками у 
минулу неділю грасувала, набрали людей, попалили шляхетські 
двори й села, гумна. З цим награбованим орда пішла до Лабуня, а 
Гоголь з ясиром і татарським кошем пішов до Нової Синяви, де теж 
спробував щастя, але безуспішно, тому пішов далі. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 25) 

№ 18 

1671, березня 24. - Львів. - Новина. 
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Посилаю до гетьмана у Львів конфесату полонених татарина й 
козака, які були схоплені барським роз’їздом. З Кам’янця- 
Подільського знову обіцяють напад орди. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 41) 

№ 19 

1671, квітня 10. - Варшава. - Новина. 

Прийшов лист від козацьких полковників і від Дорошенка до 
короля. Там міститься скарга на вбивство послів. 

(ДА у Кракові .-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 41.) 

№ 20 

1671, квітня 17. - Львів. - Новина. 

Є відомість, що молодший брат Дорошенка став табором під 
Дунаївцями, маєтністю покійного пана Станішевського, київського 
воєводи, що в 5 милях від Кам’янця-Подільського. З ним є орда.  

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 34) 

№ 21 

1671, травня 17. - Меджибіж. - Новина. 

Кримська орда увійшла в Україну, вдарили під Брацлав та Ладижин, 
обійшовши Чигирин. Пішли повз Бар до Польщі козаки з 10 000 
білгородських татар, котрих очолює Карач-мурза. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 60) 

№ 22 

1671, травня 17. - Меджибіж. - Новина. 

Кримська орда з Ханенком увійшла в Україну, вдарили під Брацлав 
та Ладижин, обійшовши Чигирин. Але не знаю достатньо як велика 
їхня потуга і чи є з ними задніпровське військо. Як кажуть, 
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білгородська орда зібралась під Животовим, вийшли у четвер. 
Мабуть через це Дорошенко затримав у Чигирині мурз. Маю 
відомість, що деяких серденят з Чигирина обложили, особливо 
Семена з полком, яких обложили в Орлівцю. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 60-61) 

№ 23 

1671, травня 22. - Варшава. - Новина. 

З Дорошенком ведуться переговори. До орди вислали посла для 
переговорів щодо упоминків. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 57) 

№ 24 

1671, травня 29. - Львів. - Новина. 

Нема новин з України, тихо. Але в Поділлі по-старому неспокій від 
опришків, котрі з татарами волочаться. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 66) 

№ 25 

1671, червня 24. - Меджибіж. - Новина. 

З України з різних міст така відомість, що Дорошенко Григорія 
(Дорошенка -Ю.М.) прислав, щоб якась частина орди, котра стала біля 
Білої Церкви, прийшла до нього, а більша її частина пішла б на 
Полісся. Вони мають піти до Брацлава, а потім на животовські поля. 
Козаки не хочуть відпускати татар додому, погрожують, що коли 
свавільно підете, то вас будемо бити; ви брали ясир, а тепер, коли ляхи 
відступили (?), хочете втікати. Дорошенко послав по свіжу орду 
вислали, на всі умови погодився, аби лиш орда прийшла, котрій дуже 
незичливі козаки, які лають старшину й молодшого Дорошенка не 
хотіли пустити до Брацлава. Коло нас тривога в Шаргороді, Брацлаві, 
до Бару відступають (?), а інші втекли в Україну. Козацька рада мала 
бути в зелені свята, але перешкодив наступ нашого війська. 
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Дорошенко не хоче дозволити скликання ради, хіба щоб була в 
Чигирині й то не чорна, а старшинська. Дорошенко надіється на 
сердюків, котрі йому присягли, обіцяє кожному по 10 талярів, щоб 
тільки були ому вірні. Задніпря й Запорожжя не хочуть з ним 
брататись, хоча вони постійно посилають послів на Задніпря. Козаки 
хочуть з татарами увійти під Меджибіж, зібратися під Кальником й 
помстися (?) за Могилів. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 80) 

№ 26 

1671, червня 27. - Львів. - Новина. 

Сюди прибули посли від Ханенка, просять про військову допомогу. 
У Ханенка війська 8 000, на Запорожжі він залишив залогу у 12 000. 
Посли представили лист Дорошенка (при котрому 13 полків), 
писаний до Ханенка, у котрому вимагає, щоб Ханенко визнав його 
гетьманом. Прибули й слуги Пива з полоненими (8 татар й 4 козака), 
між якими й двох сотників Лукая (Łukaja) й Туляя(Tulaja). Ці 
очолювали 800 кіннотників, коли ходили в Полісся. З цієї битви 
небагато втекло, ясиру відбили кілька тисяч і кілька тисяч коней теж 
здобули. Батир-мурзу, котрий недавно розгромив наших під 
Браїловим, під час цього замішання порубали й бачили, як порубали 
інших трьох мурз. 

Дорошенко «знає про найменші речі, що діються у Варшаві. Тому 
треба стерегтися русі, яка тулиться при [королівському] дворі, бо то 
великі зрадники…». 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 75) 

№ 27 

1671, червня 29. - Львів. - Новина. 

Привели кілька поранених (козаків і татар). Був бій, в якому брали 
участь 300 татар і 200 козаків. 
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Йдеться про нового кримського хана, який у новому місяці має 
рушити на Україну. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 81) 

№ 28 

1671, червень. - Варшава (?). – Лист коронного підканцлера 
Анджея Ольшовського до Висоцького, посла в Туреччину. 

Мова йде про Дорошенка і його часті листи до короля. Він добився, 
що  буде створена комісія для переговорів щодо його претензій. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 410) 

№ 30 

1671, липня 10.- Львів. - Новина. 

Козаки й молдавани схвильовані руїною Могилева, є у великому 
страху. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С.84) 

 

№ 31 

1671, липня 14. - Новина з Молдавії. 

12 000 орди пройшло повз Оріхів і Кушині (?) в Україну до Дорошенка, 
а сам хан з великою потугою наступає, про що невдовзі почуємо більше. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 87) 

№ 32 

1671, липня 15.- Варшава. - Новина. 

Король прислав листи, які йому писав Дорошенко. Комісара, пана 
Рачковського, залишено у Дорошенка; останній хоче вести переговори 
з королем. Пан Пиво чинить напади на Україну. Дорошенко ставить 
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умови: 1)підтвердити його на гетьманстві 2) артилерія, яку захопив 
Пиво у Межигірському монастирі, має бути повернена 3) переговори 
мають відбутися в Білій Церкві. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 84) 

№ 33 

1671, липня 16. - Бар. - Лист Марціна Богуша до Яна Собеського, 
гетьмана великого коронного. 

Через дві години після написання листа до в. м. орда з козаками 
підступила. Їх немало. Кажуть, що 40 000 орди і все козацтво наступає. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 87) 

№ 34 

1671, липня 17. - Львів. - Новина. 

Кілька тисяч орди увійшло в Україну від нового хана (Селім-Гірея І 
– Ю.М.) на допомогу Дорошенку під Білу Церкву, де той стоїть 
табором із своїм гультяйством і чекає більшої татарської допомоги. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 86) 

№ 35 

1671, липня 17.- Жовква. - Новина. 

Дорошенко з військами рушив на комісію від Білої Церкви до Лабуні й 
Полонного, йде до нас трактом до Бару Григорій Дорошенко. У цих же 
листах повідомляють, що нібито Запорожжя мало погодитися з 
Дорошенком. Якби до цього, не дай Бог, дійшло, то була б тяжка 
кампанія для Речі Посполитої. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 86) 

№ 36 

1671, липня 19. - Варшава. - Новина. 
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Орда у Поділлі, в Поліссі, на Волині взяла ясиру 30 000 душ. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 71) 

№ 37 

1671, липня 21. - Бар. - Лист Марціна Богуша до Яна Собеського, 
гетьмана великого коронного. 

Шпики з Вінниці, Брацлава, Шаргороду, котрі сьогодні повернулися, 
кажуть, що іншої не принесли новини, тільки ту, що сьогодні або 
завтра треба сподіватися козаків з табором і орди. Послав у роз’їзд 
до Брацлава, але той у ту ж годину повернувся, не діставши «язика», 
бо орда перекрила шляхи. Але зустріли селянина з Білгороду, котрий 
звідти тікав до Бару. Він приніс відомість, що брацлавський сотник 
своїм козакам голосно сказав, що Бар обложено і наказав 
пильнувати, щоб не випустити звідти жодну людину, щоб не було 
відомостей. Кримська орда стала під Скалою і чекає аж та орда 
повернеться, котра ходила вгору. Дорошенко-молодший йде з тими 
полками і з табором до нас, а гетьман – у неділю став у Кальнику і 
хоче йти до Бару та Вінниці. Так каже шпигун, котрий був у 
Вінниці. Там козаки говорили про комісію, котрої нам треба. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 362) 

№ 38 

1671, липня 24. - Львів. - Новина. 

Татари й козаки стоять у Язлівці, непогано ярмаркували, коли 
набрали ясиру з шляхти й інших. Ледве в замку укрилися, а тим дощ 
перешкодив, бо падає вже два дні. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 91) 

№ 39 

1671, липня 26. -Львів.- Новина. 

Хан з Дорошенком. 10 000 яничарів з двома пашами йдуть до них з 
Молдавії. Великий коронний гетьман (Ян Собеський –Ю.М.) з 
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частиною війська йде під Кам’янець, а польний (Дмитро 
Вишневецький -Ю.М.)– під Тернопіль і Збараж. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 87) 

№ 40 

1671, липня 30. - Варшава. - Лист сандомирського воєводи до 
невідомого. 

Великополяки писали до короля. Татари з козаками брали, що 
хотіли, про що писали до волинського воєводи. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 362 зв.) 

№ 41 

1671, серпня 10. - Меджибіж.-Лист меджибізького коменданта 
Заблоцького до краківського намісника. 

«А немає іншої відомості, тільки та, що Дорошенко після ради 
стягнув козацькі полки під Білу Церкву і мав здобувати замок. Там 
же з ним є і орда. Іншої немає орди, тільки та, що під військо ходила, 
але й тої стало менше, бо її частина пішла з ясиром. Знати про його 
задуми важко, бо дістати певних відомостей важко. Була тут 
відомість, що хоче йти під Збараж. Сам Дорошенко мав йти до 
Кам’янця, але немає підтвердження цьому. Щогодини сподіваюсь 
вісті. Якщо з цією потугою, яку має, тоді ще нічого, але орди 
випускає, особливо на Волинь. Дорошенко з його теперішніми 
силами не страшний нашому війську. Обіцяють прихід кримської 
орди, але її ще не має. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 360 зв.) 

№ 42 

1671, серпня 13. - Табір коронних військ під Збаражем.-Лист 
невідомого до невідомого. 
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Частина війська стоїть під Збаражем, а друга його частина з 
коронним маршалком (Яном Собеським –Ю.М.) під Кам’янцем - 
Подільським. Там багато їх мостей панів полковників. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 360) 

№ 43 

1671, липня 31. - Львів. - Новина. 

29 липня розбили татарський загін чисельністю в10 000. Решту 
збирають селяни в лісах та болотах і щоденно приводять їх, а 28-го 
привели й сотника, взятого під Шаргородом, котрий сказав, що 
Дорошенко перетягнув Ханенка на свій бік. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 93) 

№ 44 

1671, серпня 7. - Варшава. - Новина. 

Московський посол сказав про Дорошенка, що той піддався цареві, 
але цар це не сприйняв. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 93) 

 

№ 45 

1671, серпня 18. - Новина. 

Прийшли листи від Ханенка, в яких просить, щоб польські війська 
увійшли в Україну, а він з калмиками вдарить на Крим. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 103) 

№ 46 

1671, серпня 21. - Львів. - Новина. 
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З Бару повідомляють, що Дорошенко з білгородською ордою пішов 
під Білу Церкву, де має бути й нурадин-солтан. Григорій Дорошенко з 
частиною козаків і татар стоїть у 10 милях за Баром. Посол Ханенка 
заявив у Яна Собеського, що коли орда піде на Польщу, то він із своїм 
військом вдарить на Крим. Він має 15 00 козаків і 4 000 калмиків. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 101) 

№ 47 

1671, серпня 28. - Львів. - Новина. 

З Бару 23-го числа прийшла відомість від великого гетьмана (Яна 
Собеського - Ю.М.), що йдуть під Брацлав, де знаходиться Григорій 
Дорошенко з певною кількістю козаків і кількома тисячами орди. До 
Кам’янця пишуть з Молдавії 24-го числа, що свіжа орда силою у 
12 000 переправилась до Дорошенка. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 105) 

№ 48 

1671, серпня 10. - Меджибіж.-Лист меджибізького коменданта 
Заблоцького до краківського намісника. 

«А немає іншої відомості, тільки та, що Дорошенко після ради 
стягнув козацькі полки під Білу Церкву і мав здобувати замок. Там 
же з ним є і орда. Іншої немає орди, тільки та, що під військо ходила, 
але й тої стало менше, бо її частина пішла з ясиром. Знати про його 
задуми важко, бо дістати певних відомостей важко. Була тут 
відомість, що хоче йти під Збараж. Сам Дорошенко мав йти до 
Кам’янця, але немає підтвердження цьому. Щогодини сподіваюсь 
вісті. Якщо з цією потугою, яку має, тоді ще нічого, але орди 
випускає, особливо на Волинь. Дорошенко з його теперішніми 
силами не страшний нашому війську. Обіцяють прихід кримської 
орди, але її ще не має. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 360 зв.) 

№ 49 
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1671 р. – Розташування польського війська у різних фортецях. 

Львів - полк Ст. Парцовського. Їм дано наказ стати у Вінниці. 

Золочів – полк Лончинського . Наказано йти під Бар. 

Кам’янець- Подільський. Полк дубенського підкоморія (…)* 

Меджибіж – Полк Лонцького, генерал-квартирмейстера іноземного 
війська. 

Бар - полк Ст. Липинського, також пан львівський ловчий 
Стшалковський і пан перновський ловчий Друшкевич із своїми 
хоругвами. 

Брацлав – пан київський воєвода із своїми військами. 

Хребтіїв «між Кам’янцем і Могилевом, столиця всіх опришків, де 
тепер заснована нова фортеця» - хоругв подільського генерала, пана 
подільського підкоморія, краківського (в іншому списку – 
перемиського -Ю.М.) підстолія пана Вояківського, драгунів з полку 
п. (…)*, пана Мотовидла з козацьким полком, комендант – п. 
Лозинський (в іншому списку – Володовський - Ю.М.), перемиський 
стольник. 

Могилів – хоругви волинського воєводи, плоцького воєводи, 
жидачевського старости, люблінського (?) старости Богуша; 
комендант над ними львівський писар Ржевуський, а над 
регіментами – старогардський староста. (Регіменти  литовського під 
канцлера і старогардського старости). 

Стіна – хоругви Прусиновського; надвірного маршалка; 
винницького старости; шьремського старости; частина 
регіменту Київського воєводства;частина регіменту Бокума, 
литовського чашника. Комендант – Прусиновський. 

Біла Церква - регіменти князя Костянтина; оберста Лебля, частина 
Київського воєводства і холмського підстолія Морштина. Під Білу 
Церкву пішов п. Засько з тими хоругвами, тобто самого князя 
Острозького; п. конюшого; радомського ловчого Жуковського; 
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Зазимського (?); Черкаса; Кшецінського. Туди посланий пан Пиво і 
частина Бокона, чашника литовського. 

Димер - п. Пиво 

Ладижин – Військо Запорозьке і пан Кобеляцький, хоругв 
надвірного хорунжого Руського воєводства; хорунжого пана судді.  

Рашків – послано частину запорозьких людей, будуть і війська пана 
Рущиця. 

під Кальником - із коронним стражником пішло 8 хоругв (київського 
воєводи; п. саноцького; п. галицького; молдавська п. стражника) 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 385 зв.-386. Другий список цього 
документу зберігається у ДА у Кракові.-Ф. «Зібрання Піночі». -№ 
372.-С. 167-168) 

№ 50 

1671, вересня 8. - Львів. - Новина. 

Наш табір під Баром . Кажуть, що в Україні до Дорошенка прийшла 
орда у немалій потузі. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 128) 

 

№ 51 

1671, вересня 15.- Під Баром. - Новина. 

1) Після минулої пошти Дорошенко писав до маршалка, де говорить, що 
не думав що при спільних переговорах щодо заспокоєння України, той 
вдереться з військом в Україну. 2) Непевність панської милості чинить 
про нас таке розуміння в Речі Посполитій, що ми мусимо шукати 
протекції іноземних правителів. 3) Однак ми не полишаємо переговорів. 

Пішовши під Брацлав, ми взяли кілька добрих «язиків» і бл. 500 бидла. 
«Григорій (Дорошенко -Ю.М.) звідти поїхав до Рашкова і Домну, котра 
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була за Тимошком, має взяти за себе або швидше вона його. Її сват 
молдаванин, котрий у той час, коли ми громили татар, хотів з поляками 
до Рашкова пробратися. Наші, женучись за татарами, рубали їх і його 
порубали, котрий лежав, вже вважай помираючи. Але п. руський 
воєвода, думаючи, що це наш товариш, наказав його доглянути». Писав 
п. Жуковський, покоєвий писар белзького воєводи, що з-під Брацлава 
рушило назад польське військо з іншими, котрі в Ладижині 
затримались. Перед Брацлавом козаками було порубано товариство п. 
майора Млековського і п. Камінського. Наші привели «язиків» з-під 
Збаража, вони сказали, що Дорошенко під Уманню і там набрав більше 
військо, пішов до наших під Кальник і Вінницю. Наші вчора раптово 
взяли Вінницю, втративши двох вояків, але нарубали козаків. Козаки 
укрилися в костьолі (було їх там кількасот), боронились нашим. Їх 
виявив п. Стшалковський. Молдавани і валахи стягуються під Могилев, 
чекають допомоги від орди. Наші туди пішли. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 157) 

№ 52 

1671, вересня 18. - Меджибіж.-Лист невідомого до невідомого. 

Вінниця вирубана з тією старшиною, що була у костелі, паном 
кавалером і 200 піхотинців. Три хоругви з Сватковським, 
Прусиновським і Мончинським ходили під Могилев, але не могли 
схилити до капітуляції. Пан гетьман обіцяв їм підмогу. Від Ханенка 
було два козаки, даючи знати, що пішов з 4 000 піхотинців і 4 000 
кінних на Білгород і вже переправився через Буг на Піщаному броді. 
Вертаючись з Білгороду, він мав з’єднатися з нашим військом і т ому й 
прислав козаків, щоб усталити місце й час зустрічі з паном гетьманом 
(коронним). Гетьман посилав до Ханенка Скшетуського щодо зустрічі 
на зручному місці. Як тільки Скшетуський повернеться, зразу ж п. 
гетьман вирушить. А він уже мав би повернутися. Коронні хоругви 
були послані від Уладівки й Хмільника, щоб схилити ці міста до 
піддання. Ці покорилися п. гетьману і тому наказ відмінили. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 133) 
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№ 53 

1671, вересня 25. - Львів. - Новина. 

Про ту старшину, котра боронилась у костелі у Вінниці, писав пан 
хорунжий коронний (Миколай Сенявський -Ю.М.) з Меджибіжа, що 
вони вже піддалися. Ханенко має 8 000 і наближується до нашого 
війська. Підтвердження цього чекаємо з самого табору, бо шляхи, 
котрими мав йти Ханенко, перекриті. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 134) 

№ 54 

1671, жовтня 8. - Львів. - Новина. 

Ханенко стривожив Білгород, Тягиню і Дорошенка, пробираючись 
до нашого війська і вже був від нас у 8 милях. Твердять, що він 
наробив у Білгороді великої шкоди, а один паша був забитий. 
Ханенку король дає булаву, комошину й бунчук. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 155) 

№ 55 

1671, жовтня 9. - Львів. - Новина. 

Низовим козакам сенатська рада має послати 1 000 поставів сукна, але це 
видно буде після сейму. Дорошенка з гетьманства скинули як зрадника. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 156) 

№ 56 

1671, жовтня 30.- Львів. - Новина. 

Наші прийняли універсал Дорошенка, послали до короля. Я посилаю 
його окремою копією. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 175) 
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№ 57 

1672, листопада 22.- Львів.-Новини з пошти. 

Йдеться про прибуття турецького посла, аудієнція була йому 
призначена на 22 число. Про Україну говорить «як про власну землю 
турецького султана» і хоче, щоб польське військо відчепилось від 
неї. В Україні зараз, слава Богу, тихо. Пан Жальський повертається 
від Ханенка Йде з ним і посол Ханенка до короля. Нібито має 
виходити свіжа орда, проти якої Сірко пішов у поле. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 386 зв.) 

№ 58 

1672, січня 31. - Меджибіж.-Новина. 

Пише меджибізький підстароста, що Дорошенко в Чигирині, 
турецький паша – в Корсуні (цей має при собі 10 000 татар). 
Меджибіжці бояться їх нападу. Пан Пиво під час роз’їзду був 
поранений з вогнепальної зброї якимсь козацьким полковником, 
однак вже одужав. Він з’єднався з паном Лонцьким й напав на 
містечко Василівку, що у 5 милях від Києва. Там багатьох порубали 
й набрали здобичі. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-Арк.217) 

№ 58 

1672, квітня 23.-Лист немирівського підстарости до 
меджибізького коменданта. 

Умань піддалася королю, спершу маючи міжусобну битву у понеділок 
від обіду аж до ночі. Спершу було забито Суличича (Sulicina), свого 
наказного гетьмана, одних сердюків побили, інших роззброїли. Також 
схопили Жеребила, найбільшого конфідента Дорошенка, котрий під час 
цього бунту втік за місто; його потім вночі шукали з вогнем і знайшли. 
Те саме вчинили Корсунь, Канів, Черкаси, які піддалися під протекцію 
їх мостей панів вождів, як пана реґіментаря, так і запорозького гетьмана 
(Ханенка -Ю.М.). Цього Жеребила уманці мають відвезти до короля. 
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Ханенко рушив до Умані. На Задніпрю таким же чином вчинив весь 
народ. До них відізвався Солонина (Słoninka), обложив у Батурині 
Многогрішного, про якого непевні вісті, однак є чутка, що нібито вже 
не живе через Сірка. Сірка в Дикі поля за кримською ордою для того 
пішов, щоб привести калмиків на допомогу. Запорожці думають 
напасти на Крим, але досі цього не сталося. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 481) 

№ 59 

1672, червня 25. - Меджибіж.-Лист меджибізького коменданта 
Флоріана Заблоцького до підляського каштеляна. 

Відомості з Меджибіжа. 40 000 білгородської орди стали на 
Плоському коло Вінниці. Напавши під Брацлавом, забрали масу 
людей та бидла, повернулися. «Обіцяють швидко, дай Боже, щоб не 
на днях, Чорним шляхом напасти на Польщу». В Польщі вже 
знайшлась немала ватага орди, бо вже шлях (…)* цими днями мають 
рушити з Плоського Чорним шляхом до Польщі. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 508. Другий список  зберігається в ДА у 
Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-Арк.228) 

№ 60 

1672, червня 25. - Меджибіж.-Лист меджибізького коменданта 
Флоріана Заблоцького до підляського каштеляна Станіслава 
Кароля Журецького 

Відомості з Меджибіжа. 40 000 білгородської орди стали на 
Плоському коло Вінниці. Напавши під Брацлавом, забрали масу 
людей та бидла, повернулися. «Обіцяють швидко, дай Боже, щоб не 
на днях, Чорним шляхом напасти на Польщу». В Польщі вже 
знайшлась немала ватага орди, бо вже шлях (…)* цими днями мають 
рушити з Плоського Чорним шляхом до Польщі. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 508) 

№ 61 
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1672, червня 25. - Меджибіж.-Лист невідомого до невідомого. 

Прийшла відомість з Бару від 23-го числа про прихід орди в Україну, котра 
20-го числа йшла на Вінницю, Нізанівці (Nizanowce) й ближче до Брацлава. 
Вийшло кілька тисяч під Немирів. Після того як вони пішли геть, наші залоги 
звідти вийшли, бо почули про немалу потугу війська як кримського, так і 
турецького, і боячись, що не можуть витримати велику потугу ворога. Тим 
більше, що міщани від них тієї ж ночі повтікали до лісів. Взявши відомість 
про цю орду, реґімент мав раду, на котрій вирішили, щоб польське військо 
залишалось на квартирах, сам регімент залишається в Брацлаві, з полком 
князя Острозького, а п. Прусиновський – в Ладижині з королівським полком. 
Про московське військо відомість, що воно стоїть над Дніпром, а Сірко – в 
Могилеві, пильно спостерігають за Чигирином. Тільки т того чекають, щоб 
орда оголосила, щоб більше підійшло. Після її приходу Дорошенко вийде з 
Чигирина, котрий теж сподівається на прихід більшої орди Білгородська 
ордена з турками, також нурадин-солтан, прийшов. Пан підляський певно 
пішов над Дністер із військом, а при Ханенку лишили кілька хоругв. Ханенко 
посилає до короля, просячи про допомогу. Відомість з Ясс, що війна 
безперечно починається, бо турки стягують війська. Кажуть, що за вісім днів 
мають стати (в Україні), тільки чекають польського посла п. Бентковського. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 507 зв. Інший список знаходиться в ДА 
у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 363.-С. 228) 

№ 62 

1672, червня 26. - Летичів. - Лист летичівського намісника 
Анджея Кондрацького до невідомого. 

В суботу у нас була велика тривога, бо в четвер та п’ятницю 
прийшло 3 000 орди, а 2 000 яничарів до Кальника. Дуже велика 
тривога стала в Україні. Наше військо рушивши з поля до табору, 
мусило відступити і укритися в містах при деяких фортецях. Треба 
щоденно бути пильними, виглядаючи орду, не набридати людям по 
селах, а шляхті у домах. Це певно, що орда з’єдналася з 
Дорошенком. Не тільки орда, але й турки на цьому боці Дунаю, Їх 
треба щоденно сподіватися, особливо орди, котра розділилася на три 
частини; цими днями вона випустить загони. 
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(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 508-508 зв.) 

№ 63 

1672, червня 29. - Меджибіж.-Лист меджибізького коменданта 
Станіслава Заблоцького до невідомого. 

Недавно нам принесли свіжі відомості з України. Певно, що 
Дорошенко став табором коло Умані, маючи при собі 100 000 орди з 
двома пашами. Посилаю шпигунів. Що нового принесуть, повідомлю. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 508 зв.) 

№ 64 

1672, червень. - Лист підляського каштеляна Станіслава Кароля 
Журецького до невідомого. 

«Це теж повідомляю в. м., м. м. пану, що маю від мого брата п. подільсь-
кого хорунжого», коменданта Кам’янця, що значний турецький шпигун 
був присланий від турецького візира нібито як в’язня «у французькому 
одязі. Потім, коли його виказала мова, бо по-польскі не вмів, на допиті в 
усьому признався, що Кам’янця осману прирік. Він чоловік 
бургундської нації, на Кандії (Криті -Ю.М.) чимало довів і водолазом у 
море входив і коли бачив мілке море, тоді там сам вкинувши у воду 
скриню і ровами заложивши, землю насипав, цього укріплення не могли 
кандійці мінами висадити». Каже, що візир з усіма силами виходить до 
Кам’янця, як раніш під Кандію. Він був відісланий до короля в кайданах, 
думаю, що більше викаже секретів. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 508) 

№ 65 

1672, липня 4. - Меджибіж.-Лист невідомого до невідомого. 

Дорошенко з невеликими силами спустошує Умань. Козаки з міста не 
помагає йому, тільки так для чуток було трохи з полків. Уманці завдали 
шкоду гультяйству Дорошенку. Кажуть запевне, що під час вилазки було 
вбито пашу. Дорошенко штурмом взяв і віддав орді містечка, також 
хутори, з котрими уманці укрилися (в Умані), особливо один хутір, у 
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котрому було взято 2000. Наше військо ходило до Молдавіі, пригнали 
звідти багато бидла і овець. Відомість певна прийшла, що Дорошенко 
відступив від Умані том, що Сірко з 40 000 московитів і з задніпрськими 
козаками переправляється коло Кременчука. З Умані пішли роз’їзди та 
Дурак від Ханенка. Торговицький полк знову перейшов до Ханенка, 
перебивши турок, котрі були на залозі. Дорошенко звернувся до Лисянки. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 363.-С. 229) 

№ 66 

1673, червня 30. - Варшава. - Новина. 

Наводиться реляція львівського владики Шумлянського про те, що 
Дорошенко вчинив в Україні. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-№ 1070.-Арк. 628 зв.) 

№ 67 

1673, серпня 11. - Варшава. - Новина. 

Сповіщається про московського посла. До Крим в похід послано Сірка й калмиків. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 366) 

№ 68 

1673, серпня 11. - Львів. - Новина. 

Дорошенко з козаками, валахами й молдаванами може піти на Львів. 

(ДА у Кракові. - Ф. «Зібрання Піночі». -№ 372.-С. 368) 

№ 69 

1674, лютого 16. - Меджибіж. – Лист  шляхтича Моджевського до 
невідомого. 

Одна духовна особа повернулася 12-го з Могилева до Меджибіжа. 
Сказала, що татари й чемериси залишаються в Барі, закликають 
5 000 орди до Бару. Ромодановський з великою потугою йде під 
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Чигирин до Великодня, а Дорошенко спалив коло Чигирина село й 
солому на 6 миль довкола. Другий посланець, котрий виїхав з Гадяча 
26 січня, а в Меджибіж прибув 13 лютого, сказав що бачив 
московське військо, яке переправлялося через Дніпро. Це військо 
йде: 1) на Канів, 2) на Чигирин, 3) на Черкаси. Ромодановський 
розіслав по фортецям (Канева, Черкас та ін.), щоб йому піддавались, 
але ті міста вирішили боронитися. При від’їзді цієї людини з 
переправи був із своїми козаками вже на цьому боці Дніпра, а за ним 
наступала москва. Військо Дорошенка не хотіло збиратися, 
незважаючи на його письмовий наказ. Він мусив сам до них 
приїхати і так під Могилів зібрались Кальницький, Уманський, 
Корсунський та інші полки. По містах мало хто лишився. Орда між 
ними стала. Якщо з’єднаються з ордою, то підуть на московитів,а 
якщо ні – то укриються в містах. Козаки, котрі передалися від 
Ханенка до москви, ночували до цих часів коло Гадяча і Лубен, мали 
хлібі квартири. Тепер з ними пішов до Криму Сірко. Ханенко взяв 
Брусилів й вирубав козаків з Димера, які йшли до Канева до 
московського війська. Козаки Дорошенка під Мотовилівкою 
зустрілися з сімома московськими воєводами і завдали їм великої 
шкоди. 

(БПАН.-ВР.-№ 1070.-Арк. 677 зв.) 

№ 70 

1674, після 13 березня. - Меджибіж. – Новина. 

5 березня орда (5 000) підійшла до Бару і важко було їй боронитися, 
тому хоругв відступила до замку. Було вбито кількох татар. Того ж 
дня орда напала на три шляхи, але не застала селян, хіба що тих , що 
були вперті і не слухали пересторог. Ми не змогли взяти „язика”. 
Орда ж повернулась до Бару. 

13 березня бл. 4 000 татар рано й раптово напали на Більчу (Bilczą), 
де зупинилось три хоругви. Татари заподіяли велику шкоду, з 
хоругви новодвірського старостии вбили п’ятьох з товариства, а з 
хоругви Даниловича, червоноградського старости, одного товариша 
взято в полон; хоругви Галензовського вчинили найбільшу шкоду, 
бо ця хоругва стала за двома переправами і ніяк не могла прорватися 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 170

до замку. Взяли у полон ординці вісьмох з товариства (Хиневича, 
Яковського. Бобовського, Єзерського, пана Божиховського, 
Стрілецького, Гакельського, Петровського), а Борковського 
поранили, Сарнецького зарубали. Поштової челяді з кіньми взято в 
полон 29, а ті, яким вдалося вхопити коня, повтікали. А орда як 
лужну челядь, так і коней, запрягши в їхні вози і наклавши на вози 
речей, захопили все, навіть бидло. 

(БПАН у Кракові. – ВР.-№ 1070.- Арк. 678) 

№ 71 

1674, березня 20. - Меджибіж. – Новина. 

«Отець ігумен, котрий спеціально їздив по Україні, був у Ставищах у 
сотника 2 березня». При ньому до цього сотника прийшли листи від 
Лизогуба з Богуслава: чи хоче він піддатися московському цареві. Він 
тут же вчинив раду, а сам поїхав до Лизогуба, щоб віддати присягу. 
Він від’їхав і попрощався з ігуменом. А коли ігумен ще був у дорозі 
його наздогнав купці і с казали йому, що московити вже увійшли до 
Ставищ. Коли приїхав до Кальчика, то застав там Ребрика (Rebryka), 
кальницького полковника, котрий з бою з московитами з-під Лисянки 
прибіг; цей бій був у суботу, а він у неділю пополудні став у Кальчику. 
Його хорунжий з кількома прибіг з цього бою до Кальчика. отець 
ігумен його бачив і довідався від нього, що Григорій Дорошенко, 
будучи наказним гетьманом і маючи при собі серденят з Чигирина, 
добірних липків та компанійців, стояв на тому місці і давав відсіч 
московитам біля Корсуня й Лисянки. Він надіявся й на татарську 
допомогу, однак прийшло тільки кількасот кінних з Іскрицьким. 
Андрія Дорошенка, при котрому були Уманський, Паволоцький, 
Брацлавський, Кальницький і Могилівський полки, (після виступу 
московитів з Канева) він хотів привабити з Корсуня. Тоді Лизогуб 
писав до Петра Дорошенка, щоб схилився до московського царя, 
потужного монарха. Дорошенко дав таку відповідь, що вже має 
протекцію непереможного турецького султана. Тоді зразу 
30 000 московитів роз’їздом підступило й два козацьких полки. 
Дорошенко вийшов проти них з Лисянки, маючи немало людей, 
з’єднався з липками, сподіваючись цими людьми налякати 
противника. Коли московити й козаки прийшли, то стали переважати 
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військо Дорошенка і перемогли його. Одних взяли в полон, другі – 
піддалися, деякі втекли. Місцеві (меджибізькі) міщани їздили до 
братів своїх до Умані. Казали, що коли в Лисянці татар обложили і 
вони були змушені відступити до міста, то міщани повстали. Григорія 
Дорошенка заховали, показували його одяг і шапку, та Лизогуб взяв їх 
під варту й до Ромодановського в Богуслав відіслав. Також 
паволоцький сотник примчав до Бузівки, то тамтешніми міщанами був 
зв’язаний і відісланий до московитів. Мій вісник, якого я спеціально 
посилав на Україну, повернувся; сказав, що Кальник і Немирів схильні 
до московитів. Любченко (Łobczenko) до Крем’янки (Krzemienki), свого 
села, приїхав. Московитами не тривожився, кальницький полковник 
буде боронитися, послав сотника Варяницю (Waranicę) до Богуслава з 
Немирова Про Андрія Дорошенка кажуть, що вийшов на роз’їзд з 
Корсуня. Далі мова йде про Ханенка. 

(БПАН у Кракові. – ВР.-№ 1070.- Арк. 678) 

 
 
 
 

Роман Желєзко (Ніжин) 
 

Ніжинський козацький полк у політичних планах  
Петра Дорошенка впродовж 1667-1677 років 

 
Сучасні студії вивчення козацької епохи в історії України 

приділяють вагому увагу проблематиці боротьби українських 
державних і військових діячів ІІ пол. XVII ст. за територіальну 
цілісність Гетьманщини. Актуальною є теза дослідників про намагання 
українських гетьманів, починаючи з Богдана Хмельницького (1648-
1657), об’єднати в кордонах Гетьманщини всі етнічні українські землі, 
що йшло врозріз з тогочасними геополітичними планами сусідніх 
Україні держав: Речі Посполитої, Московського царства, Османської 
імперії та її васала Кримського ханства. Сумнозвісна Чорна рада червня 
1663 р. неподалік Ніжина й Андрусівська угода 1667 р. поставили 
своєрідних хрест на планах українських державних діячів взяти під свій 
контроль всі етнічні українські землі, ласі плани щодо яких мали 
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Варшава, Москва, Стамбул та Бахчисарай. Гетьмани були змушені 
зосередити всі свої зусилля на боротьбу за єдність хоча б тих земель, що 
були у складі держави Б. Хмельницького, адже з 1663 р. на українських 
землях постало вже два гетьманати: лівобережний на чолі з обраним за 
підсумками Чорної ради в Ніжині гетьманом Іваном Брюховецьким, 
який орієнтувався на Москву, та правобережний, що був васалом 
польського короля. 

Особливе місце серед гетьманів, що прагнули зберегти цілісність 
та єдність земель Гетьманщини, посідає постать правобережного 
гетьмана Петра Дорошенка (1665-1676), державотворчий доробок 
якого став найуспішнішим з усіх наступників Б. Хмельницького в 
епоху Руїни. Важливою складовою державної політики гетьмана 
П. Дорошенка було намагання об’єднати розколоту по Дніпру 
Україну. З цією метою гетьман шукав прихильників серед козацької 
старшини як на пропольській Правобережній так і на 
промосковській Лівобережній Гетьманщині. 

Важливе місце у політичних планах гетьмана П. Дорошенка 
посідав Ніжинський козацький полк – столичний полк (з 1669 р.) 
Лівобережного гетьманату й найбільша військова одиниця на 
Лівобережжі. Так, у 1667 р. Ніжинський козацький полк складався з 
20 сотень1. Виходячи з цього перед П. Дорошенком поставало 
доцільним завдання здобуття контролю і впливу на ніжинську 
козацьку старшину і подальше її використання в боротьбі за 
об’єднання розколотої Гетьманщини.  

На момент обрання П. Дорошенка гетьманом Правобережної 
України у 1665 р. ніжинським полковником був Матвій Микитович 
Гвинтівка (1663-1667)2 – соратник і прибічник гетьмана 
І. Брюховецького. Перебування даної особи на посаді ніжинського 
полковника не сприяло реалізації планів П. Дорошенка, що 
спонукало останнього вичікувати необхідних моменту та обставин.  

Такими обставинами стала українсько-московська війна 1667-
1668 років, причинами якої стали тяжкий економічно-податковий 
                                           
1 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Материалы для истории заселения, 
землевладения и управления / А. Лазаревский. – Т. ІІ. Полк Нежинский. – К., 1893. – 521 с. – 
С. 50. 
2 Желєзко Р. А. Військово-політична діяльність ніжинського полковника Матвія Гвинтівки: 
зрада чи захист державних і національних інтересів Гетьманщини? / Р.А. Желєзко // 
Література і культура Полісся. – Вип. 73. Серія «Історичні науки». – № 1 / відп. ред. і 
упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 19-28. 
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тиск на українське населення та невдоволення козацтва і селянства 
промосковською політикою гетьмана І. Брюховецького. У кінці 
1667 р. більшість міст Лівобережжя були охоплені антимосковським 
повстанням. Одним з центрів зосередження невдоволених стало 
м. Ніжин. Зважаючи на стрімке збільшення територій,  охоплених 
антимосковськими виступами, ніжинський полковник М. Гвинтівка 
приймає рішення виступити проти лівобережного гетьмана 
І. Брюховецького, розуміючи необхідність обрання нового керманича 
лівобережного гетьманату. Потенційною кандидатурою на 
лівобережне гетьманство, а заразом з тим і можливістю об’єднати 
розколоту по Дніпру Україну, була кандидатура правобережного 
гетьмана П. Дорошенка. Як наслідок, саме українсько-московська 
війна й ідея єдності України змусила об’єднатися двох раніше 
ворогуючих державних діячів. Початком співпраці між 
П. Дорошенком і М. Гвинтівкою, згідно «Актів ЮЗР», є кінець 
1667 р.1 Варто припустити, що в цей час ніжинський полковник 
М. Гвинтівка присягнув на вірність гетьману П. Дорошенку, 
обіцяючи йому підтримку ніжинських козаків. 

Втрачаючи владу й підтримку козацької старшини, лівобережний 
гетьман І. Брюховецький вдався до рішучих каральних акцій, 
змушуючи своїх колишніх соратників по Чорній раді 1663 р. руками 
лівобережного козацтва придушувати антимосковські збройні виступи. 
Так, відповідний гетьманський наказ надійшов до ніжинського 
полковника М. Гвинтівки, який навідріз відмовився вбивати власне 
населення, мотивуючи це тим, що «ніхто і ніде свій зі своїм не воює»2. 
Колишній прибічник «кошового гетьмана» на Чорній раді 1663 р. 
звернувся до І. Брюховецького з закликом скласти свою владу на 
користь правобережного гетьмана П. Дорошенка. У відповідь, 
І. Брюховецький позбавив М. Гвинтівку ніжинського полковництва, 
звинувативши його в невірній службі. Новим ніжинським полковником 
було призначено Артема Мартиновича3. 

Маючи у своєму розпорядженні артилерію і три полкові сотні, 
полковник А. Мартинович дав наказ решті сотникам прибути зі 

                                           
1 Акты относящиеся к истории Южной и Западной Руси (далі – АЮЗР). – Т.VI . – СПб.: В 
типографии Эдуарда Праца, 1869. – IV + 280 с. – С. 162. 
2 Там само. 
3 Кривошея В. В. Українська козацька старшина. Частина 1. Урядники гетьманської 
адміністрації: реєстр / В. В. Кривошея. – К., 1997. – 104 с. – С. 48. 
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своїми козаками до полкового центру. Показово, що ніжинські козаки 
не мали проблем зі зброєю, адже тогочасне м. Ніжин було відоме як 
один з центрів виробництва пороху і селітри, лиття гармат, 
виготовлення та ремонту козацьких шабель. За даними І. 
Крип’якевича, у матеріалах про Ніжин 1666 р. згадується 
ковальський цех, у якому працювало 25 майстрів різних 
спеціальностей: ковалі, пушкарі, шабельники1. 

Зібравши достатню кількість козаків Ніжинського полку в Новому 
місті та передмістях, у кінці січня 1668 р. А. Мартинович розпочав 
штурм ніжинського замку, де засіли московські стрільці на чолі з 
воєводою Іваном Ржевським. Проте, всі спроби ніжинців вибити 
московитів з полкового міста закінчилися невдачею. Розпочалася 
тривала затяжна облога. За свідченнями конюха Лазаря Барановича – 
Якова Хапчинського від 8 березня 1668 р., – у ході боїв під Ніжином 
загинуло 2,5 тис. козаків2. Правобережний гетьман П. Дорошенко, 
розуміючи не контрольованість І. Брюховецьким подій в Україні, 
розпочав таємне листування з ніжинським полковником 
А. Мартиновичем, який згодом визнав владу останнього. 

Переходу А. Мартиновича на бік П. Дорошенка сприяли ряд 
факторів, зокрема військові невдачі по захопленню ніжинського замку, 
та відчутна промосковська позиція частини ніжинської старшини та 
міщанства. Останнє регулярно допомагало обложеним московським 
стрільцям харчами, підтримуючи ледь жевріючі сили ворога. 

У червні 1668 р. гетьман П. Дорошенко розпочинає військовий 
похід на Лівобережну Україну з метою використати розруху і 
фактичне безвладдя для поширення своєї влади на Лівобережжі. Вже 
під час походу гетьман повідомляв лівобережцям, що прийшов щоб 
допомогти місцевому козацтву вибити московські війська. На 
початку липня 1668 р. дорошенківські війська були вже на 
Лівобережжі. З наближенням П. Дорошенка, ніжинський полковник 
А. Мартинович залишає своїх козаків у Ніжині і вирушає до табору 
правобережного гетьмана. Саме в цей час відбувається зустріч 
гетьманів П. Дорошенка й І. Брюховецького на Сербиному полі, що 
закінчується вбивством останнього розлюченими козаками. Спільна 
рада правобережного і лівобережного козацтва, за участі 

                                           
1 Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. / І.Крип’якевич – К.: АН УРСР, 1954. – 535 с. – С. 301. 
2 АЮЗР. – Т.VI. – С. 47. 
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ніжинського полковника А. Мартиновича, обирає П. Дорошенка 
гетьманом обох берегів Дніпра1. 

Остання подія кардинально вплинула на подальшу долю 
ніжинської козацької старшини та простих мешканців полкового міста. 
Відбулася зміна ніжинського полковника. А. Мартинович поступився 
посадою на користь кума П. Дорошенка – колишнього харківського 
полковника (1668) та запорізького кошового отамана Івана Сірка2. 
Віддав А. Мартинович посаду з власної волі на користь спільної ідеї 
єдності України? Чи зазнав тиску з боку гетьмана П. Дорошенка? Через 
брак документів встановити неможливо. Однак, на нашу думку, більш 
вірогідним є другий варіант. А. Мартинович не був корінним 
ніжинським козаком, а походив із запорізької черні, яка прийшла до 
влади після подій Чорної ради червня 1663 року. Тому він не мав 
підтримки місцевих козаків, які вважали його «чужим». Більше того, 
невдача зі штурмом і облогою московських стрільців у ніжинському 
замку, які у липні 1668 р. все ще тримали оборону, не характеризували 
ніжинського полковника як талановитого військового. Чого не можна 
сказати про гетьманового кума І. Сірка. Вочевидь, гетьман П. 
Дорошенко знайшов потрібні слова й змусив А. Мартиновича покласти 
полковницький пернач на стіл. 

Так чи інакше, але у липні 1668 р., Іван Сірко був призначений 
ніжинським полковником, на чому наголошують сучасні дослідники 
В. Кривошея, Ю. Мицик та І. Коляда3. Дане призначення 
забезпечувало, у разі прийняття ніжинськими козаками колишнього 
кошового як «свого» полковника, військову і політичну підтримку 
ніжинців П. Дорошенку. Однак, брак архівних документів чи їх 
незбереження до нашого часу дозволяють припустити, що І. Сірко 
так і не доїхав до м. Ніжина, будучи ніжинським полковником лише 
де юре. Дослідникам нічого невідомо про його діяльність 
безпосередньо у будинку ніжинського полковника. 

Загострення політичної ситуації на Правобережжі та небезпека 
вторгнення туди польських військ змусили П. Дорошенка у кінці липня 
1668 р. повернути свої війська на правий берег Дніпра. Разом з 
                                           
1 Історія Русів / Пер. І. Драча; вступ. ст. В. Шевчука. – К.: Рад. письменник, 1991. – 318 с. – С. 218. 
2 Кривошея В. Урядова старшина Гетьманщини. Енциклопедія / В. Кривошея – К.: 
«Стилос», 2010. – 792 с. – С. 48. 
3 Коляда І., Биба Є. Кошовий Іван Сірко. – [Електронний ресурс] – Режим доступу – URL: 
http://www.litmir.co/br/?b=199711&p=8;  Кривошея В. Урядова старшина Гетьманщини. 
Енциклопедія / В.В. Кривошея – К.: «Стилос», 2010. – 792 с. 
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Дорошенком від’їхали й А. Мартинович та новоспечений ніжинський 
полковник І. Сірко1. Полишаючи Лівобережжя, Дорошенко призначив 
наказним гетьманом Дем’яна Ігнатовича, більш відомого в історичній 
літературі під прізвиськом «Многогрішний». Подальший контрнаступ 
московських військ на Україні і спалення ними м. Ніжина 11 серпня 
1668 р. змусили лівобережну козацьку старшину обрати свого гетьмана, 
оскільки П. Дорошенко вже не міг впливати на місцеві події з того 
берега Дніпра. Головним кандидатом на булаву був Д. Ігнатович, що і 
був обраний гетьманом на новгород-сіверській старшинській раді у 
грудні 1668 року2. 

П. Дорошенко розцінив самочинну політику Д. Ігнатовича й 
подальше обрання його лівобережним гетьманом як зраду й 
спробував силою зброї утримати владу над Лівобережжям. Так, у 
листопаді 1668 р. гетьман посилає на Ніжинщину військо на чолі А. 
Мартиновичем, який, маємо припустити, знову був призначений П. 
Дорошенком ніжинським полковником. За свідченням історика О. 
Лазаревського, похід А. Мартиновича зазнав невдачі, а його війська 
були розбиті на околицях Ніжина ніжинськими козаками на чолі з 
ніжинським полковником Остапом Золотаренком. Відомо, що 
А. Мартинович дістав поранення у цій битві і змушений був знову 
повернутися на Правобережжя3. 

Принагідно зазначити, що О. Золотаренко – син колишнього 
ніжинського полковника 1659-1663 рр. Василя Золотаренка, був 
єдиним з поміж усіх ніжинських полковників обраним на цю посаду з 
волі самих ніжинських козаків. Після вбивства І. Брюховецького, втечі 
П. Дорошенка з І. Сірком та А. Мартиновичем на Правобережжя та 
спалення московитами Ніжина, не було гетьмана, який міг би 
призначити полковника. Тому ніжинці зробили це самостійно, адже 
руйнація Ніжина і грабунки московських військ вимагали наявність 
військового керівництва. До того ж, Остап був сином В. Золотаренка і 
й мав користуватися певним авторитетом серед ніжинського козацтва. 

Поразка походу А. Мартиновича не зупинила планів гетьмана 
П. Дорошенка утримати під контролем Лівобережну Україну. Як у і 
                                           
1 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. Материалы для истории заселения, 
землевладения и управления / А.М. Лазаревский. – Том ІІ. Полк Нежинский. – К., 1893. – 521 с. 
– С. 7. 
2 Антонович В. Б. Демко Многогрішний // Гетьмани України: Історичні портрети: Зб.: / 
Упоряд. Журн. «Україна». – К.: Журн. Україна, газ. Веч. Київ, 1991. – С. 88. 
3 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – Том ІІ. Полк Нежинский… - С. 8. 
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випадку з М. Гвинтівкою та А. Мартиновичем, гетьман знову 
вирішив переманити на свій бік нового ніжинського полковника 
О. Золотаренка. Так, 4 січня 1669 р. П. Дорошенко надсилає свій 
універсал ніжинському полковнику з повідомленням про свою 
перемогу над Петром Суховієм і закликає його приборкати свого 
суперника переяславського старшину Райчу Дмитрашку1. 
Гетьманський універсал й той факт, що О. Золотаренка обрали 
полковником самі ніжинські козаки, а не призначив лівобережний 
гетьман, стали причиною позбавлення його Д. Ігнатовичем 
ніжинського полковництва у лютому 1669 року. Новим полковником 
було призначено глухівського сотника (1654-1669 рр. з перервами) 
Пилипа Уманця, відомого під прізвиськом «Пилипча»2. 

Усунення О. Золотаренка з ніжинського полковництва стало 
останньою спробою гетьмана П. Дорошенка шляхом заручення 
підтримкою ніжинського полковника здобути собі владу на 
Лівобережній Україні, зокрема Ніжинщині. Після 1669 р. позиції і 
влада П. Дорошенка сильно похитнулися вже на Правобережній 
Україні, що не давало йому сил і можливостей вести боротьбу за 
об’єднання під своєю булавою всієї України. 

Вже після втрати гетьманської булави у 1676 р. П. Дорошенко 
став одним з пасивних учасників антигетьманської змови козацької 
старшини проти гетьмана Івана Самойловича 1677 року. Так, 
декілька козацьких старшин Переяславського і Ніжинського полків, 
за участі ніжинського протопопа Симеона Адамовича, спробували 
позбавити І. Самойловича гетьманської булави і повернути її 
П. Дорошенку, який з 1676 р. проживав у містечку Сосниця на 
Чернігівщині. Одним з активних учасників змови був тодішній 
ніжинський полковник Марко Борсук (1674-1677). Проте, змова була 
викрита. За особистим наполяганням і побоюванням І. Самойловича 
втратити владу, П. Дорошенка було вивезено до Москви і призначено 
в’ятським воєводою3. 

Проти керівників та рядових учасників антигетьманської змови 
було задіяно репресії, що знайшли своє відображення у «чистках» 
                                           
1 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-
1687): Матеріали до укр. дипломатарію / Упоряд. І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. – Київ-
Львів: НТШ, 2004. – 1087 с. – С. 425-426. 
2 Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – Том ІІ. Полк Нежинский… - С. 9. 
3 Українське козацтво: Мала енциклопедія / Кер. авт. колект. Ф. Г. Турченко; Відпов. ред. 
С. Р. Лях. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К: Ґенеза; Запоріжжя: Прем’єр, 2006. – 560 с. – С. 166. 
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представників генеральної, полкової і сотенної старшин, показових 
судових процесах, позбавленні українського духовенства, 
причетного до змови, духовного сану, висилках тощо. Ніжинська 
козацька старшина на чолі з М. Борсуком теж зазнала 
впроваджуваної гетьманом «чистки», жертвами якої стали 
ніжинський полковник, який втратив посаду, та один з лідерів змови 
ніжинський протопіп С. Адамович1. 

Чи відігравав П. Дорошенко ключову роль у даній змові та чи 
покладав він надії за її допомогою повернути собі владу та у 
майбутньому об’єднати Україну? Сьогоднішня історична наука не може 
дати однозначну відповідь на ці запитання. Водночас, ми однозначно 
можемо стверджувати, що П. Дорошенко мав бути обізнаний з планами 
змовників й корегувати їх зі своїми подальшими намірами. Як і у 
випадку з попередніми ніжинськими полковниками, П. Дорошенко міг 
знову вплинути на ніжинського керманича, у цьому випадку 
М. Борсука, через посередництва С. Адамовича, який мав значний 
авторитет не лише у Ніжинському полку, а і всій Лівобережній Україні. 
Так, чи інакше, але змова 1677 р. стала дійсно останньою політичною 
акцією П. Дорошенка як політика, а Ніжинський козацький полк як і 
раніше не випадав з поля зору колишнього гетьмана й визначався 
інструментом його політичних кроків. 

Отже, Ніжинський козацький полк відігравав ключову роль у 
політичних планах гетьмана П. Дорошенка по об’єднанню українських 
земель у складі однієї української держави. Шляхом встановлення 
таємного та відкритого листування з ніжинською козацькою 
старшиною, зокрема її полковниками М. Гвинтівкою, А. Мартинови-
чем, О. Золотаренком та ймовірно М. Борсуком, гетьман П. Дорошенко 
намагався досягти їх підтримки й використати їх політичний вплив та 
військову могутність Ніжинського козацького полку у реалізації своїх 
політичних планів. В деякій мірі П. Дорошенко виступав вдалим 
політичним маніпулятором, що використовував ніжинських 
полковників доти, поки вони займали цю посаду й могли повести за 
собою ніжинських козаків. Лише А. Мартинович, як відомо, очолював 
дорошенківські війська під час походу на Ніжинщину у листопаді 
1668 р., будучи, можливо, вже не ніжинським полковником. У всякому 
разі його ніжинське полковництво не визнавали самі ніжинські козаки, 

                                           
1 Там само. – С. 156. 
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які на чолі з О. Золотаренком протистояли йому. Натомість, про 
співпрацю М. Гвинтівки і О. Золотаренка з П. Дорошенком після втрати 
ними ніжинського полковництва не має жодної згадки. Маємо 
припустити, що без ніжинського полковництва дані особи не несли 
користі і нічим вже не могли допомогти П. Дорошенку. 

Якщо у випадку з М. Гвинтівкою, А. Мартиновичем та О. Золо-
таренком, П. Дорошенко намагався здобути вплив уже на діючим до 
того часу полковником, то у випадку з І. Сірком, гетьман вирішив 
посадити полковника у Ніжин самочинно, що теж не увінчалося 
особливим успіхом для гетьманських планів. 

З позицій ніжинської козацької старшини, яка в період Руїни 
була здебільшого промосковськи налаштованою, за винятком 
М. Гвинтівки та А. Мартиновича, то їх співпраця з П. Дорошенком 
не принесла ні їм, ні Ніжинщині великої користі. Плани об’єднати 
Лівобережну і Правобережну Україну зазнали невдачі, а самі 
полковники втратили у підсумку співпраці з П. Дорошенком свою 
посаду. До того ж, М. Гвинтівка після заяв на адресу 
І. Брюховецького, щоб той склав булаву на користь П. Дорошенка у 
1667 р. опинився у в’язниці, А. Мартинович, з рештою, – змушений 
перебувати на Правобережжі, М. Борсук – вочевидь, як і його 
соратник по змові 1677 р. С. Адамович, засланий до Сибіру. Про 
долю О. Золотаренка після позбавлення його полковництва 
Д. Ігнатовичем взагалі нічого невідомо. 

Поряд з тим, сам факт співпраці і визнання ніжинською 
полковою старшиною влади П. Дорошенка свідчив про його 
авторитет на всіх українських землях та слабкість тогочасних 
лівобережних гетьманів І. Брюховецького та Д. Ігнатовича, які часто 
були звичайними маріонетками у руках московського царя Олексія 
Михайловича (1645-1676) та його царедворців. 

В цілому, незважаючи на особисті наслідки співпраці ніжинської 
козацької старшини з П. Дорошенком, сам факт контактів гетьмана з 
Ніжинщиною упродовж 1667-1677 рр. дає підстави констатувати 
незгасання серед козацької старшини обох берегів Дніпра планів по 
визволенню всіх українських земель з-під влади сусідніх країн і 
об’єднання їх у складі однієї козацької держави. Як і П. Дорошенко, 
так і ніжинське козацтво ототожнювали себе з одним політичним 
організмом, що має боротися за права та свободи свого народу, 
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незважаючи не переважаючі сили Речі Посполитої, Московського 
царства та Османської імперії. 

 
 
 

Ігор Ігнатенко (Чернігів) 
 

До питання про чисельність московських військ,  
що брали участь у російсько-українській війні 1668 р. 

 
Тема повстання І. Брюховецького та наступної за цим війни, 

ніколи не була топовою ні у вітчизняній, ні в російській 
історіографії. Певно причиною такої незацікавленості стала 
неоднозначність результатів цієї війни, така свого роду 
«недовойованість». Сьогодні на часі неупереджений розгляд цієї 
теми. Про масштаб і напруженість війни 1668 р. можна скласти 
певне уявлення за даними про кількість  військ, втягнених збройний 
конфлікт, та втрати сторін.Дана стаття є спробою автора вирахувати 
чисельність та склад Московського війська залученого у згаданій 
війні, за опублікованими джерелами. 

Питання про розміщення військових російських залог у містах – 
фортецях України, від часів Богдана Хмельницького, було одним з 
головних і найбільш дражливих, у відносинах між Московщиною та 
Військом Запорізьким. Виказуючи лояльність Москві, переможець 
змагання за гетьманську булаву – І. Брюховецький погодився на 
влаштування московських гарнізонів не тільки в Києві, а й у 
важливіших містах України. Так у статтях, поданих гетьманською 
делегацією у Малоросійський приказ у 1665 р., зазначалася потреба 
у 8 300 ратних людей. В другому списку приведена ще більша 
кількість московських військах – 11 500 чоловік. Як зазначив 
гетьман – ратним людям у такій кількості бути в Малоросійських 
городах «добро и неприятелю страшно и оборонно»1. Цар Олексій 
Михайлович відкоригував ці цифри в бік зменшення чисельності 
(7 600 чоловік), та збільшення їх концентрації . В указі керуючому 
Малоросійським Приказом боярину Петру Салтикову, від 20 вересня 
                                           
1 Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные 
археографическою комиссиею. Т.6., 1653-1668, СПб.,  тип. Э.Праца. 1869. – 4 с. -предисловие, - 279 
с. – С. 18. 
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1665 р. зазначалися лише чотири українські міста, до яких мали бути 
відправлені війська до Богоявлення 1665 р.1 

За твердженням Бантиш-Каменського, у 1667 р., після 
підписання Андрусівського миру з Польщею, на зимові квартири в 
Україні залишено 10 тисяч російського війська. Що, певно, 
перевищувало звичайну чисельність залог і призвело до появи 
різних негативних чуток2. Зазвичай, московські війська «годовали» 
на службі в Україні – тобто відбували річний термін гарнізонної 
служби, однак ротація часто затримувалася, позачергова служба 
вдалині від дому, скудне харчування призводило до масового 
дезертирства. Московські ратні люди тікали з українських міст не 
тільки поодинці, але й цілими загонами, що також значно 
послаблювало гарнізони. З джерел відома чисельність багатьох 
московських залог на Україні напередодні повстання 
І. Брюховецького. 

В Києві у березні 1668 р. на службі перебували:  
I. рейтарські полки:  
1. Тимофія Тургенєва – 279 чоловік;  
2. Гаврила Подимова – 350 чоловік;  
II. солдатські полки: 
1. Андрія Гамолтона 272 чоловік;  
2. Якова Фанголстена 241 чоловік;  
III. прикази Московських стрільців:  
1. Андрія Бестужева 428 чоловік;  
2. Івана Лопатіна 430 чоловік;  
3. Афанасія Левшина 601 чоловік;  
IV. приказ київських жилих стрільців майора Єрмогена 

Чертовського-479 чоловік.  
Усього 3 509 чоловік3. 
У Гадячі в січні 1668 р. із відписки воєводи Євсевія Огарьова 

відомо, що на той момент у його полку перебувало: дворян та дітей 
боярських путивльців і чернігівців 109 чоловік, рейтарських 
«начальних людей» - 27, рейтар – 23 чоловіки, солдатського строю 
полку графа Дирикова – 29 командного складу та 173 солдати, полку 

                                           
1 Там само. – С. 42. 
2 Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России. Часть вторая. М.: Тип. 
С. Селивановского, 1830. – 223+62 с. –С. 106 
3 АЮЗР. Т.7., 1657-1663, 1668-1669. СПб. Тип. В.В. Пратц.1872. 398 с.+ 6 предисл. – С. 57-58. 
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Миколая Балка 10 чоловік командного складу і 278 солдатів. Усього 
всіх чинів 649 чоловік. Протягом попереднього 1667 р. зі служби з 
Гадяча втекло: 233 дворян та дітей боярських чоловіки путивльців і 
чернігівців, 308 чоловік рейтар, 467 чоловік солдатів, усього 
1008 осіб. Також не прибули до Гадяча на службу путивльців, 
чернігівців і козаків 33, рейтарів 535, солдатів 147 чоловік. Усього за 
нарядом не прибуло 715 чоловік1 

У Чернігові в 1668 р. у облозі на Верхньому Замку з воєводою 
А. Толстим опинилося біля 700 государевих ратних людей – солдатів 
і стрільців2. 

В Ніжині у 1668 р. в облозі з воєводою І. Ржевським перебували 
стрільці два з трьох жилих Ніжинських приказів - голів Михайла 
Поляновського і Бориса Глібова, приказ Павла Глібова під час облоги 
Ніжина знаходився в іншому місті, ймовірно в Чернігові. Штатна 
чисельність кожного з цих приказів мала складати 500 чоловік, але в 
реальності була значно меншою – після закінчення бойових дій, в 
травні 1669 р., чисельність «осадних сидільців» цих приказів 
складала 430 чоловік, 1075 стрільців втекло в різний час. В облозі у 
Ніжині також перебував невеликий загін московських стрільців 
приказу Василя Тригубова3 та окремі групи інших служилих людей: 
13 севських козаків, 7 севських козаків-вестовщиків, 8 путивльських 
пушкарів, 5 київських рейтарів полку Скаржинського (жителів 
Кротояка), 2 гулящих людей, які служили разом з ратними людьми4. 
Загальна чисельність гарнізону була близькою до 500 чоловік. 

До Глухова в вересні 1667 р. мали прибути на зміну 500 драгунів з 
Севського уїзду, ще стільки ж мали бути наготові для наступної зміни, 
однак в реальності прибуло лише 350 чоловік. 8 лютого 1668 р. воєвода 
Кологривов сповіщав Шеремєтєва, що в нього в Глухові з налічувалося 
ратних людей 341 чоловік. За відписками воєводи П. В. Шереметєва із 
Глухова надіслано в інші малоросійські міста до воєвод: у Батурин 
60 драгунів, у Прилуки, Лубни, Сосницю по 30 драгунів5. 

В Стародубі на початку лютого 1668 р. з воєводою Ігнатом 
Волконським перебувало біля 250 російських ратних людей. 
                                           
1 Там само. – С. 28-29. 
2 Там само. – С. 51. 
3 АЮЗР. Т.8., 1668-1669, 1648-1657. СПб., тип. В.Праца. 1873. 400 +16 с. – С. 166-167; 
АЮЗР. Т.9., 1668-1672, СПб., тип. М.Эттингера. 1877. 25+988+24 с. – С. 588, 591, 616. 
4 АЮЗР. Т.6., 1653-1668, СПб.,  тип. Э.Праца. 1869. – 4 с. -предисловие, - 279 с. – С. 214-229. 
5 АЮЗР. Т.7. – С. 25-26. 
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50 стрільців, що прийшли до Стародубу із Брянська на зміну, 
козацький полковник не пропустив у місто1. 

В Сосниці у 1668 р. татари взяли в полон 200 чоловік руських 
людей, що певно складали місцевий гарнізон2. 

В Острі на момент початку повстання залога складала біля 
120 чоловік3. В Миргороді на 19 січня 1668 р. з воєводою Михайлом 
Приклонським було тільки 35 солдатів4 

В Батурині  на ту ж дату, з воєводою Тимофієм Клокачовим, було 
усього 30 путивльських стрільців та 30 севських драгунів. У Прилуках 
та містечках Прилуцького полку з воєводою Кирилом Загряжським на 
23 січня 1668 р. числилося московських ратних людей: 2 поручики, 
63 солдати і драгуни  двох змін, протягом січня збігло 46 чоловік5. 

Певно такий же неповний склад мали залоги інших міст, згадки 
про які датовані більш раннім часом: у 1664 р. в Охтирці було 
80 московських рейтарів і солдатів, в Полтаві у 1665 р. – 
14 урядників та 160 чоловік солдатів і стрільців6. 

За орієнтовними підрахунками чисельність гарнізонний військ в 
містах Українського Лівобережжя на початку 1668 року наближалася до 
зазначених царським указом 7 тисяч ратних людей. Ці цифри також 
показують наскільки було розпорошеним московське військо 
напередодні повстання І. Брюховецького. В ряді випадків рішення про 
створення гарнізонів приймали самі воєводи вже існуючих гарнізонів, 
як це було з Остром, замок якого був самовільно захопленим за наказом 
П. Шереметєва, оскільки «поляки, зрадники черкаси і татари хотіли 
прийти ізгоном в Остер, взяти його і засісти»7. Такі дії, спрямовані на 
покращення харчового забезпечення московитів і збагачення їхніх 
командирів, послабили їхні позиції, що дало змогу козакам майже без 
втрат ліквідувати переважну частину  російських гарнізонів. 

Про початок повстання на Лівобережній Україні в Москві дізналися 
16 лютого 1668 р. Царський уряд відреагував на цю подію миттєво, того 

                                           
1 Там само; Костомаров Н. И. Руина. Мазепа. Мазепинцы / Н. И. Костомаров . – М.: Чарли, 
1995 . – 799 с. – С. 120. 
2 АЮЗР. Т.7. – С. 98. 
3 Там само. – С. 55. 
4 Там само. – С. 15. 
5 Там само. – С. 17, 21. 
6АЮЗР. Т.5., 1659-1665. СПб., тип. Э.Праца. 1867. -335 с. – С. 251. 
7 АЮЗР. Т.6., 1653-1668, СПб.,  тип. Э.Праца. 1869. – 4 с. -предисловие, - 279 с. – С. 94-95. 
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ж дня був виданий наказ – «по тим вістям»1 направити на повсталу 
Гетьманщину війська з трьох напрямів: Севського, Білгородського і 
Смоленського, причому війська мали рухатися двома ешелонами. Того 
ж дня цар призначив командуючих армією Севського напрямку – 
боярина і воєводу князя Юрія Олексійовича Долгорукова, його 
товаришами стали окольничі і воєводи: князь Петро Олексійович 
Долгоруков та Осип Іванович Сукін, при них наказано бути дякам: 
Афанасію Зикову та Тимофію Безсонову2. Збори цього війська мали 
проходити в м. Бельові, 19 лютого цар відправив туди товариша 
Ю. О. Долгорукого – окольничого і воєводу П. О. Долгорукого і дяка 
Т. Безсонова з передовими людьми. Їм було наказано, прийшовши до 
Бельова, зібратися з ратними людьми, призначеними до складу 
з’єднання П. О. Долгорукого, та відразу йти на Севськ, а далі на 
територію Гетьманщини, де вони мають шукати «изменников – 
черкас… там над ними промышляти сколко милосердый Бог помощи 
подаст». Боярин же і воєвода Ю. О. Долгоруков з товаришами, мали йти 
з Москви до Бельова, де відбувалися збори основного війська, пізніше3. 

17 лютого «по Черкаським вістям… проти зрадника Івашки 
Брюховецького і черкас», цар призначив воєвод для Білгородського 
полку, ними стали: боярин князь Григорій Григорович Ромодановський 
та стольник Петро Дмитрієв син Скуратов. Наступного дня воєводи 
були у руки Государевої і вирушили до місця призначення, куди 
прибули лише в березні. Г. Г. Ромодановському було наказано, не гаючи 
часу, йти в Білгород, прийшовши туди, зібратися з ратними людьми і 
йти в малоросійські городи на Брюховецького і черкас та промишляти 
над ними. Водночас, поки збиратимуться війська Білгородського 
розрядного полку, не чекаючи приїзду Г. Г. Ромодановського, 
білгородський воєвода окольничий князь Юрій Нікітіч Борятинський із 
загонами, які були у нього в розпорядженні в Білгороді, мав йти на 
повсталих черкас під Полтаву4 

18 лютого 1668 р. до Києва «на виручку від зрадників-черкас», 
цар направив військо зі Смоленщини. Його очолили стольники і 
воєводи: князь Костянтин княж Осипов син Щербатов та Іван Петров 

                                           
1 Дворцовые разряды. Том третий. С 1645 по 1676 г. Тип. II Отделения Собственной Его 
Императорского Величества Канцелярии. СПб. 1852. 841 с. – С. 715-716. 
2 Там само. – С. 716-717. 
3 Там само. – С. 720. 
4 Там само. – С. 718-720. 
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син Лихарєв. Після збору ратних людей в Смоленську, це з’єднання 
мало йти на Стародуб, а звідти на «черкаські городи» та на допомогу 
Києву, «дивлячись по вістям»1. 

Розглянемо склад і чисельність вищезазначених армій. 
Білгородський полк (Білгородський розрядний полк) – являв собою 
не звичайний підрозділ, а військове з’єднання, що гуртувало всі 
збройні сили Білгородської лінії – укріпрайону на півдні 
Московщини. Цей полк був заснований у 1658 р. і включав, як 
підрозділи людей полкової служби – тобто польову армію, так і 
людей городової служби – гарнізонні війська. У 1668 р. до 
Білгородського полку, входили також три черкаські полки, але судячи 
з розпису, вони не брали участь в московському поході на Україну. 
Відомо, що частина з цих козаків перейшла на бік Брюховецького, 
решта ж, на думку московських урядників, була ненадійною. Розпис 
Білгородського полку, був зроблений на початку 1668 р., ще до 
приїзду новопризначеного білгородського воєводи 
Г. Г. Ромодановського, показав такий склад з’єднання:  

До сотні при окольничому і воєводі князі Ю. М. Борятинському 
(гвардія) взято з рейтарських і копейних полків 41 чоловік. 

 
I. Рейтари: 
1. полк Михайла Гонта – 940 чол. 
2. полк Григорія Полтєва – 908 чол. 
3. полк Федора Вормзера 724 чол. 
4. полк Дениса Фанвісіна 840 чол. 
5. полк Агана Гуліца – 710 чол. 
6. полк Франциска Ульфа – 1158 чол. 
7. полк Петра Скаржинського 1014 чол. 
II. Копейщики: 
1. полк Івана Саса – 946 чол. 
2. копейного полку шквадрона рейтарів Єремія Марлета – 543 

чол. 
усього копейщиків і рейтар 7798 чол. 
III. Драгуни: 
1. полк Севських драгунів – 444 чол. 

                                           
1 Там само. – С. 720-721. 
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2. полк Любима Везевського – 764 чол. 
IV. Донських, яїцьких та орішківських козаків та новохрещених 

– 279 чол. 
V. Пішого строю солдати: 
1.  полк Якова Леслі – 994 чол. 
2. полк Самійла Вестова – 998 чол. 
3. полк Крестьяна Любенова – 952 чол. 
4. полк Агана Фанзагера – 946 чол. 
5. Усердський солдатський полк – 669 чол. 
VI. Приказ стрільців Івана Волкова – 962 чол. 
Усього копейщиків, рейтарів, драгунів, солдат і донських козаків 

полкової служби, без черкасів (так зазначено в розписі) – 
14 506 чол.1 На відміну від попередніх розписів Білгородського 
полку, тепер в складі його польової частини не зазначені «люди 
сотенної служби» - дворяни і діти боярські, можливо це пов’язано із 
доукомплектацією ними рейтарських полків. 

Севська армія. 1 березня 1668 р. думний дяк Дементій Башмаков на 
«постельном крылце» царських палат оголосив для присутніх там 
стольників, стряпчих і московських дворян, «государев указ» про 
мобілізацію війська для походу проти черкас2. Згідно цього документу, 
стольники, стряпчі і московські дворяни і жильці, чиї вотчини і помістя 
розташовувались в заоцьких містах, мали збиратися на службу в 
м. Бельов, де було призначене місце збору ратним людям. Згадані 
заоцькі поміщики та інші ратні люди мали «стати» у повному складі у 
Бельові на 8 березня3. Для перепису прибулих до місця збору 
стольників, стряпчих і Московських дворян, жильців і всяких ратних 
людей – «хто якого числа прийде на государеву службу в Бельов», був 
направлений з Москви думний дворянин Іван Іванович Баклановський 
та таємних справ дяк Федор Михайлов. Заоцьким вотчинникам і 
поміщикам цар заборонив повертатися в Москву і жити там до 
царського указу та бути готовими рушити на Севськ по зимовому 
шляху. Командуючий цим військом Ю. О. Долгорукий з товаришами 
                                           
1 Багалей Д. И. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины московского 
государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ. В XVI – XVIII столетии. 
Харьков, Изд. ист.-филолог. об-ва при Импер.Харьковском универс. 1886. 358 с. – С. 55-56. 
2 Дворцовые разряды. Том третий... – С. 722-724. 
3 Там само. – С. 717-718. 
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отримав наказ не йти з Москви до весни, до більших вістей1. 19 квітня 
1668 р. цар замінив командуючого цією армією, замість 
Ю. О. Долгорукого, головним воєводою був призначений боярин князю 
Григорій Семенович Куракін2 

За царським наказом у «полку» Ю. О. Долгорукого на службі 
наказано бути государеву двору: стольникам, стряпчим, московським 
дворянам, жильцям, дворянам і дітям боярським різних городів, 
полковникам рейтарським з рейтарами, стрілецьким головам 9-ти 
приказів, і всяких чинів ратним людям3. В наказі перераховані назви 
стрілецьких приказів, призначених для походу на Брюховецького, по 
іменам їхніх голів:  

1. Богдана Кліментьєва сина Пижова; (у 1650-1670 рр. 
чисельність приказу коливалася від 446 до 800 чоловік)4. 

2. Микифора Іванова сина Колобова; (у 1671 р. – 900 чоловік)5. 
3. Тимофія Матвієва сина Полтєва. 
4. Івана Васильєва сина Жидовинова. 
5. Івана Дмитрієва сина Зубова; (в 1657 р. в приказі числилося 

439 чоловік)6. 
6. Григорія Власьєва сина Остафьєва; 
7. Єрмоли Михайлова сина Баскакова (в приказі 7 сотень)7. 
8. Федора Полуєхтова сина Наришкіна. 
9. Матвія Микифорова сина Спиридонова. 
Загальна чисельність стрільців у вказаних приказах, ймовірно, 

складала біля 5000 – 6000 чоловік. 
Окрім стрільців до складу цієї армії входили виборні солдатські 

полки8. 25 червня 1668 р. під Глуховом в них за списками було:  
Перший виборний полк Агея Шепелєва – 3062 чоловіки9 

                                           
1 Там само. –С. 722-724. 
2 Там само. – С. 738-739. 
3 Там само. – С. 716-717. 
4 Романов М. Ю. Стрельцы московские. – М.: Тип. Гос. публ. ист. библ. России, 2004. - 352 с. – С. 298. 
5 Там само. – С. 286-287. 
6 Там само. – С. 222. 
7 Там само. – С. 301. 
8 Малов А. В. Московские выборные полки солдатского строя в начальный период своей 
истории. 1656 – 1671 гг. – М.: «Древлехранилище», 2006. – 624 с. – С. 263. 
9 Там само. – С. 189. 
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Другий виборний полк  Матвія Кровкова –2844 солдати і урядники1 

В Севську, до війська, яке прийшло з Бельова мав приєднатися 
Севський приказний полк, це з’єднання було створене за зразком 
Білгородського полку, воно забезпечувало охорону південно-західного 
кордону Московщини. Чисельність Севського полку відома на більш 
пізній період – 1677 р., коли він у складі війська Г. Г. Ромодановського 
взяв участь в поході проти турків. На той момент в полку числилося 
5229 чоловік2. Ймовірно, кількість ратних людей під час «черкаського 
походу 1668 року» була близькою до вищезазначеної цифри. За 
структурою Севський полк повторював Білгородський полк, до його 
складу входили рейтарські, драгунські і солдатські полки польової 
армії, та городові війська. Певно, два рейтарські полки – Степана 
Зубова і Федора Зикова, розбиті під Гайвороном у вересні 1668 р., також 
входили до складу Севського полку3 

Отож можна припустити, що загальна чисельність Севського 
війська, складала біля 20 000 чоловік. 

У складі Смоленського з’єднання К. Щербатова – наказано бути 
лучанам, торопчанам, шляхті Смоленська і Білої та рейтарам. Після 
збору ратних людей в Смоленську, з’єднання К. Щербатова мало йти на 
Стародуб, а звідти на «черкаські городи» та на допомогу Києву, 
«дивлячись по вістям». Однак йому не вдалося пройти до Києва, і 
з’єднання зупинилося в Почепі4. На нашу думку, дещо пізніше цей загін 
діяв з боку Брянська в напрямку Новгорода-Сіверського. Автор не 
знайшов даних про чисельність з’єднання, але, зважаючи на його 
допоміжну функцію і обмежену базу набору ратних людей, можна 
припустити, що цей загін навряд чи перевищував за чисельністю залогу 
Києва, тобто мав у складі до 3 тисяч ратних людей. 

Документи сповіщають також про інші підрозділи московського 
війська, що брали участь в «черкаської кампанії 1668 року» і понесли 
бойові втрати. Вони могли входити до складу гарнізонних військ 
розквартированих на Україні або Смоленського з’єднання. 

                                           
1 Там само. – С. 511. 
2 Загоровский В. П. Изюмская черта. Воронеж. Изд-во Воронеж.универс. 1980. 237 с. – С. 92. 
3 АЮЗР. Т.7., 1657-1663, 1668-1669. СПб. Тип. В.В. Пратц.1872. 398 с.+ 6 предисл. – С. 94. 
4 Дворцовые разряды. Том третий... – С. 720-721. 
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Приказ Московських стрільців Луки Івановича Грамотіна В 
лютому 1668 р. під час кампанії проти Брюховецького попав у полон, 
звільнений весною 1669 р. і знову на чолі приказу (в 1659 р. – 
4 сотники і 678 стрільців)1 

Приказ Московських стрільців Артемона Сергійовича Матвєєва – 
тисячний приказ, з 1660-х рр. рідко лишав Москву, в боях з козаками 
Брюховецького в 1668 р. загинуло 26 стрільців приказу і 3 пропали 
безвісті2. 

Приказ Московських стрільців Аврама Нікітіча Лопухіна. З походу 
проти Брюховецького не повернулося більше 20 стрільців, вдовам яких 
була виплачена компенсація в розмірі 1,5 рублі на чоловіка3. 

Мобілізація основних московських сил завершилася лише в червні 
1668 р., найбільшим гальмом в їх зборі були місницькі рахунки 
командуючих арміями, та їх заступників. Приблизно наприкінці літа 
1668 р. московська армія, що брала участь в бойових діях проти 
повсталої Лівобережної України, мала досягти піку своєї чисельності, 
що могла складати біля 45 тисяч чоловік. Ця цифра менша приведеної у 
вересні 1668 р. ченцем Київського Кирилівського монастиря, який 
стверджував, що за словами полоненого німця, у війську 
Г. Ромодановського під час облоги Чернігова було 60 тисяч війська4, та 
набагато менша вказаної М. Гвинтовкою і В. Многогрішним в 
посольському приказі, про 300-тисячне військо Г. Г. Ромодановського. 
Саме так оцінювали чисельність московського війська в жовтні 1668 р. 
у містечку Басані місцеві міщани і козаки5. Незважаючи на заниження 
суб’єктивного сприйняття чисельності московської армії, вона за 
чисельністю і якістю переважала ті сили, які могли їм протиставити 
Лівобережні козацькі полки. Отож вкладання миру на умовах 
Глухівських статей, в даній ситуації можна вважати тактичною 
перемогою українського козацтва. 

 
 
 

                                           
1 Романов М. Ю. Стрельцы московские... – С. 304. 
2 Там само. – С. 248-253. 
3 Там само. – С. 280. 
4 АЮЗР. Т.7., 1657-1663, 1668-1669. СПб. Тип. В.В. Пратц.1872. 398 с.+ 6 предисл. – С. 83. 
5 Там само. – С. 98. 
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Микола Жарких (Київ) 
 

Терехтемирів у часи гетьмана Петра Дорошенка 
 

Терехтемирів – нині маленьке село у Канівському районі – в 
часи козацтва був важливим пунктом, довкола якого точилась уперта 
боротьба. Тривала ця боротьба і в часи гетьманування Петра 
Дорошенка. З історії Терехтемирова цього часу ми розглянемо три 
найцікавіші, на нашу думку, моменти. 

1. Острозька комісія (1670 р.) 
10 (20) травня 1670 р. гетьман Петро Дорошенко підписав 

інструкцію своїм послам (генеральному писарю М. Вуяхевичу та 
бувшому військовому судді Г. Гапоновичу) на Острозьку комісію 
(переговори з польськими послами). В ній стоїть:  

п. 20. «Терехтемиров и тамошний монастырь, со всеми к нему 
прилежащими селами и с землями, при гетмане и при Войске 
Запорожском в предидущие времена сохранен имеет бать». 

В суті своїй це – повторення аналогічної вимоги 1664 р. (від 
П. Тетері) та 1666 р. (від П. Дорошенка)1. 

Окрім посольства від П. Дорошенка, до Острога прибуло також 
посольство від гетьмана М. Ханенка. Польські комісари, побачивши 
можливість політичного маневру, вирішили трактувати з послами 
Ханенка. Інструкція від Дорошенка, можна гадати, взагалі на комісії 
не розглядалась. 

Що конкретно ухвалила Острозька комісія - відомі на сьогодні 
джерела повної відповіді не дають. Давно опублікований акт комісії2 
ніякої згадки про Терехтемирів (так само як і інші конкренті вимоги) 
не містить. 

П. Дорошенко не погодився з рішенням комісії в Острозі і 
переніс боротьбу на сейм. Інструкція, підписана 9 (19) жовтня 
1670 р. для послів Петрановського і Тарасенка, відправлених на 
сейм, в основному повторювала текст травневої інструкції. В ній 
стоїть:  

                                           
1 Крикун М. Інструкція послам Війська Запорозького на варшавський сейм 1666 року і 
відповідь короля Яна Казимира на неї. – Україна модерна. – 1999. – № 2-3. – С. 242–243. 
2 АЮЗР. – СПб., 1877, т. 9, стб. 350-355. 
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«Терехтемиров и монастырь тамошний, со всеми до него 
належачими селами и грунтами, при гетмане и Войске Запорожском 
вечными часами захован быти мает»1. 

І що ж відповів на це сейм? В конституцї сейму 1670 р. повного 
тексту постанови Острозької комісії (здогадно, відредагованої уж на 
сеймі) немає – є тільки загальна формула згоди сейму на цю 
постанову2. 

У літописі С. Величка є згадка, що ця постанова була 
надрукована окремою брошурою. Потрібний нам пункт Величко 
передав так: «Що стосується Терехтемирова і тамтешнього 
монастиря з усіма належними до нього селами та грунтами, ми 
дозволяємо, щоб так лишався при гетьмані і Запорозькому війську, 
як лишався перед тим»3. 

Інші версії цього акту4 згадок про Терехтемирів не містять. Сама 
ж окрема брошура поки що не віднайдена. 

Висновок можна зробити такий, що П. Дорошенко наполегливо 
домагався від польського уряду визнання прав козаків на 
Терехтемирів - по аналогії з давнішими привілеями Яна-Казимира. І 
Дорошенку вдалося досягти певного успіху, котрий, однак, не був 
розвинений. 
 

2. Каменярський промисел у Терехтемирові (1672 р.) 
13 червня 1672 р. лубенський полковий обозний Сава Кирилов 

написав листа лубенському полковнику Івану Сербину. В ньому 
писалось:  

«Некоторый Миско Мисерва из Лютенки, быв в Горошине, где 
прилучилось ему на том же перевозе горошинском съехаться с 
купцами шишанскими, которые в Терехтемиров ездили для камени, 
и те ему сказывали, что не пустили на ту сторону Днепра и стояли 
два дня против Каневского перевоза и ни с чем возвратились, а 
поромы на ту сторону согнали»5. 

Цей епізод, здається, не притягнув великої уваги істориків, а він 
важливий. Ми бачимо, що у Терехтемирові виготовляли камені для 

                                           
1 АЮЗР. – СПб., 1877., т. 9, стб. 208. 
2 Volumina legum. – SPb.: 1860, t. 5, s. 30. 
3 Величко С. Літопис. Т. 2, розділ 11. 
4 АЮЗР. – СПб., 1877, т. 9, стб. 206 – 208; 355 – 357. 
5 АЮЗР. – СПб., 1877, т. 9, стб. 974–975. 
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млинів - річ, абсолютно необхідну в кожному селі. Для неї, однак, не 
скрізь є сировина і не скрізь є умільці обточити ці камені. У нашому 
випадку по терехтемирівські камені покупці їхали аж із Шишаків (це 
200 км від Терехтемирова). 

Якщо ми на карті України опишемо коло радіусом 200 км з 
центром у Терехтемирові - як потенційний район збуту 
каменярського промислу – то в нього потрапить більша частина 
Гетьманщини (за винятком Подністров’я, де є досить свого каміння). 
Отже, можемо обережно припустити, що промисел у Терехтемирові 
мав певне економічне значення для всієї Гетьманщини. 

Певну додаткову ретроспективну інформацію про цей промисел 
містить універсал І. Мазепи з 10 (21) грудня 1701 р. Цим 
універсалом Мазепа надавав переяславському єпископу З. 
Корниловичу різні доходи, серед яких значиться «десятины каменя 
млынового от каменщиков належитіе». В універсалі відзначена 
територія, з якої йшли ці доходи, зокрема «містечко Терехтемировъ 
пустое»1. 

З усіх пунктів, зазначених в універсалі, саме для Терехтемирова 
маємо дані про каменярський промисел. Універсал уточнював, що 
йшлося саме про млинові камені, і згадував про порядок 
оподаткування ремісників. Слід вважати, що цей порядок склався не 
в 1701 р., коли Терехтемирів був спустошений, а раніше, орієнтовно 
в 1648 - 1678 рр., коли містечко переживало піднесення. 

 
3. Знищення Терехтемирова (1678 р.) 
Питання, коли саме було зруйновано Терехтемирів, історики 

вирішували відповідно до своїх уявлень про загальний перебіг подій 
Руїни. 

Нам, здається, вдалося знайти певну документальну вказівку на 
цю подію. Так, в уже цитованому універсалі І. Мазепи від 10 грудня 
1701 р. Корниловичу передано маєтки «монастирей православних от 
биссурманского нашествия зруйнованих и пустошених монастира 
Терехтемировского и монастира Каневского». 

Єдиним значним епізодом бусурманського нашестя на ці землі 
був похід турецького і татарського військ 1678 р. Здобувши Чигирин, 
один з відділів вирушин на Канів. 

                                           
1 Універсали Івана Мазепи. – К., 2006, Ч. 2, № 247, с. 284 – 287. 
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4 (14) вересня 1678 р. гетьман І. Самойлович, перебуваючи у 
Переяславі, надіслав два накази подібного змісту – до 
компанійського полковника Іллі Новицького та до канівського 
полковника Давида Пушкаренка. Гетьман вимагав евакуювати 
Канівський полк та жителів на лівий берег Дніпра, побоюючись, що 
до Канева підступить більший ворожий загін, проти якого несила 
буде оборонятись1.  

Так воно і сталось: відділи турецького й татарського війська 
приступили до Канева і сплюндрували його. Ю. Хмельницький у 
своєму листі з Ладижина від 12 (22) вересня 1678 р. писав про це як 
про доконаний факт2. 

У цих давно відомих документах немає конкретної згадки про 
долю Терехтемирова, але вони дозволяють пояснити, яке нашестя 
малось на увазі в універсалі 1701 р. Універсал був написаний через 
23 роки після події, коли руїна Канева була ще усім пам’ятна. Тому 
цій пізнішій звістці можна довіряти. 

 
Отже, в часи гетьмана П. Дорошенка Терехтемирів продовжував 

залишатись важливим з політичного та економічного боку пунктом 
Гетьманщини. Останні роки правління П. Дорошенка, які принесли 
йому сумнівну славу «сонця Руїни», були для нього роками форс-
мажора: зовнішні сили, серед яких опинився гетьман, набагато 
перевищували його власні сили. Якщо його черговий політичний 
маневр - перехід під владу Москви - спровокував турків на 
Чигиринські походи й остаточну руїни Правобережної України, це 
слід вважати не помилкою гетьмана, а фатальним збігом зовнішніх 
обставин. У помилці можна звинувачувати того, хто мав реальні 
сили змінити хід подій, а Дорошенко якраз цих сил і не мав - і став 
мимовільним призвідцем руїни Терехтемирова. 

Більше про історію Терехтемирова пожна прочитати в моїй 
електронній публікації3. 

 
 

                                           
1 АЮЗР. – СПб., 1853, т. 5, № 116, 117, с. 150 – 151. 
2 АЮЗР. – СПб., 1853, т. 5, № 118, с. 151 – 152; додаткову інформацію містить лист І. 
Самойловича до царя з 28 вересня (8 жовтня) 1678 р. – Універсали Івана Мазепи. – К., 2006. 
– Ч. 2, с. 495. 
3 Жарких М. І. Терехтемирів. – К., 2013. Електронна публікація: http://www.m-
zharkikh.name/uk/History/Terextemyriv.html 
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Станіслав Степенькін (Корсунь-Шевченківський) 

 
Корсунщина в житті гетьмана Петра Дорошенка 

 
Гетьман Петро Дорошенко був непересічною особою в історії 

України. На його правління відноситься остання спроба відновлення 
єдності України в період Руїни. При ньому наша країна на деякий 
час була об'єднана під єдиною владою. Але при ньому і настав 
апогей Руїни, коли в результаті кровопролитних воєн вся 
Правобережна Україна була перетворена на безлюдну пустку. Тому 
Тарас Шевченко назвав його "останнім козаком" та "сонцем Руїни". 
Певну роль в житті цього гетьмана відіграла і Корсунщина. 

У 1666 р. після зречення Тетері на козацькій раді в Чигирині 
П. Дорошенка було обрано гетьманом. Після цього за його наказом з 
Правобережжя були вибиті польські та московські війська. 
Дорошенко почав похід на Лівобережжя і 18 червня 1668 р. він 
проголосив себе гетьманом всієї України на обох берегах Дніпра. 
Однак Україна не була об'єднаною і року. Адже після вищенаведених 
подій Дорошенко змушений був повернутися на Правобережжя. 
Замість себе на Лівобережжі він залишив чернігівського полковника 
Дем'яна Многогрішного. Той бачачи, що йому не вдасться 
боронитися від московської армії, зрадив П. Дорошенка і на 
козацькій раді був обраний гетьманом. Через ці події, Дорошенко, 
зневірившись у можливості самотужки втримати владу, вирішив 
заключити союз з Османською імперією. 

У березні 1669 р. сталася подія, яка значно змінила історію України 
та особисте життя Петра Дорошенка. Тоді гетьман скликав козацьку 
раду у Корсуні, "як найславнішому місті", на якій було вирішено 
перейти під владу Туреччини1. На раді було прийнято Корсунські статті, 
які зазначали, що Україна є васалом турецького султана.  

Про Корсунську раду повідомляло багато різних джерел. Перш за 
все слід вказати українських інформаторів. Так, на допиті, київські 
козаки Степан Яременко та Василь Глущенко повідомляли, що рада 
відбулася 24 березня. На ній була присутня майже вся правобережна 
старшина, а також декілька представників Лівобережжя. Також на раді 

                                           
1 АЮЗР. – Т. 8. – С. 127. 
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перебував посланець турецького султана. У Корсуні "Дорошенко де із 
старшиною … вирішили, що з турським салтаном і з кримським ханом 
у приязні бути… Да на раді ж де вирішили, що при Дорошенку війську 
бути реєстрових козаків тільки двадцять тисяч, а сердюцькі полки 
козаки вирішили розпустити"1. Про перехід України під протекторат 
Османської імперії повідомляли також архімандрит Києво-Печерської 
Лаври Інокентій Гізель та козак Фездір Тихонов2. Останній повідомляв, 
що під час присяги турецькому султані Дорошенко "салтанський каптан 
і лист ... цілував"3. 

Про перехід українців під протекторат Туреччини повідомляли й 
московити, які вийшли з українського полону. Це прапорщик Осіп 
Соболєв, поручник Тімофєй Кромін та донський козак Абросім 
Тєлєшов4. Наприклад, Кромін вказував, що хоч П. Дорошенко з козаками 
і вирішили перейти у підданство до Османської імперії, "однак присяги в 
цьому ще не чинили"5. Козаки присягнули трохи пізніше. 

Про Корсунську раду повідомляли і польські джерела. Так у 
зведеній інформації різних польських шпигунів вказувалося, що на раді 
було вирішено почати війну з Москвою і "козакам наказано готуватися 
йти за Дніпро, а іншим – не знати куди, бо турецький посол, так кажуть, 
прохав дати на допомогу туркам двадцять тисяч козаків"6. 

Перехід під владу Османської імперії не викликав захоплення в 
народу, який вважав що гетьман "запродав Україну в турецьке ярмо". 
Війна з Польщею та Московщиною то розгорялася, то затухала. Як 
писав у своєму листі Дорошенко до сина кримського хана Девлет-Гірея: 
"москалі й барабаші (заколотники, лівобережні полки – С.С.), обома 
сторонами Дніпра на мене війною прийшовши, всі міста з людьми на 
свою (ліву – С.С.) сторону перегнали"7. У 1671 р. в Корсуні правове-
режні козаки знову підтримали гетьмана П. Дорошенка, від якого були 
відпали у 1670 р., підтримавши польського ставленика, гетьмана 
Михайла Ханенка8. Тому Дорошенко, якого тіснили поляки, з козаками і 
татарами розташувався в цьому місті й почав сильно укріплювати його, 

                                           
1 Там само. – С. 145. 
2 Там само. – С. 130, 202. 
3 Там само. – С. 202. 
4 Там само. – С. 137, 138, 186. 
5 Там само. – С. 137. 
6 Мицик Ю. А. Документи  XVII ст. про Корсунь // Корсунський часопис. – 1997. – № 5. – С. 15. 
7 АЮЗР. – Т. 9. – С. 294. 
8 Гаврилюк О. Таємниці минулого козацької Лисянки. – К., 2012. – С. 94. 
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використовуючи для цього могутній потенціал Корсунської фортеці. 
Осінню 1671 р. ніжинський воєвода Івана Ржевский повідомляв 
московському царю, що московський стрілець Стєнька Прокофьєв 
певний час перебував у Корсуні у родичів своїх і говорив, що "із 
Корсуня їхати не можна, оскільки де там війна велика, проїзду немає"1. 

Внаслідок постійних збройних сутичок, на 1674 р. Дорошенку 
залишилась сама руїна. До того ж через зраду генерального судді Якова 
Улізка та корсунського полковника Михайла Солов'я майже всі 
правобережні полки піддалися московському царю2. Багато тисяч 
людей загинуло, багато було забрано в татарську неволю, а ще більше 
розбіглося. Людні колись міста стали пусткою. Колишня популярність 
Петра Дорошенка  обернулась в ненависть проти нього. Тому, у вересні 
1676 р. він передав гетьманські клейноди Самойловичу і здався. 

На цьому скінчилося бурхливе політичне життя П. Дорошенка. На 
останок слід відмітити, що існує певна група особистих документів 
Дорошенка, яка пов'язана з Корсунщиною. Перш за все це універсал про 
підтвердження прав Київського Свято-Микільського монастиря на 
перевіз через Дніпро від 23 березня 1669 р., який був підписаний: "Дан в 
Курсоні (Корсуні – С. С.), 13 марта, 1667 року"3. Також з-під Корсуня 
Дорошенко 13 червня 1674 р. відправив листа лівобережному гетьману 
І. Самойловичу з пропозицією про мир4. Корсунщини стосувалися і два 
універсали Дорошенка. В одному, від 10 липня 1671 р., він звертався до 
обивателів стеблівських з проханням передати Мошенському монастирю 
млин "в Стеблеві на реці Росі стоячій"5. У другому, від 23 грудня 1674 р., 
гетьман закликав козаків Паволоцького і Білоцерківського полків, щоб зі 
своїми сім'ями йшли до Корсуня і укріпили місто. Дорошенко обіцяв для 
їхнього захисті стати під цим містом6. 

 
 
 

                                           
1 АЮЗР. – Т. 9. – С. 580. 
2 Літопис гадяцького полковника Григорія Граб'янки. – К., 1992. – С. 148. 
3 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 
1687). – К. – Л., 2004. – С. 424. 
4 Маркевич М. Малороссия от смерти Хмельницкого до падения Мазепы. 1657 – 1709. 
Период пятый // Відділ рідкісної книги наукової бібліотеки ДНУ. – Т. 2. – С. 237. 
5 Універсали Івана Мазепи. 1687 – 1709. – К. – Л., 2002. – С. 475. 
6 Мицик Ю. А. Кілька документів з історії Черкащини XVIІ – XVIІI ст. // Корсунський 
часопис. – 2004. – № 11. – С. 4-5. 
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Злата Бичкова (Київ) 
 

Гетьман Петро Дорошенко та Київ 
 

У всі часи Київ був політичним, культурним та релігійним 
центром українських земель. За часів існування Гетьманщини ситуація 
змінилася: політичним центром став Чигирин. Київ виконував 
функцію переважно релігійного центру і був показником 
геополітичного впливу на українських землях як іноземних монархів, 
так і українських гетьманів. Петро Дорофійович Дорошенко перебував 
більшу частину часу у Чигирині, тому зв’язок гетьмана з Києвом був 
сконцентрований здебільшого на культурно-релігійних аспектах. 

Дане питання в історіографії висвітлено недостатньо, адже 
спеціалізованих робіт, присвячених темі зв’язку П. Дорошенка з Києвом 
немає. Уривчасті дані про навчання гетьмана у Київському колегіумі 
можна знайти у загальних працях з історії Києво-Могилянської 
академії1. Проблема контактів Дорошенка зі священнослужителями 
Києва частково висвітлена у праці Д. Дорошенка «Гетьман Петро 
Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності», а також 
комплексній роботі В. Степанкова і В. Смолія «Петро Дорошенко. 
Політичний портрет»2. Тому нашою метою є дослідити питання зв’язку 
українського гетьмана Дорошенка з Києвом. Для вирішення 
поставленої мети було використано як опубліковані джерела, а саме 
універсали П.Дорошенка і переписку з посадовими особами, так і 
архівні матеріали з Інституту рукопису. 

Вірогідний зв’язок П. Дорошенка з Києвом прослідковується з часів 
навчання майбутнього гетьмана, як і більшості тогочасної козацької 
еліти, у Київському колегіумі. В історіографії не виробилося єдиної 
думки стосовно освіти П. Дорошенка, проте більшість дослідників 
вважають, що майбутній гетьман здобув освіту саме у Київському 
колегіумі3. За часів свого гетьманства П. Дорошенко в інструкціях 
генеральному військовому писарю М. Вуяхевичу та колишньому 
                                           
1 Алексієвець Л. М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України та 
зарубіжних країн (XVII-XVIII ст.) – Тернопіль: Збруч, 1999. – 263 с.  
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльності. Видання 
Української Вільної Академії Наук США. - Нью-Йорк, 1985.-712 с.; Смолій В., Степанков В. 
Петро Дорошенко. Політичний портрет: наукове видання. – К.: Темпора, 2011. -632 с. 
3 Хижняк З. І. Історія Києво-Могилянської академії [Текст] / З. І. Хижняк, В. К. 
Маньківський. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 184 с.: іл. – С. 117. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 198

генеральному військовому судді Г. Гапоновичу, посланцям на переговори 
з королівськими комісарами у Острозі у 1670 р., давав вказівки стосовно 
«Академії у Києві», а саме: викладання в академії грецькою, латиною та 
руською мовами, зрівняння у правах з Краківською академією. Однією з 
важливих умов перебування студентів та учнів у Києві було «не 
долучання їх до задору», для цього потрібно було перенести усі єзуїтські 
училища з Києва до інших міст1. Також гетьманом було надано колегіуму 
доходи з перевозів через Дніпро2. 

У період з 1665 по 1676 роки П. Дорошенко видав універсали, що 
підтверджували права або надавали певні території у власність 
київським монастирям. Так, в інструкціях генеральному військовому 
писарю М. Вуяхевичу та колишньому генеральному військовому судді 
Г. Гапоновичу, посланцям на Коронний сейм у жовтні 1670 р. 
згадується підтвердження прав Святої Софії Київської та Печерського 
монастиря3. 

Зв’язок Дорошенка з Печерським монастирем прослідковується 
також через його контакти з митрополитом Київським 
Й. Нелюбовичем-Тукальським, який своєю резиденцією мав 
Печерський монастир. Тукальський був помічником гетьмана не лише у 
релігійних, а й у політичних справах. Так, він вів переписку із 
київським воєводою Шеремєтєвим і у своїх листах від 21 червня та 
5 серпня 1668 р. намагався запевнити, що гетьман не має агресивних 
намірів проти Москви та радив здати Київ П. Дорошенкові 
добровільно4. Митрополит Київський був посередником у відносинах 
П. Дорошенка та Олексія Михайловича. Російський цар, користуючись 
тісними стосунками Й. Нелюбовича – Тукальського з українським 
гетьманом, намагався схилити останнього до свого підданства, про що є 
свідчення у грамотах царя5. 

Монахи Печерського монастиря виконували функцію посланців до 
гетьмана. Зокрема, І. Гізелем було відправлено ієромонаха Серапіона 

                                           
1 Бутич І. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича 
(1657-1687). – Київ-Львів: НТШ, 2004. – 1086 с. – С. 385, 392. 
2 Алексієвець Л. М. Києво-Могилянська академія у суспільному житті України... – С. 133. 
3 Бутич І. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича... - С. 385. 
4 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 203. 
5 Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). 
Ф. VIII. Спр. 226/97 ІІІ/. Грамоты Алексея Михайловича Самойловичу о склонении 
П. Дорошенка к подданству русскому царю; переписка с ним же. – Арк. 188-191. 
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Полхвоського у 1673 р. на переговори спочатку з митрополитом 
Київським, а потім – з гетьманом до Чигирина1. 

Через Й. Нелюбовича-Тукальського Дорошенко підтримував 
ділові відносини із усіма вищим представниками українського 
духівництва у Києві: архімандритом Печерського монастиря І. Гізелем, 
ігуменом Пустинного-Миколаївського монастиря О. Туром, ігуменом 
Михайлівського Золотоверхого монастиря Т. Сафоновичем, ігуменом 
Кирилівського монастиря М. Дзиком, ігуменом Братського монастиря 
й ігуменом Видубицького монастиря Т. Углицьким, ігуменом 
Межигірського монастиря І. Станіславським2. 

Безпосередній зв’язок П. Дорошенка з київськими монастирями 
можна прослідкувати за універсалами, виданими гетьманом у період 
свого правління. За Універсалом гетьмана від 10 червня 1667 р. 
Пустинно-Миколаївському монастирю було підтверджено 
прикріплення до нього Пивського монастиря разом із містечками 
Тростянець та Гвоздов3. Наступного року було підтверджено права 
монастиря на маєтності у с. Веремієвка, Чигирин-Дуброва, Лапинці, 
Городище, Максимівка та Власівка, сіл Кононч та Савин4. Окремим 
універсалом від 13 березня 1669 р. було підтверджено права монастиря 
на перевіз через річку Дніпро, між Пекарями та Прохорівкою5. Окрему 
групу універсалів складають підтвердження прав Пивського 
монастиря, що було прикріплено до Пустинно-Миколаївського. Так, 
було видано 1673 р. оборонний універсал на маєтність Городище, 
надано право на перевіз через річку Дніпро, а також дозволено 
займатися заготівлею дрів на «цьогобічному боці Дніпра»6. 
Універсалом від 29 квітня 1668 р. під гетьманську оборону було взято 
села Дмитровичі та Яблунька Київського Флорівського монастиря7. 
Дорошенко універсалом від 19 грудня 1670 р. також підтвердив права 
Видубицького монастиря на Калиновщину, Кальний Луг, 

                                           
1 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 457; Смолій В., Степанков В. Петро 
Дорошенко… – С. 451. 
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 201. 
3 Бутич І. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича... 
- С. 402-403. 
4 Там само. – С. 405-406, 429. 
5 Там само. – С. 427. 
6 Там само. – С. 435-436. 
7 Там само. – С. 406. 
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Гнилецьщизну, озеро Глушень та надав монастирю с. Лісники з правом 
поселення у ньому людей1. 

Панянському Печерському жіночому монастирю гетьманом було 
підтверджено права на розташовані під Новгородом-Сіверським села 
Радичів, Іванків і Мезин2. 

Окрім політичних зв’язків П. Дорошенка з Києвом, можна 
прослідкувати родинні зв’язки. Так, дружина Григорія Дорошенка, 
брата гетьмана, станом на 1668 р. перебувала у Києві, звідки її, за 
проханнями гетьмана, мали відпустити до чоловіка у Чигирин3. 

Отже, можемо зробити висновок, що Київ, лишаючись 
здебільшого релігійно-культурним центром, був одним з векторів як 
внутрішньої, так і зовнішньої політики гетьмана П. Дорошенка, що 
підтверджують переписки київських церковних ієрархів з 
митрополитом Й. Нелюбовичем-Тукальським та гетьманом 
П. Дорошенком. Інформація з джерел також доводить, що зв’язки 
гетьмана з Києвом обмежувалися наданнями і підтвердженнями прав 
київських церков, монастирів та Київського колегіуму. Для подальшої 
розробки питання необхідне подальше вивчення даної теми із 
залученням архівних документів центральних архівів України, 
Російської Федерації та Польщі. 

 

                                           
1 Там само. – С. 432; ІР НБУ. Ф. ІІ. Спр. 6413-6576. Документы Киево-Выдубицкого монастыря на 
земли XVI-XVII ст. - Арк.162; Кілессо Т.В. Видубицький монастир.- К.: Техніка, 1999.-127 с.-С. 33. 
2 Бутич І. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича... 
- С. 416; Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 202, 209. 
3 АЮЗР. – СПб, 1872. – Т. VII – 398 с. – С. 17, 60. 
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Volodymyr Yahnishchak (Edmonton, Canada) 

 
A Commentary on Warfare and Politics: An Unknown Diary about 
the Zhuravno Battle near Zhuravno (September 25th -October 14th, 

1676) and the Treaty of Zhuravno (October 17th, 1676) 
 

In general the internal politics of the European powers were proving 
disastrous for the making of a broad Anti-Ottomans Alliance in the 1670s1. 
                                           
1Rendering Eastern European terms and place names in a work in English may cause a serious 
misunderstanding. The mixture of languages spoken in the area covered by this article include- Polish, 
Ukrainian, Russian, and Turkish- one must also acknowledge political changes, which have occurred 
recently. All foreign terms are in general given in English (e.g. Shaytan and Zhuravno) with the 
exception of a few important historical terms adopted in English such as Hetman,(from the German 
Hauptmann and the Polish hetman: 'leader'. The title was also used for the supreme military commander 
both in Poland and in the Grand Duchy of Lithuania. At the end of the 16th century the commander of 
the Cossacks also became known as the hetman. From 1648 the hetman was the head of the Cossack 
Hetman state. In this capacity he had broad powers as the supreme commander of the Cossack army; the 
chief administrator and financial officer, presiding over the state's highest administrative body, the 
General Officer Staff; the top legislator; and from the end of the 17th century, the supreme judge as well. 
The first hetman who was also head of the state was Bohdan Khmel'nytsky 1648-1657.) Hospodar was a 
title of the rulers of Moldavia and Wallachia were styled hospodars in Slavic writings from the 15th 
century to 1866. Hospodar was used in addition to the title voivod) and Pasha (who was a high rank in 
the Ottoman Empire political system, typically granted to governors,generals and dignitaries. Ibrahim 
Shaytan pasha was the Ottomans governor in the province of Podillia and military commander in the 
Ottoman army).Therefore, with regard to geographical places situated in Modern Ukraine, all Ukrainian 
forms have been preferred to Polish (thus: Zhuravno, not Zurawno or Zorawna, Buchach not Buczacz, 
Lviv not Lwow, Kamyanec'Podil'sky not Kamieniec Podolski, Podillia not Podole, Voinyliv not 
Wojnilow). The integrity of historical terms has also been preserved in the footnotes and the 
bibliography, which in text of the article will be the "Treaty of Zhuravno" not the "Treaty of Zurawno." 
In a few cases, English equivalents, such as Kiev, Dnieper River, are given instead of the local names. 
The Muscovy state in the article will be not called Russia, because the title the Russian empire became 
the official name of the Muscovy state after 1721. 
The name of the Ukrainian Cossack state, the Hetman State or Hetmanate, existed from 1648 to 1782. It 
came into existence as a result of the Cossack-Polish War and the alliance of the registered Cossacks 
with the Cossacks of the Zaporozhian Sich and other segments of the Ukrainian populace. The territory 
of the state at the time of the hetman, Bohdan Khmelnytsky (1648-57), consisted of most of central 
Ukraine as well as part of Belarus. This Cossack state was the troublesome borderland in the 17th 
century. In 1663 the Hetman state in Right-Bank Ukraine came under Polish domination, while the Left 
Bank Ukraine came under Muscovite control in 1667. 

"The Ruin" - is a period of civil war between the various Left- and Right-Bank hetmans, backed 
by their respective supporters, attempted to re-establish a unitary state. Despite these efforts, the partition 
of the Hetmanate was confirmed by the Muscovite- Polish Treaty of Andrusovo (1667) and the Eternal 
Peace of 1686. It was the period between the death of Hetman Bohdan Khmel'nytskyy (1657) and the 
end of the seventeenth century in the history of Ukraine, characterized by the disintegration of Ukrainian 
statehood and general decline. During the Ruin Ukraine became divided along the Dnieper River into 
Left-Bank Ukraine and Right-Bank Ukraine, and the two halves became hostile to each other. Ukrainian 
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Despite the successes of the King Jan III Sobieski against the Ottomans in the 
1673-1676 war, once again he was faced with little support from the own 
country; the nobles jealous of his success, refused to sponsor a larger army 
and the Commonwealth diet did not give him any support too. To overcome 
this weaken support from his own country's nobility, the King Jan III 
Sobieski sought an alliance with France. His wife was a member of the 
Bourbon royal family of France named Maria Kazimiera d'Arquien de la 
Grange. Because of her, King Jan III Sobieski's alliance with France was 
secured until the Treaty of Zhuravno in the October 17, 1676. In the secret 
alliance, the King Jan III Sobieski was to attack Brandenburg then a 
Hapsburg (Austrian) domain and in return France was going to attack the 
Ottoman Empire and retrieve Podillia for the Commonwealth. The nobility 
of the Commonwealth, however, were not interested in fighting against 
Brandenburg in alliance with France; so they concentrated their troops on 
attacking the Ottoman Empire, instead. With the French alliance in doubt, the 
King Jan III Sobieski, eventually had to look out for other allies to protect his 
country's interests and the larger interests of Christendom. So he entered 
before the Treaty of Zhuravno in the October 17, 1676 to an Anti-Ottomans 
Alliance with the Hapsburgs of Austria, France's long-standing enemy during 
the 17th century. These internal politics of the European powers were 
proving disastrous for the making of a broad Anti-Ottomans Alliance. Taking 
advantage of this confusion, the Ottoman Empire attacked Austria in 1675. 
The Commonwealth, under their Anti-Ottomans Alliance, gave troops to 
                                                                                                                                          
leaders during the period were largely opportunists and men of little vision who could not muster broad 
popular support for their policies. The hetmans who did their utmost to bring Ukraine out of decline were 
Ivan Vyhovsky, Petro Doroshenko, and Ivan Samoilovych. The main hetmans in the article are: Petro 
Doroshenko the hetman of Right-Bank Ukraine from 1665 to 1676. In January 1666 he was elected 
hetman of Right-Bank Ukraine. Doroshenko's main aim was to restore the Hetman state on both banks 
of the Dnieper River. Petro Doroshenko was proclaimed hetman of all Ukraine on 8 June 1668 and 
abdicated, on 19 September 1676. Yurii Khmel'nytsky the hetman of Ukraine (1657, 1659-63) and 
hetman of Right-Bank Ukraine (1676-81, 1685). Khmel'nytsky was elected hetman of Ukraine, 
supported primarily by the pro-Muscovite Cossack families in 1657 and 1659-63 and as the Ottomans 
vassal in 1677-81 and 1685. Capitalizing on the anarchy that was developing in Ukraine and 
Khmel'nytsky's inexperience and weakness, the Muscovite government forced Khmelnytsky to ratify the 
Pereyaslav Articles of 1659, which limited the sovereign rights of Ukraine and after the Treaty of 
Zhuravno the Right-Bank Ukraine under Yurii Khmelnytsky became a vassal of the Ottomans. Ivan 
Samoilovych, the Cossack leader who was elected hetman of Left-Bank Ukraine. He sought to unite 
Left-Bank Ukraine and Right-Bank Ukraine under his rule and fought against the Right-Bank hetman, 
Petro Doroshenko. On 17 March 1674 a council of 10 senior Cossack starshyna officers of Right-Bank 
Ukraine recognized him as their hetman, but he could not rule de facto until Doroshenko abdicated, on 
19 September 1676. Samoilovych opposed a Muscovite-Polish alliance, but he supported peaceful 
relations between Moscovy and the Crimean Khanate and the Ottomans. 
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help Austria (ruled by the Hapsburgs). But with this move, they had to 
formally break the alliance with France. Unfortunately Austria proved to be a 
weak ally, not pulling their weight in battles with the Ottoman Empire and 
even conniving against the Commonwealth to limit their power to conclude a 
separate peace with the Ottomans. The Ottoman Sultan used these divisions in 
the European powers to the hilt and made further inroads into both the 
Commonwealth and Austria. In the summer, 1676 the Ottomans invaded the 
Commonwealth again with over 200,000 men, most of them were Tatars. With 
only 8,000 soldiers the Poles, Lithuanians and Ukrainian Cossacks held them at 
their camp near Zhuravno for nearly three weeks, until October 14, 1676. 

The Ottomans finally called for peace after the battles near the villages of 
Voinyliv and Dovha and the town of Zurawno which was signed in October 
17th, 1676. While the Ottomans kept most of the territory they had gained, 
including the province of Podillia, but they pledged to end further attacks and 
released most of the prisoners (15,000 after the Battle at Zhuravno) they had 
taken. After the Treaty of Zhuravno having waged costly campaigns against 
the Commonwealth and having had to pay very heavily in terms of casualties, 
the Ottomans turned on the more lucrative of their Christian foes, the 
Hapsburgs of Austria. By the end of the 1676, after ceaseless war with the 
Ottomans for over three decades, the Commonwealth had been reduced to half 
its size. But for these victories, the Ottomans paid heavily in terms of lives lost 
of hundreds of thousands of its warriors (near Zhuravno the Ottomans lost 
more than 20,000 men, and in the Battle at Voinyliv and Dovha almost 3,000 
men in September 23,1676) and this strain was making further incursions into 
the Commonwealth and Muscovy state unattractive. 

The Battle of Zhuravno (there were actually several battles from 
September 25th - October 14th 1676) and the Treaty of Zhuravno, October 
17th, 1676, (Turkish name: Treaty of Izvanca between the Polish-Lithuanian 
Commonwealth and the Ottoman Empire, ended the second phase of the 
Polish-Ottoman War (1673-1676). It revised the 1672 Treaty of Buchach, 
and was more favorable to the Commonwealth, which no longer was forced 
to contribute taxes, and regained about one third of the territories in the Right 
Bank Ukraine lost in the Buchach Treaty(1672). 

The Treaty of Zhuravno has eight paragraphs. The all territory of the 
Right-Bank Ukraine except two fortress Bila Cerkva and Pavoloch became 
under the Ottoman's vassal power - the Right-Bank Ukraine, Hetmanate. 
After the eighteen months of negotiations in the April 7, 1678 the Ottomans 
Sultan signed the Constantinople Treaty, what was a ratification of the 
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Zhuravno Treaty. The number sixth paragraph was no longer in favor to the 
Right-Bank Ukraine Hetmanate, now (1678) it was written in the official 
document that the Right-Bank Ukraine is under the Ottoman vassal power. 
This Treaty also drew a demarcation border line between the Commonwealth 
and the Ottomans. 

It also stipulated that the Lipka Tatars were to be given a free individual 
choice of whether they wanted to serve the Ottoman Empire or the Polish 
Lithuanian Commonwealth. In addition, it reaffirmed the cession of the 
province of Podillia to the Ottomans. The Right-Bank Ukraine, with the 
exception of the Bila Cerkva' and Pavoloch' districts, was placed under the 
jurisdiction of the Ukrainian Hetman, a vassal of the Ottomans at that time. 

The Treaty of Zhuravno can be seen as part of the Great Turkish War 
and as part of the series of wars between the Ottomans and Europe in the 
second half of the 17th century1. 
                                           
1 See primary sources in: Dariusz Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th- 18th 
Century) An Annotated Edition of 'Ahdnames and Other Documents. Brill, Leiden, Boston, Koln, 2000. 
Document 53 (15 October 1676) The Polish Document of the agreement of Zurawno, Document 53A 
(14 October 1676) Another version of the Polish document of the agreement of Zurawno, Document 54 
(17 October 1676) The ottoman document of the agreement of Zurawno, Document 55 (4-13 April 
1678) The 'adhname sent by Mehmed IV to King John III, Document 56 (14 October 1680) The Polish 
protocol of demarcation, Document 57 (15-24 October 1680) The Ottoman protocol of demarcation. pp. 
515-580. ;"Liber Memorabilium Ecclesiae parachialis rit. lat. Zuravnensis confectus 1835. Naukova 
Biblioteka Nacionalnoyi Academiyi Nauk Ukrainy im. Vasylya Stefanyka y Lvovi, Viddil Rukopusiv. 
Fond YK-50 "Zurawno".; Dyariysz y Pakta Tureckie Zorawinskie. Bibl. Ossolineum we Wroclawiu 
mkf. Bibl. Narodowa. #3952. # renkopisu w bibl. Wroclawskej 122. Andr Chrisostomus Zalusky, T.I. 
Epistola XXXIV.s. 611-619 Eidem Nuntio Apostolico Idem 29 Decembris. Relatio qua in Castris sunt a 
Etaante e post Coronationem Sub Zurawno. Lviv Biblioteka Ridkisnoi knyhy. In: Jozef Ignacy 
Kraszewski, Adama Polanowskiego dworzanina Krola Jegomosci Jana III. Notatki (1698r.) 
Warsaw,1986. In: The Memoirs of Jan Chryzostom z Goslawic Pasek. Translated with an Introduction 
and commentaries, by Maria A. J. Swiecicka. New York, Warsaw, 1978 In: Memoirs of The Polish 
Baroque, The Writings of Jan Chryzostom Pasek, A Squire of the Commonwealth of Poland and 
Lithuania. Edited, translated, with an introduction and notes by Catherine S. Leach. University of 
California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1976. Biblioteka Narodowa. Zorawinski Pakt. A 
Warszawa III 6639-Ark. 169-173 Traktaty Zurawinskie Dyaryusz y Pakta Tureckie Zurawinskie. 
Naukova Biblioteka Nacionalnoyi Academiyi Nauk Ukrainy im. Vasylya Stefanyka y Lvovi, Viddil 
Rukopysiv. Fond 45 Dzieduszicki Op. 1Spr. 575 Ark. 1. (Partial Manuscript about Peace Treaty of the 
Commonwealth and the Ottomans after the Battles near Zhuravno from the 13 th of September to the 
17th of October 1676. Explanation of this document is in: Volodymyr Yahnishchak, An Unkown Diary 
about Russia, Poland and Turkey in the 17th Century. KRAJ Historical Journal. Lviv: KRAJ, 
2002.;Papiery Rozwadowskich. Naukova Biblioteka Nacionalnoyi Academiyi Nauk Ukrainy im. 
Vasylya Stefanyka y Lvovi, Viddil Rukopusiv. Fond Papiery Osobiste Rodziny Polanowskich. A 69. 
Ark. 243, 245.; Naukova Biblioteka Nacionalnoi Academii Nauk Ukrainy im. Vasylya Stefanyka y 
Lvovi, Viddil Rukopusiv. Fond. 6.Korduba M. YK-21 Samoil Velychko, Letopys' sobytiy v 
Yuoozapadnoy Rossii, vol. 2 (Kiev,1851) Litopus Samovydtsya (Editor Ya. I.Dzyra) K. 1971 Zrodla do 
poselstwa, Jana Gninskiego wojewody chelminskiego do Turcji w latach 1677-1678..., wyd. F. Pulaski, 
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During the time of two wars against the Commonwealth (1667-1672, 
1673-1676) and the war against Muscovy and Left-Bank Ukraine Hetmanate 
(1676-1681) the Ottomans Sultan Mehmed IV became the protector over the 
Right-Bank Ukraine. The Ottomans policy was based on keeping the Right-
Bank Ukraine in the Ottomans protection and buffer against the 
Commonwealth and Muscovy. First of all the Ottomans formally keep the 
Right-Bank Ukraine Hetmanate like the Ukrainian Cossack state, however 
this state was a vassal of the Sultan. Second in the province of Podillia the 
Ottomans ruled like in any their provinces after the 1672 (the Treaty of 
Buchach) until the 1699 (Karlowitz Congress). The Right-Bank Ukraine in 
the provinces of Kiev and Braclav the Ottomans officially call this state 
"Ukraine" with a very limited autonomy. 

In September 9, 1676 hetman Petro Doroshenko switched to Muscovy 
protectorate and changed all Eastern Europe balance of policy. However the 
Ottomans did not want to give up in the "Ukraine" and rely on the Treaty of 
Zhuravno as the main international document between the Ottomans and the 
Commonwealth for the Ottomans present in the "Ukraine". Thus in the 
summer 1676 the Sultan relieved from the prison hetman Yurii 
Khmel'nytsky and after the September 9, 1676 proclaimed him as the hetman 
of the Ukraine and started to prepare the war against Muscovy and the Left-
Bank Ukraine. 

The Ottomans policy at that time was to "weak" the Commonwealth and 
Muscovy and prevents any agreement between them against the Ottomans. 
That is why the Ottomans stabilized political situation in the Right-Bank 
Ukraine just to have the better strategic place in the Central, Eastern and 
South-East Europe. That is why the Ottomans helped the Duchy of Ruthenia 
(official title of Ukraine) of Yurii Khmel'nytsky in the 1677-1685, the 
hetmans G.Duca, T.Sulymko and in 1681-1685 in the provinces of Kiev and 
Braclav in the Right-Bank Ukraine and the Ottomans also provided direct 
administration in the province of Podillia (1672 - 1699). 

The Ukrainian historiography does not give a full account of the Treaty 
of Zhuravno and its influence on the development of international 
relationships in Eastern and South-Eastern Europe in the later part of the 17th 
century. The Treaty of Zhuravno can be seen (from the Ukrainian 
historiography's point of view) as final stage of the Ukrainian Revolution, 
                                                                                                                                          
Warsaw. 1907. (Biblioteka Ordynacji Krasinskich, T. XX-XXII).; Jan Sobieski (King of Poland), Listy 
do Marysienki, t. I-II opracowal Leszek, Kukulski. Warszawa, 1973 .; Akty otnosiashchiesia k istorii 
Yuzhnoy i Zapadnoy Rossii.-SPb. 1883. - T.12. - pages.751-752. ) 
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started in 1648 by Hetman Bohdan Khmel'nytsky, who proclaimed the 
Ukraine an independent state ('Viysko Zaporozhske '), as much as it was 
possible, and finished by Hetman Petro Doroshenko in the 1676, who tried to 
survive as the Ottoman's vassal (since 1669) but was finally self exiled to the 
state of Muscovy. 

The Treaty of Zhuravno (1676) divided, for the third time in the second 
half of the 17th century, the Cossack's Hetmanate between the stronger states: 
Muscovy, the Ottomans, and the Commonwealth. The Treaty of Andrusovo 
(1667) and the Treaty of Buchach (1672), on the other hand, did not establish 
permanent power of any monarch because of the balancing or poly- vassal 
policy of the Hetman Petro Doroshenko. Thus, the Treaty of Zhuravno 
brought permanent changes to the division of the Right-Bank Ukraine. 

According to the Treaty of Zhuravno until the Treaty of Karlowitz (1699) 
the Ottomans had the internationally recognizable right to posses the south 
part of Kiev province and the province of Podillia. The Treaty of Zhuravno 
caused political and economic ruin to these provinces even into the 18th 
century. The Treaty of Zhuravno recognized the loss of the Right- Bank 
Ukraine's (Hetmanate ) status as the state . The Ukrainian Hetmanate in the 
Right-Bank of Ukraine was no longer subject to international law at that time. 

The Treaty ended four years of the Polish-Turk war (1672-1676), but it 
did not resolve the conflict around the Right-Bank Ukraine. After October 
17th 1676, Muscovy blamed the Commonwealth for betrayal of the 
Andrusovo Treaty (1667) and believed that the Right-Bank Ukraine 
(Hetmanate) must belong to Muscovy, which opened the door to the war 
between the Ottomans and Muscovy together with the Left-Bank Ukraine 
(Hetmanate). The Muscovy Tsar and the Hetman of the Left-Bank Ukraine 
(Ivan Samoilovych) in fact occupied the Right-Bank Ukraine and did not 
agree with the Treaty of Zhuravno. The Treaty of Zhuravno sparked the 
Russo-Turkish War (1676-1681) as well. The presence of the Tsar's army in 
the fortresses of the Right-Bank Ukraine started the Russo-Turkish wars of 
1676 and 1678 in the territory of the Right Bank Ukraine what was the first 
stage of the Russo-Turkish war 1676-1681. 

In April 7, 1678, the Ottomans finally "granted" the Treaty of 
Constantinople to the Commonwealth; this was the formal ratification of the 
Treaty of Zhuravno (1676). However, paragraph sixth, which had a significant 
impact on the Right-Bank Ukraine was different, as it was in the Treaty of 
Zhuravno on October 17th, 1676. It stated that the Right-Bank of the Ukraine 
now must belong to the Ukrainian Cossacks, who were the vassal of the 
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Ottomans at that time. However, the King Jan III Sobieski understood that it 
was the Ukrainian Cossacks who were ruled by the Ukrainian Hetman E. 
Hohol, who was a vassal of the Commonwealth, and following this logic all of 
the Right-Bank Ukraine must belong to the Commonwealth because the 
Ottomans gave this territory to the Ukrainian Cossacks in the Treaty of 
Zhuravno (1676) and in the Treaty of Constantinople (1678), which was in 
fact ratification of the Treaty of Zhuravno. The Commonwealth will still have 
two fortresses Bila Cerkva and Pavoloch in its possession. In 1681, the two 
empires would demarcate their borders in 16811. 

The Commonwealth wanted to protect its state from the Ottomans after 
the Treaty of Zhuravno that is why the Commonwealth signed an agreement 
with Muscovy in 1678 and the "Eternal Peace" on May 6th, 1686. In 1681, 
Muscovy signed an agreement with the Ottomans in Bakhchysaray (the 
capital city of the Crimea Khanate) and according to this agreement the 
Right-Bank Ukraine must belong to the Ottomans and the Crimea Khanate. 
They finalized this treaty in April, 1682. Neither state looked upon this 
agreement seriously: they knew the treaty was temporary because it did not 
solve the problems of the Cossack Ukraine. 

The Zhuravno Treaty can be seen why the Ukrainian Hetmanate in the 
Right Bank Ukraine (or the "Duchy of Ruthenia") became one of the biggest 
political issues in Eastern Europe, in the unstable situation between the 
Islamic East and the Catholic West. The Ukrainian Hetmanate greatly 
influenced all world politics in the second half of the 17th century and 
changed the European political map in the second half of the 17th century 
because of the Treaty of Zhuravno what created an imbalance between the 
Commonwealth, the Ottomans, and Muscovy. 

This Zhuravno Treaty can also be seen as an important part of the 
Commonwealth war against the Ottomans, and right after the signing of this 
treaty the Ottomans started to fight against Muscovy state. This treaty nullified 
the alliance with France and started a new alliance with Austria. This treaty 
also can be seen as the culmination point, after which the Ottomans started 
long term war against Muscovy in the 17th century and later a long term war 
against the Russian Empire in the 18th and 19th centuries. 

It is important to understand that the Ukrainian Cossacks would accept 
Muscovy protectorate, but not really the Ottoman's vassal status like they 
obtained it in the Treaty of Zhuravno. The Ukrainian Cossacks would accept 
                                           
1 Natalia Yakovenko. Essays of History of Ukraine.From the Earliest Times until the End of the 
18th Century, Kiev, 1997. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 

208

208

Muscovy rule, but not Ottoman domination. That was a period of the 
consolidation of the Eastern Orthodoxy in the Russian Orthodox Church 
(Patriarch Nikon's Russian Church reform 1666-7) as a reaction to the 
expansion of the Commonwealth's Roman Catholic Church in the Ukraine, 
and expansion of the Ottomans', and Tatars' Crimea Khanate, Islam. 
Muscovy Tsar Aleksey (1645-1676) and Patriarch Nikon (from 1652) made 
the religious practice in the Muscovy Russian Orthodox Church more like 
that of the Greek and Ukrainian Orthodox Churches. These changes were 
formalized in the Russian Orthodox Church Council of 1666-71. 

This period also was inspired by Russian Orthodox Church reforms and 
provided political balance between the Ottomans, the Crimea Khanate, the 
Commonwealth and the Ukrainian Cossack state. 

The second half of the 17th Century was a period of time in Eastern 
Europe when the Ukrainian Cossacks crushed the Commonwealth in 1648-
51and brought Muscovy into the war as the Ukrainian ally. At the same time 
(second half of the 17th century), the Ottomans having been in a permanent 
war with Christendom, became the bigger ally with Catholic France and 
protestant Sweden and took the "Ukraine" under their power when the 
Hetman Petro Doroshenko lost independence and became a vassal to the 
Ottomans. The main figures in the East Europe became the Cossack leaders 
in the 1670s who did not want to lose independence from any states: the 
Commonwealth, who occupied all of the Right-Bank Ukraine, and Muscovy 
in the Left Bank Ukraine which was formally under Muscovy protectorate 
since 1654 (The Treaty of Pereyaslav ) and the Ottomans who occupied the 
province of Podillia and the Right- Bank Hetmanate after the Treaty of 
Buchach in the 1672 until the Congress of Carlowitz in the 1699. 

Hetman Petro Doroshenko tried to get support from Constantinople, 
offering to accept the sultan's domination in return for the Ottoman's 
protection and military assistance. In addition, the war between the 
Commonwealth and Muscovy over the Right and Left Banks of the Ukraine 
in the 1670's showed great possibility for the Ottomans to protect themselves 
from the Zaporozhian Cossacks in the area of the Black Sea. The Ukrainian 
                                           
1 Merry E. Wiesner-Hanks. Cambridge History of Europe, Early Modern Europe, 1450-1709. 
Cambridge University Press. 2008.; Valerie A. Kivelson, Autocracy in the Provinces: The Muscovite 
Gentry and Politial Culture in the Seventeenth Century. Stanford: Stanford University Press, 1996. 
Revor Ashton, ed., Crisis in Europe, 1560-1. Rhoads Murphy, Ottoman Warfare, 1500-1800 (New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1999); Simon Dixon, The Modernization of Russia, 1676-
1825 (Cambridge: Cambridge University Press, 1999); Serhii Plokhy. The Cossacks and Religion in 
Early Modern Ukraine, Oxford University Press. 2001. 
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state and the Black Sea had strategic importance for the Ottomans, the 
Commonwealth, the Crimea Khanate, and Muscovy (since 1654) in the 17th 
Century; however, it was only the Ukrainian Cossack state, which could 
protect any state with the alliances with any other states1. 

That is why the Ottomans, in 1668/9, made the decision to take the 
Ukrainian Cossacks on the Right-Bank of the Ukraine, under their protection, 
directing their attacks in any directions except South. Consequently, the 
province of Podillia and the strategic fortress of Kamyanec' Podil'sky on the 
Dnister River became a keystone to the Ottoman's rule over the Right-Bank 
Ukraine, Moldavia and the Crimea Khanate. Also, two main Tatar attack 
routes into the Commonwealth (the Volosky and Kuchmansky trails) ran 
across the province of Podillia. The foreign policy of Sultan Mehmed IV, who 
was the Sultan of the Ottoman Empire from 1648 to 1687, changed the nature 
of his position for ever by giving up most of his executive power to his Prime 
Minister (Grand Vizier) and he never took part in any military campaign 
personally, because his policy was based on a position that the Ottomans 
neighbor must be permanently weak2. 

In June 1669, the Ukrainian, Hetman Petro Doroshenko, was accepted as a 
vassal by the Ottomans3. In the Crown (Poland), the Grand Hetman Jan 
Sobieski invaded the Cossack's Ukraine. At the same time, August 18th, 1672, 
the Ottomans took over the strategic fortress of Kamyanec'Podil'sky. In 
accordance to the Treaty of Buchach (October 23, 1672), the province of 
Podillia was ceded to the Ottoman's protection. The Lipka Tatars, who had 
settled in Lithuania in the fifteenth century, and recently rebelled against the 
Commonwealth, were to be allowed to emigrate to the Ottoman's lands with 
their families and belongings. The Commonwealth started to pay a yearly tax to 
the sultan and this meant that the Polish King Michal Wisniowiecki (1669-
1673) legally became the Ottoman's vassal. The Commonwealth diet rejected 
the Treaty of Buchach and voted in new taxes for military protection. The army 
was increased to over fifty thousand men and, in November 1673, Jan Sobieski 

                                           
1 See: Dmytro Doroshenko, Het'man Petro Doroshenko: Ohliad ioho zhyttia i politychnoi diial'nosty. Edited 
by V. Omel'chanko. (New York, 1985).; Perdenia, J. Hetman Piotr Doroszenko a Polska. Cracow. 2001. 
2 Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire (London, 1938) On the struggle for domination over the 
eastern European steppes between the Otoomans, Russia (Muscovy), and Poland- Lithuania, see the 
study by William McNeill, Europe's Steppe Frontier 1500-1800 (Chicago, 1964) On the East European 
policy of Louis XIV see: Jean Berenger "Lous XIV l'Empereur et "Europe de l'Est," XVII, siecle. Revue 
puliee par la Societe d'Etude du XVII siecle 31 (1979): 173-94; Shaw,Stanford Jay, and Ezel Kural 
Shaw. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Cambridge University Press. 1997. 
3 Akty otnosyiashchiesia k istorii Yuzhnoi I Zapadnoi Rossii, vol. 12 (St. Petersburg, 1882), pp. 755-59. 
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(Crown Hetman) defeated the Ottoman army at Hotyn (fortress in the province 
of Podillia), which brought him the Polish crown after the death of the Polish 
King Michal Korybut Wisniowiecki, (July 31, 1640 - November 10, 1673). 

Finally, on September 25 th, 1676 the new Ottoman commander, Ibrahim 
Shaytan Pasha, besieged the royal (Jan III Sobieski) army enclosed in the 
fortified camp at Zhuravno, province of Galicia. Before the siege at Zhuravno 
in September 16th, 1676, the Polish King sent six Polish commissioners to the 
Ottoman camp1. Initially the Commonwealth wanted to regain as much of the 
province of Podillia and the Ukrainian Cossack state territory as possible, 
while the Ottomans hoped for a future common action against Muscovy 
presence in the Ukraine (on the Left-Bank of the Dnieper river)2. 

The final conditions, negotiated on October 14th -17th , 1676 confirmed 
the Treaty of Buchach(1672) with only two notable exceptions: the taxes 
were abolished and two the Right Bank Ukraine fortresses , Bila Cerkva and 
Pavoloch were left to the Commonwealth. The temessuks3 were exchanged 
                                           
1 The commissioners were Prince Konstanty Wisniowecki, Jerzy Wielhorski, Tomasz 
Karozewski,Franciszek Kobytecki, Stanistaw Dabrowski, and Jan Telefus. The seventh commissioner 
Jan Karwowski had been preciously sent to the Moldavian hospodar and thus was present in the 
Ottoman camp. One of these men wrote diary about the Battle near Zhuravno and Voinyliv and the 
Treaty of Zhuravno in 1676.This document is in: Traktaty Zurawinskie Dyaryusz y Pakta Tureckie 
Zurawinskie. Naukova Biblioteka Nacionalnoyi Academiyi Nauk Ukrainy im.Vasylya Stefanyka y 
Lvovi, Viddil Rukopysiv. Fond 45 Dzieduszicki Op. 1Spr. 575 Ark. 1.; and "Liber Memorabilium 
Ecclesiae parachialis rit. lat. Zuravnensis confectus 1835. Naukova Biblioteka Nacionalnoyi Academiyi 
Nauk Ukrainy im. Vasylya Stefanyka y Lvovi, Viddil Rukopusiv. Fond YK-50 "Zurawno". :(Partial 
Manuscript about the Peace Treaty of the Commonwealth and the Ottomans after the Battles near 
Zhuravno from the 13 th September- to the 7th of October 1676,.For the explanation of this documents 
see: Volodymyr Yahnishchak, An Unknown Diary about Russia, Poland and Turkey in the 17th 
Century. KRAJ Historical Journal. Lviv: KRAJ, 2002. 
2 See: Aleksander Czolowski. Wojna Polsko-turecka 1675 r. Lwow. 1894. Fr. Kluczycki, Zorawinska R. 
1676 Pod 200-Letnia Rocznice Krakow. 1876. Janusz Wolinski, Z dziejow wojen polsko-tureckich. 
Zorawno. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naradowej. Warsaw. 1983. Janusz Wolinski, Z dziejow 
wojny i polityki w dobie Jana Sobieskiego. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Naradowej. Warsaw. 
1960 Janusz Wolinski, Zorawno, "Przeglad Historyczno-Wojskowy," R.t.II zasz l, Warsaw, 1930., 
Materialy do rokowan polsko-tureckich z. 1676 PH, t XXIX. 1930-1931 (Archiwum Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Teki Janusza Wolinskiego).; Krol Jan III a sprawa Ukrainy 1674-1675. Warsaw. 
Sprawy Narodowosciowe. R.8 #4 1934. (Bibloteka Spraw Narodowosciowych "# 2.19.").; Janusz 
Wolinski. Materialy do dziejow wojny polsko-tureckiej 1672-1676.In:Studia i materialy do historii 
wojskowosci.Tom XVI.Chapter II.Warsaw.1970.,p.240-253.; Tadeusz Korzon, Dzieje wojen I 
wojskowosci w Polsce, Krakow, 1912Tadeusz Korzon, Dola I niedola Jana Sobieskiego. T. III Krakow, 
1898.K. Gorski "Jan III pod Zorawnem," "Biblioteka Warszawka," 1896, III s.378. Jan Wimmer, 
Wojsko polskie w drugej polowie XVII wieku . Warsaw, 1965. (Wydawnictwo Ministerstwa Obrony 
Narodowej).; Zbigniew Wojcik, Rzeczpospolita wobec Turcji i Rosji 1674-1689. Studium z dziejow 
polskej polityki zagranicznej. Wroclaw. 1976. 
10 The best explanation of temessuk one can find in Dariusz Kolodziejczyk, "Ottoman-Polish Diplomatic 
Relations..." and Viorel Panatie," On Ottoman-Polish Diplomatic Relations", Asian Studies. International 
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on the 17th of October, 1676 in Zhuravno. The temessuk was a simple receipt 
of confirmation, the agreement reached between the Ottomans Pasha and the 
Commonwealth Commissars on behalf of their masters, in order to maintain 
peace was to be maintained in the land between the Ottomans and the 
Commonwealth. The Treaty of Zhuravno had to be confirmed in a formal 
'ahdname1 granted by the Ottoman's Sultan. The text of the new 'ahdname, 
received in April 1678 by the Commonwealth ambassador indicated that it 
was issued on the basis of the Zhuravno's (October, 17, 1676) temessuks. 

While in the European literature the Treaty of 1676 is known as the 
Treaty of Zhuravno, from the Ottoman legal point of view, the ultimate 
conclusion of the peace occurred by the granting of the imperial 'ahdname. 
An 'ahdname was issued in eighteen months (1676-78) after the temessuk on 
October 17th, 1676 at Zhuravno. Immediately after signing the truce, 
Andrzej Modrzejewski (October 17th, 1676 at Zhuravno) was appointed a 
"small envoy" and accompanied the Ottoman army to Constantinople, 
charged with the task of dealing with the Ottoman authorities until the arrival 
of the great Polish embassy of Jan Gninski in 16772. Even though Ibrahim 
Shaytan Pasha led the Polish commissioners to believe that their ambassador 
in Constantinople would obtain much better peace conditions than those 
agreed at Zhuravno. The oral promises given by Ibrahim Shaytan Pasha at 
Zhuravno lost their weight because Pasha fell in disgrace after the Ottomans 
military campaign in the Right Bank Ukraine in 1677. The new treaty, 
granted finally in April 7th, 1678, was in fact a confirmation of the Treaty of 
Buchach (1672), with the exclusion of the taxes and the concession of Bila 

                                                                                                                                          
Journal for Asian Studies (Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies), issue: II / 2001, 
pages: 189-197, on "www.ceeol.com". To sum up, the temessuk-type document can be described as a 
highly flexible instrument composed by Ottoman negotiators together with the Christian envoys, often 
on the letter's initiative, and therefore highly influenced by European forms and terminology. Sometimes 
a temessuk consists merely of a literal translation of a Latin document prepared by Christian envoys, 
supplemented with an Islamic invocation, narration, and the seal pence or signature of the Ottoman 
official. Among the Ottoman plenipotentiaries who issued the "Polish" temessuk in Zhuravno was 
Ibrahim Shaytan Pasha. This document was issued in Ottoman military camp at Zhuravno. The Ottoman 
temesuk is ironically dated the second decade of Shaban (19-28 October) instead of the first decade. The 
commissioner's relation on the negotiations and their instruction is published in : Janusz Wolinski, 
"Materialy do rokowan polsko-tureckich r 1676", Przeglad Historyczny 29 (1930- 1931):382-413; see 
also: Zbigniew Wojcik, Rzeczpospolita wobec Turcji:Rosji 1674-1679 (Wroctaw, 1976), pp. 67-75. 
1 See Dariusz Kolodziejczyk, Ottoman-Polish. the term 'ahdname a Persian-Ottoman term 
consisting of two words: 'ahd (oath, promise, pact) and name (Persian "letter"). The term stressed 
the fact that a written oath or promise to keep the peace was inserted into an imperial letter. 
2 Jozef Ignacy Kraszewski, Adama Polanowskiego dworzanina Krola Jegomosci Jana III. Notatki. 
(1698r) Warsaw, 1986. 
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Cerkva and Pavoloch (two the Right-Bank Ukrainian fortresses) which were 
left in the Commonwealth's hands. 

The inhabitants of Kamyanec'Podil'sky and other Podillian localities 
were allowed to return to their homes. Nobles were allowed to collect their 
own taxes and to pay them in a lump sum. The Catholic community in 
Podillia enjoyed freedom of worship, and at least one Catholic Church in 
every sandjak (Turk's administrative-territorial center) was to be restored. 
The border of Ottoman's Podillia was to be defined by the commissioners of 
both sides. 

Moreover, the Lipka Tatars, who were fluent in Polish and Ruthenian 
(Ukrainian), knew the country and were notorious for their raids into their 
former homeland after the emigration to the Ottoman domains. They were 
not allowed to settle in Podillia1. 

The Ottomans provided for free trade in the Mediterranean and by the 
ships of the royal city of Gdansk (in the Commonwealth) and their protection 
from the Muslim corsairs (pirates) of the Barbary Coast. 

In regards to the conflict over the Holy Sepulchre, which had been 
granted to the Greek Orthodox Church (in the Ottoman Empire) in the first 
half of the seventeenth century, the Ottoman Porte confirmed the traditional 
rights of the Franciscan monks in Jerusalem, but the Polish and Ottoman 
interpretation of this article differed substantially. Contrary to Polish 
expectations, the Holy Sepulchre was never restored to the Roman Catholic 
Church. This paragraph in the Treaty of Zhuravno also developed one of the 
main reasons of the Crimean war (1853-1856) between the Russian Empire 
and the alliance of the French Empire, the British Empire, the Ottoman 
Empire and the Kingdom of Sardinia and the Duchy of Nassau. The Crimean 
war developed because of an argument between the French (Catholic) and 
Russian (Orthodox) religious fraternities over who should have access and 
right to holy areas in the Middle East (Nazareth and Jerusalem).The both 
sides of the conflict based their position on the Treaty of Zhuravno (1676)2. 

By the time Jan Gninski (the Commonwealth envoy to the Ottomans in 
1676-78) returned from Constantinople in 1678 with the ratification of the Treaty 
                                           
1 Dariusz Kolodziejczyk, Ottoman Podilja: The Eyalet of Kam"janec 1672-1699" Harvard Ukrainian 
Studies (1992):87-101. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681) Cambridge, Mass., 1999 (in 
press) Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672-1699. Warsaw, 1994. 
2 See Dariusz Kolodziejczyk, Ottoman-Polish. Document 55 P 528-544, This document published in 
Pulaski, Zrodla do Poselstwa Jana Gninskiego, pp. 311-23. English translation of the articles was 
published in Demetrius Cantemir, The History of the Growth and Decay of the Ottoman Empire 
(London, 1734-1735), pp.284-86. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 

213

213

of Zhuravno, it was too late for the Commonwealth to attack Prussia because 
France aligned itself to Prussia. In the same year, the Treaty of Nijmegen was 
signed and Louis XIV was no longer interested in an alliance with Warsaw1. 

The year 1676 marked the end of the political career of Hetman Petro 
Doroshenko who wanted the Ottomans to help him expel the Muscovy garrison 
from Kiev and restore his rule over the Left-Bank Ukraine, held by the pro-
Moscovy, the Left-Bank Ukraine Hetman Ivan Samoylovych. However the 
Ottomans were not really ready to go to war with Muscovy; therefore, they 
strengthened their control over the province of Podillia and tried to garrison 
their troops in the Right-Bank Ukrainian towns. In 1674, the Ottomans had to 
help Hetman Petro Doroshenko quash his own rioting subjects, who were 
assisted by Muscovians. In the end, the disillusioned Hetman tendered the 
insignia he had obtained from the Sultan to Moscovy and was granted exile by 
the Russian Tsar Feodor III in September 9,1676. One of the most gifted 
Ukrainian leaders of the seventeenth century, Hetman Petro Doroshenko, left 
the Ukrainian state which was falling further into the "Ruin" period2. 

The effort to regain control over the Right-Bank Ukraine and to install 
Hetman (Prince) Yuriy Khmel'nytskyy (instead of Hetman Petro Doroshenko) 
as the hetman led the Ottomans to war with Muscovy. After an unsuccessful 
campaign in 1677, the next year the Ottomans expelled the Muscovian 
garrison from Chrhyryn (fortress), the traditional seat of the Ukrainian 
hetmans. The war was ended by the Truce of Bahchesaray, concluded in 
January 1681, and officially granted by Mehmed IV in April 1682. The Treaty 
divided Ukraine along the Dnieper River, with Kiev left in Muscovian hands3. 

                                           
1 Nolan, Cathal J., Wars of the age of Louis XIV, 1650-1715 ABC-CLIO. 2008. 
2 "The Ruin" - is a historical term used by European historiography to refer to the period between the 
death of Hetman Bohdan Khmel'nytskyy (1657) and the end of the seventeenth century. Some historians 
(eg, Mykola Kostomarov) correlate it with the tenures of three Moscow-backed hetmans (Ivan 
Briukhovetsky, Demian Mnohohrishny, and Ivan Samoilovych) and limit it chronologically to 1663-87 
and territorially to Left-Bank Ukraine. Other historians consider the Ruin to apply to both Left- and 
Right-Bank Ukraine from the death of Bohdan Khmelnytsky to the rise of Ivan Mazepa (1657-1687). 
See: Taras Chuhlib.The Ruin of the Right- Bank Ukraine // The History of Ukraine: new - K.,1995. -T.1. 
Ohloblyn O.P.Do istorii Ruiny // Zapysky istoryko-filologichnogo viddilu VUAN. Kn.XVI. - K., 
1928.;Yakovleva T. The Ruin of the Hatmanate:From the Council of Pereyaslav-2 to the Andrusovo 
Treaty (1659- 1667) / Transl. by L. Bilyk. - K. 2003.; Kostomarov N.I.Sobranie sochinenii.Istoricheskie 
monografii i issledovania .- Kn.6. - T.XV: and: Ruina Hetmanstva Bryuhoveckoho, Mnohohreshnoho i 
Samoilovicha. Sankt Petersburg, 1905. Yakovleva T. Het'manshchyna u druhy polovyni 50-h rokiv 
XVII stollttya. Prychyny i pochatok Ruiny. - K., 1998. 
3 N.A. Smitnov, Rossia I Turcia v XVI-XVII ww., vol. 2 (Moscow, 1946), pp. 165-67 
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The Ottomans granted their part of the Right-Bank Ukraine to the 
Moldavian Hospodar George Duca, who during two successive years of 
peace, was quite successful in restoring the economy of the province1. 

The Treaty of Zhuravno ('ahdname of 1678) also created the Polish-
Ottoman demarcation of 16812. 

The Ottomans were engaged in the second Chyhyryn campaign of 1678 
and needed the Commonwealth to evacuate their garrisons in the fortresses: 
Bar, Medzhybizh, Kalnyk and Nemyriv in September 1678. However, the 
new Treaty was ratified by the diet only in 1679, that is why the Ottomans 
only started demarcation in July of 1680. From the Polish side, a leading role 
was played by two men: Colonel Jerzy Wielhorski, and the standard-bearer 
of Sanok, Colonel Tomasz Karczewski. They were the same men who had 
affixed their signatures to the Commonwealth on the Truce of Zhuravno on 
October 17th, 16763. 

The Russian historiography established the position that the Ukrainian 
Cossack's state after the Thirty Years War (1618-48) became the keystone to 
the organization of the "block" with Sweden, the Ottomans and the 
Commonwealth against Muscovy and to stop Muscovy from marching to the 
Baltic and Black Seas. 

The Treaty of Zhuravno was signed by the Polish King Jan III Sobieski, 
because the Commonwealth did not have enough troops to extend the war 
against the Ottomans in 16764. 

A small group of Poles (Prince Lubomirski) defeated the Tatars near the 
village of Voynyliv and the village of Dovha in September 23, 1676 (4 miles 
toward the South-East of Zhuravno) man slaughtering 4,000 Tatar men. This 
event caused the Ottoman commander (Ibrahim Shaytan Pasha) to attack 
King Jan III Sobieski in Zhuravno. 

In September, King Jan III Sobieski in fact brought the Peace with the 
Ottomans even before the Battle of Zhuravno. The King gave a large monetary 
bribe to Ibrahim Pasha with King's Commissars on September 10th, 1676. 

                                           
1 Samoil Velychko, Letopys' sobytiy v yuoozapadnoy Rossii, vol. 2 (Kiev,1851) pp.528-29 
2 Krykun, M. Administrativno-territorial'noe ustrojstvo pravobereznoj Ukrainy x XV-XVIII vv. 
Granicy voevodstv v svete istochnikov. Kiev, 1992. 
3 See Dariusz Kolodziejczyk, Ottoman-Polish. Document 56-57. pp.545-580. 
4 The Russian historiography of the Treaty of Zhuravno is based on fundamental monograph of 
A.Popov, Russkoe posolstvo v Polshe v 1673-1677 gg. St. Petersburg, 1854, and main documents in this 
monograph are diplomatic missions' letters, and reports made by Muscovy ambassador/resident Vasily 
Tiapkin in Warsaw during his diplomatic mission of 1673-1677; A.Popov. Russkoe Posolstvo. p. 244. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 

215

215

Before the Battle of Zhuravno, the King decided to sign the treaty. However, 
the battle in Voynyliv and Dovha radically changed all of the King's plans. 

The Battle of Zhuravno became a historical battle even though the King 
probably "bribed" at least Ibrahim Pasha and after Voynyliv battle, he 
neutralized the Tatars khan Selim Girey. 

The Polish government suspected that the King Jan III Sobieski already 
made peace with the Ottomans and rejected his request for more money for 
the army because the King would have used the money for his own purposes1. 

The Treaty of Zhuravno escalated the war between Sweden and 
Muscovy because the Commonwealth had the Treaty of Zhuravno with the 
Ottomans, and Jan III Sobieski had an agreement (1676) with Sweden and 
according to the French policy, these three powers must "block" Muscovy. 

The Romanian principalities of Moldavia and Wallachia would be with 
the Muscovy state when the war started against the Ottomans2. 

After the conquest of Moldavia and Wallachia the Ottomans wanted to 
destroy and enslave the Ukrainians3. Sweden saw the Ukrainian state as a 
strategic place in the wars against Muscovy and the Commonwealth. The 
occupation of the Ukraine would connect Sweden to the Ottomans and 
Crimea Khanate with whom Sweden kept alliance with in the 17th century. 

The Ottoman Porte was in the period of economic crisis and desperately 
needed new territories and wars. That is why the Ottomans started looking to 
Hungary, the Commonwealth, and the Right-Bank Ukraine. The political 
power of the Vizier (Keprulu) in the Ottoman Porte supported the 
militarization of the state. The Crimea Khanate, Moldavia, Wallachia, and 
the province of Podillia had to play the role of the strategic place against the 
Commonwealth, the Cossack's Ukraine, and Muscovy. The Commonwealth 
was weak in the second half of the XVII century and after 1672 (The Treaty 
of Buchach) even became a vassal to the Ottomans by paying yearly taxes 
until 1676 (The Treaty of Zhuravno). 

From the perspective of the Russian historiography, the Commonwealth 
paid taxes to the Ottomans using the Ukrainian land and Ukrainian peasants. 

                                           
1Tyapkin's Letters from Warsaw on September 8th and 23rd, 1676. In: A. Popov, Russkoe... p. 220-221. 
2A. Popov. Russkoe Posolstvo." p. 196-197 Vlasova L.V.Vzglyady Dmitria Kantemira na razvitie 
moldavsko-osmanskix politico-pravovix otnosheny v XV- nachale XVIII v.//Social'no- 
economicheskaya I politicheskaya istoria Moldavii.-Kishinev, 1988. P. 110-111. Sovetov P.V. Proekty 
vstuplenia Dunaiskix knyiazhestv v poddanstvo Rossii I Rechi Pospolitoy v XVII- nachale XVIII 
v.//Rossia, Pol'sha i Prichornomorie v XV-nachale XVIII vv.- Moscow, 1979. 
3Tyapkin's Letters from Warsaw on September 8th and 23rd, 1676. In: A. Popov, Russkoe. p. 220-221. 
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The Commonwealth usually used the Ukrainian Cossacks as the undefeated 
military army in their own aggressive plans in the Black Sea region. 

The unstable situation of the "Ukrainian Cossack's State," was very 
significant in Europe. France, during the reign of Louis XIV, tried to block 
Muscovy, using the Commonwealth, Sweden and the Ottomans. In the view 
of the French military there were three active armies: the Ottoman, Sweden, 
and the Ukrainian Cossacks in the second half of the 17th century. This "block 
policy" against Muscovy was even accepted by England and the Netherlands 
because they wanted to keep Muscovy out of trade interests in the Baltic Sea 
area and France was an ally to the Ottomans and Sweden. Only the Ukrainian 
Cossacks were neither allied with the Commonwealth nor the Ottomans. The 
question was "with whom would the Ukrainian Cossacks be allied?" 

The Commonwealth signed an eternal truce (The Truce of Zboriv, 1649) 
with Crimea Khanate1 against the Ukraine. After the Truce of Pereyaslav 
(1654) with Muscovy, Ukraine became the "natural" enemy of the 
Commonwealth, the Crimea Khanate, Sweden, and the Ottomans because of 
the alliance with Muscovy. In this political situation, the Ukrainian Hetman 
Petro Doroshenko, in 1669, became a vassal of the Ottomans, using the tactic 
of balancing policy between the Commonwealth and Muscovy. The position 
of Hetman Petro Doroshenko supported the Ottomans in the Black Sea, the 
province of Podillia and the Moldavia region, moreover the Ottomans started 
a new war against the Commonwealth from 1672 to 1676 using Ukrainian 
Cossack's armies too2. 

The Commonwealth signed the agreements with Muscovy in 1670 and 
1672 to put diplomatic pressure onto the Ottomans. Now, the Right-Bank 
Ukraine again became the "central question" in East Europe. The Right-Bank 
Ukraine under the Hetman Petro Doroshenko became a keystone question for 

                                           
1 A. Popov. Russkoe Posolstvo." p. 196-197 Vlasova L.V.Vzglyady Dmitria Kantemira na razvitie 
moldavsko-osmanskix politico-pravovix otnosheny v XV- nachale XVIII v. // Social'no- 
economicheskaya I politicheskaya istoria Moldavii.-Kishinev, 1988. P. 110-111. Sovetov P.V. Proekty 
vstuplenia Dunaiskix knyiazhestv v poddanstvo Rossii I Rechi Pospolitoy v XVII- nachale XVIII v. // 
Rossia, Pol'sha i Prichornomorie v XV-nachale XVIII vv. - Moscow, 1979. 
2 N.A. Smirnov, Borba Russkogo i Ukrainskogo narodov protiv agressii Sultanskoy Turcii v XVII veke. 
Journal, "Vosprosy Istorii," Moscow, 1954 pp. 91-105.; N.A. Smirnov, Rossia i Turcia v XVI-XVII vv. 
T. II. Moscow, 1946.; V.D. Smirnov, Krimskoe Khanstvo pod predvoditelstvom Ottomanskoy Porty do 
nachala XVIII veka. St. Petersburg, 1887, A Course in Russian History-The Seventeenth Century. V. O. 
Kliuchevsky - author, Natalie Duddington - transltr. Publisher: M.E. Sharpe. Armonk, NY. 1994; 
Galaktionov I.V. Ukraina v diplomaticheskih planah Rossii, Pol'shi, Kryma i Turcii v konce 60-h gg. 
XVII v. // Slavyanskiy sbornik. - Vyp. 3.-Saratov, 1985; The Grand Strategy of the Russian Empire. 
1650-1831, John P. Ledonne; Oxford University Press, 2004. 
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at least six states (the Commonwealth, the Ottomans, the Crimea Khanate, 
Muscovy, Sweden, and France). The Truce of Buchach in the October 22nd 
1672, signed by the Commonwealth and the Ottomans, formally gave the 
Ottomans the province of Podilia and the Right-Bank Ukraine territories, as 
well as yearly taxes of twenty-two thousand "chervinciv" (Polish currency). 

The Ukrainian Cossack's Council of Pereyaslav, March 17th, 1673, 
appointed the Left- Bank Ukraine Hetman, Ivan Samoylovych, (pro Muscovy 
hetman) as the Hetman of all Ukraine. The Muscovy state officially claimed 
the cities of Kiev and Smolensk as well as the Right-Bank Ukraine in 1674, as 
the territories which were not returned to the Commonwealth, because the 
Commonwealth already lost these territories to the Ottomans by the Treaty of 
Buchach in 16721. 

The Ottomans also had agreements with England and France in 1673 and 
1675. The Ottomans agreed to give the allies more trade freedom in the 
Ottoman Porte. The Swedish King Carl XI, as an ally with France and the 
Ottomans, occupied the province of Pomerania in the Commonwealth. The 
French diplomacy tried to organize the military block of the Ottomans, the 
Commonwealth, Sweden, and the Crimea Khanate against Muscovy using the 
Ukraine territory2. 

In 1675, the Ottomans lost against the Commonwealth King Jan III 
Sobieski, in the provinces of Galicia and Podillia, and Tatar Khan lost against 
the Zaporozhian Cossacks near Sevash (the portion of the Black Sea near 
Crimea Peninsula). The Muscovy army of Prince Romodanovsky occupied 
the fortress of Kopsun' in the Right-Bank Ukraine. Under these circumstances, 
the Ottoman's vassal, Hetman Petro Doroshenko, accepted political exile in 
Muscovy in September 9, 1676, during the reign of the Tsar Feodor III of 
Muscovy (1676-1682). 

The Commonwealth, while the formal vassal of the Ottomans, despite the 
military victories of 1673 at Hotyn (town in Ukraine now), started regular 
diplomatic meetings with the Ottomans. The Ottomans demanded the 
provinces of Podillia and Volyn', and both the Left and Right bank of Ukraine 
and the Commonwealth must remain neutral in its foreign policy in that 
(Eastern) area. 

                                           
1 Pamiatniki, uzdannye vremennoyu komissiey dlia razbora drevnih aktov," Kiev, 1845 otd III, 
page 103-104, 107-115. 
2 N.N. Bantysh-Kamenskiy. Istochniki Malorossiiskoy istorii. Ch. I Moscow, 1858, page 208; Jan 
Wimmer. Wojsko polskie w drugej polowie XVII wieku. Warsaw. Wydawnictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 1965. p. 126-127, 163-164; 
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THE BATTLE OF ZHURAVNO SEPTEMBER 25 - 
OCTOBER 14, 1676 Made by Jan Wimmer in: Wojsko Polskie w Drugej Polowie XVII 
Wieku, Warsaw, 1965 Based on Joannes Roode originally published in Leipzig, Holy 

Roman Empire, 1774 

 

THE SIGNING OF THE TREATY OF ZHURAVNO IN OCTOBER 17, 1676 BY KING JAN 
III SOBIESKI OF THE COMMONWEALTH AND IBRAHIM SHAYTAN PASHA OF THE 
OTTOMAN EMPIRE, COMMANDER OF THE OTTOMAN FORCES IN THE BATTLE OF 
ZHURAVNO. 
Image from early 20th century postcard published by a Teutonic trading company in 
Zhuravno. 
Oil Painting by January Suchodolski, Galicia, Austria, 1858. Destroyed in 1947 in the town of Zhuravno 
when the Roman Catholic Church was set on fire by the Soviet KGB 

 
 

Zorawno Plan et Explication du Camp du Roi de Pologne et de celui des Turcs, Tartares 
et Monldaviens pre de la ville de Zurawno l'an 1676. 

In the left underneath corner are 29 descriptions in the French language. 
Transfer of the original Copper Relief, by Joannes Roode 38cm x 25.5cm. sign. : the above map was 
created by J.D. Phillip geb Sysang sc. As a copy of Copper Relief, and was published in Historie de 

Stanislas Jablonowski, Castellan de Cracovie... par Msr. De Jonsac. A Leipzig, Holy Roman Empire) 
1774. T. II page 46. 
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In the spring of 1676 the Ottoman army, led by Ibrahim Pasha of 
Damask and after his death, another Ibrahim Shaytan Pasha invented the 
provinces of Podillia and Galicia. In 1676, the Muscovy Tsar, Alexey 
Romanov, passed away and Muscovy lacked finances and troops so were not 
prepared for an aggressive war. The Crimea Khanate was in a war with 
Zaporozhian Cossacks of the southern Ukraine. The Right-Bank Ukraine, 
Hetman Petro Doroshenko, exiled himself to Muscovy from the Ottoman's. 
This is why the Ottomans and the Commonwealth signed the Truce of 
Zhuravno on October 17th, 1676, which removed the Commonwealth from 
the Ottoman's vassal's position. 

The Ottomans intended to press the Commonwealth to join their armies 
against Muscovy in the Ukraine. Muscovy did not agree with the Truce of 
Zhuravno and had the armies in the Right and Left Bank Ukraine. The 
Commonwealth blamed Muscovy because Muscovy did not help them 
against the Ottomans in 1676 and Muscovy only occupied the Right-Bank 
Ukraine without any agreement with the Commonwealth. At the same time, 
King Jan III Sobieski, told the Muscovy ambassador in Warsaw that the 
Treaty of Zhuravno was signed because the Commonwealth did not have 
military resources to continue the war1. 

It was feared that if the Ottomans occupied both banks of the Ukraine, 
the next would be the occupation of the Commonwealth. Jan Sobieski, the 
king of Poland and Lithuania, did not really want war against Muscovy. 
Furthermore, the diet of the Commonwealth in 1677 rejected the Treaty of 
Zhuravno. 

However, the Truce of Zhuravno brought peace with the 
Commonwealth and Sweden which had been against Muscovy in 1676. It 
was totally according to the French plan to build a strong "block "of the 
states against Muscovy, England and the Netherlands; and maintain the 
coalition of the Ottomans, the Crimea Khanate, the Commonwealth, Sweden, 
and Hungary against England and the Netherlands which would block also 
Muscovy and Austria. 

The Muscovy government created a special army commanded by prince 
Vasiliy Golicin to add to Prince Romodanovsky's army in the Ukraine. 
Finally, in the year of the 1676, the Ottomans openly proclaimed war against 
Muscovy in the Right-Bank Ukraine. 

                                           
1 A. Popov. Russkoe posolstvo v Polshe v 1673-1677 gg. St. Petersburg, 1854, page 109. 
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The French diplomat, Marquise du Betune (the brother of the Polish 
Queen), tried to convince King Jan III Sobieski, to start war against Muscovy 
to regain the cities of Kiev and Smolensk and revise the Treaty of Zhuravno, 
King also was committed to helping Sweden against Muscovy as well. 

During the time of the Treaty of Zhuravno, we can see a strong tendency 
of Moldavia and Wallachia to gain protection from Muscovy as the main 
protector of the Orthodoxy. However, the Ottomans reduced the payment of 
taxes required from Moldavia and Wallachia to ten years and brought them 
back under the Ottoman's protection. 

In 1677, the Ottomans lost the war against Muscovy in the Right-Bank 
Ukraine. The Ottomans Sultan arrested the military commander of the Turks, 
Ibrahim Shaytan Pasha, and expelled the Crimea Khanate khan Selim Girey 
from his throne and sending him to prison to the Greeks island of Rodos. In 
1678, the Ottomans lost the war for Chyhyryn. The Truce was signed at 
Bakhchesaray on January 3rd, 1681. And finally in 1682, all Ukraine was 
divided by the Ottomans and Muscovy except with autonomy to the 
Zaporozian Cossacks, who gained complete autonomy from all European 
powers as well as the Ottomans. Muscovy now tried negotiating an 
agreement with the Commonwealth and Austria against the Ottomans. The 
Ottomans appointed the former Moldavian Hosbodar G. Duka to be a 
governor of the Right- Bank Ukraine. The Province of Podillia was included 
to the jurisdiction of the Ottoman's Pasha (general governor) in Kamyanets-
Podilsky. Even the 1683 Vienna victory did not bring back Kamyanec'-
Podil'sky to the Commonwealth. Only the agreement between Muscovy and 
the Commonwealth on May 6th, 1686, stopped the Ottomans' presence in the 
Right- Bank Ukraine and the Commonwealth lost the Left-Bank Ukraine to 
Muscovy and the cities of Smolensk and Kiev and all the lands of 
Zaporozhian Cossacks. 

The Ukrainian historiography indicated the Treaty of Zhuravno and 
Hetman Petro Doroshenko's exile as the final defeat of the Ukrainian 
Revolution (Februrary 1648-Septmember 1676) without success1. The 
Treaty of Zhuravno (1676) for the third time since 1667, partitioned the 
Ukrainian Cossack Hetmanate. However neither the Treaty of Andrusovo 
(1667) nor the Treaty of Buchach (1672) established political power of any 
monarch rulers because of the independent policy of the Hetman of the 
Right-Bank Ukraine, Petro Doroshenko. However, the Treaty of Zhuravno 

                                           
1 "Voprosy Istorii". p. 99. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 

221

221

(1676) had practical results to the Right-Bank Ukraine. The eight paragraphs 
of this Treaty regulated territorial boundaries between the Ottomans and the 
Commonwealth which were across the Right-Bank Ukraine. In the final 
Treaty of Constantinople (1678, which was the ratification of the Ottoman's 
Treaty of Zhuravno, 1676), the Cossack's Hetman was excluded from power 
in the Right-Bank Ukraine as had been under the Treaty of Zhuravno (1676). 
After the Treaty of Zhuravno and up to 1699 the Carlovitz Congress the 
Ottomans had internationally recognized right to posses the city of Kiev and 
the province of Podillia. The partition of the Right-Bank Ukraine in 1676 led 
to political-economic recession in the last quarter of the 17th century and had 
significant impact on European history in the next 18th century. 

Under the Treaty of Zhuravno the Right-Bank Ukraine was not anymore 
subject to international law. This Treaty stopped the Commonwealth-
Ottoman's war, but did not relieve the conflict in the Right-Bank Ukraine. 
Now, Muscovy claimed the Right-Bank Ukraine "Russian" territory based 
on the Treaty of Pereyaslav (1654) and Andrusovo (1667). The 
Commonwealth-Muscovy conflict exacerbated; the Ottomans started war 
against Muscovy and the Left-Bank Ukraine (Hetman Ivan Samoylovych) in 
the territory of the Right-Bank Ukraine (1677 and 1678). Neither Muscovy 
nor the Left-Bank Ukraine nor the Ottomans looked favorably on the Treaty 
of Zhuravno. The Commonwealth and Muscovy were both helpless without 
more money and soldiers to continue the war. The Commonwealth did agree 
on the Treaty of Andrusovo (1667) and in 1678, signed new the 
Commonwealth-Muscovy Treaty that was the same agreements they had 
signed in 16671. 

In summary, we can conclude that the Treaty of Zhuravno (1676) and its 
ratification in 1678 as the Treaty of Constantinople had a significant impact 
on the Ukrainian Revolution (1648-1676) and the Ukrainian State 
(Hetmanate) which provided their poly-vassal foreign policy. It can be seen 
that neither the items of the Andrusovo Truce (1667), nor the Buchach Peace 
Treaty (1672), nor the Zhuravno Treaty (1676), nor the Bahchesaray Peace 
Treaty (1681), nor the Eternal Peace Treaty (1686), nor the Treaty of 
Karlowitz (1699) can be viewed as a complete position of the hetman 
governments on the Left and Right Bank Ukraine. The Zhuravno Treaty did 
not establish the conclusive rule of one of the sites under the whole territory 
of the Cossack Ukraine. At the same time, it is recognized that the active role 

                                           
1 A. Popov. p. 244. 
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of the Ukrainian Cossacks in the Commonwealth and Muscovy armies 
succeeded in the important military campaigns against the Ottomans (in 
Vienna 1683 and Azov 1696) as well as in Zhuravno in the 16761. 

The Commonwealth, the Ottomans, Sweden, and Muscovy (since1654) 
were permanently in a state of war throughout 17th Century. The most 
harmful was the Commonwealth war against the Ottomans, Tatars and 
Moldavians in 1672-1676. Even thought the Commonwealth won the Battle 
near Zhuravno and the Ottomans called for peace, the Commonwealth lost 
the advantage of the victory because of lack of understanding of the Eastern 
European reality of the 17th century. However, because the main events took 
place in the territories of the Right and Left Bank Ukraine, it is significant to 
understand that in 17th Century, at least from 1648 to 1676, Ukraine was a 
dominant factor in the foreign policy of the Commonwealth, Muscovy, the 
Ottoman, and the Crimea Khanate as well as France, Sweden, Brandenburg, 
and Austria2. 

 
Even now Ukraine still is between the European Union, NATO and 

Russia, and still plays important role in the all European policy. 

                                           
1 See the Ukrainian historiography of the period of the Treaty of Zhuravno 1676: Hrushevsky M. 
Spoluchennya Ukrainy z Moskovshchynoyu v novishiy literaturi. Krytychni zamitky // Ukraina.- 
K.,1917. - Kn. 3/4.; Smoly V.A., Stepankov V.S. Pravoberezhna Ukraina u druhiy polovyni XVII-
XVIII st.: problema derzhavotvorennya. - K., 1993. And the same authors: "Ukrains'ka derzhavna ideya" 
- K., 1997; Dyplomatychna borot'ba za zberezhennya Ukrains'koi derzhavy. Peretvorennya Ukrainy na 
obekt mizhnarodnyh vidnosyn (1657 - XVIII st.) // Narysy istorii dyplomatii Ukrainy. - K., 2001; 
Ukrains'ka nacional'na revolyuciya XVII st. (1648-1676 rr.). - K., 1999; Apanovych O.M. Zaporiz'ka 
Sich u borot'bi proty turec'ko-tatars'koi ahresii u 50- 70-h rokah XVII st. - K., 1961; Mel'nyk L.H. 
Livoberezhna Hetmanshchyna period stabilizacii (1669 - 1709 rr.) - K., 1995.; Chuhlib T.V. Hetmany i 
monarchy: Ukrainska derzhava v mizhnarodnyh vidnosynah 1648-1714 rr. - K., New York, In-t istorii 
Ukrainy NAN Ukrainy. Hetmany Pravoberezhnoi Ukrainy v istorii Central'no-Shidnoi Europe (1663-
1713). – K.;Ukrainsky hetmanat u protystoyanni derzhav Europy z Osmanskoyu imperieyu (1667- 
1699rr.): mizhnarodne stanovyshche, zovnishnya polityka, zmina syuzereniv: Dys,.d-ra ist. Nauk # 
07.00.02 // T. V. Chuhlib. - K.: In-t istorii Ykrainy NAN Ukrainy, 2008. - 495 p. Het'many 
Pravoberezhnoi Ukrainy v istorii Central'no-Shidnoi Europe (1663-1713). - K.: Vyd. dim «Kyevo-
Mohylyans'ka Akad.», 2004; Kozaky i yanychary. Ukraina u khrystyyans'ko-musul'mans'kyh viynah 
1500-1700 rr. - K., 2010; Osoblyvosti zovnishn'oi polityky I. Samoilovycha ta problema mizhnarodnoho 
stanovyshcha Ukrains'koho hetmanatu v 1672-1686 rr. // Ukrains'ky istorychny zhurnal. - Kiev "Diez-
produkt", 2005. - N°2. - p. 48-67; Ukraina i Pol'shcha pidchas pravlinnya korolya Yana III Sobes'koho: 
poshuky vtrachenoho myru // Ukrains'ky istorychny zhurnal. - Kiev, "Naukova dumka", 2002. - N°1. 
p. 38-52; Mizhderzhavni vidnosyny u Europi na zlami Seredn'ovichchya i Rann'omodernoho chasu: 
problema syuzerenno-vasal'nyh stosunkiv // Ukraina v Central'no-Shidniy Europi (z naydavnishyh 
chasiv do kincya XVIII st.) - Kiev: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 2002. - N°2; Yakovliv A. 
Ukrainsko-Moscowski dohovory v XVII-XVIII vv. Warsaw, 1934. 
2 Olexandr Hurzhuy, Taras Chuhlib. Hetmanska Ukraina. Kiev, 1997. 
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These 29 descriptions of the Battle near Zhurvno which too 
k place in the fall of 1676 were written in the French language. 
 They are a description of the map above
 

The monument dedicated to the Battle of Zhuvarno 1676, 
constructed in 1876. This image is from a 19th century 

postcard, published by businessman H. Kronstein, in 
Zhuvarno, Austro-Hungarian Empire 
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Ігор Ситий (Чернігів) 
 

Печатка гетьмана Петра Дорошенка 
 

Одним із найважливіших атрибутів Української держави XVII–
XVIII ст. була державна печатка. За тогочасною термінологією вона 
іменувалася військовою, у самій назві відображаючи військовий 
характер Гетьманської держави1. У конституції Пилипа Орлика 1710 р. 
читаємо: «А тое все подписомъ руки моей власной и печатью 
войсковою ствержаю»2. Є інший переклад конституції, де печатка 
названа державною: «quas ipse sigillo Exercitus Zaporoviensis publico… 
confirmavit» («які він державною печаткою Війська Запорозького… 
ствердив»)3. Іноді вживали термін «енералною восковою», як в 
універсалі Юрія Хмельницького від 7 лютого 1660 р.4, або «при печати 
войсковой Генеральной канцелярии», як в універсалі Павла Полуботка 
від 8 серпня 1722 р.5 Бунчуковий товариш Іван Забіла проілюстрував 
свої витяги з козацьких литописів кольоровим зображенням печатки з 
промовистою назвою «divina Providencia anno 1576 sigilum Ucrainie» 
(«під Божим покровительством року 1576 печатка України»)6. За 
Кирила Розумовського користувалися термінами «национальная», 
«национальная малороссийская»7. Ця еволюція термінів вказує на те, 

                                           
1 Універсали Павла Полуботка (1722–1723) / Упор. В. Ринсевич. – К.: НТШ, 2008 – С. 58-59; 
Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–
1667 рр.) / Пер. з рос. Л. Білик. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основа», 2003. – С. 39. 
2 Універсали Івана Мазепи (1687–1709). – Част. ІІ. – С. 647; Горєлов М., Моця О., 
Рафальський О. Цивілізаційна історія України. – К.: ТОВ УВПК ЕксОБ., 2005. – С. 599-600. 
3 Україна – Швеція: На перехресті історії (XVII–XVIII століття): Каталог міжнародної 
виставки / Упор. Ю. Савчук. – К.: Такі справи, 2008. – С. 189, 191. 
4 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–
1687) / Упор. І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. – Київ; Львів: НТШ, 2004. – С. 143. 
5 Універсали Павла Полуботка... – С. 84. 
6 Ситий І. Книги Забіл (1671–1745) // Сіверянський літопис. – 1999. – № 1. – С. 116; Ситий І. До 
питання про великий герб України //Сіверянський літопис. – 2006. – № 1. – С. 109–110. Репліку 
цього зображення див.: Hryhorij Hrabjanka’s. The Great War of Bohdan Xmel’nyc’kyj / Григорія 
Грабянки Действия презельной брани Богдана Хмелницкого. – Distributed by Harvard University 
Press for the Ukrainian Research Institute of Harvard University / Український науковий інститут 
Гарвардського університету, 1990. – V. 9 / Т. 9. – P/С. 14. 
7 Ситий І. Гетьманські печатки //Слава українського козацтва /Упор. Кот С., Кардаш П. – Київ; 
Мельбурн: Фортуна, 1999. – С. 115; Ситий І. Гетьманські та козацькі печатки (українська 
сфрагістика) //Україна – козацька держава / Упор. В. Недяк. – К.: Емма, 2004. – С. 546–553; 
Ситий І. Гетьманські універсали й печатки у збірці Чернігівського історичного музею ім. В. В. 
Тарновського // Пам’ятки України. – 2001. – № 1–2. – С. 148–154; Ситий І. Клейноди останнього 
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що у свідомості принаймні частини козацької старшини у середині 
XVIII ст., незважаючи на складні процеси українського 
державотворення, відбувся перелом у сприйнятті печатки вже як саме 
державного, а не корпоративного клейнода. В історичній літературі 
широко розповсюджений термін «гетьманська печатка». 

Базовим працями для вивчення державної печатки є розвідки 
Д. Яворницького, М. Слабченко, І. Крип’якевича, О. Каменцевої, 
В. Фоменка, І. Ситого, О. Однороженка, Ю. Савчука1. 

Передісторія державної печатки Гетьманщини починається в 
останній третині XVI ст., коли козацтво сформувалося як стан, як 
реальна сила, з якою були змушені рахуватися правителі держав, що 
оточували Україну. З цього приводу В. Брехуненко пише: «Тим часом 
історична доля розпорядилася так, що козакам випало підважити 
звичну стратифікацію українського суспільства. У процесі 
перетворення на окремий стан козацтво, зараховуючи себе до “людей 
рицарських”, забажало виділення й собі місця «під сонцем»; а в 
середині XVII ст. таки здолало де-факто це місце здобути... Запущений з 
гори ще на початку 60-х рр. XVI ст. процес визнання за козацтвом 
статусу окремого суспільного тіла логічно вилився в запровадження 
реєстру. Це дало козакам точку опори у змаганнях за свою 
легітимізацію в становій структурі річпосполитського соціуму саме як 
“людей рицарських”»2. 

                                                                                                                                          
українського гетьмана // Знак. – 2001. – Ч. 24 (жовтень). – С. 8–9; Ситий І. Невідомі печатки 
Івана Скоропадського та Кирила Розумовського // Знак. – 1998. – Ч. 15 (березень). – С. 3. 
1 Яворницький Д. Історія запорізьких козаків: У 3 т. – К.: Наукова думка, 1990, 1993; 
Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – Одесса. – Б. д. – 16 с.; Крип’якевич І. З 
козацької сфрагістики // 3аписки наукового товариства ім. Шевченка (ЗНТШ). – Львів, 1917. – Т. 
123–124. – С. 1–16; Каменцева Е. Две украинские печати XVIII в. из собрания ГИМ // 
Нумизматика и сфрагистика. – К.: Ін-т історії АН УРСР, 1963. – Вып. 1. – С. 203–205; Фоменко В. 
Військові печатки запорожців // Історичні джерела та їх використання. – К.: Наукова думка, 1972. 
– Вип. 7. – С. 152–160; Ситий І. Гетьманські універсали й печатки у збірці Чернігівського 
історичного музею ім. В. В. Тарновського; Ситий І. Державна печатка Гетьманщини доби Івана 
Мазепи // Сіверянський літопис. – 2009. – № 4. – С. 3–14; Однороженко О. Українські державні, 
земельні та міські печатки козацької доби (кінець XVI–XVIII ст.) – Харків: Просвіта, 2003. – 218 
с.; Савчук Ю. Невідома матриця печатки Війська Запорозького Низового зі збірки відділу 
нумізматики Державного історичного музею у Москві // Terra cossаcorum: Студії з давньої і нової 
історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія 
Степанкова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – С. 317–335. 
2 Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська Рада 1654 року. – К.: Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2005. – С. 140, 146. 
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У 1576 р. польський король Стефан Баторій надав Війську 
Запорозькому печатку з гербом. Про це козацький літописець 
Григорій Грабянка писав так: «Сей на печати малороссийский 
войсковий герб, то есть воин в колпаку перекривленном, на плещах 
мушкет, а при боку шаблю и козацкий рог с порохом кули меющий»1. 

Дослідники зауважують відсутність зображення печатки у творі 
Григорія Граб’янки2. Якоюсь мірою цю прогалину може заповнити 
виявлений нами у т. зв. «Книзі Забіл»3 малюнок гетьманської 
печатки, зроблений у 40-х роках XVIII ст., про який ішлося вище, з 
цікавим приписом: «Anno 1576: sigilum Ucraini» та коментарем: 
«При короле Стефане Баторіи дано гетмана Богданка й старшину 
оучредил меж ними и дал гетману булаву, корогов, бунчук й печат 
сребром войска рицер з самопалом, на голове колпак 
перекрывленный и рог при боку, сей гетман Крым повоевал. Году 
1576». Навколо зображення, яке іконографічно подібне печаткам 
Івана Скоропадського та Данила Апостола, абревіатура – 
«П М Є Ц П В В З О С Д» [«ПЕЧАТЬ МАЛОРОССІЙСКАЯ ЄГО 
ЦАРСКОГО ПРЕСВЕТЛОГО ВЕЛИЧЕСТВА ВОИСКА 
ЗАПОРОЖСКОГО ОБОИХ СТОРОН ДНЕПРА»]4. Можливо, це 
зображення взороване з малюнка Григорія Граб’янки, адже відомо, 
що оригінал рукопису не зберігся, а Граб’янка був одружений із 
сестрою упорядника книги Івана Забіли, тож останній міг 
використати напрацювання родича у своїх історичних нотатках5. 

Поява козака на печатці не випадкова. Український народ під 
владою Польщі й Литви не мав належного захисту від нападів 
кримських татар, які з 1475 р. почали систематично спустошувати 

                                           
1 Грабянка Г. Действия презелной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана 
Хмелницкого с поляки... 1710. – К., 1854.- С. XXIV. Іоаникій Галятовський порівнював 
ковпак з перевернутими та потопленими козаками турецькими галерами, а також з 
захопленими містами: «на кшталт колпака перекривленого тыи м�ста перекривляют» 
(Иоанникий Галятовский. Скарбница потребная. – Новгород-С�верский, 1676. – Арк. 2 нн. 
зв.). 
2 Гавриленко В. Українська сфрагістика. Питання предмета та історіографії. – К.: Наукова 
думка, 1977. – С. 34. 
3 Чернігівський обласний історичний музей ім. В. В. Тарновського (далі – ЧОIМ). – Інв. № 
Ал 14. – Арк. 9. 
4 Тут і далі написи на печатках передаємо у спрощеному вигляді, мовою, наближеною до 
тогочасної ділової. 
5 Ситий І. Книги Забіл (1671–1745) // Сіверянський літопис. – 1999. – № 1. – С. 119. 
Київський історик А. Бовгиря заперечує авторство Г. Граб’янки. 
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Україну1. Це й зумовило створення козацького стану – недержавних 
збройних сил українського народу, а польський король лише юридично 
затвердив існуючий факт, надавши у 1576 р. герб Війську Запорозькому 
– зображення козака, озброєного рушницею та шаблею. 

Поява козака на печатці обумовлювалася менталітетом 
українського суспільства XVI–XVII ст. Як приклад наведемо 
міркування Мелетія Смотрицького: «Козаки, хоча і люд рицарський, 
однак християни і християни ортодоксальні, православні. Хто ж їх 
до справ віри неналежної може приневолити, адже їх церква наша 
руська за своїх членів має? Хіба то в церкві божій новина воїнам 
одиноким, ротами і полками за віру, за ім’я Христове на пролиття 
крові своєї і на смерть себе віддавати? І козаки також люд 
військовий, що в школі віри і в школі діла рицарського вихований»2. 

Підтвердження нашої думки знаходимо й у листуванні архієпископа 
Лазаря Барановича: «Еще Овидій писалъ объ нихъ (козакахъ): “Где 
только гордый турокъ поставитъ свои великолепные ставки, тамъ 
черкасы обыкновенно поднимаютъ страшную бурю. Бывает, впрочемъ, и 
мир иногда у нихъ, но на него нельзя полагаться. Если где сегодня миръ, 
тамъ на утро, смотри, кровавое оружіе. Живя между непріятелями, 
постоянно нахожусь въ опасности… что это за народъ, что за 
привязчивый и едкій, у которого въ руке лукъ, сабля, самопалъ, с кемъ 
сдружится, за того и стоитъ. Дай богъ и намъ наследовать его, сделавши 
что нибудь доброе здесь еще для церкви божей… мы хотя и умираемъ, а 
все таки сеемъ”»3. І далі: «Козакъ – сущая буря, которой и надпись такую 
даютъ: буре должно покоряться. Козакъ – это ветеръ въ поле; мы, рабы 
божіи, среди этаго ветра, подобно былинкамъ гнемся, но не ломаемся; 
делаемъ свое дело и чрезчуръ имъ снисходимъ»4. На думку Лазаря 
Барановича, приборкати козацьку стихію, захистити православну віру та 
Україну могла лише царська влада: «Одно только прибежище для бедной 
Руси под крильями орлиныя; под ними скорее можно укрыться, если 
только самопал верно поражать будетъ воровъ царскихъ»5. Тут маємо 

                                           
1 Кримський А. Твори: У 5-ти т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 4: Сходознавство. – С. 408. 
2 Шевчук В. Муза роксоланська: Українська література XVI–XVIII століть: У 2 кн. Книга 
перша: Ренесанс. Раннє бароко. – К.: Либідь, 2004. – С. 245. 
3 Письма преосвященного Лазаря Барановича с примечаниями. – Чернигов: В типографии 
Ильинского монастыря, 1865. – С. 50, 52. 
4 Там само. – С. 53. 
5 Там само. – С. 65. 
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цікаве символічне трактування української ситуації, що знайшло своє 
образне втілення на печатках. 

Влучну характеристику особливостей українського менталітету, 
що вплинули на формування сфрагістичної емблематики, дав 
визначний публіцист XVI ст. Станіслав Оріховський у своєму листі 
від 1564 р. до Яна Франціска Комендоні: «Вітчизна моя Русь 
простягається над річкою Тиром... Народ той, ведучи збройну 
боротьбу проти своїх сусідів, волохів і татар, не займався ніколи 
наукою і філософією, зупинившись на освіті середньої міри – 
частково слов’янської, частково латинської – на такому ступені, який 
був необхідний для ведення служби божої і до вироблення законів»1. 

Релігійність стала домінантою українського менталітету завдяки 
наступному фактору: «Україна дістала з Візантії через південних слов’ян 
тільки те, що могла прийняти й що мала грецька література 
візантійського періоду, себто замість літератури класичної Греції головне 
оповідання про Христа та святих, богословські статті й поучення, все те з 
виразним аскетичним характером. ...Вплив аскетичних писань на життя 
давньої України був величезний і всесильний»2. 

Стосовно малюнка на печатці варта уваги думка П. Саса: «Для 
запорожців вогнепальна зброя поставала в особливому 
соціокультурному вимірі. Поза своїм утилітарним призначенням – бути 
засобом ведення війни, вогнепальна зброя використовувалася козаками 
у ритуалізованих дійствах. Вона була також чутливим інструментом 
впливу на колективне підсвідоме, що проявлялося у спільному 
переживанні радості. Виконання вогнепальною зброєю такої ролі 
зумовлювалося як актуальною воєнною практикою – гармати і мушкети 
складали основу бойової міці запорозької піхоти, так і технічними її 
особливостями: постріл супроводжувався вражаючим ефектом – 
вогняним спалахом, оглушливим звуком, пороховим димом. Для 
запорожців вогнепальна зброя була ще й ознакою їхньої групової 
тотожності як військової спільноти. У цьому відношенні вона вирізняла 
їх від цивілізаційної моделі, яку уособлювали їхні традиційні 
противники – татари, головною зброєю яких виступали лук і шабля:  

Татари часту стрільбу на наших звертають, 
З кривавих луків зі свистом їхні стріли злітають. 

                                           
1 Шевчук В. Муза роксоланська... – С. 44. 
2 Там само. – С. 41. 
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Наші також з довгих рушниць по татарах стріляють, 
Татари стрімголов з міста утікають»1. 

У козацькому середовищі зброя вписувалася в контекст 
військового престижу, гідного корпоративного представництва. 
Козаки наділяли її магічними властивостями, ставилися до неї як до 
живої істоти2Такий архетип відбився у підписах до народних картин 
«Козак Мамай» – сюжет яких набув популярності в українському 
малярстві XVII–XIX ст.: 

«Якъ извикли насъ ляхи дурити,  
а надhя певна мушкетъ сhромаха, 
та еще не заржавhла и шабля 
моя сваха, хоть уже не разъ 
пасокою въмилась, да и теперь 
якъ бы разозлилась. 
Случалось минh и не разъ въ степу 
варити пиво: пивъ 
турчінъ, пивъ татаринъ, 
пивъ и ляхъ на диво, 
то и теперъ до 
вражого батька 
валяеця въ степу 
с похмhля головъ, 
костокъ мертвіхъ, 
отого весhля»3. 

Таким чином, лук дійсно у свідомості козаків ототожнювався зі 
Сходом, а от мушкет вважався зброєю християнською. 

О. Галенко вважає, що лук та козак із мушкетом – це символіка 
східного походження: «Лук» служив «за головний символ козацької 
доблесті та лицарства – як і в османців. Отже, джерелом запозичання 
цього символу в лицарській козацькій ідеології була, швидше за все, 

                                           
1 Сас П. «Мушкет-сіромаха» і «шабля сваха»: Соціально-психологічні установки, соціокультурні 
орієнтації та моделі поведінки запорозьких козаків (80-ті рр. XVI – початок XVII ст.) // Соціум. 
Альманах соціальної історії. - Вип. 1. - К.: Інститут історії України НАН України, 2002. - С.74-75. 
2 Тоїчкін Д. Козацька шабля XVII–XVIII ст.: Історико-зброєзнавче дослідження / Інститут 
історії України НАН України. – К.: ВД «Стилос», 2007. – С. 167. 
3 Сас П. «Мушкет-сіромаха» і «шабля сваха»... – С. 76. 
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Османська імперія»1. І далі: «Підсумовуючи, можна ствердити, що 
піднесення ролі вогнепальної зброї серед козацтва стало логічним 
проявом загального процесу розвитку технології війни, що охопив як 
Схід, так і Захід. Однак малоймовірно, щоб символічне пошанування 
козаками рушниці брало початок з Заходу. Цьому б мала стати на 
перешкоді прив’язаність до старих лицарських символів консервативної 
шляхти Речі Посполитої, а саме до урівняння з шляхетським станом 
прагнуло в своїх соціальних претензіях козацтво, використовуючи 
шляхетських етос як взірець власних лицарських аспірацій. Натомість 
успіх, з яким українські козаки скопіювали яничарську піхоту як воєнну 
силу, грізну власне рушницями, створив вагомі підстави піднесення 
рушниці до символу козацького війська і ширше – привілейованого 
збройного стану, чого десятиліттями добивалося козацтво. Втім, у зв’язку 
з недослідженістю витоків козацької геральдики залишається неясним, чи 
не пов’язується відома печатка Війська Запорозького – козак з мушкетом – 
із геральдичним колом Трансільванії, батьківщини короля Стефана 
Баторія, теж достатньо щільно поєднаної з османською традицією»2. 

Доречно зазначити, що і в часи Київської Русі на печатках 
викарбовували озброєних мечами та списами святих патронів у 
військових обладунках. Воїна, що тримає в руці спис і щит, бачимо 
на печатках князів Мстислава Володимировича, Ізяслава 
Ярославича, Всеволода Юрійовича, Мстислава Мстиславовича, 
Романа Мстиславовича, Святослава Всеволодовича3. 
                                           
1 Галенко О. Лук та рушниця в лицарський символіці українського козацтва: парадокси 
козацької ідеології і проблема східного впливу // Mediaevalia Ucrainica: ментальність та 
історія ідей. – К.: Критика, 1998. – Т. 5. – С. 106. 
2 Там само. – С. 110. 
3 Ситий І. Князівська булла XI ст. // Сіверянський літопис. – 2010. – № 6. – С. 9–10; його ж. 
Печатка Святослава Ярославича // Скарбниця української культури: Збірник наукових праць. – 
Вип. 13. – Чернігів: Видавництво Чернігівського ЦНТЕІ. – 2011. – С. 103–104; Літопис Руський / 
Пер. Л. Махновець. – К.: Дніпро, 1989. – Мал. 118, 179, 180, 183, 288, 516, 498, 502, 515; 
Князівські печатки сформувалися під впливом відповідних візантійських. Схожі процеси 
відбувалися й у Західній Європі: «Совершенно случайно 27 мая 1653 года один каменщик, 
расчищавший место для фундамента новой постройки в окраинной части квартала Сен-Брио 
города Турне, что на правом берегу Эско, откопал кошель с сотней золотых монет чеканки 
времени императоров Восточной Римской империи, начиная с Феодосия II (408–450) до Зенона 
(476–491). Здесь же были обнаружены куски шелковой ткани, золотые нити, оружие, 
драгоценные украшения, изделия из золота: маленькие пчелы, украшенные гранатами. Найден 
был также скелет мужчины ростом не менее 180 см, носившего на пальце кольцо с именной 
печатью, где значилось “КОРОЛЬ ХИЛЬДЕРИК”. ...Эти столетия перехода от античности к 
средневековью, рассматривавшиеся долгое время как период варварства, но представляющие все 
более свидетельств присутствия романских традиций, что подкрепляется обширной 
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аргументацией... и привлекает аргументы, почерпнутые из области культуры, права и даже 
политики. К примеру, хотя на кольце Хильдерика выбито его имя, которое звучит по-варварски, 
оно же связывает его с титулом “король”, который в V веке обозначал лицо, возглавляющее 
союзную армию, то есть армию варваров, заключившую соглашение о переходе под власть 
Рима. Отметим, что хотя король на печати носит длинные волосы, ниспадающие косичками на 
плечи, что роднит его с “волосатыми королями” древних франков, на груди и плечах у него – 
панцирь и палудамент – одеяние римских военачальников... С 29 мая 801 года он именовал себя 
в официальных документах “Его Августейшая Светлость Карл, коронованный Богом, Великий и 
Миролюбивый Император, правящий Римской Империей, и милостью Божиею Король Франков 
и Лангобардов”. Он немедленно приказал чеканить свое изображение на монетах, как когда-то 
Константин, с лавровым венком на голове и в великолепном плаще, и так же, как Константин, 
взял за правило ставить на некоторые из своих документов печать в виде буллы с изображением 
ворот Рима и надписью: “ОБНОВЛЕНИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ”» (Лебек С. Происхождение 
франков. V–IX века. 1. Новая история средневековой Франции. – М.: Интрада, 1993. – С. 7, 9, 
278. Виділено нами. – І. С.). Наведена цитата є яскравим зразком використання даних 
сфрагістики для широких історичних узагальнень, вказує на спорідненість процесів розвитку 
печаток на теренах Європи, як на її Заході так і Сході. 

З часів Київської Русі Чернігівщина була провідником іноземних сфрагістичних традицій, 
про що свідчать дослідження сучасних істориків: «Нам здається, що князь, значна частина 
правління якого пройшла у причорноморський Тмутаракані, міг перебувати під безпосереднім 
впливом візантійських сфрагістичних традицій, а, отже, і його печатка мала б раніше від інших 
руських набути рис, які поширилися у Русі тільки у другій половині XI ст. Більше того, – чи не 
слугував Мстислав Володимирович за одного з посередників у передачі традицій візантійських 
булл на Русь?» (Плахонін А. Давноруська провінційна династія в світлі сфрагістичних джерел 
(Ігор Ярославич та його нащадки) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та 
методики: Збірка наукових праць та спогадів. – № 6 (7): У 2 част. – Частина 1. – К.: Ін-т історії 
НАН України, 2001. – С. 138). 
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Як бачимо, іконографія козацьких печаток сягає сивої давнини і 
вказує на те, що політична ситуація ХІ–ХІІІ ст. була багато в чому 
подібна XVI–XVIII ст., коли українцям-хліборобам завжди треба 
було тримати в руці або спис, або мушкет та вірити в заступництво 
вищих сил, щоб відстояти своє право на життя. 

Підтвердженням опосередкованого зв’язку між козацькою і 
давньоруською емблематикою є наступна думка: «Вірші на жалісний 
погреб» К. Саковича – твір особливий тим, що на козаків автор 
дивиться як на державоносну еліту і підносить, оспівує, декларує 
козацького вождя як правителя нації – досі так козацьких проводирів 
не трактували. ...Касіян Сакович бачить Україну як пряму 
спадкоємицю Київської України-Русі, вважає, що українці походять 
із коріння Яфета (біблійний герой, син Ноя, якому нібито віддані 
були північні й західні країни), вони нащадки Олега Роського і 
Володимира Великого. ...Звертання до символічної гербової 
спадщини Київської Русі не випадкове, бо з XVI ст. постала ідея 
реставрації Київської держави у творах С. Оріховського, 
Й. Верещинського, С. Пекалида, С. Наливайка»1. 

Але пряма екстраполяція ситуації доби Київської Русі на 
козацькі часи недоречна, бо багато чого просто забулося. Про це 
свідчать рядки з поеми Івана Домбровського «Дніпрові камені» 
1619 р.: «Тож і про Кия вже майже забуто, а те, що відомо, ніч 
мовчазна поглинає. Ми прадідів наших забули!»2. 
                                           
1 Шевчук В. Муза роксоланська... – С. 227, 292. 
2 Там само. – С. 265. 
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Окрім того, про причини появи козацького герба можуть 
свідчити і наступні рядки: «Зовсім недавно, в часи П. Сагайдачного... 
виношувалася ідея Козацької держави з центром у Трапезунді... 
Практичного висліду вона не дістала, але важливим у цій ситуації 
було те, що сама ідея козацької держави не тільки була проголошена 
повторно після С. Наливайка та Й. Верещинського, які основи її 
виповіли ще в 1596 р., але й було вчинено практичну спробу її 
втілити»1. 

Слід зазначити, що реалії повсякденної боротьби за своє право 
на життя в оточенні агресивних сусідів зумовили створення 
відповідної емблематики – комбінації християнських і військових 
знаків (хрест, зірка, півмісяць, серце, шабля, спис, стріла, лук), які 
взагалі найбільш поширені у козацькій сфрагістиці2. 

Надання клейнодів узаконювало, легітимізувало владу гетьмана 
та підтверджувало особливий статус козацтва. З цього приводу 
М. Грушевський писав: «Павлюк хотів дістати від короля клейноти, 
щоб тим був санкціонований вчинений ним переворот і новий режим 
козацький»3. 

Про це свідчить і лист гетьмана Конєцпольського до 
брацлавського воєводи Потоцького, коли він хотів реформувати 
козацтво після розгрому Павлюка: «Я писав до п. воєводи 
брацлавського, аби армату, печать, булаву – що вони зовуть 
клейнотами, він їм не віддавав, а затримав до дальшого 
розпорядження й. королів. милости»4. 

14 (24) липня 1637 р. на козацькій раді під Боровицею, 
королівські комісари Адам Кисіль та Станіслав Потоцький заявили 
про зраду козаків королю: «Що за таку зраду вже сам Бог кровию їх 
їм засуд написав, і вони ніякого милосердя і пожалування не гідні – 
так як в бою стратили армату, хоругви, комишини, печать, клейноти 
всі королями надани, – так стратили і свободи всі і наступство 
виборних старшин, і тепер прийшли до того, що або ім’я козацьке 
мусить згинути, або инший лад мусить бути... Потім старшого, 
котрого вони були собі настановили, видавши Павлюка, звелено 

                                           
1 Там само. – С. 287. 
2 Замлинський В., Дмитрієнко М. Геральдика України // Україна. – 1992. – № 14. – С. 2. 
3 Грушевський М. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань (голова) та ін. 
– К.: Наукова думка, 1995. – Т. 8. – Ч. І: Роки 1626–1638. – С. 257. 
4 Там само. – С. 273. 
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положити бунчуки, булаву, печать, так само всім полковникам, які 
були при нім, а скинувши їх, визначено їм нових полковників; 
нарешті прочитано їм списані їх обов’язки, що вони мали 
підтвердити присягою, і вони все те покірно вчинили»1. 

Цікавий момент. Свою присягу козаки скріпили печаткою: «Дали 
ми се письмо – сей кривавий обов’язок наш, за печатю військовою і 
підписом писаря військового»2. Зрозуміло, чому свій підпис 
поставив Богдан Хмельницький, на той час виконуючий обов’язки 
писаря, бо Павлюк і полковники були позбавлені влади, а нового 
гетьмана ще не було. А ось печатка? Її ж поклали до ніг комісарів! 
Виходить, що печатку одразу ж після ритуального покладання 
повернули писарю, аби узаконити присягу. 

Про вагомість печатки свідчить також пункт Зборівської угоди 
порядком: гетьман війська Запорозького має зладити поіменний 
реєстр всіх вписаних в козацтво за підписом руки своєї й печатю 
військовою»3. На Корсунській раді королівський посол Станіслав 
Беньовський вимагав, щоб Семен Глухівський негайно повернув 
печатку і віддав її Павлу Тетері. На це претендент на гетьманську 
булаву заявив: «…коли у Війську Запорозькому щось зміниться і 
виникне незичливість до природного володаря, тоді я не хочу знати 
не тільки печатку, а й України»4. 

Гетьман Юрій Хмельницький у своїх статтях 1659 р. вимагав, 
щоби без відома гетьмана, без його грамоти з військовою печаткою 
«никто-бы от Его величества из Войск Запорожских в милость 
царскую принимаем не был»5. 

Найдавнішою з військових печаток є печатка від 15 вересні 
1592 р., діаметром 27 мм. Вона має коловий напис: « + КОПИЯ 
ВОИСКА ЗАПОРОЗЬСКОГО». По центру, у щиті зображений в 
анфас козак, озброєний шаблею турецького типу, лівою рукою він 
тримає рушницю. Одяг козака складається з жупана, пояса, круглої 
шапки з конусоподібним верхом і чобіт6. Наявна реконструкція 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 275. 
3 Там само. – С. 215. 
4 Яковлева Т. Руїна Гетьманщини: Від Переяславської ради-2 до Андрусівської угоди (1659–
1667 рр.). – С. 233. 
5 Бантыш-Каменский Д. История Малой России: В 3 частях. – К., 1903. – С. 233. 
6 Однороженко О. «Divina providencia anno 1576: sigilum Ucrainia»: Баторієва легенда і 
початки державної геральдики Війська Запорозького Низового // Матерали міжнародної 
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печатки викликає недовіру: чи правильно О. Однороженко прочитав 
зображення? Адже має з цим проблеми, що сам і визнає1. Питання 
було б зняте після публікації світлини печатки. П. Сас вважає, що 
згадана печатка тотожна печатці Григорія Лободи 1595 р.2 

Відомі зображення цієї печатки на документах 1595–1596 рр. 
Утрачена вона була у червні 1596 р.3 А в серпні цього ж року з’явилася 
нова печатка гетьмана Гната Василевича, яка була в обігу до 1603 р., а 
можливо, й до 1609 р.4 Після цього року жодних документів, 
засвідчених військовою печаткою, дослідниками ще не виявлено. 

У фондах Чернігівського обласного історичного музею імені 
В. В. Тарновського (ЧОІМ) зберігається універсал 1603 р. Гаврила 
Крутневича, з цією печаткою. Печатка кругла, діаметр 28 мм, паперово-
воскова, вміщена на звороті першого аркуша, відбиток зроблено через 
вирізаний з другого аркуша клаптик паперу у вигляді прямокутника. 
Зображення: козак у довгому жупані і круглій шапці, на правому боці – 
у широких піхвах шабля, на правому плечі тримає рушницю. Між 
двома колами йде напис: « + КОПИЯ ВОИСКА ЗАПОРОЗКОГО»5. 

З 1621 по 1638 рр. запорожці користувалися печаткою з 
модифікованим зображенням та легендою: « * ВОИСКА 
ЗАПОРОЗКОГО КОПИЯ», діаметром 31 мм (мал.1). На цій печатці 
вперше зображений козак, що крокує6. Вона була втрачена внаслідок 
поразки козацького повстання 1637–1638 рр. Печаткою користувалися 
гетьмани Яків Бородавка (1621), Петро Сагайдачний (1622), Богдан 
Конша (1623), Михайло Дорошенко (1623, 1626), Іван Сулима (1628), 
Іван Петражицький (1632), Андрій Гаврилович (1632, 1633), Ілляш 
Караїмович (1638)7. 
                                                                                                                                          
науково-практичної конференції «Сучасні проблеми в дослідженні історії запорозького 
козацтва» 11–12 жовтня 2007 р. – Запоріжжя, 2007. – С.  125, 132–133. 
1 Однороженко О. Сотенні і міські печатки Лівобережної України XVIII ст. Печатки 
козацької старшини 2-ї пол. XVII–XVIII ст. // Слов’янський мілітарний альманах. – 
Полтава, 2001. – Травень. – С. 41. 
2 Сас П. Герб Війська Запорозького: із минулого у сучасне. - К.: Ін-т історії України, 2010. - С. 84. 
3 Там само. – С. 87. 
4 Там само. – С. 96. 
5 ЧОІМ. – Інв. № Ал 638/1. – Арк. 2; Ситий І. Сфрагістичні дослідження О. Лазаревського // 
Лазаревський Олександр Матвійович. 1834–1902: Доповіді та матеріали науково-
практичної конференції «Українська археографія: проблеми і перспективи», присвяченої 
160-річчю від дня народження О. М. Лазаревського. 20–22 жовтня 1994 р. Київ-Чернігів. – 
Вип. 1. – Київ: КДУ: Інститут журналістики, 2003. – С. 58–60. 
6 Сас П. Герб Війська Запорозького…. – С. 96-97. 
7 Там само. – С. 96. 
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На жаль, ми не маємо реального відбитка печатки 1576 р. Серед 
українських істориків побутує думка, що в цьому випадку маємо 
справу з легендою, яка була створена козацьким літописцем 
Григорієм Граб’янкою1. П. Сас спростовує припущення 
І. Крип’якевича, що козаки могли мати печатку ще до реєстрового 
набору 1578 р., і датує найбільш ранню печатку 1592 р.2 Від себе 
додамо, що цю версію підкріплюють наші спостереження щодо 
іконографії малюнка печатки: порохівниця та шапка зі шликом 
з’явились тільки у XVII ст., козак зображується на печатках XVI ст. у 
статичній позі повернутий уліво, на печатках же першої половини 
XVII ст. (Михайла Дорошенка, Петра Сагайдачного, Богдана 
Хмельницького) козак рухається і повернутий вправо. Фактично 
Граб’янка описав сучасну йому гетьманську печатку, будучи 
впевненим, що такою вона була і за часів Стефана Баторія. 

Відоме з літератури зображення військової печатки 1576 р. 
вважаємо, слідом за М. Слабченком3, фальсифікатом ХІХ ст. 

Початок справжньої історії державної печатки Гетьманщини 
пов’язуємо з ім’ям Богдана Хмельницького як фундатора Української 
держави. Ось як козацькі літописці трактували появу печатки 
Богдана Хмельницького, описуючи події 27 вересня 1648 р.: «Егда 
же козакы корысти от имении неисчетних лядских, а татарове во 
плен многих взяша, собра Хмелницкий первейших полководцов 
Герасима Чорноту, Максима Кривоноса, Калину, Остапа Воронченка, 
Лободу, Бурляя, Полкожуха, Небабу, Нечая, Тишу и все тии настояху 
з отселе озмет честь и именование гетманское, Хмелницкий он же 
еще не хотяше, но токмо взять печать козацкую, на ней же бе 
написан з мечем на бедре, а самопал на плещах воин»4. І далі: «...а до 
себе взял токмо печать козацкую, которою дал король Баторий в року 

                                           
1 Модзалевский В., Нарбут Г. До питання про державний герб України //Наше минуле. – 
1918. – Ч. 1. – С. 123. 
2 Сас П. Герб Війська Запорозького…. – С. 82.. 
3 Слабченко М. Материалы по малорусской сфрагистике. – Одесса, б.д. – С. 11-12. В. 
Гавриленко припускає, що перші печатки у козаків з’явилися ще перед 1576 р. (Гавриленко 
В. Печатка з написом «копия» у системі комунікаційних координат козацької сфрагістики // 
Сфрагістичний щорічник. – К.: НАН України, Ін-т української археографії та 
джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т спеціальних історичних досліджень Музею 
Шереметьєвих, 2012. – Вип. ІІІ. – С. 157). 
4 ЧОIМ. – Інв. № Ал 341. – Арк. 16. 
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1576 Войску Запорожскому, на ней же бе написан молодец з мечем 
при бедре, а самопал на плещах, на глове колпак перекривлений»1. 

Саме при Богдані Хмельницькому державна печатка набула 
свого завершеного вигляду (іконографія малюнка, форма, напис), 
який потім змінювався лише в деталях. За Богдана Хмельницького 
склалася класична композиція малюнка – в центрі печатки 
вміщувалось зображення козака в довгому жупані, крокуючого 
вправо, обличчям у профіль, з вусами, на лівому плечі у нього 
рушниця, а на лівому боці висить шабля, права рука спирається в бік, 
на голові убір із заломленим верхом. 

Політична нерозбірливість претендентів на гетьманську булаву в 
часи Руїни призводила до спроб взагалі відмовитися від традиційної 
символіки військової печатки. Наприклад, гетьман Петро Суховієнко 
користувався печаткою із зображенням лука та стріл2. Т. Чухліб так 
описує історію цієї печатки: «У процесі спілкування представників 
козацького посольства (серпень 1668 р. – І. С.) з татарським урядом 
молодий запорозький писар так сподобався Аділ-Гірею, що той 
запропонував стати йому гетьманом України під протекторатом 
Кримського ханату, а також дав Суховієнку дублікат власної печатки, на 
якій було зображено «лук з двома стрілами... Першим кроком 
П. Суховієнка в ранзі “запорозького” гетьмана стало звернення до свого 
візаві (П. Дорошенка. – І. С.)... Цей лист був скріплений подарованою 
Суховієнку ханською печаткою, що переконливо засвідчувала його 
васальне становище... П. Дорошенко заборонив козакам піддаватися 
П. Суховію. Більшість полковників його в цьому підтримали. Вони 
навіть вимагали негайно скликати «Чорну» раду, на якій би швидко 
«поламали своїми мушкетами стріли Суховієнка» ...В результаті цієї 
поразки лівобережні полки, які були під владою «татарського» 
гетьмана, знову перейшли до П. Дорошенка. Окрім того, козаки 
Дорошенка захопили канцелярію Суховієнка разом з архівом, печаткою, 
прапорами, литаврами й бубнами, які були привезені до Чигирина»3. 

                                           
1 Грабянка Г. Действия презелной и от начала поляков крвавшой небывалой брани Богдана 
Хмелницкого с поляки... 1710. – К., 1854. – С. 58. 
2 Прокопович В. «Печать малороссийская»: Сфрагістичні етюди // ЗНТШ. – Париж, Нью-
Йорк, 1954. – Т. 163.  – С. 91. 
3 Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–
1714 рр. – Київ; Нью-Йорк: Ін-т історії НАН України, 2003. – С. 193-194; Прокопович В. 
«Печать малороссийская»: Сфрагістичні етюди. – С. 91. 
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На відміну від Суховієнка, Петро Дорошенко дотримувався спадку 
Богдана Хмельницького. На його печатці зображений козак без вусів, 
що крокує вправо, на лівому плечі він тримає рушницю, на лівому боці 
висить шабля, права рука спирається в бік, голова у профіль, 
порохівниця відсутня, по колу напис: « + 
ПЕЧАТЬ*ВОСКА*ЄГОКО*МИ*ЗАПОРОЗКОГО», діаметр 43 мм1. 
Звертає на себе увагу простота, більше того, певна суворість іконографії 
козака. Характерною деталлю цієї печатки є грубезні чоботи на високих 
підборах. Ні до, ні після такого натуралізму у зображенні чобіт на ногах 
козака не спостерігається. Як правило, взуття подається досить 
схематично. Іноді навіть важко уявити його тип та фасон (мал. 2). 
Порівняння печаток Петра Дорошенка та Михайла Дорошенка 
засвідчує як спільні риси так і відмінні. Спільне – кругла форма, 
короткий напис великими кириличними літерами, простота іконографії 
постаті козака, це прикладні паперово-воскові печатки. Відмінне – у 
Петра збільшився розмір печатки, у написі з’явився титул сюзерена, 
його початок позначений хрестом, зникло архаїчне слово «КОПИЯ» 
(старий відповідник слова «ПЕЧАТЬ»). 

Наприкінці зауважимо, що офіційне скасування державної 
печатки Гетьманщини було здійснене указом Катерини ІІ від 
23 лютого 1766 р., яким запроваджувалася нова печатка 
ІІ Малоросійської колегії із зображенням герба Російської імперії та 
гербів українських князівств2, хоча стару печатку, де-факто 
зустрічаємо ще на документах 1767 р.3 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                           
1 Крип’якевич І. З козацької сфрагістики. – Мал. 5; Ситий І. Гетьманські та козацькі печатки 
(українська сфрагістика) // Україна – козацька держава / Упор. В. Недяк. – К.: Емма, 2004. 
2 Дракохруст Е. К истории войсковых печатей Левобережной Украины XVII–ХVІІІ вв. // 
Нумизматический сборник. – М., 1971. – Ч. IV. – Вып. V. – С. 15; Державний архів 
Чернігівської області. – Ф. 675. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 1. 
3 Ситий І. Клейноди останнього українського гетьмана // Знак. – 2001. – Ч. 24 (жовтень). – С. 8–9. 
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Євген Луняк (Ніжин) 
 

Діяльність Петра Дорошенка у віддзеркаленні французьких  
сучасників 

 
Велике збройне протистояння, що спалахнуло на землях України в 

1648 р. і тривало майже безперервно до кінця ХVІІ ст., втягнувши у вир 
воєнних подій всіх ключових гравців східноєвропейського регіону – Річ 
Посполиту, Московське царство й Османську імперію, постійно 
викликало жвавий інтерес і сильне занепокоєння на заході Європи. 
Виникнення «країни козаків» на політичній мапі континенту 
зумовлювало внесення швидких і суттєвих коректив у зовнішній 
політиці багатьох держав. Однією з таких зацікавлених сторін була 
Франція, одна з найвпливовіших сил у тодішній Європі. Французьке 
королівство середини ХVII – початку ХVІІІ ст. часів Людовика ХІV – 
«короля-сонце» – досягло зеніту своєї могутності. Монархічні двори 
Польщі, Росії, Туреччини та Кримського ханства – основних країн, що 
володіли землями теперішньої України, - відчували в цей час досить 
потужний вплив згаданої держави на свою політику та постійну 
присутність емісарів різного гатунку, надісланих за вказівкою з Версаля. 

З кінця ХVІ ст. все більше французів потрапляють на територію 
сучасної України, де мають змогу безпосередньо ознайомитися з цією 
країною та її населенням. Об’єктивно цьому сприяло 
внутрішньополітичне становище у самій Франції. Розбурхане 
релігійними війнами королівство пережило жахливе соціальне 
потрясіння, що призвело не лише до політичних змін у державі 
(згасання династії Валуа та сходження на престол Бурбонів, Нантський 
едикт, зміцнення абсолютизму), але й до великих суспільних 
трансформацій, які проявилися, зокрема, у значних еміграційних 
процесах. Річ Посполита, що була найбільшою державою у тогочасній 
Європі, на фоні спустошеної війнами та виснаженої від 
міжконфесійних кровопролить Франції здавалася зразком спокою та 
стабільності. Саме тому сюди линув потужний потік службовців, 
професійних військових, а то й відвертих авантюристів з Франції. Ще 
більше посилився він в роки Тридцятирічної війни (1618-1648), коли 
найманці різного гатунку охоче наймалися на службу до польських 
королів або вельможних магнатів. 
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Ще одним чинником, що сприяв цікавості французів до земель 
України, були геополітичні міркування Парижа про активізацію 
зовнішньої політики у східному регіоні з метою пошуку та 
використання союзників, які б могли посприяти посиленню позицій 
Франції у Європі. Саме тому французькі представники з’являються й 
створюють постійні місії в Османській імперії, Московському царстві, 
Кримському ханстві, тобто тих державах, до складу яких входили 
землі сучасної України, не кажучи вже про давні налагоджені тісні 
взаємини між Францією та Річчю Посполитою. 

Французька присутність в Речі Посполитій особливо пожвавлюється 
після короткотривалого правління в цій країні Генріха Валуа (1573-
1574). Вже у першій половині ХVІІ ст. бачимо багатьох французів на 
важливих цивільних або, частіше, військових посадах в Речі Посполитій. 
Слід також відмітити, що у ХVІІ ст. королевами Речі Посполитої були 
здебільшого саме француженки – Марія-Луїза де Гонзага (1645-1667) та 
Марія-Казимира де Лагранж д’Аркіен, більш відома як Марисенька 
(1674-1696). Природно, що обидві жінки мали в своєму почеті багатьох 
земляків. У перерві між ними польський престол посідала Елеонора-
Марія Австрійська (1670-1673), яка по материнській лінії також 
належала до французької гілки роду Гонзаг (її матір Елеонора де Гонзага 
була племінницею польської королеви Марії де Гонзаги, тобто дочкою 
рідного брата останньої). Цілком очевидно, що сходження на 
королівський престол Польщі представниць французьких знатних родів 
знаходило всіляку підтримку в Парижі. Також відзначимо, що у Франції 
кілька років проживав майбутній польський король Ян ІІ Казимир. До 
речі, саме до цієї країни він повернеться після свого зречення престолу в 
1668 р., де й зустріне свою смерть в 1672 р. Після зречення Яна ІІ 
Казимира престолу одним з кандидатів на трон Речі Посполитої від 
профранцузької партії був відомий тоді полководець Луї де Бурбон, 
принц Конде (1621-1686), але королем тоді було обрано Михайла 
Корибута Вишневецького. Кандидатура принца Конде була знову 
розглянута сеймом після смерті Михайла Вишневецького в 1673 р., 
проте відхилена на користь Яна ІІІ Собеського. 

Козацьке військо, слава якого гриміла по всій Європі, здавалося 
французам вигідною збройною силою, з якою варто було рахуватися й 
котру можливо було використати в інтересах власного королівства. 
Про походи та війни козаків з турками, татарами, московитами, 
поляками постійно повідомляє французька преса, зокрема популярні 
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«Gazette de France», «Mercure de France» та ін. Одним з козацьких 
очільників, постать якого привернула до себе значну увагу західних 
сучасників, став Петро Дорошенко, котрий став видатним 
продовжувачем справи зачинателя «української війни» (термін 
французьких джерел того часу) Богдана Хмельницького. 

Згадки та повідомлення про діяльність Петра Дорошенка бачимо в 
творах багатьох французьких дипломатів і військових. Події на сході 
Європи викликали жвавий інтерес західних обивателів. Саме тому 
книговидавці другої половини ХVІІ ст. охоче публікували свідчення та 
спогади людей, які більшою чи меншою мірою були пов’язані з 
«українською війною» та могли дати правдиве свідоцтво про неї. 

В 1677 р. у швейцарському Базелі вийшла в світ двотомна праця 
Клода де ла Магделена «Дзеркало Оттоманської імперії», яка відразу 
стала ходовою у французьких книгарнях, зважаючи на актуальність 
описуваних в ній подій, і зазнала кілька перевидань. Вже в 1678 р. вона 
була передрукована в Парижі, а в 1680 р. в Ліоні. Повна назва цього 
твору, як і характерно для того часу, була досить розлогою, наприклад, 
ліонське видання називалося так «Дзеркало Оттоманської імперії або 
сучасний стан двору та війська великого правителя з описом усіх 
особливостей способу життя турків і розповіддю про все 
найважливіше, що відбувалося під час війни турків у Польщі та в 
Україні до 1677 р.»1. 

На жаль, про самого автора книги відомо мало. Його ім’я 
практично ніде не згадується. Позначене вище ім’я Клод вказане на 
сайті аукціону Сотбі, де в травні 2002 р. було виставлене на продаж 
перше, базельське видання цього твору з орієнтовною вартістю 800-
1200 фунтів стерлінгів, яке в ході торгів було продане за 3107 фунтів 
стерлінгів2. Прізвище де ла Магделен, у Дмитра Наливайка – Мадлен1, 

                                           
1 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman avec un succint reçit de tout ce qui c’est passé de 
considerable pendant la guerre des Turqs en pologne jusqu’en 1676. – Basle: Jean Rodolphe 
Genath, 1677. – 310 p.; [La Magdeleine C. de]. Le Miroir de l’empire Ottoman, ou l’estat present 
de la Cour & de la Milice du Grand Seignneur, avec une description toute particuliere de la 
maniere de vivre des Turcs et un recit de tout ce qui s’est passé de considerable pendant la guerre 
des Turcs en Pologne & en Ukraine, jusqu’en 1677. – Lyon: Chez Mathieu Liberal, 1680. – Partie 
1. – 210 p.; [La Magdeleine C. de]. Le Miroir de l’empire Ottoman, ou l’estat present de la Cour 
& de la Milice du Grand Seignneur, avec une description toute particuliere de la maniere de vivre 
des Turcs et un recit de tout ce qui s’est passé de considerable pendant la guerre des Turcs en 
Pologne & en Ukraine, jusqu’en 1677. – Lyon: Chez Mathieu Liberal, 1680. – Partie 2. – 220 p. 
2 Електронний ресурс: http://www.sothebys.com/app/live/lot/LotDetail.jsp?sale_number= 
L02309&live_lot_id=653 07/04/2011. 
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дозволяє припустити, що автор, очевидно, міг належати до відомого 
бургундського роду, з якого походив й один з придворних Генріха ІV, 
Франсуа де ла Магделен. І навряд чи це був псевдонім, як припускав 
Наливайко2, тому що спроба видати себе за представника 
загальновідомого роду, не будучи ним, могла б супроводжуватися тоді 
негативними наслідками для автора. До того ж, в назві книги стосовно 
автора позначено «Mr. Le C[omte]. De la Magdeleine», що свідчить про 
його графський титул, а сам він зазначає, що його «народження 
завжди давало йому відповідний ранг»3. 

Як слідує з твору, де ла Магделен багато років провів у Туреччині, 
де певний час перебував у турецькій неволі4. З його слів, звернених до 
читача, можна зрозуміти, що він був взятий у полон під час однієї з 
битв із турками. Очевидно, це слід віднести до подій австро-турецької 
війни 1663-1664 рр., у якій взяв участь і французький експедиційний 
корпус, надісланий Людовіком ХІV. У неволі де ла Магделену 
довелося пережити знущання, тортури, примус перейти в іслам і 
навіть загрозу смертної кари, про яку він повідомляє, що за одну ніч 
його чорне як смола волосся, окраса тридцятирічного чоловіка, 
перетворилося на сіре5. Ці слова дозволяють нам віднести час його 
народження до середини 1630-х рр. В 1672-1674 рр., в умовах нової 
війни, де ла Магделен брав участь у поході війська Мехмеда ІV на 
Україну. В 1676 р. йому пощастило вивільнитися від неволі, й він 
поступив на службу до баварського курфюрста Фердинанда-Марії 
(1636-1679). Свою працю де ла Магделен присвятив саме йому, 
назвавши себе в передмові у відповідності до тогочасного етикету 
його «найнижчим і найвідданішим слугою». Як відомо, цей володар 
Баварії проводив досить активну зовнішню політику своєї невеликої 
держави, спираючись на союз із Францією і навіть був одружений з 
онукою французького короля Генріха ІV. Відзначимо, що знаменне й 

                                                                                                                                          
1 Наливайко Д. Очима заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVІІІ ст. – К.: 
Основи, 1998. – 578 c.– С. 343. 
2 Там само. 
3 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Preface au lecteur. – S. P. 
4 Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Tome septieme. cha-
cht. Par une société de gens de lettres. Mis en ordre & publié par M. DIDEROT, & quant à la 
partie Mathématique , par M. D’ALEMBERT. – À Berne et à Lausanne: Chèz les Sociétés 
typographiques, 1782. – Т. 7. – 890 p. – Р. 276. 
5 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Preface au lecteur. – S. P. 
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саме місто виходу в світ цього твору, оскільки швейцарський Базель 
знаходиться майже у самого франко-баварського кордону. 

З тексту книги можна зрозуміти, що, будучи офіцером, автор 
чудово розбирався у військовій справі. Принаймні, дуже багато місця 
він відводить питанням фортифікації, управління армією, тактики 
бою, артилерійському мистецтву, озброєнню, особливостям ведення 
військових кампаній тощо, присвятивши цьому всю другу частину 
твору. Багато уваги автор приділив і подіям «української війни». Але 
головним чином Україна розглядається в творі де ла Магделена у 
зв’язку з походами турецької армії в 1670-х рр., яким присвячено 
окремий додаток наприкінці книги. 

Автор досить детально занотовує подробиці переходу великої 
армії Мехмеда ІV через Дунай, де до нього приєдналися загони 
волоського та молдавського князів, а також козаки «бунтівного Доро-
шенка (rebele Dorosinko)», зосередження військ султана навколо 
Кам’янця-Подільського та подальшу облогу і штурм міста, наступні 
походи турків і татар на Львів та інші міста України в 1672-1675 рр. і 
масове поневолення місцевого люду, який уганявся в Крим і 
Туреччину. Особливу увагу де ла Магделен звертає на облогу та 
захоплення Умані (1674), що супроводжувалося жахливою різнею 
місцевого населення, звірячими розправами над жінками та дітьми, які 
дуже вразили автора1. Завершується виклад подій у творі 1676 р., коли 
Дорошенко здався військам московського царя та козакам 
Самойловича. 

Петро Дорошенко є постійним героєм цього оповідання, хоча й не 
викликає симпатій у автора. де ла Магделен називає його «гетьманом» 
(Hatteman) або «генералом» (Général). Турки й татари виступають тут у 
ролі його могутніх союзників, які бачать свій інтерес у війні в Україні 
проти поляків, росіян та опозиційних до протурецького гетьмана 
козаків. Наслідком завоювань армії Мехмеда ІV стало те, що «Україна 
була залишена Дорошенку під турецькою зверхністю (l’Ukraine fût 
laissée à Dorosinko, sous la protéction du Turq)». А, коли «могутня армія 
московитів атакувала Чигирин, головну фортецю бунтівного 

                                           
1 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Recit. – Р. 29-35; [La Magdeleine C. 
de]. Le Miroir de l'empire Ottoman... – 1680. – Partie 2. – Р. 194-202. 
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Дорошенка (Cherin, principale forteresse du rebelle Dorosinko)», 
турецько-татарське військо відразу вирушило йому на допомогу1. 

Набільшу прихильність автора викликає польський полководець 
Ян Собеський, обрання якого королем де ла Магделен вважає цілком 
заслуженим. Кілька разів у своєму творі автор називає цього 
воєначальника «непереможним»2. Слід зауважити, що книга була 
написана за кілька років до славнозвісної Віденської битви, що 
принесла Яну ІІІ Собеському світову славу та популярність. 

Саме в праці де ла Магделена наводиться унікальний факт про те, 
як Мехмед ІV зазнав несподіваного нападу козаків під час полювання 
(своєї улюбленої розваги, за що й отримав прізвисько «Мисливець») 
12 серпня 1674 р. в околицях Кам’янця-Подільського. Як зазначає 
автор, козаки неодмінно вбили б султана, якби знали, хто це. І тільки 
завдяки доброму коню Мехмеду ІV пощастило врятуватися3. 

При широкому використанні терміну «Україна», автор часто вживає 
щодо території нашої країни й традиційне поняття «Русь». Останню він 
не ототожнює з «Московією». Наприклад, татари у нього «є сусідами 
Московії, Русі, Черкасії, Мінгрелії та Грузії (voisins de Moscovie, Russie, 
Circacie, Mingrelie & Georgie)»4. Хоча він і зауважує, що «великі 
московські князі стали імператорами Білої Русі (les grands Ducs de 
Moscovie Empereurs de la Russie Blanche)»5. Вживає де ла Магделен і 
популярну серед французів дефініцію «Чорна Русь». Так, Львів він 
називає «столицею Чорної Русі (Leopol capitale de la Russie Noire)»6. 

«Дзеркало Оттоманської імперії» де ла Магделена багато в чому 
перегукується з виданою тоді ж 3-томною «Історією великих візирів» 
де Шасполя. На жаль, про цього автора не маємо ніяких свідчень. 
Судячи з його праці, він писав про справи Туреччини та Польщі, 
споглядаючи їх з Парижа й грунтуючи свої свідчення на 
повідомленнях місцевої преси. Саме тому його інформація не 
настільки яскрава, як у де ла Магделена. Але «Історія великих візирів» 

                                           
1 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Recit. – Р. 15, 21, 28. 
2 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Recit. – Р. 17; [La Magdeleine C. de]. 
Le Miroir de l'empire Ottoman... – 1680. – Partie 1. – Р. 102. 
3 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Recit. – Р. 27-28; [La Magdeleine C. 
de]. Le Miroir de l'empire Ottoman... – 1680. – Partie 2. – Р. 192-193. 
4 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Р. 252; [La Magdeleine C. de]. Le 
Miroir de l'empire Ottoman... – 1680. – Partie 2. – Р. 140-141. 
5 Magdeleine, comte de la. Le miroir ottoman… – 1677. – Recit. – Р. 21. 
6 Ibid. – 1677. – Recit. – Р. 13. 
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дозволяє доволі добре усвідомити бачення подій в Україні в 1660-
1670-х рр. очима французьких інтелектуалів. 

На думку де Шасполя, причиною, що зумовила перехід 
Дорошенка, якого автор називає «одним з наймогутніших і 
найамбіційніших людей королівства», на бік турків, стали власні 
амбіції козацького гетьмана1. Цей перехід автор розглядає доволі 
спрощено: Дорошенко спочатку підтримував промосковську партію, 
вважаючи можливим отримання польського трону царевичем, а коли 
надії на це зруйнувалися, дискредитований, він змушений був шукати 
надійну опору для своїх політичних прагнень, яку знайшов в особі 
султана2. Саме останній і мав допомогти Дорошенку зміцнити свою 
владу в Україні, перетворивши того на свого васала. Щодо України де 
Шасполь зауважує, що її назва походить від місцевого слова «окраїна» 
й поширюється нині на козацький край і ще дві сусідні з ним провінції3. 
Головним противником реалізації зухвалого наміру очільника «бунтів-
них козаків» Дорошенка французький автор вважає Собеського4. Тут 
слід зауважити, що дана книга де Шасполя була написана вже після 
обрання Собеського королем, тоді коли слава про його військові 
здобутки лунала по всій Європі. 

Велику увагу автор «Історії великих візирів» приділяє перебігу 
бойових дій в Україні у 1674-1675 рр. Він досить докладно висвітлює 
захоплення армією Собеського Бара, Могильова (де перед ним 
капітулював козацький полковник Гоголь), Брацлава, Немирова, 
Погребків, Цибулева, Паволочі (оборону, якої очолював Андрій 
Дорошенко, брат гетьмана), Кальника тощо. До речі, останнє місто де 
Шасполь називає «столицею України»5, вочевидь, маючи на увазі той 
факт, що тут певний час була резиденція Дорошенка. Відзначимо, що де 
Шасполь був не єдиним французьким автором, який надав Кальнику 

                                           
1 Chassepol F. de. Histoire des grands vizirs Mahomet Coprogli Pacha, et Ahcmet Coprogli 
Pacha. Celle des trois derniers Grands Seigneur; de leurs Sultanes, & principales Favorites, avec 
les plus secrettes intrigues du Serrail. Et plusieurs autres Particularitez des Guerres de Dalmatie, 
Transilvanie, Hongrie, Candie, & Pologne. Avec le Plan de la Bataille de Cotzchin. – P.: Chez 
Estienne Michalley, 1676. – /IX/+303+/XI/ р. – Р. 288-292. 
2 Ibid. 
3 Ibid. – P. 290. 
4 Ibid. – P. 288-289. 
5 Chassepol F. de. Continuation de l’histoire du grand vizir… – T. 3. – Р. 97.  



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 246

столичного статусу. Його інший сучасник і земляк шевальє де Божо у 
своїх «Мемуарах» називав дане місто «колишньою столицею України»1. 

Як веде далі де Шасполь, резонанс від перемог Собеського був 
такий великий, що татари поспішно залишали Україну, московити 
пропонували укласти мир і союз, а переляканий Дорошенко сльозно 
молив про помилування й можливість повернення під владу Польщі2. 
Проте історик тут же додає, що каяття гетьмана «бунтівних козаків» 
було нещирим і той зовсім не збирався повертатися під владу поляків3. 

Одним з найбільших помічників Собеського у його завоюваннях 
де Шасполь вважає «генерала» запорожців Сірка (Czierko). Зокрема, 
він повідомляє, як той дуже прислужився королю в 1675 р., 
розгромивши вщент велике татарське військо на берегах Дністра. 
Історик досить докладно описує успіх запорожців, котрі змогли 
таємно підкрастися до відпочиваючих татар, увести їхніх коней і, 
раптово напавши, перебити їх до ноги. Ця поразка змусила кримського 
хана звернутися до Собеського з мирними пропозиціями4. Де Шасполь 
не приховує свого захоплення вмінням і майстерністю козаків. 

Між іншим, Сірко став головним героєм ще одного цікавого 
епізоду, описаного французьким автором. Де Шасполь доволі яскраво 
описує капітуляцію перед лідером запорожців Дорошенка в 1675 р., 
коли останній, відчинивши перед Сірком браму Чигирина й 
передавши тому ключі та булаву (в оригіналі – «генеральський жезл»), 
погоджувався зайти до міста лише після нього, а потім привселюдно 
розтоптав ногами договір, укладений ним з Портою і «тестамент 
грецького митрополита», померлого перед тим, де той закликав 
гетьмана не полишати турецької сторони5. Звичайно, під цим 
«грецьким митрополитом» розуміється Йосип Тукальський. При 
цьому Дорошенко просив дозволити йому перейти до московитів6. 

В цьому сповненому драматизму епізоді де Шасполь не забуває 
підкреслити вірність Сірка Польщі. Ватажок запорожців, заволодівши 

                                           
1 Beaujeu. Memoires Memoires du chevalier de Beaujeu, contenant ses divers voyages, tant en 
Pologne, en Allemagne, qu’en Hongrie, avec des Relations parti¬culieres des Affaires de ces 
Pays-là, depuis l’année MDMDLXXIX / Beaujeu. – Amsterdam: Chez les Héritiers d’Antoine 
Schelte, 1700. – 496 р. – Р. 93. 
2 Chassepol F. de. Continuation de l’histoire du grand vizir… – T. 3. – Р. 104-110. 
3 Ibid. – P. 110-111. 
4 Ibid. – P. 178-181. 
5 Ibid. – P. 258-260. 
6 Ibid. – P. 260. 
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Чигирином і розмістивши тут свою залогу, за словами автора, одразу 
надіслав до короля гінця, сповіщаючи про все, що відбулося, та 
вимагаючи наказів від нього1. Щоправда, як відомо, польським тоді 
Чигирин так і не став. 

Де Шасполь досить часто підкреслює важливу роль козацьких 
загонів у походах Собеського. Так, саме тисячу козаків відправив 
останній до Теребовлі з наказом пробиватися до обложеного турками 
міста, щоб врятувати його від захоплення2. Автор повідомляє також 
про особисту козацьку гвардію польського короля-полководця, 
одягнену в блакитне з вигаптованим золотом і сріблом мереживом3. 
Зауважимо, золотий і синій – це кольори нашого державного прапору. 

Не оминає увагою французький історик і подвигу свого земляка-
коменданта Збаража Отея, котрий в 1675 р. до останку керував 
обороною міста від турецько-татарських завойовників, що його 
мужністю захоплювалися навіть воїни ісламу4. 

Непрямо, але України торкається глава з книги де Шасполя, що має 
назву «Історія султанші Гюлістан». В цій главі важко відділити правду 
від літературної вигадки. Загалом можна говорити про продовження та 
розвиток тут популярної на заході роксоланівської тематики. Слід 
згадати, що саме тоді стала популярною трагедія Расіна «Баязет», з якої 
де Шасполь частково запозичив сюжетну лінію, подаючи творчу 
вигадку драматурга про діяльність наложниці Мурада ІV русинки 
Роксани, як достовірний факт. Про султаншу Гюлістан французький 
автор, віддаючи данину літературності, занотовує наступне: «Ім’я, яке 
було дане цій султанші, означає «трояндове поле» і чудово підходило 
їй, оскільки її риси були довершеними. Вона походила з Русі, саме тому 
її називали також «Русса», «Роксана» чи «Роксолана», так само як і 
обох фавориток султанів Сулеймана Великого та Мурада ІV, котрі 
стали такими відомими завдяки своїй пихатості й ревнощам. Ця 
султанша була не менш вродливою, ніж дві інші з таким же іменем. 
Запевняють навіть, що вони походили з одного роду, і відзначали 
багато подібності між їхніми портретами, які дозволяють з легкістю 
судити про близькість походження цих трьох султанш з однієї нації»5. 

                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. – P. 217-218. 
3 Ibid. – P. 233. 
4 Ibid. – P. 190, 193. 
5 Ibid. – P. 133-134. 
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Незважаючи на те, що тут правду перемішано з вимислом, треба 
зауважити, що українська присутність на вищих щаблях турецької 
влади була тоді відчутною. Варто згадати, що султаншею-валіде в ті 
роки була саме українка. До речі, за твердженнями де Шасполя, жінки 
були не єдиними представниками Русі у вищий ієрархії Оттоманської 
Порти. Трохи далі французький автор повідомляє про урядовця 
Мустафу-Чулогли, котрий був сином яничара-русина і зробив стрімку 
кар’єру при дворі Мехмеда ІV1. 

На відміну від де ла Магделена, який був військовим, та де 
Шасполя, який писав про східні справи, вочевидь, не залишаючи своєї 
батьківщини, інший француз – де ла Круа (сер. 1630-х – 1704) – 
відзначився в Туреччині на дипломатичній службі. Він був 
багаторічним секретарем французького посольства у Константинополі 
(1670-1685) і залишив цілу низку опублікованих і рукописних праць 
про справи Сходу. Розгляду подій в Україні присвячені головним 
чином його двотомні «Мемуари, складені з найцікавіших реляцій з 
Оттоманської імперії»2 та велика праця «Турецькі війни з Польщею, 
Московією й Угорщиною»3. 

Про самого автора відомо небагато. В усіх документах він фігурує 
лише під іменем «сеньйора де ла Круа». Важко сказати, чи це справжнє 
ім’я цієї людини, чи псевдонім, адже французьке «de la Croix», можна 
перекласти, як «належний Хресту», що цілком годиться в якості 
умовного імені для представника католицької Франції. Втім, саме в той 
час подібне ім’я мав його трохи молодший сучасник – відомий 
орієнталіст, популяризатор казок «Тисячі й однієї ночі» в Європі 
Франсуа Петі де ла Круа (1653-1713), з яким часто змішують 
вищезгаданого автора через подібність імен і часу життя. 
Порівняльному аналізу діяльності та творчості обох сходознавців 
присвятив свою розвідку французький історик Поль Себаг4. 

                                           
1 Ibid. – P. 159. 
2 De la Croix. Mémoires contenans diverses relations trés-curieuses de l’Empire othoman, du sieur de la 
Croix, cy-devant secrétaire de l’ambassade de Constantinople. – P.: Chez la veuve A.Cellier, 1684. – 
Partie 1. – 470 p.; Partie 2. – 420 p. 
3 De la Croix. Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie par le sieur de la Croix, sy-
devant secrétaire de l’ambassade de France à la Porte. – P.: Gueroult, 1689. – 314 p.; Reéd.: De la Croix. 
Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie par le sieur de la Croix, sy-devant 
secrétaire de l’ambassade de France à la Porte. – La Haye: Chez Jacques Carrel, 1689. – 210 p. 
4 Sebag P. Sur deux orientalistes français du XVIIe siècle : F. Petis de la Croix et le sieur de la Croix // 
Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée. – 1978. – T. 25. – P. 89-117. 
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«Мемуари» де ла Круа являють собою збірку дипломатичних 
реляцій про поточні справи Османської імперії, хоча вони містять і 
цікаві повідомлення про Україну. Досить детально дипломат пояснює 
причини вторгнення турецької армії в Україну в 1672 р. й описує 
подальший хід бойових дій, що супроводжувалися захопленням 
Кам’янця-Подільського та просуванням вглиб країни турецько-
татарських військ, до яких приєдналися козаки Дорошенка. На думку 
де ла Круа, козаки, які «завжди були бунтівними підданими Польщі», 
очолювані Дорошенком, котрого автор іменує «князем» (prince 
Dorosensko) або, вже традиційно, козацьким генералом (general des 
Cosaques), значно рідше «гетьманом» (Hatman), повстали проти своїх 
законних володарів і піддалися Порті. Султан, бачачи в цьому велику 
вигоду для своєї держави, милостиво прийняв козаків у підданство й 
наділив їхнього ватажка дорогими подарунками, надіславши йому 
«прапор, указ про надання привілеїв, соболину шубу, бунчук, шаблю, 
булаву з коштовностями»1. Безумовно, поляки не хотіли втратити 
Україну, тому намагалися приборкати Дорошенка. Саме тому 
Мехмед ІV змушений був вирушити на північ на чолі величезної армії 
для захисту свого нового підданого. 

Де ла Круа дуже докладно описує військові сили, зібрані 
турецьким султаном для походу на Україну, та їхній шлях до 
Кам’янця на Поділлі. Цікавим є опис аудієнції Дорошенка у правителя 
Високої Порти, коли той мусив «цілувати землю» біля ніг султана, за 
що був щедро винагороджений2. Крім того, дипломат наводить у 
французькому перекладі текст листа великого візиря до коменданта та 
гарнізону Кам’янецької фортеці з вимогою здачі міста, яка була тими 
проігнорована. Однак згодом, бачачи безперспективність опору, місто 
було здане туркам і відбувся урочистий в’їзд до нього Мехмеда ІV. На 
честь цієї перемоги султан навіть видав спеціальний указ про 
влаштування торжеств у державі, текст якого був переказаний у 
реляції де ла Круа3. Далі коротко переповідається про похід турецько-
татарського війська на Львів, який закінчився стягненням з міста 

                                           
1 De la Croix. Mémoires contenans diverses relations trés-curieuses de l’Empire othoman... – 
Partie 1. – P. 262-263 
2 Ibid. – P. 314-315. 
3 Ibid. – P. 319-321, 325-337. 
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величезного викупу. Де ла Круа зазначає, що в цьому поході 
Дорошенко мав козацьке військо у 50 тисяч чоловік1. 

Якщо «Мемуари» де ла Круа – це збірка поточних повідомлень 
про турецькі справи, то його «Турецькі війни з Польщею, Московією й 
Угорщиною» представляють собою серйозний аналітичний твір, у 
якому розглядається довготривале протистояння країн Європи з 
Османською імперією. Українське козацтво розглядається автором як 
ініціатор і головна рушійна сила цих затяжних війн. 

«Козакам України (les Cosaques de l’Ukraine), які населяють береги 
Бористену від Києва до Чорного моря, дуже набридло панування 
Владислава, короля Польщі», – так розпочинає виклад подій у своїх 
«Турецьких війнах» де ла Круа, підкреслюючи важливу роль у 
досліджуваному процесі козацтва Наддніпрянщини2. Причину цього 
повстання дипломат спрощено бачить у забороні козакам нападати на 
турецькі володіння після Хотинської війни. Автор наводить відповідну 
статтю з турецько-польської мирної угоди, де прямо йдеться про 
козаків. Саме заборона «піратських» походів на Туреччину, які 
змушували тремтіти навіть Константинополь, на думку де ла Круа, 
призвела до великої війни між козаками та поляками. На чолі перших 
став «генерал Богдан Хмельницький» (general Bogdan Kemielniski). Він 
скористався внутрішніми проблемами Речі Посполитої, завдав полякам 
низку нищівних поразок і втягнув до війни Крим, Швецію, 
Трансільванію та Московію, уклавши з останньою союзну угоду 
(l’alliance du grand Duc de Moscovie qui luy accorda sa protection)3. 

Історія Хмельниччини подається де ла Круа неточно, схематично 
й загально. Автор уникає конкретизації, не наводячи дат, місць, імен, а 
лише зазначаючи, що намагання зробити козацьку країну вільною 
успіху не мало й польське панування на Україні продовжувалося. 
Після смерті Хмельницького його справу продовжив Дорошенко, 
«якого підтримували татари і який мав секретні зносини з Портою»4.  

Оскільки турецьке вторгнення в Україну припало саме на період 
гетьманування Дорошенка, головну увагу де ла Круа звертає саме на 
нього. Наслідуючи визвольну місію Хмельницького, Дорошенко 
«вимагав від польського короля, щоб той перетворив провінцію 

                                           
1 Ibid. – P. 322. 
2 De la Croix. Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie... – La Haye, 1689. – P. 1. 
3 Ibid. – P. 2. 
4 Ibid. – P. 4. 
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Україну на члена королівства, надавши їй право голосу на сеймі»1. 
Після брутальної відмови поляків Дорошенко відверто перейшов під 
протекцію Високої Порти. Це зумовило нову турецько-польську війну 
за володіння Україною. Її хід в цілому подається у відповідності з 
інформацією, яка наведена й у «Мемуарах» де ла Круа: склад армії 
Мехмеда ІV, похід на Кам’янець-Подільський, текст вимоги про 
капітуляцію підписаний великим візирем, падіння фортеці та наступні 
торжества тощо. Хоча в той же час у «Турецьких війнах», написаних 
значно пізніше за відповідні дипломатичні реляції, що склали основу 
«Мемуарів», де ла Круа наводить більше деталей і подробиць. 

Після вдалих походів 1672 р. султан «призначив Дорошенка 
управителем Поділля й України»2. Проте це призначення не могло 
принести гетьману великої втіхи, оскільки території підвладні йому 
перебували в жахливому розоренні й постійно спустошувалися під час 
нових походів. Протекторат Османської імперії не приніс його народу 
жаданого миру. Де ла Круа не приховує свого співчутливого ставлення 
до нещасного правителя України, який щиро вболівав за свій народ і 
свою країну. Автор з розумінням ставиться до дій Дорошенка, який, 
тяжко переживаючи руйнацію батьківщини поляками, турками і 
татарами, вирішив повернутися до політики Хмельницького, уклавши 
союз із Москвою3. Переслідував Дорошенко й особистий намір, як 
зазначає де ла Круа, «стати князем козаків (prince des Cosaques), на що 
не мав жодного права»4. 

Незважаючи на те, що перехід Дорошенка під владу Москви давав 
царю великі переваги, той з підозрою ставився до дій гетьмана. Де ла 
Круа навіть наводить французький переклад тексту листа Олексія 
Михайловича до Дорошенка від 15 січня 1677 р., де той дорікає 
гетьману за ворожу політику щодо себе5. 

Перехід Дорошенка під владу Москви зчинив великий переполох 
у Константинополі. Як пише де ла Круа, на щастя, турки згадали, що 
мають «ченця, сина князя Хмельницького, ватажка козаків (un Caloyer, 
fils du Prince Kemielniski, Chef des Cosaques), що сидить в ув’язненні 

                                           
1 Ibid. 
2 Ibid. – P. 36. 
3 Ibid. – P. 96. 
4 Ibid. – P. 98. 
5 Ibid. – P. 99-100. 
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впродовж багатьох років, який вже очолював свій народ після смерті 
свого батька й здавася придатним повернути його до покори»1. 

В «Турецьких війнах» де ла Круа міститься унікальна інформація про 
перебування Юрія Хмельницького в татарському полоні, а згодом в 
ув’язненні в Константинополі впродовж кількох років. На жаль, варто 
погодитись з тезою, виголошеною колись Борщаком і яка не втратила 
своєї актуальності, що розповідь про стамбульський полон «ніколи 
належно не використовувалась українськими істориками»2. Французький 
автор повідомляє, наприклад, про приховування юним Хмельницьким 
свого справжнього імені, про його зустріч у татар з козаком-ренегатом 
Миколою, перейменованим на мусульманський манер в Алі, своїм 
колишнім прислужником, про відправлення шляхетного бранця до 
турецької столиці, про поводження з ним турків і про його спробу втечі з 
полону в 1670 р. Повідомлення про цей факт автор конкретизує 
найдетальнішими подробицями (опис місця ув’язнення, спосіб втечі, час, 
наслідки), що дозволяє довіряти цим свідченням, які могли бути відомі 
французькому історику в силу його дипломатичної служби. Після того, як 
невдаха-втікач Хмельницький був впійманий турками, він зазнав 
жорстоких покарань, отримавши «багато ударів кийками», «був закутий у 
залізні ланцюги з шиї до ніг» і перебував під постійним наглядом варти. 
Лише зрада султану Дорошенка дозволила Хмельницькому в 1677 р. 
позбутися тортур і принижень й отримати знову гетьманську булаву3. 

Дуже детально де ла Круа розглядає події російсько-турецької війни 
1676-1681 рр. Він наводить опис військових сил Османської імперії, 
перелік їх командувачів, відправлених на відвоювання Чигирина, та 
їхнього шляху, подає яскраві картини битв. Прикметним є те, що історик 
цитує у французькому перекладі важливий документ того часу, текст 
листа Олексія Михайловича Мехмеду ІV, у якому московський цар 
вимагав у свого адресата визнати факт приналежності «провінції 
України» (la province d’Ukraine) саме його державі, апелюючи при 
цьому до угод, укладених ним з Богданом Хмельницьким, його сином 
Юрієм і Петром Дорошенком. З приводу цього листа султан навіть 
скликав особливу нараду, що висловилася за війну з Московією4. Про 

                                           
1 Ibid. – P. 102 
2 Борщак І. Україна в літературі Західної Європи. – К., 2000. – 366 с.. – С. 81. 
3 De la Croix. Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie... – La Haye, 1689. – 
P. 102-113. 
4 Ibid. – P. 121-122. 
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важливе місце Чигиринських походів в «Турецьких війнах» де ла Круа 
говорить той факт, що їх опису відведено близько сьомої частини всієї 
книги (приблизно ж такий обсяг у книзі присвячено викладу подій 
знаменитої Віденської битви 1683 р.). Аналізуючи захоплення Чигирина, 
історик відзначає, що перемога військ Мехмеда ІV на Україні не була 
повною, тому що армія Григорія Ромодановського (Ramadanoski) з 
союзними козацькими загонами не була розгромлена й залишалася 
повністю боєздатною, а сумнівним здобутком кровопролитної війни для 
турків стали хіба що руїни Чигирина. 

Як і де Шасполь, одним з перших у французькій історіографії де ла 
Круа звертає погляд на особу кошового отамана Івана Сірка (Cirko, 
Chirko), якого іменує ватажком запорозьких козаків (chef des Cosaques 
Zaporoches)1. Історик, зокрема, подає свідчення про один з походів 
Сірка на чорноморське узбережжя в 1679 р., коли запорожці завдали 
сильних поразок туркам і татарам2. За інформацією де ла Круа, саме 
тоді від рук козаків Сірка, очевидно, й загинув Юрій Хмельницький3. 

Як і природно для дипломата, багато уваги де ла Круа звертає на 
міждержавні взаємини, династичні питання, міжконфесійні та 
міжетнічні конфлікти. Неприховану симпатію автора викликає 
видатний польський полководець Ян Собеський, що завдяки своїм 
блискучим перемогам над турками й татарами під час війн на Україні 
в 1674 р. посів престол Речі Посполитої. Автор докладно відзначає 
обставини сходження на трон Яна ІІІ, зауважуючи, що його перемога 
під Хотином, що зумовила обрання «хотинського лева» королем, по 
суті, врятувала Польщу від турецько-татарської навали, а наступна 
Журавненськa битвa (1676) дозволила Польщі укласти більш вигідний 
мир з Туреччиною, ніж той, що був укладений у Бучачі4. 

Підводячи підсумок, можна зауважити, що де ла Круа створив 
досить цілісну картину участі Османської імперії у військово-
політичному житті України періоду Руїни. В його праці наведена 
низка унікальних фактів, що перетворює її на важливе історичне 
джерело. Разом з цим його можна вважати й історичним 

                                           
1 Ibid. – P. 147-148. 
2 Мицик Ю. о. Іван Сірко. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 160 с. – С. 
115-116. 
3 De la Croix. Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie... – La Haye, 1689. – 
P. 147-148. 
4 Ibid. – P. 36, 42, 49, 51-52. 
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дослідженням. Як історик, де ла Круа використовував значне коло 
доступних йому джерел: розповіді очевидців, власні спостереження, 
шпигунські донесення, копії дипломатичного листування Високої 
Порти тощо. Зображені ним події виглядають дуже правдиво. Однак в 
його баченні минулого України можна побачити й окремі неточності. 
Крім згаданого ним повідомлення про загибель Юрія Хмельницького 
у зв’язку з нападом запорожців Сірка, що суперечить іншим 
відомостям, можна згадати також його твердження про загибель 
Богдана Хмельницького у битві з поляками. Цей псевдофакт в 
«Турецьких війнах» повторений двічі1. Дорошенко визнається 
«наступником» Богдана Хмельницького2. Загалом крім батька та сина 
Хмельницьких, Дорошенка та ще Сірка, інших козацьких лідерів де ла 
Круа не згадує. 

Важливою особливістю творів де ла Круа є постійне використання 
терміну «Україна» для означення території козацьких володінь. 
Оскільки автор не супроводжував його жодними поясненнями, це 
свідчить про загальну зрозумілість такого поняття в тодішньому 
освіченому французькому суспільстві. В той же час він уникає 
загальновживаного раніше французами терміну «Русь», яке раніше 
асоціювали з землями теперішньої України, рідше – володіннями 
московського царя. Цікаво, що де ла Круа використовує й дефініцію 
«Мала Русь» (la Petite Russie) щодо України, котра не мала тоді 
популярності серед французів. В одному з епізодів де ла Круа 
зазначає, що поляки втратили частину «Малої Русі», зокрема, 
воєводства Київське, Смоленське, Чернігівське3. Щоправда, в його 
термінології це радше випадок, ніж правило. В цілому твори де ла 
Круа, й насамперед його «Турецькі війни», сприяли кращому 
ознайомленню французького загалу з історією козацької України. 

Велику цікавість у вивченні французької історіографії, присвяченої 
козацькій Україні ХVІІ ст., представляють «Мемуари» шевальє де Божо, 
написані в середині 1690-х рр., які, на жаль, майже обходяться увагою у 
вітчизняних історичних дослідженнях. Один з небагатьох винятків тут 
складає хіба що праця Дмитра Наливайка4. Про самого автора 
«Мемуарів» відомо мало. Головним свідченням про нього є його власні 

                                           
1 Ibid. – P. 3, 103. 
2 Ibid. – P. 4. 
3 Ibid. – P. 60. 
4 Наливайко Д. Очима заходу: Рецепція України в Західній Європі... – С. 352-353. 
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слова. Очевидно, під псевдонімом «де Божо» приховався військовий 
офіцер і дипломат, наближений до польської королеви Марисеньки, 
Франсуа-Полен Далерак, який перебував у Польщі в 1680-х рр. Про 
тотожність Божо і Далерака зазначав, зокрема, французький історик 
першої половини ХІХ ст. Нарцис-Ахілл де Сальванді1. Таке ж 
твердження висловлює і український історик Мицик2. Згадка про Божо 
міститься і в «Турецьких війнах» вищезгаданого де ла Круа, де той 
повідомляє, що шевальє де Божо знаходився в ув’язненні в 
Константинополі разом з Юрієм Хмельницьким, але, на відміну від 
останнього, йому пощастило втекти із в’язниці3. Цю звістку доповнює 
інший дипломат, маркіз Жан-Луї д’Юссон де Боннак. Він свідчить, що 
«мальтійський рицар, який звався де Божо, був невільником у Семи 
Вежах більше двадцяти років», але, на щастя, зміг втекти звідти, 
дістатися одного з французьких кораблів і таким чином повернутися на 
батьківщину4. 

«Мемуари» Божо переважно охоплюють період 1679-1683 рр., 
коли він був представником Франції при дворі Яна ІІІ. В ході своїх 
дипломатичних (і розвідувальних) візитів Божо неодноразово 
відвідував Україну, про що детально розповідає у спогадах. 
Незважаючи на те, що головною метою його місії був збір точної 
інформації про поточний військово-політичний та економічний стан 
Речі Посполитої, а також про настрої при дворі польського короля 
(наприклад, автор постійно фіксує відомості про відстань між містами, 
описує рельєф місцевості та вигляд оборонних укріплень фортець, 
зокрема, Львова, Жовкви, Яворова, свідчить про взаємини Яна ІІІ і 
королеви Марисеньки з іншими дворами тощо), Божо робить постійні 
екскурси в минуле України (наприклад, його повідомлення про 
Кревську та Берестейську унії), виявляючи непогане знання місцевих 
історичних подій і загальну ерудицію. 

Складні перипетії доби Руїни Божо розглядає побіжно, наго-
лошуючи переважно на жахливому спустошенні краю, насамперед 
татарами і турками, які перетворили «найбільш квітучу область Європи 
                                           
1 Salvandy N.-A. de. Histoire de Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski. – Bruxelles: N.-J. 
Gregoir, V. Wouters et C-e, 1841. – T. 1. – Р. 121. 
2 Мицик Ю. Французький мемуарист Ф.-П. Далерак – про Україну ХVІІ ст. // Хроніка-2000. 
– К., 1995. – Вип. 2-3. – Україна-Франція. – С. 92. 
3 De la Croix. Guerres des Turcs avec la Pologne, la Moscovie et la Hongrie... - La Haye, 1689. – P. 107. 
4 Bonnac J.-L. d’Usson, marquis de. Mémoire historique sur l’ambassade de France à 
Constantinople par le Marquis de Bonnac. – P.: Ernest Leroux, 1894. – 370 p. – P. 26. 
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на пустельні поля, де трава вкриває зруйновані міста»1. Автор зазначає, 
що мусульманські завойовники залишили в ній «керувати управителя 
під іменем князя України (sous le nom de Prince d’Ukraine), що 
перебував у залежності від них подібній тій, яку мають господарі 
Валахії, Молдавії та Трансільванії»2. Щоправда, він вважав, що першим 
з гетьманів, який прийняв турецький протекторат, був Юрій 
Хмельницький, можливо, знайомий йому по стамбульському полону, 
ігноруючи при цьому Петра Дорошенка. Хоча постать останнього йому 
була добре відома. Цікаво, що, наводячи, зазвичай, власні назви та 
імена у декількох варіантах, Божо прізвище Дорошенка подає як 
Dorosensko, а ось у примітці позначає його вимову як Dorochenko. Це 
повністю співпадає з його українським звучанням. Нечастий випадок у 
французьких текстах. Наприклад, прізвище Хмельницького в нього 
зустрічається у варіантах Chmielnicki, Chuminsko і навіть Schmielnieski3. 

Ставлення Божо до Дорошенка зневажливо-скептичне, оскільки він 
вважає цього гетьмана людиною підлою та підступною, що, 
користуючись довірою Польщі, й, зокрема, особисто Собеського, 
принесла згубу у вигляді турецько-татарської навали як на Річ 
Посполиту, так і на свою батьківщину – Україну. В «Мемуарах» Божо 
наведено цікавий факт. Коли Дорошенко, будучи полковником козаків, 
збунтувався проти «їхнього генерала Тетері (leur General Tetera), 
людини великого достоїнства і надзвичайної поваги», той наказав 
розстріляти заколотника, прив’язавши його до гармати. Проте на захист 
приреченого до страти став Ян Собеський, який умовив гетьмана 
пожаліти Дорошенка. Неохоче погодившись, Тетеря начебто сказав 
майбутньому королю пророчі слова, що колись той розкається у 
порятунку «цього злочинця, котрий може стати причиною згубного 
спустошення його батьківщини». Ставши «генералом козаків», 
Дорошенко згодом повстав проти законного монарха й піддався 
султану, а потім – і московському царю, занапастивши країну й 
справдивши пророцтво Тетері4. 

Як і належить зрадникові, доля Дорошенка, у викладенні Божо, 
була сумною: «Дорошенко, ставши генералом козаків, підняв їх на 
заколот, закликав турків на Україну й, погубивши цю провінцію, 

                                           
1 Ibid. – P. 90. 
2 Ibid. – P. 91. 
3 Ibid. – P. 91, 220. 
4 Ibid. – P. 220-221. 
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приніс цю згубу на Поділля та до Кам’янця, його столиці. Він 
врятувався згодом у московитів в Чигирині, куди польський король 
його відігнав під час своєї відомої кампанії, що слідувала за його 
обранням. Там він нарешті помер»1. Бачимо явну фактичну помилку. 
На момент написання цієї книги Дорошенко ще був живий, очевидно, 
переживши самого автора «Мемуарів». 

Але головну увагу автора, звичайно, привертає «українська війна» 
(la guerre d’Ukraine), де в повній мірі розкрився військовий талант Яна 
ІІІ. Перемога військ Собеського у битві під Хотином 11 листопада 
1673 р., хід якої та наслідки детально описує Божо, дозволили Польщі 
трохи підняти занепалий військовий престиж, підірваний поразками 
1672 р. і ганебним Бучацьким миром2. Божо з захопленням відзначає, 
як король-полководець «відвоював взимку майже всю Україну 
(presque toute l’Ukraine), пройшовши за десять днів аж до Чорного 
моря». Заключним акордом цієї переможної ходи стала перемога над 
османами під Журавном3. 

В той же час Божо відзначає, що турецька експансія розповсюджу-
валася й у іншому напрямку. Він яскраво змальовує жахливі картини 
спустошення й руйнування в 1674 р. Умані (Oumaing), «котра 
славилася своїми багатствами та торгівлею. В цьому місті було вбито 
більше трьохсот тисяч душ і знищено краму на вісім мільйонів. Подібне 
вони вчинили і в наші дні [1678 р. – Є. Л.] у Чигиринській фортеці (à la 
Forteresse de Cherim), яку вони відвоювали у московитів під час 
останніх війн і мури якої були підірвані»4. На противагу військовому 
таланту Собеського Божо протиставляє бездарну організацію оборони 
Чигирина московським воєводою Ромодановським, який не зміг 
відстояти місто під натиском армії Кара-Мустафи. 

Хоча після падіння Чигирина в «українській війні» запанував віднос-
ний спокій, всі протиборствуючі сторони переключилися на активну 
дипломатичну діяльність, готуючісь до нового сплеску військових дій. Як 
професійний дипломат, Божо дуже ретельно відстежує хід міждержавних 
переговорів Польщі, Туреччини, Московії, Австрії, Криму та Швеції, 
підкреслюючи також важливе місце і роль Франції у цій дипломатії. 
Головним чином він зосереджує увагу на міжнародній активності Яна ІІІ, 

                                           
1 Ibid. – P. 221. 
2 Ibid. – P. 234-242. 
3 Ibid. – P. 16. 
4 Ibid. – P. 91-92. 
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яка дозволила йому зміцнити армію та державу, що в свою чергу сприяло 
славнозвісній перемозі під Віднем (1683), утворенню Священної ліги 
(1684) та початку повномасштабного наступу християнських військ на 
мусульман з метою витіснення їх з Європи. Як зазначає Божо, ведучи 
тяжку війну з османами, Ян ІІІ змушений був піти на підписання Вічного 
миру з Московією, щоб припинити протистояння з нею в Україні. Однак 
проти його умов, загальний сенс яких французький дипломат наводить, 
виступила потужна магнатська опозиція. Лише надзвичайно щедрі 
подарунки від імені московських царів (Івана V та Петра І) та особистий 
авторитет короля дозволили схилити шальки терезів шляхти у бік 
підписання угоди1. 

Таким чином, довівши виклад подій до сучасного йому періоду, 
Божо наступним чином змальовує жахливий стан зруйнованої війнами і 
поділеної між державами України: «…Сьогодні залишилася лише назва 
тих козаків і тієї України. Ці люди зараз розпорошені чи то в околицях 
Бористену, чи по його берегах на стороні московитів, у підвладних їм 
землях. Інші вибиті турками чи уведені в полон татарами… Тож, на 
Україні залишилося, як я вже говорив, лише кілька міст поблизу 
кордонів Польщі, поміж якими Кальник, колишня столиця, Брацлав, 
Бар і кілька інших менш значних… Нині залишається тільки тінь 
суверенітету над козаками»2. В той же час Божо відзначає, що Ян ІІІ 
прихильно ставиться до козаків і намагається їх підтримувати, 
незважаючи на опір шляхетської опозиції. 

Божо наводиться цікавий, але малознаний факт, відомий йому, 
очевидно, з урядових джерел, де йдеться про переговори між Польщею 
та Голландією про можливість колонізації останньою земель України3. 

Що ж стосується Східної України, то, як зазначає Божо, її 
«єдиними господарями залишилися московити», які утворили з козаків 
військо, як це робили раніше поляки, призначивши на його чолі 
гетьмана. «Того, хто зараз служить царям, звуть Мазепа (Mazépa), й він 
був шляхтичем при дворі польського короля Казимира»4. Здається, 
Божо першим у французькій історіографії звернувся до постаті цього 
гетьмана, подавши про нього коротку звістку. Тут треба згадати, що 
про Мазепу деякі відомості подавала тодішня преса. Зокрема, вже 

                                           
1 Ibid. – P. 87-88. 
2 Ibid. – P. 91-94. 
3 Ibid. – P. 100-101. 
4 Ibid. – P. 100. 
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6 грудня 1687 р. «Газетт де Франс» повідомляла про обрання 
начальником козаків «сеньйора Муссапи (sieur Mussapa)» після того, як 
було заарештовано його попередника «генерала Самойловича (General 
Samuelowitz)»1.  

Великий інтерес у контексті нашого дослідження представляє 
також ще одна праця Божо-Далерака «Анекдоти про Польщу, або 
секретні мемуари про володарювання Яна Собеського, третього цього 
імені»2. Тут очима свідка розкривається перебіг польсько-турецької 
війни 1672-1676 рр., обставини віденського походу 1683 р., військові 
кампанії подальших років. Автором також змальовуються картини 
засідань ратифікаційного сейму у Львові з приводу Вічного миру з 
Московією, а також висвітлюється резонанс, який мав у Польщі 
невдалий Кримський похід 1687 р. 

Загалом у працях Божо-Далерака міститься багато фактичних 
даних з історії України, ретельно зібраних автором, який часто виклад 
подій супроводжує своїми роздумами. Його свідчення вирізняються 
досить високою точністю та правдивістю. І хоча Україна була не 
єдиною країною, події в якій він розглядав, вона постійно залишалася 
в полі його зору, зважаючи на важливість політичних змін у Європі, 
що були з нею пов’язані. Праці Божо не стали бестселером, як, 
наприклад, твори Гійома Левассера де Боплана чи П’єра Шевальє, але 
водночас вони інформативно збагатили уявлення зацікавлених читачів 
про «козацьку Україну» та її минуле. 

Треба визнати, що звернення французькими авторами до проблем 
української, насамперед козацької, історії в контексті переважно тюрко-
знавчих або полоністичних студій, яке позначилося ще в ХVІ ст. 
отримало свій розвиток в наступні часи й залишається однією з 
прикметних особливостей і нинішньої французької історіографії історії 
України ХVІ-ХVІІІ ст. Свідчення французьких сучасників для кращого 
розуміння подій нашого минулого є не тільки цікавими, але й 
важливими, оскільки презентують погляди людей, для яких Україна і її 
населення були явищами новими, незвичними, а, отже, викликали 
                                           
1 Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709. – Київ-Полтава: 
НАН України; Інститут української археографії, 1995. – С. 101, 109. 
2 Dalerac F.-P. Les Anecdotes De Pologne, ou Memoires Secrets Du Regne De Jean Sobieski III. 
Du Nom. – Amsterdam: Chez Henry Desbordes, 1699. – T. 1. – 340 p.; T. 2. - 410 p.; Dalerac F.-
P. Les Anecdotes De Pologne, ou Memoires Secrets Du Regne De Jean Sobieski III. Du Nom. – 
T. 1-2.– P.: Chez Pierre Aubouyn, Libraire de Nosseigneurs les Enfans de France, Et Charles 
Clouzier, Quay des Augustins, à la Croix d'Or, du côté du Pont saint Michel, 1700. – 454 p. 
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щирий інтерес. У згадках іноземців подекуди можна знайти ту 
інформацію, на яку не звертали уваги чи яку замовчували з різних 
причин місцеві автори. Ці повідомлення французьких сучасників 
важливі ще й тому, що показують формування образу козацької України 
на заході. Оцінюючи роль українських гетьманів у карколомних 
політичних перипетіях того часу, західні інтелектуали серед їхнього 
загалу найбільше виокремлювали Богдана Хмельницького та Івана 
Мазепу, одного з яких відповідно вважали творцем «країни козаків», а з 
поразкою іншого пов’язували її занепад. Постать Петра Дорошенка тут 
знаходиться поміж двох згаданих козацьких лідерів і презентує ідеї та 
намагання збереження самостійності «козацької країни», накреслені 
політикою Богдана Хмельницького. 

 
 
 

Валентин Ребенок (Чернігів) 
 
Петро Дорошенко в науковій інтерпретації німецького історика 

доби Просвітництва Йоганна-Християна фон Енгеля 
 
XVIII ст. відзначилося в історії західноєвропейської 

історіографії зародженням нової науки – славістики, важливою 
частиною якої була україністика, яка активно розвивалася в 
Німеччині. Центром україністики стає славетний Ґеттінґенський 
університет. Саме з середовища ґеттінґенських вчених-просвітників 
вийшли наукові праці, які тією чи іншою мірою стосувалися України 
(А. фон Галлер, Ґмелін, Майнерс, Шлецер та інші). 

Вершиною західноєвропейської україніки XVIII ст. в галузі 
історіографії є, безперечно, книга німецького історика Й.-X. фон Енгеля 
“Історія України та українських козаків”, що вийшла німецькою мовою 
в Галлє 1796 р. Дана монографія вважається найвищим проявом 
німецької історіографії доби Просвітництва, першою, власне науковою, 
систематичною та узагальнюючою працею з історії України та, в 
значній мірі, українського козацтва з XV до XVIIIст., заснованою на 
численних українських, російських, польських і західноєвропейських 
джерелах. М.С. Грушевський, небезпідставно, характеризував книгу Й.-
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Х. фон Енґеля як першу наукову працю з історії України, котра за своєю 
методологією близька до вимог сучасної історичної науки1. 

Пройшло більше ніж сто років, перш ніж в українській 
історіографії з’явилася узагальнююча наукова праця, що змогла 
витримати порівняння з дослідженням Й.-Х. фон Енгеля і замінити 
його, з урахуванням нових здобутків історичної науки. І лише в 1931 р. 
у Берліні було надруковану першу і до сьогодні єдину спеціальну 
наукову розвідку монографічного характеру, присвячену внеску Й.-Х. 
фон Енгеля у вивчення історії України. Вона належала українському 
історику-емігранту Б. Крупницькому2. До праць Й.-Х. фон Енгеля 
звертався у своїй роботі ще один український дослідник в еміграції — 
Д. Дорошенко, автор праць з історії української історичної науки та 
українсько-німецьких взаємин3. Надруковані німецькою мовою в 
малотиражних виданнях розвідки обох названих вище авторів сьогодні 
продовжують залишатися малодоступними для українського читача. 

Радянські історики ігнорували наукові заслуги Й.-Х. фон Енгеля 
в дослідженні історії України, вказуючи на неприховану ворожість 
до українців і росіян та політичну заангажованість праці німецького 
вченого4. 

Зростання інтересу до творчого доробку Й.-Х. фон Енгеля в галузі 
історії України спостерігалося  наприкінці 80-х років XX ст. Мова йде 
про статтю німецького вченого Р. А. Марка, в якій обґрунтовано думку 
про високу наукову цінність праць Й.-Х. фон Енгеля5. 

Лише в 2014 році було здійснено академічне перевидання праці на 
українську мову, завдяки чому автор зміг дослідити монографію 
німецького вченого з метою з’ясування специфіки інтерпретації життя 
і діяльності українського гетьмана доби Руїни – Петра Дорошенка.  

На початку XX ст. видатний український історик, нащадок 
славетного гетьмана, Д. Дорошенко небезпідставно характеризував його 
як «діяча, який зумів стати на цілу голову вище від своїх сучасників, 
який надихнув у них на деякий час віру в своє діло, вказав їм вищу й 
ідеальнішу мету й який зробив героїчне зусилля вирвати Україну з 

                                           
1 Наливайко Д. Україна очима Заходу . – К.: Грамота,  2008.- 784 с. – С. 475. 
2 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. // Схід-Захід: Історико-
культурологічний збірник. – Харків: Майдан, 1998. – С. 244-245. 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само. 
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обіймів анархії, знову злучити докупи її розірвані частини й створити 
самостійну українську державу»1, і якого так бракувало Україні останні 
десятиліття. Саме тому нині, як ніколи раніше, є актуальною тематика 
дослідження особистостей, які в часи хаосу та анархії здатні впевнено 
іти до своєї вищої мети – об’єднання та відновлення своєї країни. Саме 
таким був гетьман Петро Дорошенко, не дивлячись на те, що його 
покоління, як вказував Д. Дорошенко «бачило страшну руїну 
Правобережної України, цього серця й колиски української козаччини, 
вважало Дорошенка за головного винуватця цієї руїни й осудило його 
діяльність»2. 

На відміну від сучасників вчений-історик Й.-Х. фон Енгель 
намагався показати гетьмана таким, яким він був, завдяки аналізу 
джерел та історичних подій. В його праці Петро Дорошенко 
виходить на перше місце в суспільно-політичних процесах 
Гетьманщини періоду правління Ю. Хмельницького, будучи 
представником козацької старшини, яка засвідчила легітимність 
попередніх умов Гадяцького трактату (за виключенням відповідних 
пунктів про Руське воєводство) під час Чуднівських переговорів. 

Й.-Х. фон Енгель характеризував Дорошенка як освіченого 
гетьмана, порівнюючи його з кількома представниками козацької 
старшини (Г. Лесницьким, М. Ханенком), які не вміли навіть 
підписувати документи і замість них підписувалися більш грамотні 
представники3. Козацький літописець Самійло Величко неодноразово 
відзначав управність гетьмана у «мові світський», умілість і 
моторність у «всяких речах», визначаючи високий рівень освіченості4. 
Надалі доля П. Дорошенка у праці протягом 1662-1664 рр. не 
висвітлюється, залишаючись поза канвою дослідження науковця. Хоча, 
із наукових розвідок сучасних істориків, зокрема В. Смолія, відомо, що 
майбутній гетьман в цей час активно зміцнював свій авторитет, будучи 
серед основних претендентів на булаву гетьмана (П. Тетері, 
Г. Гульницького, М. Ханенка). Новітній дослідник В. Степанков 
припускає, що полтавський полковник Тетеря переконав П. Дорошенка 

                                           
1 Дорошенко Д. Нарис історії України. - Мюнхен, 1966. – Т. II, - 2-ге вид.- С. 70. 
2 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і політичної діяльности. – 
Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук  в США, 1985. – 329 с. – С. 23. 
3 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. – Харків:«Факт», 2014. – 640 с. – С. 286. 
4 Величко С. Літопис // Густинський, Самійла Величка, Грабянки - К: Дніпро, 2006.-976 с.-С. 476. 
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зняти свою кандидатуру з претендентів на булаву, завдяки чому він 
пізніше отримав посаду наказного гетьмана та генерального осавула1. 

Цікавим для нас є історичний епізод з самозваним гетьманом 
С. Опарою, який, за відомостями Й.-Х. фон Енгеля, заручившись 
підтримкою татарських мурз, хотів захопити владу на Правобережжі, 
скориставшись військовим протистоянням київського воєводи 
Яблоновського та І. Брюховецького. Проте в результаті  політичних 
інтриг був переданий разом зі своїми поплічниками полякам в дар 
від татарського хана. Цей сюжет в дослідження Й.-Х. фон Енгеля 
перекликається з відповідним сюжетом літопису Самовидця, де 
напряму  вказується участь в цих подіях П. Дорошенка2. На відміну 
від літопису, Й.-Х. фон Енгель опускає ряд подробиць стосовно 
П. Дорошенка, своєрідно інтерпретує текст літопису, що вносить 
деякий дисонанс в розуміння історичних подій в дослідженні3. Проте 
все стає на своє місце, коли звернутися до оригіналу літопису: «Того 
ж року Опара…обозвался старшим на гетманство и по орду 
послал…А же видячи татаре нестаток Опарин, а Дорошенко, которій 
перше был асаулом при гетману Тетері, тут же будучи и при Опарі, 
старался о гетманство и солтана  перееднал. Которого руку салтан з 
ордою держучи, призвавши Опару до себе з старшиною, казал Опару 
взяти, а Дорошенка дал гетмананом козакам»4. 

Це дає змогу зрозуміти, чому Й.-Х. фон Енгель бачив у Дорошенку 
татарського осавула і відзначав допомогу татар в обранні його 
гетьманом, оскільки, будучи наближеним до Б. Хмельницького від 
початку революційних подій, за свідченням сучасних дослідників, 
зокрема В. Степанкова, здійснював активну дипломатичну діяльність, 
зокрема, можна припустити, і з кримськими татарами5. До обрання 
гетьманом Петро Дорошенко продовжував активно контактував з 
татарами в результаті постійних союзів з ними Ю. Хмельницького, за 
мовчазної згоди Речі Посполитої, потім під владою вже гетьмана 
П. Тетері, який, за відомостями німецького вченого, активно 

                                           
1 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко. Політичний портрет. – К.: Темпора, 2011. - 
632 с. – С. 84-85. 
2 Літопис Самовидця... – К: «Наукова думка», 1971.- 206 с. – С. 98. 
3 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. – Харків:«Факт», 2014. – 640 с. – С. 299. 
4 Літопис Самовидця… – С. 98. 
5 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко... – С. 61, 65, 67. 
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використовував татар в поході Яна Казимира на Лівобережжя і, зокрема, 
проти Білгородської орди1. 

Завдяки постійним активним союзам та дипломатичним 
відносинам Петро Дорошенко отримав своєрідний авторитет серед 
татар, який пізніше навіть дозволить гетьману отримати протекторат 
Туреччини та звернутися напряму до неї за допомогою в боротьбі за 
єдину Україну. Це, відповідним чином, спричинило своєрідне 
сприйняття і автором літопису Самовидця і Й.-Х. фон Енгелем факт 
обрання П. Дорошенка гетьманом ніби-то під тиском татар і Туреччини. 
Також не варто забувати, що автор літопису Самовидця ставився до 
П. Дорошенка вороже і висвітлював події тенденційно. 

На думку Й.-Х. фон Енгелея, турецько-татарський фактор також 
був важливий при гетьманських домаганнях С. Опари. Зокрема, сучасні 
історики вважають, що С. Опара мав намір возз’єднати козацьку 
Україну та здійснити її унезалежнення від Речі Посполитої й Росії, 
зробивши ставку на прийняття протекції султана, засвідчуючи вірність 
одночасно королю й хану2. Проте виявився невмілим політиком: не 
маючи достатньо сил, дозволив собі самостійність в діях, пішовши на 
загострення стосунків із польською стороною і Кримом. Цим вирішив 
скористатися П. Дорошенко, аби усунути його від влади. Він спирався 
на настрої більшості старшин, невдоволених самовладністю та 
непослідовністю політичного курсу С. Опари. Слушними є припущення 
Т. Чухліба про те, що генеральний обозний зміг заручитися підтримкою 
провідників орди, яка прибула у Правобережжя на заклик Опари, 
використавши цей військово-політичний фактор собі на користь3. 

З приводу татарського фактору в цій події, вчений Д. Доршенко 
слушно зауважував: «ніяк не можна заперечити, що татарська поміч 
відіграла при настановленні Дорошенка гетьманом, коли не рішаючу, то 
в усякому разі дуже важну ролю. Вона дала йому необхідну на перших 
порах поміч і опору супроти різних непевних елементів серед 
занархізованої козаччини»4. Подібної думки дотримуються й сучасні 
історики, зокрема, В. Смолій і В. Степанков, які вважають, що «не 
залишилося вагомих доказів на підтвердження гіпотези про насильне 

                                           
1 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. – Харків:«Факт», 2014. – 640 с. – С. 298. 
2 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко... – С. 88. 
3 Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи. – К., 
2004. - С. 61-62 
4 Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко... – С. 52. 
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навязання мурзами козацтву влади призначеного ними гетьманом 
П. Дорошенка»1. 

В контексті дослідження особистості гетьмана важливою є цитата 
науковця, яка дозволяє охарактеризувати політику гетьмана та 
ставлення самого історика до нього: «У Правобережній Україні… 
Дорошенко накреслив дуже сміливий план: його бачення сягнуло аж 
ген до того, щоб умістити обидві України під одним капелюхом»2. Це 
дозволяє стверджувати про неупереджене ставлення Й.-Х. фон Енгелея 
до політики гетьмана, проте іронічно підкреслюється складність 
виконання накресленого Петром Дорошенком плану об’єднання країни, 
одночасно визнаючи його сміливість та рішучість щодо вирішення 
складних геополітичних проблем. В іншому контексті науковець 
називає гетьмана прозорливим та передбачливим, хоча і з певними 
прорахунками, які були цілком очікувані в будь-яких військових діях, 
направлених на збереження та відновлення гетьманської влади на 
початку гетьманування Петра Дорошенка3. 

Однак подальше дослідження тексту дозволяє констатувати, що 
науковець сприйняв специфічне негативне висвітлення особи гетьмана 
Петра Дорошенка польськими джерелами з певною осторогою. Про це 
свідчить наступний уривок праці історика: «Цей Тукальський невдовзі 
потому став таємним дорадником Дорошенка, оскільки той, будучи 
п’яницею, як його змальовують польські повідомлення, інакше не мав 
здібності й твердості ні до яких великих заходів»4. Проте, варто згадати, 
що в радниках гетьманів часто були духовні особи. Згадаймо постать 
митрополита Сільвестра Косіва, який в контексті реалізації 
національної революції, повернув Б. Хмельницького від вузькостанових 
інтересів на початку революційних подій до загальнонаціонального 
широкомасштабного будівництва нової східноєвропейської держави – 
Гетьманщини. Та й описи польських джерел цілком могли бути 
суб’єктивним відображенням дійсності. 

Не дивлячись на визначення гетьмана П. Доршенка, як нездатного 
ні до яких великих заходів, вчений неодноразово підкреслював у своєму 
дослідженні сміливість, рішучість, вмілість та наполегливість гетьмана 
у політичній та військовій діяльності. Досить показовою в цьому 

                                           
1 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко... – С. 89. 
2 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. – Харків:«Факт», 2014. – 640 с. – С. 301. 
3 Там само. – С. 302. 
4 Там само. – С. 306. 
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контексті є надана гетьману характеристика, почерпнута з польських 
джерел, яка найбільш повно відображає бачення П. Дорошенка як 
вченим, так і сучасниками: «Дорошенка також поляки побоювалися як 
діяльнісного Духа, котрий, незважаючи на азійську розкіш, якою він 
себе оточував, усе ж від початку розумівся на воєнному ремеслі та вмів 
спритно вести справи»1. Це однозначно контрастує з наданою раніше 
оцінкою гетьмана, таким чином вказуючи на неоднозначне ставлення 
історика до П. Доршенка, на відміну від автора літопису Самовидця.  

Стосовно природи «діяльнісного Духа» гетьмана, на якому здійснив 
акцент дослідник, то, аналізуючи військово-політичну діяльність 
П. Дорошенка, потрібно відзначити відповідну екстровертну специфіку 
його темпераменту. Зокрема, прийшовши до влади, одразу позбавився 
претендентів на гетьманство (С. Опару, В. Дрозденка), поширив свою 
владу на все Правобережжя, створив професійне військо, отримав ряд 
блискучих перемог та намагався карбувати власну монету. І, як зазначає, 
І. Крип’якевич, в цей час гетьман «мав важку працю, поки йому вдалося 
хоч в основному впорядкувати державні справи»2. 

Ключовим моментом в житті Петра Дорошенка Й.-Х. фон Енгель 
визначає 1668 р., коли гетьман звільнив від російського війська 
Лівобережжя, але не зумів скористатися моментом і закріпити свою 
владу над всією територією України, тому що «його дрібна душа не 
була варта великої удачі» - докоряв історик3. Оскільки, нібито почувши 
про розпусну поведінку своєї жінки в Чигирині, вирішив повернутися 
назад на Правобережжя, залишивши щойно приєднані землі. 

Другою помилкою П. Дорошенка, на думку вченого, було те, що 
командування армією передав Д. Многогрішному «котрого близько не 
знав і який у глибинах серця був налаштований промосковськи»4 і, 
через його зраду, гетьман втратив владу над Лівобережжям. Сучасні 
історики стверджують, що насправді гетьман повернувся на 
Правобережжя в результаті активізації польського війська, яку він 
сприйняв, очевидно, за повномасштабний наступ. Історія з подружньою 
зрадою була вигадана автором літопису Самовидця, який, як 
згадувалося раніше, оцінював гетьмана тенденційно і у негативному 

                                           
1 Там само. – С. 323. 
2 Крип’якевич І. Гетьман Петро Дорошенко. // Руїна: друга половина XVII ст. / Упоряд. і 
передм. О.Гуржій ; Ред. кол. В.Смолій та ін. -  К.: Україна, 1996. – 431 с. – С. 329-330. 
3 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. – Харків:«Факт», 2014. – 640 с. – С. 316. 
4 Там само. 
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світлі. За відомостями дослідників В. Смолія та В. Степанкова, «сам П. 
Дорошенко пояснював такий вчинок тим, що вважав своїм обов’язком 
допомогти обложенному жовнірами у Кальнику братові»1. 

Як відзначав німецький історик, П. Дорошенко дуже глибоко 
пережив невірність Д. Многогрішного2. Після його зради колишньому 
гетьману всієї України, не дивлячись на використання турецько-
татарського військового і політичного впливу, назад відновити свою 
владу не тільки над Лівобережжям, а й над Правобережжям, не вдалося. 
Будучи у надзвичайно складному становищі, гетьман вдається до 
відчайдушного кроку і влітку 1674 р. звертається про допомогу до 
Туреччини, яка відповідає на заклик вступом свого війська на 
Правобережжя. Ця військова кампанія за участю турків і татар, по-суті, 
занурила Україну в кривавий хаос. Протягом 1674-1675 рр. 
П. Дорошенко, намагаючись відновити владу над Україною, остаточно 
втрачає довіру місцевого населення, козацьких старшин, Московії і 
Туреччини. Наприкінці 1676 р., як зазначає німецький дослідник, його 
влада поширюється лише на Чигирин, який знаходиться в осаді 
московських військ, і «тільки-но вони зробили замір до нападу, як 
Дорошенко вже… мусив здати свої війська, клейноди та місто»3, 
віддавши свою владу І. Самойловичу. 

Підсумовуючи значення військово-політичної діяльності видатного 
гетьмана періоду Руїни, німецький історик слушно зауважує: «Так 
зійшов… зі світової сцени чоловік, так само безславна, як і нещаслива 
доля якого частково має бути списана на рахунок дражливого 
становища, що в ньому він перебував між трьома потужними і 
поборюючими одна одну державами, але великою частиною – також на 
рахунок його владолюбної несталості»4. Таким чином, він констатував 
складну геополітичну ситуацію в Україні періоду Руїни, яка в значній 
мірі визначила проблемні ситуації та події, з якими стикався Петро 
Дорошенко. Він був вимушений зображати служіння трьом 
«своєвільним панам», намагаючись з’єднати Україну, перебуваючи на 
перетині їх інтересів, жодний з яких не хотів визнавати українську 
самостійність, і які, за означенням вченого, визначили його життя, 
подібно до долі, якій він врешті-решт скорився «відбувши до Сосниці, 

                                           
1 Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко... – С. 168. 
2 Енгель Й.-Х. Історія України та українських козаків. – Харків:«Факт», 2014. – 640 с. – С. 317. 
3 Там само. – С. 338. 
4 Там само. 
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провадити життя приватної особи»1. Стосовно ж «владолюбної 
несталості», то, очевидно, цими словами Й.-Х. фон Енгель визначав 
стремління гетьмана об’єднати Україну під своєю булавою, 
використовуючи для цього протекторат різних держав, залишаючись 
вірним ідеям української державності, граючи для перемоги на 
взаємному протистоянні цих держав. За це Й.-Х. фон Енгель, 
відповідно, охрестив гетьмана «політичним хамелеоном»2. Але складна 
багатовекторна політика Петра Дорошенка з різними 
непередбачуваними факторами, змовою Польщі і Росії, турецько-
татарським спустошенням та грабунками на Україні, все-таки вивела 
гетьмана зі «сцени» політичного протистояння назавжди, залишивши 
його одним з найвидатніших гетьманів України, який боровся за єдину, 
суверенну, самостійну українську державу. 

Таким чином, у своїй фундаментальній праці «Історія України та 
українських козаків» Й.-Х. фон Енгель приділив значну увагу 
П. Дорошенку, як ключовій особі доби Руїни, діяльність якої визначала 
як історію української держави, так і геополітичні ситуацію у Східній 
Європі 60-70-х років XVII ст. Загалом, подіям в Україні цього періоду та 
діяльності видатного гетьмана вчений-історик присвяти 9 глав 
відповідного розділу своєї праці. Основну канву дослідження діяльності 
гетьмана вчений почерпнув із матеріалів літопису Самовидця. На 
неоднозначність висвітлення німецьким науковцем особи гетьмана 
Петра Дорошенка вплинули тенденційні і суб’єктивно зорієнтовані 
польські, українські, російські джерела та наукові праці, незважаючи на 
те, що історик застосовував з  їх осторогою, вказуючи джерело. Варто 
зауважити, що об’єм джерел та історіографічних матеріалів був дуже 
значний і різноманітний. Зокрема, вченим при роботі над цими 
розділами було опрацьовано праці: Вагнера «Історія Росії» та «Історія 
Польщі», Залуського «Послання», Ля Круа «Війни турків з Польщею та 
Москвою», Коєра «Історія Яна Собеського», Шмідта «Історія Росії», 
Міллера «Зібрання російської історії» та праці інших авторів3. Багато 
про що говорить використання Й.-Х. фон Енгелем літопису Самовидця, 
якого вчений-історик вважав провідним джерелом з досліджуваного 
періоду, яке він, по-можливості, намагався перевіряти. І, звичайно, деякі 
тенденційні та суб’єктивні моменті автора Самовидця переніс до своєї 
                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 507-509. 
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праці. Проте інтерпретація літопису Самовидця німецьким вченим 
доповнена відомостями з інших джерел, створює своєрідну специфіку 
висвітлення подій з додатковими подробицями, специфічними 
акцентами, що дозволяє подати інформацію, взяту з літопису, логічно, 
створюючи більш об’єктивну картину дійсності. 

Аналізуючи дослідження Й.-Х. фон Енгеля, важливо відзначити, 
що його праця відрізняється від праць попередників і навіть сучасників 
тим, що вона написана на високому професійному рівні, ним здійснено 
аналітичний підхід до джерел та літератури, систематизовано й 
детально висвітлено об’ємний матеріал історії України не тільки доби 
Руїни, а від найдавніших часів до кінця XVIII ст. Тобто, монографія Й.-
Х. фон Енгеля є найбільш комплексною, спирається на велику 
джерельну базу, побудована за логічною структурою та має науково-
методологічний підхід у вивчені історичної проблематики. Незважаючи 
на неточності, деякі неперевірені свідчення,  суперечливі судження і 
оцінки, ця праця є визначною працею з козакознавчої проблематики у 
Німеччині XVIII ст. 

Вона заслуговує на подальше детальне дослідження в сучасних 
історіографічних та джерелознавчих студіях з огляду на те, що ця 
історична праця містить багато важливих історіографічних джерел. 

 
 

Дмитро Вирський (Київ) 
 
Рідня гетьманська: Михайло Васильович (1650-і – після 1693) – 

полковник і воєвода (від Гадяча до Сибіру) 
 

Ранньомодерна історія України досі ще знана переважно крізь 
призму високої політики – діяльності вождів та урядів, іконних 
«героїв» і «натовпу» мовчазних статистів. Антропологічні, людські 
виміри минулого все ще сприймаються більш як теорія та модна 
методологічна пропозиція, аніж усталена і звична практика. 

Відтак, наповнення української ранньомодерної історії 
«людьми», опрацювання біографій не лише «головних героїв», але й 
акторів «другого плану» – то одне з визнаних «великих» 
модернізаційних завдань вітчизняної історіографії. Саме у цьому 
ключі я розглядаю й це своє чергове звернення до біографії 
малознаного козацького полковника. 
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Поштовхом, аби зайнятися особою гадяцького полковника 
Михайла Васильовича (у деяких наукових працях – 
М. В. Самойлович), крім давнього запрошення на конференцію 
«Гадяч – гетьманська столиця» (4-5 лютого 2010 р.), стала й свіжа 
тоді монографія Володимира Маслійчука про історію еліти 
слобідських полків1. У ній чимало згадок про цього козацького 
старшину, але автор проминув таку яскраву джерельну пропозицію 
як жалувана царська грамота від 5 червня 1685 р. гадяцькому 
полковнику Михайлу Васильовичу на с. Михайлівку під Лебедином 
(нині це Лебединський р-н Сумської обл.). Цей величезний за 
розмірами акт (22 сторінки друкованого тексту) вміщено у нині 
призабутому виданні «Род князей Волконских»2. 

Але попередньо зведемо до купи відносно легкодоступні дані 
про Михайла Васильовича. У давнішій літературі подавалося, що 
батьком його був лебединський священик (протопіп) Василь 
Самойлович, брат Івана Самойловича – гетьмана лівобережної 
України (1672-1687). Але нині з’ясовано: батько нашого героя – 
Василь Супруненко (можливо, козак Маньківської сотні Уманського 
полку реєстру 1649 р.), одружений на сестрі гетьмана 
І. Самойловича – Зиновії Самойлович3. З 1678 р. і до усунення 
гетьмана-дядька Михайло Васильович обіймав посаду гадяцького 
полковника. Після того продовжив кар’єру вже не на Гетьманщині, а 
в Слобідських полках. 

Обставини життя Михайла Васильовича до часу, коли він посів 
посаду гадяцького полковника, не рясніють фактами. Відомо, що 1673 р. 
він відвозив (як один з трьох козаків супроводу) до Москви синів 
новообраного гетьмана Івана Самойловича – Григорія і Семена 
(фактично, заручників)4. Отже, народився Михайло, напевно, у 1650-х рр. 

                                           
1 Маслійчук В. Козацька старшина слобідських полків другої половини ХVII – першої 
третини XVIII ст. – Харків, 2009. – 356 с. (згадки Михайла Васильовича на стор.83, 86, 133-
4, 144, 153, 251). 
2 Волконская Е.Г. Род князей Волконських. – СПб., 1900. – С.458-480. 
3 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – К., 2010. – С. 246; Лунін С. 
Іван Самойлович. – Харків, 2013. Лунін таки додає, що Михайло Васильович мав двох старших 
сестер – Марію і Юхимію (дружина знаного Павла Полуботка). На 1681 р. батьки Михайла 
Васильовича, були живі і мешкали в Лебедині, див.: Багалей Д.И. Материалы для истории 
колонизации и быта степной окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской 
и Воронежской губ.) в XVII – XVIII столетии. – Харьков, 1886. – С. 112. 
4 Кривошея В.В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – С. 246. 
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1677 р. у ранзі військового товариша Михайло Васильович 
знову їздив до Москви (з сеунчем, себто із звісткою про перемогу)1. 
Полковницький уряд гетьманський племінник обійняв після загибелі 
1678 р. – при облозі Чигирина – ветерана Руїни полковника Федора 
Криницького2. Причому, слід зауважити, що для роду гетьмана 
Самойловича Гадяцький полк був добре знаною кар’єрною 
площадкою – досить вірогідно, що 1658 р. брат гетьмана – Тимофій 
Самойлович (Тиміш Самойлов) – був намісником у Гадячі з руки 
Мартина Пушкаря, а сам Іван Самойлович на початку своєї кар’єри 
був веприцьким сотником3. 

1679 р. Михайло Васильович разом із самими гетьманом і 
головними силами козацького війська стояв під Києвом4. У 
1679/1680 рр. свіжоспечений полковник замовив охтирському 
умільцю Івану Степановичу Снисарю за великі гроші прикрашення 
(«утварь большую церковную») для церкви (Різдва Богородиці у 
Михайлівці?)5. Він таки під Зіньковим близько 27 березня (6 квітня) 
1681 р., разом з усім Гадяцьким полком, урочисто зустрічав 
російських, гетьманських і кримських послів, які їхали з Криму 
(через Запоріжжя і Переволочну) із звісткою про укладений мир з 
Туреччиною. Полковник передав послам гетьманське запрошення 
заїхати на побачення з ним до Батурина та запросив послів до своєї 

                                           
1 Див. «показание войскового товарища Михайла Васильева о военных действиях гетьмана 
Самойловича и князя Ромодановского против Турок под Чигирином» від 8.ІХ.1677 р., що є 
докладним звітом про хід кампанії 1677 р.: Акты, относящиеся к истории Южной и 
Западной России. – Т.ХІІІ. – СПб., 1885. – С. 297-305. 
2 Там само. – С. 719-720. 
3 Модзалевский В.Л. Малороссийский родословник. – Т.4: П-С. – К., 1914. – С. 477-478. Про 
родину І.Самойловича є й свіжа російська праця: Кочегаров К.А. Русское правительство и 
семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681-1687 гг. – Москва, 2012. – 224 с. 
4 Див. «Фрагменти з видання "Синопсиса" 1680 року»: 
http://litopys.org.ua/synopsis/syn06.htm 
5 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском Архиве Министерства юстиции. – 
Кн.13. – М., 1903. – С. 295. З 1682-1685 рр. походять також згадки про намір полковника 
будувати монастир на землях своєї вотчини (під Лебедином?), див.: Там само. – С.463-464. 
Справа в тому, що ще з 1676 р. є згадка, що тут мешкає чернець (пустельник?), див.: 
Михайловская пустынь // Филарет (Д.Г.Гумилевский). Историко-статистическое описание 
Харьковской епархии. Отделение 1. Краткий обзор епархии и монастыри. – Харьков, 1859. – 
С. 253-258. 
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господи у Гадячі, де влаштував на їх честь бенкет, гарматний салют 
та обдарував подарунками1. 

Того ж 1681 р., у лютому місяці, М. Васильович, разом із 
І. Мазепою, відправився з посольством до Москви2. До речі, там 
йшлося і про справу переведення під зверхність гетьмана 
І. Самойловича Слобідських полків (під претекстом, що туди щойно 
переселилося занадто багато давніх «громадян» гетьманату з 
Правобережної України)3. 

1682 р. (травень/липень) М. Васильович на чолі Гадяцького 
полку прийняв присягу царю Петру Олексійовичу4. На той час він 
уже цілком авторитетна постать на південному кордоні 
Гетьманщини. Ось і з укладенням Бахчисарайського миру 1680 р. з 
Туреччиною та Кримом, кілька разів (п’ять? – 1681, 1683, 1684, 1685 
і 1686 рр.) – до 1686 р. включно – гадяцький полковник їздив до 
Переволочни на розміну полоненими5. Напевно, саме в зв’язку з 

                                           
1 Статейный список стольника Василия Тяпкина и дьяка Никиты Зотова, посольства в 
Крым в 1680 году для заключения Бахчисарайского договора / издал Н.Мурзакевич. – 
Одесса, 1850. – С. 252-257. 
2 Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском Архиве Министерства юстиции. 
– Кн.13. – С. 445. 
3 Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – Нью-Йорк–Київ–Львів–Париж–Торонто, 
2001. – С. 66. 
4 Кривошея І. І. Неурядова старшина Української козацької держави (XVII-XVIII ст.). – К., 
2014. – Т. 1. – С. 99 (оригінал присяги: РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 2. – Спр. 54). 
5 Матеріали російської місії з обміну полонених у Переволочні з вересня 1683 р. 
зберігалися у зібранні Румянцевського музею (нині Російська державна бібліотека в 
Москві), див.: Московский Публичный и Румянцевский музеи. Собрание рукописей 
И.Д.Беляева / А.Викторов. – М., 1881. – С. 87 (нині це Ф. 027, 028, 029 Науково-дослідного 
відділу рукописів Російської державної бібліотеки в Москві). Про розміни у Переволочні 
1685 р. за участі М.Васильовича та сєвського воєводи, ближнього окольничого Романа 
Леонтійовича Неплюєва згадав і літопис С.Величка (том 2, розділи 22 і 26). Існує розлогий 
звіт самого М.Васильовича про його місію в Переволочні 1685 р., див.: РДАДА. – Ф.123. – 
Оп.1. – Спр.1685 р., №27. Про розмін з 8.Х.1685 р., див. також: Акты, относящиеся к 
истории Западной России. – Т.V. – С.186-189. Згадки про переволочанські розміни див.: 
Станіславський В. Запорізька Січ та Річ Посполита. 1686-1699. – К., 2004. – С.225; ПСЗ. – 
Т.2. – С. 643-644 (шертна грамота кримського хана від 8.ХІІ.1684 р.). Про місію 
окольничого Леонтія Романовича Неплюєва в Переволочну для розміну полоненими 
поінформований Патрик Гордон у Києві дізнався 14.ХІІ.1684 р., згодом під 9.І.1685 р. він 
записав, що російський загін в 500 кінних досі перебуває під Переволочною, а його 
командир вже тричі посилав до Криму з питанням, чи з’являться татари для розміну, див.: 
Записки русских людей: события времен Петра Великого. – СПб., 1841. – С. 119, 122. Далі 
під 30.І.1685 р. Гордон переказав інформацію про хід перемовин з татарами, отриману від 
гадяцького полковника (себто М.Васильовича), який перебував з росіянами під 
Переволочною, див.: Тамо само. – С. 123-124 (цікаво, що ставка російської делегації була 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 273

цими експедиціями стоїть підтвердження від 11 жовтня 1682 р. 
М. Васильовичем одного з рішень старшини міста Кобеляк1.  

Зрештою, постійна присутність на теренах Полтавського полку 
підштовхнула гетьманського племінника і до втручання у вибори 
полтавського полковника 1683 р. Підтриманий ним кандидат – 
Павло Герцик – здобув тоді омріяний полковницький пернач2. 

У 1683 ж році гадяцький полковник взяв участь у сімейному 
скандалі в гетьманській родині. Син гетьмана Григорій написав 
йому з Глухова листа, в якому скаржився на батька3. Гетьман 
дізнався про це і в посланні від 19 липня 1683 р. докоряв 
М. Васильовичу за те, що він не доніс йому про це писання4. Згодом 
вже Григорій Самойлович закидав гадяцькому полковнику те, що 
той бажав розсварити його з батьком5. 

У 1685 р. гетьманський племінник отримав російський чин 
стольника. Подія для Гетьманщини нетипова, але пересічна для 
старшини Слобожанщини (що зайвий раз підкреслює слобожанські 
пріоритети гадяцького полковника). 

Втратив М. Васильович полковницьку посаду зі скиненням 
гетьмана І. Самойловича 1687 р. Тоді ж його також вивезли до 
Москви, але невдовзі відпустили до слобожанських маєтностей. До 
речі, у доносі козацьких старшин на Самойловича згадано й 
М. Васильовича. Йому ніби дядько-гетьман доручав на розмінах у 
Переволочні дбати про затіснення стосунків із Кримом. Доносителі 
                                                                                                                                          
саме в Переволочні, а татар навпроти – за Дніпром «в полі»). А з жовтня 1686 р. маємо 
спеціальний гетьманський наказ М.Васильовичу – по-перше, не допустити пограбування 
запорожцями розмінного бея, який поїде з «казною» до Криму (бея було наказано 
попередити, але охорону не давати – козаків ж бо можуть переагітувати запорожці, нехай, 
мовляв, татарський вельможа сам викликає собі татар-охоронців з Кизикермену); по-друге, 
також не допустити прохід до Речі Посполитої «своєвільників» з Дона, про просування 
яких на службу королю Яну ІІІ Собеському прийшли звістки гетьману до Батурина, див.: 
Кочегаров К.А. Речь Посполитая и Россия в 1680-1686 годах. Заключение договора о 
Вечном Мире. – М., 2008. – С.408 (посилання на: РДАДА. – Ф.124. – Оп.3. – Спр.491. – 
Арк.1-1зв. Ймовірно копію цього листа з 7.Х.1686 р. див.: ІР НБУВ. – Ф.ІІ. – Спр.13518-
13635. – Арк.155-155зв.). 
1 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-
1687). – К.–Львів, 2004. – С. 864-865. 
2 Горобець В. Полковник Війська Запорозького: право вільної елекції в світлі козацьких 
традицій, розпорядчих приписів і політичних реалій // Українська держава другої половини 
XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. – К., 2014. – С. 109. 
3 РДАДА. – Ф. 124. – Оп. 3. – Спр. 439. 
4 РДАДА. – Ф. 124. – Оп. 3. – Спр. 437. 
5 РДАДА. – Ф. 124. – Оп. 3. – Спр. 440, 441. 
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навіть наводили такі слова М. Васильовича: «Когда б нам самопалы 
козацкие соединить с саблями Крымскими, сильны бы мы были 
против всяких Монархов»1.  

Вже у вересні 1687 р., коли екс-полковника тримали у Сєвську 
за караулом, побоюючись якби він не втік на Запоріжжя та не підняв 
повстання, старшини-гетьманці били чолом, «чтоб Ему Михайлу в 
малороссийских городах не быть, потому что он непостоянной 
человек». Людей екс-полковника в Гадячі також посадили під 
караул, хоча мати і дружина його в с. Михайлівці жили собі вільно2. 
Цікаво, що запорозький кошовий отаман Іван Гусак радив новому 
гетьману І. Мазепі, аби його влада була міцною, позбутися 
Л. Полуботка, М. Васильовича та В. Кочубея3. 

Зрештою, М. Васильович став єдиним з чільних представників 
родинного клану Самойловичів, котрий був, бодай почасти, 
реабілітований. Його управлінець з Михайлівки Михайло Рахненко 
13 лютого 1688 р. писав тестю свого пана, екс-полковнику лубенському 
Максиму Ілляшенко, що зятю останнього повернуті усі маєтності і він, із 
сином Данилом, був на аудієнції в царя («бачив царські очі»)4. З січня-
березня 1688 р. маємо справи за чолобитними «полковника м.Гадяча 
Михайла Васильовича Васильєва» про пожалування його за служби, про 
віддання йому с. Михайлівки та відкупу кабака в м. Кам’яному (нині 
село Лебединського р-ну Сумської обл.), про повернення йому втікачів з 
його кабальних людей, про дозвіл на постриг Іллі Стефанова в ченці 
монастиря Іоанна Предтечі в с. Михайлівці (фундація М. Васильовича), а 
також розпис майна полковника5. 

Відтак, 1689 р. М. Васильовича призначили воєводою в Лебедині6. 
Того ж року (справа з 15-24 жовтня 1689 р.) його звинуватили в агітації 
за відторгнення Київської митрополії з-під влади московського патріарха 
та в зносинах із татарами7. Мав того року екс-полковник і клопіт зі 
скандальним сотником села Яндовище Острогозького полку Іваном 
Хоружим (Хоруженком), який «звів» у Москві людину М. Васильовича 

                                           
1 Чтения ОИДР. – М., 1858. – Кн. 1. – Ч. 2. – С. 301. 
2 Там само. – С. 327. 
3 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – С. 247. 
4 ІР НБУВ. – Ф. ІІ. – Спр. 13518-13635. – Арк. 215-216. 
5 РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 5. – Спр. 379 (84 арк.). 
6 Маслійчук В. Вказ. праця. – С. 251; Описание документов и бумаг, хранящихся в 
Московском Архиве Министерства юстиции. – Кн. 13. – С. 539. 
7 РДАДА. – Ф. 229. – Оп.4. – Спр. (Стовпчик) 41, ч. 2. – Арк. 588-606 (в опису – с. 26зв.). 
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Климка Мартинова (останній прихопив з собою чимало цінних речей 
попереднього господаря). Про це екс-полковник скаржився полковнику 
острогозькому Івану Сасу особисто, а згодом – за чолобитною 
М. Васильовича з 8 липня 1689 р. – і царський уряд звернувся до Саса з 
вимогою покарати винного (той усунув з посади І. Хоруженка, але чи 
повернули речі екс-полковника гадяцького неясно)1.  

З 29 грудня 1689 р. маємо ще колоритну чутку (чорний піар 
І. Мазепи?) про зраду інтересів вітчизни-України племінником 
страченого гетьмана І. Самойловича. Поширювали її такий собі 
мешканець с. Михайлівки Яким Крамар та житель м. Білопілля того 
ж Сумського полку Данило Ларіонов. За нею, нібито на ярмарку в 
Сумах оповідали, що царі (Петро та Іоанн Олексійовичи) викликали 
екс-полковника гадяцького, аби він дав «експертний висновок» з 
питання – чи пристойно «малоросійських міст» жителів взяти у 
вічне підданство (себто скасувати козацькі вольності)? Михайло 
Васильович на те ніби одповів, що так, пристойно козаків учинити у 
вічному підданстві, і треба це робити під час військового походу (як 
московське і козацьке війська вийдуть з міст, треба послати ще одне 
російське військо в українські міста, аби воно захопило козацьку 
старшину і «лутчих людей» з міщан і вислали їх до Москви). Цю 
його експертну оцінку, не називаючи автора, нібито представили на 
розсуд у Москві екс-гетьмана Петра Дорошенка. Той заперечив рації 
того плану, казав, що захоплення та висилка старшин і міських 
нобілів недоречна, натомість треба зосередитись на війні з Кримом, 
бо як кримські татари покорені будуть, то і в українських містах 
стане тихо. Отже, в очах українців, М. Васильович виглядав тут явно 
як зрадник батьківщини. І на це мало впливало навіть те, що 
Я. Крамара і Д. Ларіонова за поширення такої недостовірної 
інформації в Москві засудили до заслання на Північ – у Холмогори2. 

1690 р. М. Васильович, зберігаючи статус лебединського 
воєводи, стає (ненадовго) Охтирським полковником (причому з 
приєднанням до Охтирського полку Лебедина)*. Проте, за 
                                           
1 ІР НБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 158. – Арк. 95-96. 
2 ІР НБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 158. – Арк. 59зв.-60. 
* У Разрядному приказі є «спірна справа» про помісні землі: за чолобиттям колишнього 
полковника стольника Михайла Васильовича Галицького про відвід і відграничення йому 
покупних його земель в Олешенському уєзде (Олешня під Охтиркою) і про надання йому 
«примерних» земель і лісів із сусідніх порожніх земель і за чолобиттям олешенців (дворян і 
дітей боярських) про заборону Гадяцькому скуповувати помісну землю, див.: Разрядный 
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проханням місцевих козаків і, що особливо примітно, гетьмана 
І. Мазепи, М. Васильовича усунули з цієї посади та відправили 
воєводою до Устюга1. Взагалі, за актами Бєлгородського столу вся 
ця справа виглядає трохи рельєфніше. За нею, 18 січня 1690 р. 
вийшов царський указ про призначення М. Васильовича Охтирським 
полковником, причому з приєднанням Лебедина, де він є воєводою, 
до цього слобідського полку. Писатись «в приказних письмах» він 
мав «стольником, воєводою і полковником». На початку березні 
1690 р. цей наказ підтверджено і М. Васильовичу звелено їхати до 
Бєлгорода, куди викликали й старшину і значних козаків 
охтирських, аби прилюдно оголосити виголосити указ про 
призначення полковника. Але вже 13 березня 1690 р. «зіграли 
відбій»: М. Васильовича звелено зупинити, до Бєлгорода і Охтирки 
не пускати, а залишити в Москві. Натомість йому оголосили про 
призначення воєводою до Великого Устюга (поїхати туди 
М. Васильович, напевно, також не встиг). 15 березня вислали 
царський указ-пожалування, аби охтирські старшини самі вибрали 
полковника (найкраще сина сумського полковника Герасима 
Кондрат’єва – Романа, але дозволено пропонувати й інших)2.  

Але М. Васильович не змирився з програшем і 22 липня 1691 р. 
наказний полковник охтирський Микита Кондрат’єв повідомляв 
уряд, що в міста Охтирського полку від «Михайла Гадяцького» 
бувають «посилки тайния» і від того «в народі чиниться 
сумнітельство і непослушаніє», так, що йому самому «опасно» і 
«полк держать» йому «не в мочь». А з урядової інформації з 
13 серпня 1691 р. видно, що петиції охтирських старшин і козаків 
про небажаність призначення М. Васильовича полковником 
інспіровані власне урядом. Тут таки зауважено, що екс-полковник 
далі мешкає у своєму селі Михайлівці, але «по зимньому путі» 
велено його вислати до Москви. Але М. Васильович тоді «добив 
чолом», аби не висилати його до Москви з початком зими, а 

                                                                                                                                          
приказ (начало ХVІ в. – 1711 г.). Опись столбцов дополнительного отдела фонда №210. – 
М., 1950. – С. 97 (нині: РДАДА, ф. 210, оп. 17, спр. 163 за 1681-1700 рр., арк. 1-132). 
1 Здається, 1690 р. М.Васильовича з його родичем Полуботком знову за щось судили, див.: 
РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 3. – Спр. 63. З 1696 р. (може таки з 1690 р.?) маємо чолобитну 
мешканців Олишевки (Олешні) на охтирського полковника Михайла Васильовича 
Гадяцького про купівлю і захоплення ним їх міських земель і вирубку лісів в 
Олишевському уїзді, див. РДАДА. – Ф. 229. – Оп. 5. – Спр. 525. 
2 ІР НБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 151. – Арк. 24-26зв. 
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дозволити йому зачекати, коли він сам збереться до царської столиці 
«для своїх нужд». На це 26 грудня 1691 р. в Бєлгород прийшов 
царський наказ «не велеть его Михайла с женою и с детьми из 
деревни его впредь до указу высылать к Москве»1. 

Про пряму причетність до відставки М. Васильовича від 
охтирського полковництва гетьмана І. Мазепи свідчить і звістка з 
листа останнього від 11 травня 1690 р. За нею, опального старшину 
спочатку, за царським наказом, з с. Михайлівки, разом з усіма 
пожитками, відправили до Москви, де гетьман дуже просив 
допитати екс-полковника про його антиурядову (антимазепинську) 
агітацію і наклепи (причетність до місії ченця Соломона)2. 

1692 р. дійшло до розв’язки. Наприкінці цього року за змову 
проти гетьмана І. Мазепи М. Васильовича вислали до Тобольська3. 
Засудженому, зокрема, приписали і організацію 1691 р. 
антигетьманського виступу Петрика у порозумінні з кримським 
ханом (аби самому здобути гетьманську булаву)4. 1693 р. цього 
засланця («Михайла Гадяцького»), за чолобиттям сина («Данила 
Гадяцького»), залишили і надалі в Тобольську, а не вислали ще далі 
– до Красноярську (де він мав перебувати «за караулом»)5. 

Помер М. Васильович, вірогідно, невдовзі. А 14 листопада 
1708 р. його гадяцькі та сумські маєтності були передані у власність 
його швагра – Павла Полуботка. До речі, Полуботок тоді 
повідомляв, що усі маєтності Михайла Васильовича, після усунення 
його з посади гадяцького полковника І. Мазепа, «имея некакую 
злобу» на цього старшину, експропріював та, здебільшого, передав 
вже своєму племіннику – Івану Обидовському6. 

Михайло Васильович був одружений двічі. Перша його дружина 
дочка лубенського полковника (1676-1687) Марія Максимівна 

                                           
1 Там само. – Арк. 54-57. 
2 Листи Івана Мазепи. 1687-1691 / Упорядн. В.Станіславський. – Т. 1. – К., 2002. – С. 393. 
3 Модзалевский В. Л. Вказ. праця. – С.4 79. Гетьмана І.Мазепу, про заслання до Сибіру 
М. Васильовича повідомили грамотою з Москви від 10.ХІІ.1692 р., див.: ІР НБУВ. – 
Ф. ХХІХ. – Спр. 158. – Арк. 37. 
4 Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / упоряд. С.О.Павленко. – К., 2007. – С. 321. 
Звинувачення озвучив російський дипломат, думський дяк Ємельян Українцев. 
5 РДАДА. – Ф. 124. – Оп. 1. – Спр. 1693 р., №64. 
6 Акты, до маетностей Полуботков относящиеся // Чтения ОИДР. – М., 1862. – Кн. 3 
(отд. V). – С. 110-111. За урядовою відпискою до Сєвського столу маєтність с.Михайлівка з 
присілками та усіма угіддями надали І.Обидовському указом з 27.ХІІ.1692 р., див.: 
ІР НБУВ. – Ф. ХХІХ. – Спр. 158. – Арк. 37. 
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Ілляшенко померла 19 серпня 1688 р. і похована під соборною 
церквою в Новодевічому монастирі у Москві. Прізвище другої 
(згадка 1690 р.) не знане1, ім’я ж Гафія (1697 р. вона мешкала у 
Михайлівці)2. Відомий також син екс-полковника – Данило 
Михайлович, який 1692 р. отримав рухоме майно засланого батька3. 

Як гадяцький полковник М.Васильович володів ранговими 
полковими маєтностями – містечками Рашівкою і Комишнею 
(останнє – нині Миргородського р-ну) плюс селами Гримячкою 
(напевно сучасне с. Велика Грем’яча Миргородського р-ну) та 
Остапівкою (Миргородський р-н)4. Але у вотчину йому протягом 
1680-х рр. вдалося оформити розлогі маєтності на Сумщині – 
с. Михайлівку та прилеглі володіння5. Саме останніх і стосується 
вищезгадана жалувана грамота 1685 р. 

У публікованому у виданні «Род князей Волконських» акті 
привертає увагу специфічність обставин його постання. Справа в 
тому, що М. Васильович, покликаючись на недавні пожежі в 
українських містах, просив уряд дозволити вписати текст грамоти 
1685 р. в записні книги Приказних Ізб у Сєвську, Путивлі, Курську 
та Бєлгороді. Як видається, ми тут маємо зі спробою українського 
старшини прищепити російській бюрократії річпосполитську 

                                           
1 Модзалевский В. Л. Вказ. праця. – С. 480. 
2 Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – С. 247. 
3 Модзалевский В. Л. Вказ. праця. – С. 480. 
4 Там само. – С. 479. Л. Полуботок згодом вираховував й інші маєтності М. Васильовича 
експропрійовані гетьманом Мазепою: двір у Гадячі (переданий у власність нового 
гадяцького полковника Михайла Боруховича), хутір приєднаний до володінь Гадяцького 
замку, млини на р. Грунь і куплені землі у Гадяцькому полку роздані кому гетьман забажав, 
див.: Акты, до маетностей Полуботков относящиеся. – С. 110-112.  
5 Вже з 1680-1681 рр. є скарга на захоплення Михайлом Васильовичем помістя російських дітей 
боярських з м.Кам’яного («на Озоцкий колодезь и по речке Грунке»), а лебединці оповідали, що 
гетьманський племінник вже 1676 р. почав претендувати на місцеві землі (тоді отримав дачу на 
50 дворів, а 1680 р. просив і отримав прибавку), див.: Багалей Д. И. Материалы для истории 
колонизации и быта степной окраины Московского государства… – С. 100-101. Окрема тяжба 
лебединців з М.Васильовичем з 1681 р., див.: Там само. – С. 103-114 (на той момент у 
лебединській маєтності гадяцького полковника мешкало до 800 підданих). Випис з межових книг 
від 27.ІІІ.1681 р. на землі «лебединських черкас» згадує про понад 700 дворів, якими тут володіє 
М. Васильович, на цих землях у нього дві фортечки – одна із зрубів-«тарас» заповнених землею, 
має три брами, а друга – з 4 невеликими дерев’яними баштами без дахів, 4 хвіртками-«виводами» 
та 1 проїжджою брамою, у слободі – церква Різдва Богородиці, 2 млини та винниця, див.: 
Гуров В. В. Сборник судебных решений, состязательных бумаг, грамот, указов и других 
документов, относящихся к вопросу о старозаимочном землевладении в местности бывшей 
Слободской Украины. – Харьков, 1884. – С. 540-542. 
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практику публікації-реєстрації (т.зв. Oblat’и) майнових актів у 
регіональних книгах гродських. Власне публікований текст якраз і 
відправлявся до Бєлгорода 23 лютого 1686 р. 

З тексту царської грамоти дізнаємося, що у вотчинне володіння 
М. Васильовича с. Михайлівка переведене за указами від 15 березня 
1681 р.1 та 5 травня 1684 р.2. До того воно ходило в помістях, себто у 
службовому користуванні – перше царське пожалування зроблене у 
зв’язку із вищезгаданим посольством полковника до Москви у 
1681 р., а перше юридичне оформлення тутешнього помістя-
займанщини «з дикого поля» було ще у травні 1675 р. для 
М.Васильовича як лебединського мешканця.  

Згодом маєтності гадяцького полковника розросталися в бік 
Межиріч, Кам’яного та Борбовеньки (нині Лебединський р-н), далі 
Олешні (Охтирський р-н) та в інший бік – Капустинців 
(Липоводолинський р-н). Усе це на теренах Сумського та 
Охтирського слобідських козацьких полків. У нових володіннях, які 
старшина не переставав заокруглювати, полковник оселив, зокрема, 
і щойно прибулу (спадщина згону 1679 р.?) групу переселенців з 
Правобережжя Дніпра (повний список чоловіків очолює Кіндрат 
Сметана, всього перелічено 31 сімейний двір). Цікаво також, що 
своїх слобожанських маєтностей полковник возив ліс (на дрова та 
для будівництва) до своєї резиденції в Гадячі. 

Згаданий акт містить багату топонімічну та генеалогічну 
інформацію. Ширшу зацікавленість можуть, зокрема, викликати 
імена слобідських старшин згаданих у цьому джерелі – сотників: 
лебединського Софрона Васильєва, бобровенського Василя 
Ковальчука, межирицького Івана Штепи. Останній особливо 
цікавий, адже це ще один ватаг переселенської валки, в інших 
джерелах його звуть «задніпровським полковником»3, а походив він, 
напевно, з Уманщини. 

У підсумку зазначимо, що гадяцький полковник Михайло 
Васильович є доволі колоритним прикладом кар’єри слобожанця в 
Гетьманщині, що зайвий раз показує прозорість гетьмансько-

                                           
1 Текст цього надання також опублікований, див.: Миллер Д. П. Архивы Харьковской 
губернии // Сборник Харьковского Историко-Филологического Общества. – Т. 13. – 
Харьков, 1902. – С. 291-297. 
2 Там само. – С. 297-299. 
3 Маслійчук В. Вказ. праця. – С. 76. 
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слобожанського кордону наприкінці ХVII ст. та єдність двох регіонів 
козацької України. Цей таки старшина своєю діяльністю яскраво 
засвідчив принадність для старшинської еліти власності «за кордоном». 
Згодом, у суто слобожанський період своєї кар’єри, М. Васильович 
продемонстрував на той час ще рідкісний для українця успіх інтеграції 
до російських владних структур і, зрештою, спробу підготовки зі 
слобідськоукраїнської площадки реваншу клану Самойловичів над 
новим гетьманом – Іваном Мазепою. 

 
 
 

Сергій Лепявко (Ніжин) 
 

Могила Петра Дорошенка в Яропольці 
 

У 1676 році Петро Дорошенко зрікся булави і його поселили 
спочатку в Сосниці Чернігівського полку, а потім вивезли до 
Москви. Царський уряд прийняв гетьмана як почесного бранця, тому 
доля Дорошенка склалася зовсім інакше, ніж доля навіть багатьох 
прибічників Москви. Упродовж кількох років Петро Дорошенко був 
воєводою у Вятці, а з 1682 р. безвиїздно жив у Ярополчі (нині 
Ярополець Волоколамського району Московської обл.). Йому 
надали великі маєтності з присілками, разом з тисячами душ 
кріпаків і він доживав віку як багатий землевласник1. 

Після смерті у 1698 році Петра Дорошенка поховали у центрі 
села Ярополча під правим крилосом церкви Параскеви. Могилу 
накрили великим білим каменем з відповідним написом: «Лhта 7206 
ноября в 9-й день преставился рабъ Божій гетманъ войска 
запорожского Петръ Дорофеевичъ Дорошенко, а поживе отъ 
рождества своего 71 годъ положенъ бысть на семъ мhсте». Плита 
була головним охоронцем праху гетьмана впродовж трьохсот років. 
Разом з нею, попри всі перипетії, збереглися й останки гетьмана. 
Залишилося кілька зображень його поховання різних часів, 
словесних описів і спогадів очевидців, пов’язаних з ним. 

                                           
1 Петровський М. З життя Петра Дорошенка на Московщині // Записки наукового 
товариства імені Шевченка. – Т. С. – Львів, 1930. – С. 243-250. 
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Церква була дерев’яною і в середині ХVIII ст. її розібрали, а 
нову церкву поставили в іншому місці, поблизу панської садиби. 
Господарі маєтку спорудили над могилою Петра Дорошенка 
дерев’яне перекриття на кам’яних стовпах. Малюнок цієї споруди 
зберігся і «Истории Малороссии» Дмитра Бантиш-Каменського. На 
той час могила була занедбана, усе навкруги поросло бур’янами. 
Кладовище теж перетворилось на пустир. Проте пам'ять про 
гетьмана ще ледь жевріла. Як писав Бантиш-Каменський: «один раз 
на рік, у день смерті честолюбця, слвжителі олтаря приходять на 
могилу молити небо про спокій душі його»1. Є згадка, що 
богослужіння на могилі гетьмана започаткував інший знаменитий 
українець Дмитро Туптало (Ростовський), який з 1702 року жив 
поряд під Москвою, отримавши сан митрополита ростовського і 
ярославського2. 

Доля могили Петра Дорошенка була тісно пов’язана з долею 
його маєтку. У Московщині гетьман одружився з Агафією 
Єропкіною, від якої мав двох синів – Олександра і Петра. У 
1717 році Петро продав свою частину маєтку графові Чернишову. 
Олександр Дорошенко одружився з Парасковією Пушкіною, 
далекою родичкою поета. Їхня єдина донька Катерина вийшла заміж 
за Олександра Загряжського, родича Григорія Потьомкіна. 
Дружиною Катерининого сина Миколи була донька Кирила 
Розумовського Наталя. Таким чином поєдналась кров двох 
українських гетьманів. Маєток Катерини Ярополчу успадкував 
інший син Катерини – Іван Загряжський, внучкою якого була 
Наталія Гончарова, дружина Олександра Пушкіна3. 

Головним в цій родинній історії було те, що маєток Петра 
Дорошенка належав його нащадкам по жіночій лінії. В дворянських 
сім’ях добре пам’ятали власні родоводи, тому спадкоємці не могли 
не знати про свого знаменитого предка. Проте для них гетьман був 
нецікавим. Адже, попри службу воєводою, він не належав до кола 
вірних слуг царів і тому не відповідав уявленням про основні 
чесноти російського дворянства. Тож могилу Петра Дорошенка 
доглядали лише вряди-годи, хоча панський маєток по-сусідству 
пишно розбудовували протягом всього XVIII ст.  
                                           
1 Бантыш-Каменский Д. История Малороссии. – М., 1941. – Ч. ІІІ. – С. 29. 
2 Могила гетьмана Петра Дорошенка // www.ukrainianplaces.com. 
3 Ободовская И. Дементьев М. Пушкин и Яропольце. – М., 1982. – С. 21. 
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Такою ж занедбаною, як і Бантиш-Каменський, побачив могилу 
Олександр Пушкін, який відвідував Ярополець у 1833 і 1834 роках. 
Це вразило поета, хоча він і не відзначався любов’ю до України та 
українських гетьманів. Як писав він дружині, теща порозводила 
«городи над тлінними останками твого прадіда Дорошенка, до якого 
я ходив на поклоніння»1. Брат дружини пообіцяв поправити могилу і 
додержав свого слова2. Над могилою звели невелику капличку, яка 
простояла понад сто років.  

Найколоритніший опис могили Дорошенка, що припадає на 
другу половину ХІХ ст., залишив В.Краснов, який виріс в 
Яропольці, а потім опинився в Україні. Усередині капличку 
прикрашали невеликий іконостас і різьблені позолочені фігури. 
Капличка мала залізні двері, які ніколи не закривались. Її 
здебільшого ніхто не доглядав і вона була вкрай запущеною. 

Своєрідну пам'ять про Петра Дорошенка зберігав місцевий люд. 
У часи кріпосного права в народі ходили перекази, що гетьман 
заповів відпустити всіх селян на волю, і навіть звелів викарбувати 
напис про це на могильному камені. Проте нібито поміщики збили 
цей напис сокирою. Можна припустити, що Дорошенко залишив по 
собі добру пам'ять серед частини простолюду, оскільки на могилі 
іноді ставили свічки, залишали гроші на спільну свічку, а на Пасху 
приносили розфарбовані яйця. Власне, згадка сучасника про 
розфарбовані яйця може навести на думку, що цю традицію 
підтримували місцеві нащадки українців, з тих, хто свого часу 
перебували в оточенні Петра Дорошенка. 

Після скасування кріпацтва в Ярополчі відбувались ярмарки, на 
яких продавали льон. Найзручнішим місцем їх проведення виявилось 
закинуте кладовище посеред села над високим берегом річки Лами, 
якою возили товар. Торгівля велась прямо на могилах, через них їздили 
вози, і тут же стояли трактири і ярмарковий балаган. Дорошенкову 
могилу від загибелі врятувала капличка. Їх ще й обгородили, тому вона 
збереглась. Проте залишки іконостасу, ангелів та ікони порозтягали, а 
капличку засипали базарним сміттям3. 

Та й це виявилось не найстрашнішим для останків Петра 
Дорошенка. На початку зими 1887 року хтось намагався розкопати 
                                           
1 Пушкин А. С. Сочинения. – Л., 1948. – Т. 15. – С. 74. 
2 Гиляровский В. Ярополец // Столицы и усадьбы. – 1914. - № 5. – С. 3. 
3 Краснов В. Могила гетмана Дорошенка // Киевская старина. – 1900. - № 7-8. – С. 4. 
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могилу, шукаючи золоту булаву, шапку і зброю, прикрашені 
дорогоцінними каменями, та інші скарби гетьмана. Копали вночі, 
землю викидали на сніг. В центрі села це не можна було не помітити, 
тому місцевий мировий суддя і повітові урядники розпочали з цього 
приводу слідство. Грабіжників не знайшли і представники влади 
вирішили … самі завершити розкопки. Офіційні скарбошукачі не 
змогли підважити могильного каменю, тому підкопались до нього 
збоку. В. Краснов писав: «Коли проводилось слідство, кістки гетьмана 
витягли з могили й виклали на камені, і я виразно памятаю, як брязкав 
і стукав залізний лом об склеп і якусь металеву плиту, і як хрускали 
кістки, коли їх мотузкою витягали із землі, бо камінь, напевно, їх 
щільно притис. І кістки потім, до речі сказати, добре збережені і 
богатирських розмірів, як казали тоді, з черепом разом лежали місяців 
зо два непоховані наверху каменя, наганяючи страх на нас, дітей, і ми 
далеко обходили капличку, коли траплялося ввечері йти по вино в 
шинок…»1. 

Кістки нарешті знову закопали, але, як бачимо з цього сумного 
свідчення, «государевы холопы» і після смерті не давали гетьманові 
спокою. Чи випадкова історія цих розкопок? Очевидно, що ні. 
Згадаємо Шевченка: «І могили мої милі москаль розриває». 
Неподалік від могили Петра Дорошенка знаходилась могила графа 
Чернишова, вся в мармурі і граніті, зразково доглянута, хоч граф і не 
мав нащадків. Та його статус був пов'язаний з тим, що він, вихідець 
з польської шляхти, в молодості служив кучером царю Петру І.  

1903 року на могилі Петра Дорошенка побували Дмитро 
Яворницький і Володимир Гіляровський. Останній відзначив, що 
капличка занедбана, і памятник тепер теж занедбаний. 
Присоромлені гостями господарі маєтку, ті ж самі Гончарови, знову 
пообіцяли подбати за могилу. Цікаво, що у власників маєтку 
зберігалося, невідомо ким і коли виготовлене, мармурове погруддя 
Петра Дорошенка. Потім воно опинилось у краєзнавчому музеї2. 

В наступні десятиріччя, особливо у 1920-30-ті роки, поховання 
все більше занепадало. Навіть незрозуміло, як в центрі 
соціалістичного села, біля правління колгоспу, який свого часу 
відвідав Ленін, воно взагалі збереглося.  

                                           
1 Там само. – С. 9. 
2 Гиляровский В. Ярополец // Столицы и усадьбы. – 1914. - №5. – С. 3. 
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Під час Другої світової війни в селі декілька тижнів стояли 
німці. Після їхнього відступу приїхала комісія з розслідування 
фашистських злочинів. Збереглась зроблена комісією фотографія 
могили Дорошенка. На підлозі каплички валялись шматки 
штукатурки, довкола був бруд, але слідів серйозних пошкоджень 
пам’ятки не видно. Проте комісія зарахувала занедбаний стан 
могили до злочинів фашизму проти радянської культури. 

«Жертва війни» спокійно простояла ще двадцять років, а потім 
капличку розібрали на колгоспні потреби. У місцевому музеї з цього 
приводу є соромязливе пояснення: «Зруйнова у війну гарматами, 
розібрана у 1953 році».  

Невідомо, чи мали б ми досі цю святу для українців пам’ятку, 
якби не увага до неї місцевого краєзнавця А. Кожемяко. Протягом 
кількох десятків років вона доглядала поховання, позначене 
надмогильним каменем. Було зроблено металеву огорожу, на яку 
прикріплено табличку з досить об’єктивною довідкою про Петра 
Дорошенка з радянської енциклопедії 1960-х років. На могилі росла 
червона калина1. 

Наприкінці 1980-х років туман забуття навколо могили Петра 
Дорошенка розвіявся. До неї раз-по-раз приїжджали земляки з 
московського «Славутича» і з України. У 1999 році відновили 
капличку, за зразком каплички, яка існувала у 1848-1953 роках2. 
Велись розмови про можливість перенесення праху гетьмана до 
України, але остаточної думки з цього питання не було 
сформульовано. 

 
 

Александр Алмазов (Москва) 
 

Участие гетмана Ивана Самойловича и его сына Григория  
в Первом Крымском походе (1687) 

 
В 1672-1687 гг. гетманом Левобережной Украины, находившейся 

под властью российских царей, был Иван Самойлович. Его средний 
сын Григорий, будучи черниговским полковником, после смерти в 

                                           
1 Леп’явко С. Доля могили Петра Дорошенка // Памятки України. – 1992. – №2-3. – С. 42-44. 
2 Часовня в Яропольце // www.temples.ru. 
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1685 г. своего старшего брата Семёна стал ближайшим 
сподвижником отца. А 1-й Крымский поход явился поворотным 
пунктом в жизни как гетмана, так и его сына. 

Целый ряд исследователей касались их участия в походе: 
Д.Н. Бантыш-Каменский, Н.А. Маркевич, Н.Г. Устрялов, Н.И. Костома-
ров, С.М. Соловьёв, Н.С. Голицын, А. Востоков, а в последние годы – 
В.Н. Заруба, В.В. Станиславский, Т.Г. Таирова-Яковлева и ряд других, в 
том числе и автор данной статьи1. Однако многие вопросы, связанные с 
данной темой, пока не получили должного освещения. Прежде всего, 
речь идёт о походе к турецким крепостям в низовьях Днепра под 
руководством севского разрядного воеводы Л.Р. Неплюева и 
черниговского полковника Г.И. Самойловича. 

Согласно заключённому 26 апреля 1686 г. русско-польскому 
Вечному миру российская сторона обязывалась вступить в войну с 
Крымским ханством. Вскоре гетману И. Самойловичу был 
направлен окольничий Л.Р. Неплюев для его информирования о 
содержании договора и обсуждения планов военных действий 
против Крыма2. Предполагалось, что гетман отправит казаков в 
помощь отряду «ратных людей» под руководством генерала и 
воеводы Г.И. Косагова для военных действий в отношении турецких 
крепостей, расположенных в низовьях Днепра, а также Перекопа. 

Гетман 12 сентября 1686 г. объявил вновь приехавшему в 
Батурин Л.Р. Неплюеву о решении отправить своего сына Григория с 

                                           
1 Алмазов А. С. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в 
контексте русско-украинских отношений (1672-1687 гг.). — М., 2012; Бантыш-Каменский 
Д. Н. История Малой России. — Ч. 2, 3. — М., 1830; Востоков А. К истории Первого 
Крымского похода // Киевская старина. — 1886 — № 2; Востоков А. Суд и казнь Григория 
Самойловича // Киевская старина. — 1889 — № 1; Голицын Н. С. Русская военная история. 
— Ч. 2. — СПб., 1882; Заруба В. Російсько-українське військо в російсько-турецьких війнах 
останньої чверті XVII століття. — Дніпропетровськ, 2003; Костомаров Н. И. Руина. 1663-
1687. Гетманства Брюховецкого, Многогрешного и Самойловича // Костомаров Н.И. 
Исторические монографии и исследования Николая Костомарова. — Т. XV. — М.; СПб., 
1882; Маркевич Н. А. История Малороссии. — Т. II. — М., 1842; Соловьёв С. М. История 
России с древнейших времён // Соловьёв С.М. Сочинения. — Кн. 7. — Т. XIV. — М., 1991; 
Станіславський В. В. Запорозька Січ та Річ Посполита. 1686-1699. — Київ, 2004; Таирова-
Яковлева Т. Г. Гетманы Украины: Истории о славе, трагедиях и мужестве. — М., 2011; 
Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. — Т. I. — СПб., 1858. 
2 Кочегаров К. А. Речь Посполитая и Россия в 1680-1686 годах. Заключение договора о 
Вечном мире. — М., 2008. — С. 386-397. 
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отрядом в 15 тыс. казаков1. Однако уже 18 октября гетман писал 
российским царям о том, что время для похода упущено, и его 
следует отменить2. В итоге в 1686 г. ни украинские казаки, ни 
«ратные люди» в отношении Крыма военных действий не вели3. 
Более того, Москва предписывала гетману Самойловичу сохранять у 
Бахчисарая надежду на дальнейшее продолжение мира. 

Однако подготовка к военным действиям против Крыма уже шла 
полным ходом. В начале января 1687 г. в Москву приехал генеральный 
есаул И. Мазепа со «статьями», в которых были представлены 
рассуждения гетмана и старшины относительно плана предстоявшего 
похода в Крым. По результатам этой поездки было определено место 
соединения российских «ратных людей» и украинских казаков – 
крепость Рублёвка на р. Ворскле, а гетману предписывалось 
подготовить провожатых через степи4. 3 января гетман направил через 
стольника С.Е. Алмазова новые «статьи», в которых уверял Москву в 
том, что Запорожское Войско будет готово к походу к 1 марта5. Кроме 
того, И. Самойлович представил свои предложения по маршруту 
предстоящего похода. По замыслу гетмана и его советников, 
предложенный маршрут должен был позволить избежать недостатка 
как в конских кормах, так и в воде и дровах6. 

В марте 1687 г. гетманом был получен царский указ о сборе 
Запорожского Войска в Батурине. Иван Самойлович, несмотря на то, 
что был категорически против похода на Крым, ещё ранней весной 
стал рассылать универсалы в полки для сбора казаков. Гетману 
удалось собрать войско численностью в 50 тысяч человек7, из 
которых не менее 10 тысяч было набрано из мещан и селян8. 

18 марта 1687 г. в г. Белополье Сумского полка Слободской 
Украины состоялась встреча гетмана И. Самойловича с боярином 
В.В. Голицыным, посвящённая предстоящему походу. К этому 
времени стало понятно, что «ратные люди» серьёзно выбились из 

                                           
1 Российский государственный архив древних актов (далее – РГАДА). Ф. 229. 
Малороссийский приказ. — Оп. 1. — Ед. хр. 136. — Л. 214, 229. 
2 Там же. Л. 314-324. 
3 Кочегаров К. А. Указ. соч. — С. 405. 
4 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 3. — Л. 32об.-35. 
5 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 3. — Ед. хр. 493. — Л. 1. 
6 Там же. Л. 6 об. 
7 Заруба В. Вказ. праця. — С. 345. 
8 Алмазов А. С. Указ. соч. — С. 74. 
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графика сборов, поэтому была назначена новая дата их соединения с 
украинскими казаками – 23 апреля1. Соответственно, и гетман также 
мог не спешить с выходом из Батурина: к Гадячу, где собирались 
украинские полки, он выступил только в конце апреля, затем оттуда 
казачьи полки под руководством И. Самойловича двинулись в 
Полтавский полк2. 

9 мая полки «ратных людей», наконец, соединились и под 
началом боярина В.В. Голицына 14 мая переправились через р. 
Коломак3. В это время войско И. Самойловича находилось под 
Санджаровым в 3-х милях от Полтавы4. Однако здесь вышла новая 
задержка – В.В. Голицын, согласно царскому указу, должен был 
ждать доставки в войска чудотворного образа Донской Пресвятой 
Богородицы и только после этого отправиться в поход5. Гетман 
выразил своё возмущение в связи с тем, что войска вынуждены 
тратить на ожидание иконы драгоценное время. В итоге боярин 
В.В. Голицын отправил на совещание с гетманом окольничего 
Л.Р. Неплюева, по результатам которого было решено, что 
украинские казаки переправятся через р. Ворсклу и за ней в поле 
будут дожидаться русских «ратных людей»6. 

Окольничий В.Ф. Жироваго-Засекин с упомянутой иконой 
прибыл в войска только 27 мая, хотя первоначально его приезд 
планировался 15 мая7. Соединение полков «ратных людей» и 
украинских казаков состоялось 30 мая за р. Чаплинкою8. 2 июня 
объединённое войско двинулось в крымские степи. В.Н. Заруба 
называет численность войска в 150 тыс. человек, но из-за «нетчиков» 
в войске В.В. Голицына было менее 100 тыс.9, следовательно, 
украинское войско составляло от объединённых сил более трети. 

                                           
1 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. (Столбцы). — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 39. 
2 Костомаров Н. И. Указ. соч. — С. 670. 
3 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 130-
131; РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. — Оп. 12. — Ед. хр. 1275. — Л. 117-118. 
4 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. — Оп. 12. Столбцы Белгородского стола. — Ед. хр. 
1275. — Л. 118. 
5 Там же. Л. 116. 
6 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 132-140. 
7 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. — Оп. 12. — Ед. хр. 1275. — Л. 374; РГАДА. Ф. 123. 
Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 139. 
8 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 161. 
9 Заруба В. Вказ. праця. — С. 345-346. 
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Нет нужды подробно останавливаться на рассмотрении событий 
похода вплоть до принятия решения о возврате объединённого 
войска назад, поскольку они довольно подробно описаны в 
историографии. Стоит только отметить, что 13 июня войска 
переправились через р. Конские Воды, а уже 17 июня на военном 
совете на р. Карачокрак, который собрал В.В. Голицын и в котором 
участвовал гетман И. Самойлович, было принято решение об 
отступлении основных сил с территории Крымского ханства1. То 
есть поход основных сил продлился всего 15 дней. 

Основной причиной столь скорого окончания похода 
практически все исследователи называют пожары в степи, которые 
лишили войска конских кормов и привели к резкому увеличению 
числа заболевших среди участников похода. При этом в 
историографии достаточно распространено мнение, согласно 
которому степи поджигали крымские татары, используя тактику 
выжженной земли2. Не исключено, что это действительно было так. 
Однако сам В.В. Голицын в отписке царям называл причиной пожара 
жаркую сухую погоду3. 

На военном совете 17 июня было решено отправить отряд к 
турецким крепостям в низовьях Днепра. Воевода Л.Р. Неплюев с 
18 129 “ратными людьми” и черниговский полковник Г.И. 
Самойлович с 20 тыс. казаков были посланы в Запорожскую Сечь. 
Оттуда они вместе с запорожцами и отрядом генерала Г.И. Косагова 
численностью в 5 тыс. человек, уже находившемся в Запорожье, 
должны были отправиться осаждать крепости Казикермен, Тавань и 
Шахкермен4. Итак, общая численность войска должна была 
превысить 40 тыс. человек. 

18 июня отряды Л.Р. Неплюева и Г.И. Самойловича отправились 
в Запорожскую Сечь и 25 июня прибыли в крепость, которую 
«ратные люди» Г.И. Косагова построили в Каменном Затоне. 
Дальнейший поход к турецким крепостям оказался практически 
невозможен в силу того, что, во-первых, степи оказались выжжены 
                                           
1 См., например: Костомаров Н. И. Указ. соч. — С. 671-672. 
2 См.: Костомаров Н. И. Указ. соч. — С. 671-672; Яковлева Т. Г. Указ. соч. — С. 353. 
3 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 195. 
4 Такие данные приведены в «Росписи ратных людей», отправленных с воеводой Л.Р. 
Неплюевым: РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. 
— Л. 195. Согласно дневнику П. Гордона, у Л. Р. Неплюева было 9 тыс. человек: Гордон П. 
Дневник, 1684-1689. — М., 2009. — С. 140-141. 
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по обе стороны Днепра, во-вторых, у «ратных людей» и казаков не 
было достаточно лодок для продолжения похода по Днепру1. 

Нехватка конских кормов и продовольствия, а также отсутствие 
прямого военного контакта с врагом вели к падению боевого духа в 
войске. Так, уже 1 июля окольничий Л.Р. Неплюев сообщал в отписке 
боярину В.В. Голицыну, что Г. Самойлович может положиться только 
на Черниговский полк, Глуховскую сотню, а также полки наёмных 
казаков. По свидетельству воеводы, остальные казаки массово 
дезертировали и занимались мародёрством2. Эти сведения 
подтверждаются и «листами» Г.И. Самойловича к гетману, в которых 
он жаловался на то, что казакам приходится добывать конские корма, 
отходя от лагеря на 20-25 вёрст. Недостаток запасов продовольствия 
усугублялся трудностями с его покупкой у купцов, которые были 
вынуждены платить высокие пошлины запорожцам3. Кроме того, 
запорожские казаки отказались участвовать в военных действиях 
против турок и татар до присылки им хлебных и военных запасов4. 
Испытывали трудности также и полки «ратных людей». 

В результате гетман в «листе» к царям от 16 июля просил о 
скорейшем возвращении из похода украинских казаков под 
предводительством его сына5. О завершении похода неоднократно 
просил также Л.Р. Неплюев в отписках В.В. Голицыну, но тот отказывал 
окольничему, объясняя своё решение необходимостью выполнять 
союзнические обязательства в отношении Речи Посполитой6. 

Ситуация в полках несколько улучшилась после того, как 4 июля 
большая часть русско-украинского войска под предводительством 
Л.Р. Неплюева и Г.И. Самойловича переправилась через Днепр, а 
часть полков во главе с Г.И. Косаговым осталась на левом берегу. 
5 июля у последних был бой с турецко-крымским отрядом под 
предводительством нурадин-салтана, окончившийся победой 
«ратных людей»7. 17 июля у р. Каменки в бой с отрядом татар 
вступили казаки Г.И. Самойловича, которые смогли одержать победу 

                                           
1 РГАДА. Ф. 229. Малороссийский приказ. — Оп. 1. — Ед. хр. 185. — Л. 2-6. 
2 Там же. Л. 32. 
3 РГАДА. Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 5. — Ед. хр. 12. — Л. 1-5. 
4 Там же. Л. 7-11. 
5 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 269-274. 
6 РГАДА. Ф. 229. Малороссийский приказ. — Оп. 1. — Ед. хр. 185. — Л. 11, 22, 46. 
7 Там же. Л. 26-27. 
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над неприятелем после того, как им удалось соединиться с полками 
Л.Р. Неплюева и Г.И. Косагова1. 

Однако победы имели лишь временный эффект. Уже 20 июля 
Г.И. Самойлович отправил к Л.Р. Неплюеву делегацию старшины, 
которая сообщила российскому воеводе о ропоте среди казаков и их 
требовании отдать приказ об отступлении казачьих полков. В 
противном случае, как передавал гетманский сын через старшину, 
ему не удастся удержать казаков, и среди украинских казаков 
начнутся беспорядки или даже конфликт с «ратными людьми»2. 

Пока продолжался неудачный поход к нижнеднепровским 
крепостям, основное войско во главе с боярином В.В. Голицыным и 
гетманом И. Самойловичем 17 июня начало отступать к р. Конские 
Воды3. Отсюда 19 июня гетман направил в Москву «лист», в котором 
подчёркивал пользу похода на Крым, предотвратившего татарские 
набеги на Левобережную Украину, а также объяснял причины 
отступления4. 3 июля в лагерь объединённого войска из Москвы был 
направлен думный дьяк Ф.Л. Шакловитый, которому среди прочего 
было поручено передать И. Самойловичу от российских царей 
требование расследовать якобы имевшие место поджоги травы 
украинскими казаками5. 16 июля из табора под Орчиком гетман 
отправил в Москву ответный «лист». В нём он отводил выдвинутые 
против казаков обвинения и фактически отказывался проводить 
расследование6. 

Это стало фатальной политической ошибкой И. Самойловича. В 
доносе на гетмана, поданном 7 июля боярину В.В. Голицыну 
В. Борковским, В. Кочубеем, И. Мазепой и рядом других 
представителей старшины, важнейшим обвинением против гетмана 
было то, что, якобы, он сознательно способствовал неудаче похода в 
интересах Крымского ханства, в частности, приказывая жечь степи, 

                                           
1 Там же. Л. 66-67. 
2 Там же. Л. 77-81. 
3 Устрялов Н. Г. Указ. соч. — С. 199-200. 
4 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. — Ч. IV. — М., 1828. — № 185. — С. 541. 
5 РГАДА. Ф. 123. Сношения России с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 243-250. 
6 Перевод «листа», сделанный в Посольском приказе, см.: РГАДА. Ф. 123. Сношения России 
с Крымом. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 2. — Л. 259-281. 
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через которые шло российско-украинское войско1. То, что гетман в 
«листе» царям от 16 июля отказался искать виновных в поджоге степей, 
косвенно доказывает его невиновность, но это же облегчило Голицыну 
и написавшей донос старшине его отстранение от власти. 

22 июля боярину пришёл указ царей Иоанна и Петра Алексеевичей, 
согласно которому предписывалось отстранить И. Самойловича от 
власти и взять его вместе с его средним сыном Яковом под караул2. 
Гетман по усилению его охраны понял, что против него составлен 
заговор и его арестуют, но надеялся оправдаться перед Голицыным и 
царевной Софьей Алексеевной, для чего написал письмо3. 23 июля, по 
свидетельству Голицына, в казачьем лагере произошли беспорядки. 
Боярин отправил выяснить подробности стольника Я.И. Дивова, 
который вскоре вернулся с вестью, что украинская старшина при 
поддержке рядовых казаков арестовала И. Самойловича и его сына 
Якова4. Затем князю В.В. Голицыну в полк пришли участники 
антигетманского заговора, привели гетмана И. Самойловича и принесли 
гетманские клейноды. Они уличали гетмана в измене и требовали его 
отстранения и проведения выборов нового гетмана. Боярин 
В.В. Голицын зачитал собравшимся ранее присланный в ответ на донос 
старшины царский указ об отстранении И. Самойловича от гетманства5. 

В тот же день боярин В.В. Голицын отправил распоряжение 
окольничему Л.Р. Неплюеву арестовать полковника Г.И. Самойловича, 
однако воеводы оно достигло только 30 июля6. Однако ещё 29 июля 
гетманский сын и находившиеся при нём казаки отправились в сторону 
Кодака вопреки уговорам окольничего. 3 августа в городовых полках, 
находившихся с Г.И. Самойловичем, начались беспорядки, во время 

                                           
1 Яковлева Т. Ґ. Донос старшини на І. Самойловича: аналіз першоджерела // Український 
історичний журнал — 2006 — № 4. — С. 194. 
2 Гордон П. Дневник, 1684-1689. — М., 2009. — С. 145; Полное собрание законов 
Российской империи. Собрание первое. — Т. II. — СПб., 1830. — № 1252. — стб. 863-864. 
3 Гордон П. Дневник, 1684-1689. — С. 146. 
4 РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. — Оп. 14. Столбцы Севского стола. — Ед. хр. 415. — 
Л. 50-51; РГАДА. Ф. 210. Разрядный приказ. — Оп. 12. — Ед. хр. 1275. — Л. 628. 
5 Выписка об отрешении гетмана Самуйловича от гетманского достоинства, и ссылка его с детьми 
по разным городам // Бантыш-Каменский Д. Н. Источники Малороссийской истории, собранные 
Д.Н. Бантыш-Каменским, и изданные О. Бодянским. — Ч. 1. — М., 1858. — С. 321-322; Письма 
Патрика Гордона. 1686-1688 // Гордон П. Дневник, 1684-1689. — М., 2009. — № 6. — С. 223; 
РГАДА. — Ф. 124. Малороссийские дела. — Оп. 1. — 1687 г. — Ед. хр. 17. — Л. 3об.-5. 
6 Востоков А. Суд и казнь Григория Самойловича. — С. 42. 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 292

которых были убиты прилуцкий полковник Л. Горленко и ещё ряд 
представителей старшины. Украинские казаки успели к тому времени 
дойти до р. Суры и расположились в 2-х верстах от Кодака1. В «бунтах» 
не участвовали только полки наёмных казаков. В тот же день полковники 
наёмных казаков И. Новицкий, Г. Пашковский и миргородский 
полковник Д. Апостол встретились с представителями Л.Р. Неплюева и 
просили, чтобы окольничий с войском поторопился для усмирения 
беспорядков. 4 августа, когда воевода с «ратными людьми» достиг лагеря 
украинских казаков, по-следние выдали ему Г.И. Самойловича2. 

Гетманский сын был обвинён в измене и в связи с тем, что без 
царского указа ушёл с казаками от окольничего Л.Р. Неплюева, по 
приговору Боярской думы казнён в Севске 11 ноября 1687 г.3 Гетман 
И. Самойлович и его сын Яков были сосланы в Сибирь. 

В заключение стоит отметить, что гетман И. Самойлович и его 
сын черниговский полковник Григорий, хотя и выступали против 
похода на Крым, активно участвовали как в его подготовке, так и в 
самом походе. Они не имели тайных контактов с Крымским ханством, 
однако были обвинены в измене. Отстранение от гетманства 
И.С. Самойловича было предопределено тем, что боярин В.В. Голицын 
стремился переложить на него ответственность за неудачу похода, а 
представители старшины использовали в борьбе за гетманство 
падение его популярности, начавшееся ещё до похода, а также утерю 
им доверия Москвы. Г.И. Самойлович после отстранения от власти его 
отца попытался избежать ареста, надеясь на помощь со стороны 
недовольных тяготами похода казаков, что дало российской власти 
повод применить в его отношении более суровое наказание, чем в 
отношении его отца и брата, – смертную казнь. 

 
 

Наталя Пільтяй (Батурин) 
 

Повсякденне життя козацької еліти  
крізь призму матеріального світу 

 

                                           
1 РГАДА. Ф. 229. Малороссийский приказ. — Оп. 1. — Ед. хр. 41. Ч. I. — Л. 533. 
2 Востоков А. Суд и казнь Григория Самойловича. — С. 43-45. 
3 Подробнее см.: Алмазов А. С. Указ. соч. — С. 224-225. 
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У своїй основі побут усіх верств українського народу в ХVІІ — 
ХVІІІ ст. був схожим. Різниця в обставинах життя залежала лише від 
заможності. У цей час старшина Гетьманщини перетворюється із 
просто заможного козацького стану в еліту українського суспільства, 
яка стала активно прилучатися до європейської культурної 
спадщини, запозичуючи новомодні тендеції не лише в побуті, а й у 
способі життя, манерах, поведінці. Дана стаття є спробою дослідити 
деякі аспекти побутового життя відомої родини Гетьманщини — 
Самойловичів, виходячи із її смаків, станових уподобань, ціннісних 
орієнтирів, проаналізувавши певні прояви внутрішнього світу 
української еліти в ХVІІ — ХVІІІ ст. 

Одним із цінних джерел для дослідження побуту старшини 
зазначеного періоду є “Описъ движимого имущества, 
принадлежавшего малороссійскому гетману Ивану Самойловичу и 
его сыновьямъ, Григорію и Якову”1. Він дає багатий, цікавий та 
різноманітний матеріал для характеристики приватного життя 
родини Самойловичів. Деякі аспекти побутового життя козацької 
старшини розкриваються у працях Лазаревського О. (“Гетманские 
дома в Глухове”)2, Марковича Я. (“Дневные записки 
малороссийского подскарбия генерального Якова Марковича”)3. 
Даній проблематиці присвячені праці Пляшко Л., Гуржія О., 
Кривошеї В., Панашенко В. та інших. 

У червні 1672 р. на раді в Козачій Діброві гетьманом був 
обраний Іван Самойлович, що з 1669 р. мав ранг генерального судді 
та входив до числа опозиційних гетьману Дем'яну Многогрішному 
старшин. За його гетьманування на Лівобережжі відродилися й 
почали розвиватися економіка й культура, розпочалось коштовне 
муроване будівництво, зокрема, і в столиці — Батурині. 

Для себе І. Самойлович споруджує в Батурині “новий двір” з 
“кам’яними палатами”. Там знаходилися державний військовий 
скарб та його особисті численні статки, які після усунення І. 

                                           
1 Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссійскому гетману Ивану 
Самойловичу и его сыновьямъ, Григорію и Якову // Опись Русская историческая 
библіотека издаваемая Археографическою комиссіею. - С.-Пб. - 1884. - Т. 8, - С. 949 — 
1204. 
2 Лазаревский О. Гетманские дома в Глухове // Киевская старина. - 1898. - Том LХ. - 
Январь. - С. 160 — 166. 
3 Маркович Я. Дневные записки малороссийского подскарбия генерального Якова 
Марковича. - М., 1859. - Т. І. - 263 с. 
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Самойловича від влади були розділені навпіл між царською та 
гетьманською казною1. Про це помістя побіжно згадує наступник, 
гетьман І. Мазепа, в своєму листі до В. Голіцина, скаржачись у 
1688 р. на крадіжку цінностей з Самойловичового спадку: 
“обретается та поклажа в новом дворе в полатах каменных…”2. 
Пізніше, в 1690 р. було складено “Опис”. 

Взагалі у другій половині ХVІІ — першій половині ХVІІІ ст. 
більшість родин козацької старшини проживали не в палацах, а в 
просторих дерев’яних будинках, на зразок звичайної сільської хати, 
розділеної сіньми на дві половини, які мали по 4 — 5 кімнат, а 
господарські приміщення знаходилися в окремих будівлях3. 

На жаль, немає відомостей про зовнішній вигляд будинку 
І. Самойловича в Батурині, але під час археологічних досліджень 
території Цитаделі (“Литовського Замку”) в 1995 р. були виявлені 
залишки гетьманського будинку, який у часи гетьманування 
І. Мазепи зазнав перепланування і добудови. Будинок був 
дерев’яним, площею 11 х 20 м. До споруди можна було потрапити 
через парадний ґанок, а з нього можна було перейти до передпокою, 
доволі великого приміщення площею 4 х 7 м. У ньому знаходилися 
одні двері до кімнати з кахляною піччю, інші — до великої зали 
площею аж 5 х 18,5 м. Ця кімната мала значну довжину і, певно, 
поділялася на кілька зон, але під час археологічного дослідження 
такий поділ зафіксувати не вдалося через стан збереженості 
культурного шару4. 

Збереглися дані про гетьманські будинки гетьманів Івана 
Скоропадського та Данила Апостола в Глухові. Так у І. Скоропадського 
“жилище состояло изъ трехъ особыхъ строеній, изъ которыхъ каждое 
заключало въ себе две большія комнаты, разделенныя сенями. 
…Отдельно срубленные две избы соединяются между собою сенями, 

                                           
1 Величко С. Літопис / Переклав з книжної української мови Шевчук В. – К., 1991. – Т. 2. - 
642 с. – С. 361-362. 
2 Листи Івана Мазепи. 1687 — 1691 / Упорядник та автор передмови Станіс-лавський В. - 
К., 2002. -  Т. І. – 480 с. – С. 146-147. 
3 Панашенко В. В. Соціальна еліта Гетьманищини (друга половина ХVІІ — ХVІІІ ст.). - К., 
1995.- 214 с. – С. 146. 
4 Ситий Ю., Васюта О. Науковий звіт про археологічні дослідження в охоронних зонах 
Державного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” в смт. Батурин, 
Бахмацького р-ну, Чернігівської області в 2005 р. // Науковий звіт Інституту археології 
НАН України. - Чернігів, 2006. - Т. І. - 240 с. – С. 11-13. 
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при чем в этихъ избахъ иногда отгораживаются особыя отделенія, 
называемыя комнатами”1. Д. Апостол мав дерев’яний одноповерховий 
будинок, у якому налічувалося 23 приміщення: світлиці 3, світелки 3, 
кімнати 3, сіни 2, сінці 6, сінечки 2, кам’яниця 1, склеп кам’яний 1, 
комірка 1, лазня 12. 

Щодо внутрішнього вигляду кімнат будинку І. Самойловича в 
Батурині та їх інтер'єру, то згаданий “Опис...” дає відомості про деякі 
меблі, та й то не всі. Вигляд кімнат знову ж таки згадуються в описах 
будинків гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола: “светлица жъ 
съ комнатою соснового лесу”, “в ней печъ кафлевая белая..., окна 
красные, въ нихъ окончены стекляные въ дереве зъ затворами, на 
крючкахъ железныхъ, дверъ соснового лесу...”3. 

Загалом інтер’єр кімнат будинку І. Самойловича не вражав 
надзвичайною пишністю, але мав естетичний вигляд завдяки 
різноманітним прикрасам. Безперечно, серед оздоб помешкання на 
перший план виходять килими та “коври” — їх було дуже багато, 
різних сортів та різної цінності: дешевими застилали поміст, 
дорогими — столи та лави. Що ж до їх кількості, то у гетьмана лише 
в одній скрині було “9 ковров, 9 килимов турецькіх”. “Стены... 
коврами и килимами обита..., 3 ковра турецкихъ... у переднихъ 
дверей зъ одной стороны килимецъ литовской”. Столи покривали 
сукном, оббивали “кожею золоченою”, або ж застеляли різними 
скатертинами, яких опис наводить багато: полотняні білі, ткані 
позолотою та смугасті. Лави покривалися сукном “краснимъ” або 
“полавочным килимъ литовськім”, а в скринях було багато 
“полавочнихъ суконъ” зелених, блакитних та інших. 

На початку ХVІІІ ст. до внутрішньої обстановки будинків почали 
входити стільці з поручнями, оббиті шкірою, плахтою чи 
кольоровою тканиною. У І. Самойловича було “трое кресли”, “одно 
стуло обито сукномъ лазуревимъ”, “стулъ повитъ кожею 
золоченною”, а у його синів “креслы поволочены кожею” та “двое 
кресли обити, немецкими набивными шкурами”. 

Внутрішній декор доповнювали настінні годинники. Вони були 
різних типів та розмірів. Поруч з малими срібними годинниками у 

                                           
1 Лазаревский О. Гетманские дома в Глухове... - С. 164. 
2 Описаніе именій, принадлежащих гетману Даніилу Апостолу // Матеріалы для 
отечественной исторіи. Изд. М. Судієнко. - Отд. 3. - К., 1853. - С. 3. 
3 Лазаревский О. Гетманские дома в Глухове... - С. 161. 
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гетьмана Самойловича були великі настінні з боєм та без нього. У 
Якова Самойловича з 35 великих годинників одні “часы столовые 
медные золоченые” були 7 фунтів вагою, а другі — залізні — 25 
фунтів. А у Івана Самойловича “часи железные боевые съ однимъ 
колоколомъ, у техъ часовъ кругъ медной, подписано золотомъ слова 
польскіе, на кругу на верху 2 баранца медные жъ, а весомъ тыи часы 
13 ф.”1. Світлиці прикрашалися портретами осіб із родини власника: 
“местъ писаны по отласу золотомъ и съ красками, гербъ Семена 
Самойловича, около гербовъ слова имя его Семонова”. 

До предметів інтер'єру можна віднести ікони та підсвічники. В 
“покоевой светлице” гетьмана було 8 ікон, в “столовой светлице” — 
13, а в “нижней задней палате” — 10. Вони були в простих 
дерев'яних і різьблених позолочених рамах, написані на різних 
матеріалах: дереві, мідних пластинах і тканинах: атласі, камці, 
кіндяку (паперова тканина - зазвичай червоного або жовтого 
кольору). Навіть у Григорія Самойловича був “образъ Спасовъ, 
выбиванъ на камене”. Освітлювали покої свічками, які стояли в 
“шандалах” (свічниках). Свічки були переважно з воску або лою, 
домашнього виготовлення. Також їх розмальовували фарбами та 
оздоблювали золотом. Свічники були на одну свічку — “одиночныя” 
або ж на декілька — “шандалъ тройной”; їх вішали на стіну або 
ставили на столах. Вони були як з простих металів, так і з коштовних 
— з срібла та “шандалъ на персоне человечой, золоченъ местами и 
росписанъ красками...”2. Кімнати прикрашали і фігурками з 
коштовних матеріалів: “сова серебряная вызолочена”, “журавль 
золоченъ местами, стоит на одной ноге, около ноги змея серебряная 
золоченая, въ другой ноге яблоко” та кораблі з коштовних металів: 
“...золоченой сплошъ, на немъ на верху персуна человеческая зъ 
крилами, въ рукахъ держить колцо да перо незолоченое ...”3. 

У другій половині ХVІІ ст. особливого розмаху серед козацької 
старшини набули прийоми. Майже щотижня запрошувалися звані гості 
на публічні бенкети з приводу “вошестя на престол” нового царя, 
виборів гетьмана, полковника, одержання царських чи гетьманських 
пожалувань, релігійних свят, тощо. У зв'язку з цим кожна родина дбала 

                                           
1 Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссійскому гетману Ивану 
Самойловичу… - С. 1061. 
2 Там само. – С. 1004. 
3 Там само. – С. 997. 
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про наявність відповідної для її рангу кількості та якості посуду. Його 
виготовляли переважно із срібла, що вважалося атрибутом знатності та 
добробуту. Так у переліку срібного та позолоченого посуду 
І. Самойловича значиться 77 кубків, 60 кружок, 196 достаканів, 
10 солонок, 3 горщики, 46 тарелей, 60 тарілок, 181 ложка1. Існували 
окремі чарки для меду і вина, яких у гетьманському господарстві 
налічувалося 26 та 11 відповідно. Деякі чарки мали форму тварин чи 
міфічних істот: “кубок - кот”, сова, кораблик, “единорогъ зъ 
раковиною”, “кубокъ конь, на коне парсуна человечья въ шляпе, въ 
одной руке держить палашъ, въ другой ложку”. Опис майна синів 
Самойловича — Григорія та Якова — фіксує серед їх майна лише 92 та 
46 ложок, 14 та 12 кружок, 22 та 34 кубки відповідно2. Також вироби із 
срібла були у списку приданого, яке повинен був повернути зять 
І. Самойловича Федір Шереметьєв у зв'язку з смертю дружини 
Параски: це 100 фунтів (45,3 кг) срібного посуду. 

Про те, з якою ретельністю і дбайливістю перераховуються 
вироби із срібла, свідчить про особливе значення, що надавалось 
всім цим предметам у побутовому житті, і про те, наскільки 
важливими вони були у старшинському побуті не лише в 
практичному їх використанні, а й як атрибут розкоші, що 
підтверджувало привілейоване становище в суспільстві. 

Відомо, що важливе місце в побуті української еліти у ХVІІ — 
початку ХVІІІ ст. мали тканини. Це були дорогі, в більшості імпортного 
виробництва “матеріи”, оскільки козацькі полковники і гетьмани 
носили одяг з тканин, якими користувалася знать Західної Європи3. До 
таких відносились блакитний або зелений французький штофи, 
різнобарвні парчові тканини, прикрашені позолотою та срібною сіткою 
або “пестрою корункою”, “попелясті” та “понсові” люстрини (блискуча 
тоненька вовняна або паперова тканина), “матеріи перевень” або 
“бруссель” та інші. Характерною рисою була барвистість, яскравість та 
різноманітність кольорів; чорне або сіре траплялося рідко. Тканини 
були одноколірні або ж оздоблені тканим орнаментом, а іноді і 
гаптованим золотом, сріблом та шовком. Так в “Описі” згадується 
багато сортів шовку, який використовували для пошиття одягу. 
Найдорожчими були об'ярь (товста шовкова тканина, заткана хвилястим 
                                           
1 Російський Державний Архів Давніх Актів. Ф. 229, Оп. 2, Д. 60. Арк. 9 зв. 
2 Там само. – Арк. 10-11. 
3 Білан М. С., Стельмащук Г. Г. Український стрій. – Львів, 2000. – 328 с. – С. 43. 
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сріблом або золотим орнаментом), ізорбаф (золотна або срібна тканина 
з орнаментом срібним золотим та шовковим, відома також під назвою 
парча), отлас, алтабас (різновид парчі, шовкова тканина з орнаментом 
або фоном з позолочених або посрібнених ниток). Дешевші — камка, 
тафта, байберек, мухоярь та інші. У великому вжитку був оксамит: з 
нього шили одежу, ним обшивали піхви для зброї, подушки для сідла, 
накривали лави, оббивали меблі та ін. Часто використовували таку 
тканину як полотно. Воно було з орнаментом — смугами, картами або 
“вибійчасте”, та найчастіше просто біле чи фарбоване (“крашенина”). 

Розкішний, пошитий з імпортних модних тканин, оздоблений 
дорогим хутром, із золотою або срібною фурнітурою, одяг займав 
одне із центральних місць у шкалі матеріальних цінностей 
української еліти. В цьому неважко переконатися, переглянувши 
лише список одягу, яке отримала у придане Параска Самойлович. 
Він включав в себе 8 шуб, серед яких були “белая, опушена 
бобромъ”, “алтабасная золотая, мехъ соболій”, “обьяръ красная, мехъ 
горностаевой”, “обьръ серебряная, мехъ собольи” та інші. Серед 
приданого було також декілька “ рубашекъ золотомъ шитыхъ”, 
“шестнадцать сорочекъ” та зроблених із різних дорогих тканин 8 
“телогрей” та інші. 

Загалом гардероб родини Самойловичів вражав своєю розкішністю 
та кількістю. У ньому було одних тільки чоловічих та жіночих шуб з 
дорогих тканин та хутра понад 50: “шуба соболя пластинчетая, подъ 
бархатомъ желтого цвету, въ круги снурокъ сканой золотной...”, або ж 
“шуба рисья червья подъ бархатомъ лимонного цвету, на ней запони 
золотіе, въ запонахъ 60 камней яхонтовихъ и изумруднихъ, да 
12 пугвицъ съ финифю, въ нихъ 84 каменя изумрудоихъ и яхонтовихъ, 
въ круги снурокъ золотной” та інші. Крім шуб в “Описі” зустрічаються 
ферезії (довгий приталений плащ з широкими рукавами, облямований 
хутром та прикрашений петлицями ) “соболья пластинчатая подъ 
бархатомъ алымъ двоеморковимъ, по бархату трави (тобто вишивка) 
золотые... 3 запони золотіе, въ нихъ 42 камени изумрудовъ и яхонтовъ, 
да 16 камней изумрудовихъ въ золоте да 4 каменя алмазовъ въ золоте”1. 
Також були кунтуші. Їх шили з об’ярі, отласу, оксамиту, алтабасу, та з 
позолочних чи посрібнених тканин. Із кольорів найчастіше переважав 

                                           
1 Опись движимого имущества, принадлежавшего малороссійскому гетману Ивану Самой-
ловичу… - С. 1090. 
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червоний в різних тонах, зелений та жовтий, а ґудзики до них 
пришивали срібні та золочені, мідні та дерев’яні, які були обшиті 
шовковими, срібними та золотими ланцюгами. 

Великої уваги надавали також коштовним жіночим прикрасам: 
намисту, сережкам, перстням хрестикам, ланцюжкам, тощо. Так 
І. Самойлович, видаючи свою доньку Параску заміж, у придане дав: 
“место жемчужное о пяти монистахъ въ 55 нитей большего, средняго 
и меньшаго жемчуга... нить мелкаго жемчуга мерою 2 арш., вторая 
нить мелкаго жемчуга впол-два аршина; 25 жемчужинъ среднихъ на 
нитке; 82 жемчужины бурминскія” та інших1. 

Отже, висвітливши лише деякі аспекти побутового життя відомої 
родини Самойловичів, можемо зробити висновок, що повсякденне 
життя козацької старшини ґрунтувалося на етнічних традиціях 
української народності, але разом з тим мало свої особливості. Даючи 
характеристику матеріального забезпечення цієї знатної сім’ї можна 
стверджувати, що далеко не вся козацька старшина мала змогу так 
жити: у заможної людини того часу було менше коштовних речей, 
простіша обстановка, але тип життя, його характер був такий самий, 
відрізняючись лише по кількості, а не якості.  

 
 
 
 

Анастасія Стахурська (Ніжин) 
 

Мотанка, як сакральний символ української духовності 
 
З давніх-давен інтерес до забутих сторінок української культури 

та побуту був досить великим. Але найбільше він зріс за останні 
десятиліття. Проголошення незалежності у 1991 році, відродження 
національних традицій привели до надпотужного інтересу до історії 
нашого народу, забутих сторінок його побуту та культури. Серед 
численних малюнків та сувенірів, що передаються українцям 
бійцям, що воюють на Донбасі, останнім часом широко почали 
з’являтись ляльки-мотанки та інші українські обереги-сувеніри, про 

                                           
1 Востоков А. Приданое П. И. Шереметевой // Киевская старина. - 1888. - Том ХХІІ. - № 8 
(август). – С.  45. 
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які більшість нашого народу вже забула. Це є зовсім не випадковим, 
а цілком закономірним явищем, бо створювати нормальне майбутнє 
народу неможливо без вивчення і відтворення його коріння. «Не 
росте дерево без коріння, а народ без свого минулого»- так каже 
народна мудрість. 

Вдосконалення обрядoвості неможливе без розвитку її символів. 
Символи – одиниці національні, вони творять таємничу мову 
смислів, не зрозумілу для представників інших культур, є 
виразником особливостей національного світосприйняття. 
Опанування символічної мови дозволяє зробити крок до розуміння 
ментальності народу. Лялька-мотанка не тільки постає українським 
символом, кожна частина цієї речі є символічною1. 

На сьогодні, мотанка стала дуже популярною, хоча приблизно 
майже ціле століття була забутою. Нині в Україні багато майстринь, 
які виготовляють ці ляльки, а чи задумуються вони про символічний 
характер цього оберега? Ще з давніх-давен мотанка стала 
невід’ємним атрибутом української родини. Мистецтво її створення 
передавалось з покоління в покоління, від матері до доньки. Тому 
вважалося, що лялька-мотанка є посередником між минулим і 
сучасним. Кожна жінка знала про символічність мотанки і 
дотримувалася всіх правил коли її виготовляла. 

Лялька-мотанка – українська народна лялька, символ жіночої 
мудрості, родинний оберіг. Вона постає символом матері-
прародительниці, берегинею роду, могутній талісман і символ 
вічності життя, втілення віри в добро та захист від злих сил. 
Перевага жіночих образів над чоловічими здавна пов’язана з 
уявленням про богиню родючості. Образ молодої дівчини, не жінки, 
характерний для слов’ян не тільки щодо родючості, а й взагалі 
життя. Богиня родючості у словенців та українців «Донда» означає 
кукла. Нині цю ляльку охоче купують в майстринь, як сувенір. Але 
краще виготовляти її власноруч – тоді вона зберігає позитивну 
енергетику свого творця і є справжнім сімейним оберегом. Кожна 
лялечка була індивідуальним витвором майстра, несхожим на інших 
ляльок. Цю традицію на мою думку потрібно зберегти, бо кожна 
сучасна дівчина зможе виготовити мотанку. Її потрібно виготовляти 
цілком відразу, а не відкладати  на інший день. Бо вважалося, що 

                                           
1 Орлова Т. Символи та образи крізь віки // Народне мистецтво. – 2000. - №1 – 2. – С. 39. 
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зроблене вдруге перекреслює те, що створене вперше, й таким 
чином оберіг втрачає свою силу. Не можна було мотати ляльку 
оберіг вночі, коли відьми та русалки виходять на прогулянку. До 
речі, робити ляльку-мотанку як оберіг треба було тільки в 
«хороший» період (краще взимку). Невдалим часом були свята й 
вихідні дні, а також середа та п’ятниця (в ці дні займатися 
рукоділлям вважалося за гріх). Для виготовлення мотанки-оберегу 
брали клаптики ношеного одягу, до того ж «щасливого» – того, який 
носили в найкращі періоди життя, не затьмареного ні бідами, ні 
хворобами чи бідністю, ви чи ваші родичі1. Мотанка повинна 
робитися з любов’ю, наповнюватися теплом рук і серця, що дійсно 
надає їй певного сакрального змісту. Вона повинна отримати 
ймення, так закладено з давніх часів, тоді вона обдарує свого хазяїна 
позитивною енергією. 

Єдиною об’ємною деталлю ляльки є голова, виготовлення якої – 
найважливіший момент. Для цього можуть бути використаними як 
намотані шматки тканини, що є символом плинності життя та руху, 
так і горішок – символ мудрості, або зернятка пшениці – символ 
життя і небуття. Адже коли зерно «ховають», воно оживає, 
проростає і знову розпочинає одвічний коловорот життя2. 

Обличчя як такого у мотанки немає, воно досить символічне. Ця 
традиція теж перекочувала до нас від давніх слов’ян. Слов’яни були 
впевнені: лялькам оберегам не можна малювати обличчя тому, що 
через очі ляльки в її господаря може вселитися злий дух. Для того, 
щоб наділити мотанку великою магічною силою, на її обличчі 
нитками чи стрічками виплітали кольоровий хрест – давній могутній 
символ Сонця. Хрест – то символ життя, а життя неможливе без 
Сонця. Це споконвічний символ нашого життєдайного світила! Бог – 
це світло, а тому Сонце є символом Бога. З давніх-давен Сонце 
вважалося центром світу та джерелом життя, символізувало небесну 
духовність. Його культ був всесвітнім. А священним знаком Сонця з 
незапам’ятних часів був хрест! До речі, його можна побачити, якщо, 
дивлячись на Сонце, примружити очі. Певно, тому християнський 
хрест, дуже схожий на прадавній язичницький символ, так добре 
вкоренився на Русі. Конотація хреста широка – від означення життя, 
                                           
1 Лялька-мотанка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
https://sites.google.com/site/avtenticnalalka/istoria-lalki-motanki 
2 Кабабчук О. Ляльковий дивосвіт Ярослави Сенюк // Каменяр. – 2013. - №1 – 2. – С. 14–18. 
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щастя, енергії, сонця до християнського символу космічного Христа 
і розп’яття Ісуса. Хрест символізує стародавні уявлення людини про 
навколишній простір, мир, де відлік йде від людини, зовні, в «всі 
чотири сторони», навколишньої людини з усіх чотирьох сторін. На 
користь цього говорять вирази: «навколо» (навколо), «на всі чотири 
сторони» (тобто в простір взагалі), «околиці» (місцевість навколо) і 
т. д. Дуже багато повір’їв пов'язано з перехрестями шляхів. Хрест – 
символ вибору шляху, дороги; символ перетину двох 
протилежностей, злиття їх в місці перетину. Хрест – один з 
найстародавніших символів людства, використовуються в безлічі 
релігій, але найчастіше його пов'язують з християнством. Часто 
хрест означає розділення миру на чотири елементи (воду, вогонь, 
повітря і землю), або як ділення на божественне (вертикальна лінія) і 
земне (горизонтальна лінія). Існують і інші варіанти хреста, як, 
скандинавський, коптський, хрест св. Петра (перевернутий)1. 

О. Найден описує, як виготовляли мотанку: «Береться клапоть 
білої тканини або хустка, начиняється ганчір'ям і зав'язується 
вузлом. Виходить голова – єдина об'ємна частина ляльки. Потім 
голова перев'язується нитками в такий спосіб, що там, де має бути 
обличчя утворюється хрест2. За повір'ям, хрест вишивали на голівці 
ляльки для того, щоб в тільце не потрапила нечиста сила. Тоді 
мотанка буде безпечною і оберігатиме свого власника. Подібний 
хрест, тільки навкіс, є на обличчях ритуальних ляльок з гірських 
місцевостей Грузії та Таджикистану. Ляльки поблизу Канева, 
Переяслава-Хмельницького, Драбова, Золотоноші, Решетилівки на 
Полтавщині мають на обличчі хрести, набрані із чорних ниток; 
трохи нижче по Дніпру, у районі Чигирина та Кременчука, хрести 
набираються з кольорових ниток у такий спосіб, що посередині, на 
розхресті, утворюється квадрат чи ромб. Хрест, як символ, означає 
життя (походить від солярного знаку, символу Сонця), рух Сонця по 
небосхилу. Коло – річний шлях Землі навколо Сонця. Найвища 
точка у колі символізує день зимового сонцестояння, нижня точка – 
день літнього сонцестояння. Звідси права та ліва точки – дні 
весняного та осіннього рівнодення. Чотири сектори – чотири пори 
року, чотири сторони світу, чотири стихії – вода, вогонь, повітря і 
                                           
1 Лялькове диво: [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://motanka.kiev.ua 
2 Найден О. Народна іграшка: традиції, образні особливості // Позакласний час. – 2009. – 
С. 103-106. 
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земля. Або як поділ на божественне (вертикальна смуга) і земне 
(горизонтальна смуга). Та головне – спосіб творення і внутрішня 
основа ляльки. Має вузловий характер і робиться шляхом 
зав`язування і намотування шматочків тканини без допомоги голки. 
Ось чому лялька має назву ''мотанка''»1. 

Мотанка від язичників успадкувала не тільки хрест, але і всю 
соляну символіку. Немає сумніву в тому, що Трипільська цивілізація 
розвинула символіку. Найбільш архаїчними знаками були сонячні 
символи (соляні), які мали тісний зв'язок із календарем. Схід та захід 
Сонця, поховання зерна в землю (засів) і його воскресіння 
(проростання) навесні дали початок уявленню про безкінечне 
повернення, перевтілення, вічність життя. Всі ці знання були 
відображені в символіці. Закодовані у мистецьких творах та 
фольклорних текстах символи відображають міфологічні і поетичні 
уявлення наших пращурів про космос як упорядкований світовий 
устрій – світо-лад. 

Спіраль – це один з найдревніших символів вдячності й 
безконечності буття, символ родючості й нового народження у всіх 
народів Землі. Спіраль – це і символ Ріки життя, у якій пливуть 
люди, народи, в якій з’єднуються Мікрокосм окремої людської долі 
й Макрокосмосом цілого Всесвіту. Вже зараз вчені прийшли до 
висновку, що спіраль – це схематичний образ власне самої еволюції  
Всесвіту, динамічний аспект буття, який відображає водночас 
плинність і вічність. Вона й донині використовується при 
виготовленні ляльки-мотанки2. 

Лялька повинна бути одягнена у світлу вишиту сорочечку, 
під'юпник (або нижня спідничка т. зв. галька) і запаску. Всі елементи 
одягу є оберегами: спідниця символізує землю, сорочка позначає три 
часи – минулий, теперішній і майбутній; обов'язковими атрибутами 
є вишиванка та намисто, які уособлюють достаток. Також повинен 
бути головний убір – очіпок, стрічка чи хустка – що символізує 
зв'язок з небом. Символічним є те, що лялька-мотанка не шиється, а 
робиться лише за допомогою ниток, стрічок, шляхом намотування. Її 
назва споріднена зі словом «мотати», а процес виготовлення 

                                           
1 Найден О. С.Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. 
Функціональні особливості. – Київ, 1999. – 120 с. 
2 Маховська С. Міфологічна семантика традиційної народної іграшки // Наукові виклади. – 
2009. - №1 – С. 66–69. 
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називається «кутанням», адже творимо її шляхом намотування 
шматочків тканини, ніби, кутаємо дитину в одіж. Оскільки лялька-
мотанка символізує долю людини, то на ній не повинно бути 
вузликів, бо «вузол» утвориться на долі. Проте деякі майстрині 
вважають, що коли зав’язати вузлик і загадати бажання , то воно 
обов’язково збудеться. І ще ні в якому разі не можна нічого 
пришивати до ляльки. Кількість зав’язаних вузлів теж має своє 
значення, вважається, що число повинне бути непарним. Кольори 
при виготовленні мотанки теж мають своє значення. Якщо лялька 
робиться на добробут та здоров’я родини – для одягу підбираються 
червоно-зелені відтінки, для успіху в фінансових справах – зелені та 
золотисті, для щастя у коханні чи подружньому житті – червоні, 
рожеві, помаранчеві кольори, для успіху в творчості – блакитні. І, 
звісно, велику силу має вишивка, особливо, якщо це вишивка 
старовинна, яка несе в собі древню символіку і позитивну енергію 
багатьох поколінь. Потужну захисну силу мають ляльки, 
виготовлені з натурального конопляного полотна – це універсальний 
родинний оберіг від нещастя і хвороб1. 

Колись жінка виготовляла ляльку лише за певної потреби та з 
різними побажаннями: на щасливу долю, на успіх і здоров’я, чи 
просячи у вищих сил дощу, гарної днини, добрих новин. Українська 
лялька була лікарем. Коли недужала дитина, мати змотувала ляльку 
з тієї трави, яка допоможе при хворобі, й клали її під подушку або 
прикріплювали до хворого місця, сподіваючись, що мотанка 
перенесе на себе недугу. Опісля ляльку спалювали, аби разом з нею 
згоріли всі недуги. Якщо писанкою «викочували» хворобу, то ляльку 
виготовляли, коли треба було про щось попросити. Перед заміжжям 
мати власноруч виготовляла й дарувала донці мотанку як символ 
жіночої мудрості. Майстрині вважають, що найважливіше віддати 
ляльку в добрі руки, бо це ніби ти віддаєш частинку своєї душі2. 

Отже, коли виготовлялася мотанка, використовувалися різні 
символи. В давній період мотанка здебільшого використовувалася, як 
обрядова лялька. Тому трипільська і слов’янська ляльки мали своє 
тлумачення символів, потім ці символи при виготовленні мотанки 
були запозичені християнами, але вони вже мають зовсім інше 
                                           
1 Лялька-мотанка: [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://garbuz.org.ua/tags/lyalka-motanka. 
2 Друктейніте Ю. Ляльки-мотанки з Барселонською пропискою // Фокус. – 2015. – січень. – 
С. 15–17. 
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тлумачення. Сучасні ляльки запозичують цю символіку, але 
здебільшого іде змішування, і ніхто не приділяє увагу значенню. 
Коли починаєш займатися якоюсь справою, а зокрема виготовленням 
ляльки- мотанки, то достеменно потрібно знати її символіку, адже не 
правильно виготовлена мотанка може принести не добробут, а 
шкоду. Є майстрині, які зображують обличчя, або щось пришивають, 
а це постає найбільшою помилкою. Не потрібно з мотанки робити 
дизайнерську ляльку, яку в свою чергу називати мотанкою, нехай 
вона залишиться просто новим винайденням сучасної ляльки. А щоб 
виготовляти мотанки потрібно звертатися і до їх історії. 

Історія та культура кожного народу самобутні, не дивлячись на 
те, скільки б не було сказано про «загальні закони цивілізаційного 
розвитку світу». Написання історії кожного народу є процес 
складання малюнку з різнокольорових фігурок і, поки у той 
малюнок не буде покладено останню фігурку, доти не буде цільної 
історії кожного народу. Ми випустили в історії нашого народу цілий 
пласт самобутньої культури наших оберегів, серед яких центральне 
місце займає українська мотанка. Українські дослідники оберегів та 
ляльки-мотанки останнього часу виявили своєрідний парадокс, коли 
лідерство у вивченні даних проблем ведуть зарубіжні вчені 
української діаспори і не тільки. Це потрібно терміново виправити і 
повернути пальму першості у вивченні цих проблем в Україну, 
змусити наш народ відчути гордість за свою історію та культуру. 
Десь інтуїтивно кращі представники нашого народу це вже відчули, 
воюючи за нашу свободу на сході України, а тепер весь народ 
повинен це побачити у наших наукових та історико-культурних 
надбаннях сучасності. І це дуже потрібно не тільки нам, але й нашим 
дітям, онукам та правнукам. 

 
 
 

Олександр Хаценко (Чернігів) 
 

Петро Якович Дорошенко як земський лікар у Глухові 
 
П. Я. Дорошенко народився 22 листопада 1858 р. на 

х. Дорошенків Глухівського повіту Чернігівської губернії (нині с. 
Дорошенкове Ямпільського району Сумської області) у відомій 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 306

козацько-старшинській родині. Його дитячі роки пройшли в 
Глухівському повіті. Середню освіту він здобув у Новгород-
Сіверській гімназії, яку закінчив у 1874 р. А потім навчався на 
медичному факультеті Київського університету Св. Володимира. 

Закінчивши у 1884 р. університет з дипломом хірурга, 
П. Я. Дорошенко мав можливість залишитись на роботі у Києві. Але 
він повернувся на Глухівщину й оселився в рідному Глухові, де 
упродовж двадцяти років працював повітовим земським лікарем та 
завідував земською лікарнею. Голова земської управи 
В. М. Аммосов відмічав, що коли він відвідував повітову лікарню, то 
там завжди був лад, оскільки П. Я. Дорошенко відповідально 
ставився до своїх обов’язків завідувача лікарні. Він поєднував 
посаду міського лікаря і лікаря земської лікарні. Міська управа дуже 
часто зверталась до П. Я. Дорошенка з проханням медичної 
допомоги вдома мешканцям міста, і жодного разу він не відмовив. 
На своїх конях, у будь-яку погоду, в бездоріжжя поспішав він на 
допомогу хворим, вів облік хворих, яким надавав допомогу і 
призначав лікування. Щомісяця П. Я. Дорошенко звітував перед 
медичним правлінням про лікарську практику в Глухові. Місцеве 
населення з повагою ставилось до молодого лікаря1. Дружні 
стосунки зв’язували його і з родиною П. П. Скоропадського, вони 
були сусідами по маєтку. Знайомство відбулося у 1880–х роках, коли 
П. Я. Дорошенко займався лікуванням старшого брата 
П. П. Скоропадського – Михайла2. 

Водночас, виборцями Глухівського повіту П. Я. Дорошенко 
обирався повітовим земським гласним і брав активну участь у роботі 
медичної комісії земства. У вересні 1899 р. повітове земське 
зібрання доручило П. Я. Дорошенку керувати будівництвом 
інфекційного відділення лікарні в Глухові. Саме П. Я. Дорошенко 
запропонував доповнити затверджений план будівництва з 
обов’язковим розміщенням вентиляції і центральної груби. Почати 
будівництво було потрібно терміново, на це було виділено кошти в 
розмірі 6680 крб.3 

                                           
1 Державний архів Чернігівської області, ф. 127, оп. 12, спр. 295, 10 арк. – Арк 5.  
2 ЦДІА Украіни, ф. 1219, оп. 2, спр. 92, 1 арк. – Арк. 1. 
3 Свод постановлений земских собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных 
сессий, происходящих в 1899 году / [Составлен Д. Н. Неточаевым]. – Чернигов: Типография 
Губернского земства, 1901. – 516 с. – С. 270. 
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16 вересня 1899 р. на зібранні медичної комісії, активним 
членом якої був П. Я. Дорошенко, розглядався проект розміщення 
дезінфекційної камери з паровиком у лікарні. На цьому зібранні він 
запропонував виділити кошти в розмірі 2050 крб., але половину 
вартості камери, тобто 1025 крб., асигнувати в кошторис 1900 р., а 
другу половину повинно взяти  на себе місто, тому що 
дезинфекційна камера мала велике значення для Глухова. 

П. Я. Дорошенко вболівав за стан лікарні, тому просив виділити 
кошти на фарбування підлоги у жіночому відділенні – 50 крб., на 
ремонт огорожі біля лікарні – 75 крб. Він був дуже вдячний 
повітовому предводителю дворянства В. П. Кочубею за дарунок 
лікарні мікроскопа та лісових садженців. 

Ревізійна комісія, яка доповідала на земському зібранні про стан 
лікарні, дякувала лікареві П. Я. Дорошенку за гарний стан лікарні та 
якість харчових продуктів для хворих1. 

У 1899 р. Глухівське земство збільшило витрати на 
медикаменти. Так, кошторисом на їх придбання було заплановано 
6000 крб., а у 1898 р. на медикаменти було використано 5345 крб. 
Гласні П. Я. Дорошенко і Я. Є. Тарасов запропонували зібрати усіх 
земських лікарів, а також усіх лікарів Глухова, щоб скласти список 
потрібних медикаментів, але менш дорогих, які будуть купувати для 
Глухівського земства. 30 вересня 1900 р. В. П. Кочубей, як голова 
земського зібрання, згодився з їхньою пропозицією, бо це зберігало 
кошти платників земських податків, а якщо ж було корисно земству, 
то вирішено зобов’язати управу терміново почати закупівлю 
медикаментів за кордоном2. 

П. Я. Дорошенко турбувався про здоров’я мешканців міста. У 
1903 р. він брав участь у обговоренні питання про заснування 
санаторію для службовців Глухова. Але він висловив думку, що 
заснування санаторію у дачній місцевості не доцільне, оскільки 
вчителі не мали потреби в ньому, працюючи 7,5 місяців на рік, а 
решту часу ,,дышат чистым водухом в своих селениях”. У гіршому 
стані знаходились працівники канцелярій, оскільки вони влітку 

                                           
1 Там само. – С. 271. 
2 Свод постановлений земских собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных 
сессий, происходящих в 1900 году / [Составлен Д. Н. Неточаевым]. – Чернигов: Типография 
Губернского земства, 1902. – 558 с. – С. 266. 
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найбільш зайняті. Він запропонував, якщо й засновувати санаторій, 
то десь у Новгород–Сіверському повіті1. 

На засіданні земського зібрання 28 вересня 1900 р. П. Я. Доро-
шенко запропонував на майбутнє зробити проект загальної 
каналізації всього помістя, де знаходились медичні заклади, тому що 
очищення вигрібної ями вимагає значних витрат2. 

На тому ж таки зібранні розглядалось питання про збільшення 
заробітної плати земським фельдшерам. Це питання було передано 
на розгляд медичної комісії, членом якої був П. Я. Дорошенко. 
Фельдшери, які закінчили фельдшерську школу, отримували 300 
крб. на рік, зарплата могла бути і більшою, згідно правил, 
затверджених Глухівським земством. Глухівське земство відчувало 
нестачу фельдшерів, оскільки була дуже низька зарплата. Тому 
П. Я. Дорошенко зробив пропозицію зв’язатися з закладами, які 
змогли б вказати, звідки можна було запросити потрібних земству 
фельдшерів – професіоналів і за яку винагороду, а також 
запропонував збільшити їм заробітну платню до 400 крб. на рік і 
сплачувати ще гроші за квартиру. 

Допомагав П. Я. Дорошенко і фельдшерам, які працювали в його 
лікарні. Наприклад, фельдшеру П. Мурашку була надана допомога 
60 крб., а фельдшеру Капилову 25 крб. у зв’язку зі збиткам, 
завданими пожежею3. 

Він вболівав за професійні медичні кадри в Глухівському 
земстві. Так, за його пропозицією була виділена стипендія 
М. Г. Сердюковій і О. Д. Карпенко у розмірі 50 крб. кожній для 
вступу до медичного інституту,  але за умови, що вони після 
закінчення відпрацюють цю стипендію у Глухівських земських 
медичних установах. Також П. Я. Дорошенко запропонував 
клопотатися перед земською управою про учня фельдшерської 
школи Шапошникова, щоб зарахувати його позаштатним 
стипендіатом, а також направити декілька сільських жінок для 

                                           
1 Свод постановлений земских собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычайных 
сессий, происходящих в 1903 году / [Составлен В. А. Дрелингом]. – Чернигов: Типография 
Губернского земства, 1906. – 613 с. – С. 540. 
2 Там само. – С. 252. 
3 Свод постановлений уездных земских собраний Черниговской губернии очередной и 
чрезвычайной сессии, происходящей в 1901 году / [ Составлен Д. Н. Неточаевым]. – 
Чернигов: Типография Губернского земства, 1903. –  590 с. – С. 289. 
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навчання повивальній справі, оскільки такі спеціалісти були вкрай 
необхідні населенню повіту1. 

П. Я. Дорошенко брав активну участь у профілактичній роботі, 
тому йому, як земському лікарю, було доручено скласти коротку і 
доступну пам’ятку про пастерівське лікування сказу. 30 вересня 
1900 р. земське зібрання ухвалило повідомити через парафіяльних 
священиків про важливість пастерівських щеплень і терміново їх 
робити, щоб попередити епідемію2. 

19 серпня 1903 р. у Чернігові відбулася губернська нарада 
лікарів повітових земств. У складі делегатів на ній був присутній і 
П. Я. Дорошенко3. На нараді розглядалось дуже важливе питання – 
створення медичної організації всієї губернії. Голова губернської 
земської управи О.О.Свєчин був упевнений в успішному вирішенні 
питання, оскільки лікарі – делегати добре знали місцеві умови та 
проблеми при наданні медичної допомоги і можливість поліпшення 
медичної організації межповітових дільниць Чернігівської губернії. 
Він запропонував ознайомитись з відповідями повітових управ на 
запит губернської управи про сучасний стан і можливі варіанти 
розміщення міжповітових лікарських дільниць у Чернігівській 
губернії. Так, наприклад, 25 січня 1903 р. медична комісія 
Глухівського земства, у складі якої був П. Я. Дорошенко, дійшла 
висновку, що Глухівському земству вкрай необхідно мати лікарську 
дільницю в м. Ямпіль, для обслуговування прилеглих районів 
Глухівського і Новгород-Сіверського повітів. Взагалі розвиток 
земської медичної справи в губернії отримав би значний поштовх 
вперед, якби губернське земство створило особливий фонд для 
надання субсидій повітовим земствам до створення дільничних 
лікарень і приймальних покоїв4. 

Голова зібрання запропонував для обговорення складену 
губернською земською управою наступну програму: 

„1. Чи мають губернські медичні дільниці значення у справі 
боротьби з сифілісом; 

                                           
1 Свод постановлений земских собраний Черниговской губернии очередных и чрезвычай-ных 
сессий, происходящих в 1900 году... – С. 295. 
2 Там само. – С. 271. 
3 Отчет совещания Черниговской губернской земской управы. – Чернигов, 1903. – С. 224. 
4 Там само. 
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2. Якщо вони не мають такого значення, то, можливо, надають  
медичну допомогу там, де немає лікарень; 

3. Чи задовольняє існуючий на території губернії розподіл 
медичних дільниць; 

4. Хто повинен завідувати міжповітовими дільницями – 
губернське чи повітове земство;  

5. Якщо збережеться завідування дільницями за губернським 
земством, то  чи повинно  воно за свої кошти будувати амбулаторії 
та приміщення для медичного персоналу; 

6. Які повинні бути форми контролю за діяльністью дільничних 
лікарів повітовим земством; 

7. Про краще забезпечення ліками, інструментарієм, 
протисифілітичними препаратами  дільниць; 

8. Взаємовідносини  губернського лікаря до  повітового земського: 
- на час його відсутності; 
- винагорода  у випадку відсутності губернського лікаря повітовим; 
- про встановлення  однакової зарплатні губернським і 

повітовим земським лікарям; 
- про відрядження. 
9. Якщо буде визначено передати справу до рук повітових 

земств, то виникають наступні  питання: 
- яка буде допомога губернського земства повітовому, одноразова 

чи постійна; 
- про хворих інших губерній, яки будуть користуватися дільницями. 
10. Питання участі губернських земств у боротьбі з епідеміями”1. 
Після обговорення нарада ухвалила залишити цю програму, але 

обговорювати її по пунктам. П. Я. Дорошенко по першому пункту 
сказав, що не потрібно створення спеціальних протисифілітичних 
загонів, оскільки ця хвороба «культурна», то і боротися з нею 
потрібно «культурно » – надавати медичну допомогу хворим. Він 
підкреслив, що медична допомога потрібна в цілому, а одночасно - і 
з сифілісом. На той час в губернії, там де була найбільша кількість 
хворих, було вже відкрито 13 медичних пунктів посиленої боротьби 
з сифілісом. П. Я. Дорошенко висловився, що «летюча» боротьба з 
сифілісом – неможлива. Він запропонував посилити профілактичну 
та просвітню роботу серед населення, а також покращити загальну 

                                           
1 Там само. – С. 229. 
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медичну організацію повітів. Також він підтримував думку всіх 
лікарів щодо відкриття нових медичних дільниць там, де їх не було1. 

За сумлінну службу Глухівське земське зібрання неодноразово 
оголошувало П. Я. Дорошенку особливу подяку. Його заслуги 
визнавали й урядові кола. У 1895 р. він був нагороджений орденом 
св. Станіслава III ступеня, а 1903 р. — орденом св. Анни III ступеня. 
Відвідавши Глухів 1906 р., чернігівський губернатор М. М. Родіонов 
високо оцінив діяльність земського лікаря П. Я. Дорошенка2. 

Таким чином, земський лікар П. Я. Дорошенко відіграв помітну 
роль у покращенні медичного обслуговування мешканців м. Глухова 
та Глухівського повіту. 

 
 
 

Ігор Кочергін (Дніпропетровськ) 
 

Товариське оточення Дмитра та Наталії Дорошенків: 
катеринославський дворянський рід Жебуньових 

 
Славетний козацький рід Дорошенків за більше ніж три століття 

дав Україні багато видатних діячів. Серед них помітне місце займає 
історик, публіцист, громадський та політичний діяч, дипломат і 
бібліограф Дмитро Іванович Дорошенко (1882–1951). Протягом 
півстоліття він перебував в епіцентрі суспільно-політичних процесів, 
що мали прямий стосунок до українського національного 
відродження, розбудови української державності та розвитку 
української історичної науки. Діяч такого масштабу мав величезне 
коло знайомств, до якого серед іншого належав представник 
маловідомої дворянської родини з Катеринославської губернії 
Жебуньов Леонід Миколайович.  

Жебуньови походили із сербського роду Жабуничів, які 
наприкінці XVIII ст. отримали маєтності на території Бахмутського, 
Олександрівського та Павлоградського повітів Катеринославської 
губернії3. 

                                           
1 Там само. – С. 231. 
2 Державний архів Чернігівської області, ф. 127, оп. 12, спр. 295, 10 арк. – Арк 5. 
3 Світленко С. І. Суспільний рух на Катеринославщині у 50–80-х роках ХІХ століття: 
моногр. / С. І. Світленко. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – 268 с. – С. 154. 
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До середини ХІХ ст. Жебуньови вели традиційний для 
поміщиків спосіб життя. З початком реформ Олександра ІІ світогляд 
чотирьох молодих братів Миколи, Володимира, Серія та Валеріана 
Олександровичів Жебуньових міняється під впливом ідей 
народництва. Вони спочатку захопилися ідеалами етичного й 
соціального народництва, яке згодом набуло соціал-революційних 
форм. Певний час під впливом своїх кузенів перебував і 
Л.М. Жебуньов. 

Леонід Миколайович Жебуньов (1851–1919) народився в родини 
заможного поміщика Микола Івановича та його дружини Марії 
Дмитрівни на Катеринославщині. Початкову освіту здобув вдома. 
Наприкінці 1860-х рр. вступив до Петровської землеробської та 
лісної академії в Москві1. Щоправда, її він не закінчив, бо у 1872 р. 
виїхав до Цюріха, де долучився до групи «жебуністів», до якої 
входили двоюрідні брати Микола та Сергій Жебуньови.  

У 1873 р. повернувся до Росії й вступив до Технологічного 
інституту в Петербурзі. Однак і тут не закінчив курсу наук, оскільки 
захопився народницькою пропагандисткою діяльністю.  

У 1874 р. оселився в маєтку матері в с. Мар’їнське2 
Бахмутського повіту Катеринославської губернії, але у вересні після 
арешту його братів в маєтку було проведено обшук, внаслідок чого 
він був арештований і відправлений до Катеринославської в’язниці.  

Після звільнення у другій половині 1870-х рр. працював 
земським статистиком в Ніжинському повіті Чернігівської губернії. 
Тут Л.М. Жебуньов познайомився з українським педагогом, 
літератором та громадським діячем Софією Русовою, яка називала 
його найщирішим приятелем3. Поїздки етнографічного та 
статистичного характеру Ніжинським повітом надали Леоніду 
Миколайовичу можливість ближче ознайомитися з українським 
народом і «українським питанням». Спілкування з  подружжям 
Русових, які були тісно пов’язані з Київською Старою громадою, 
сприяло зростанню симпатій Л.М. Жебуньова до української 
національної ідеї. 

                                           
1 Нині Російський аграрний університет ім. К.А. Тімірязєва. Тут у 1870-х вчився 
В.Г. Короленко 
2 Нині місто районного підпорядкування Мар’їнське Донецької області.  
3 Старовойтенко І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії / І. М. Старовойтенко // 
Рукописна та книжкова спадщина. – 2007. – Вип. 11. – С. 186. 
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У грудні 1881 р. Л.М. Жебуньов знову арештований через 
компрометуючи папери. На допиті він сказав, що папери, знайдені на 
квартирі С. Русової належали йому, тим самим відвів він неї підозру. 
Після арешту утримувався в Одеській в’язниці1. Суд засудив його до 
заслання у Сибіру. З 1883 р. мешкав у Мінусінську Єнисейської 
губернії, де підірвав здоров’я. Повернувся із заслання у 1887 р. Йому 
дозволено було жити у рідному маєтку на Катеринославщині. Однак 
внаслідок пожежі маєток згорів, тому Л.М. Жебуньов разом з 
матір’ю виїздить до Катеринослава, а згодом на дачу до Сочі2. 

Наприкінці ХІХ ст. Л.М. Жебуньов мешкав у Харкові. Працював 
в комітеті грамотності, де познайомився з Олександрою та Петром 
Єфименко3. 

Радикальні зміни у житті Л.М. Жебуньова відбулися на початку 
ХХ ст. У 1903 р. він взяв участь в урочистих подіях, пов’язаних з 
відкриттям пам’ятника І. Котляревського у Полтаві. Після 1903 р. він 
активно займається вивченням української мови і захопився 
українською справою. Вступає до Полтавської громади, а потім стає 
засновником осередку Української демократично-радикальної 
партії4. У 1905 р. був причетний до видання газети «Полтавщина»5. 

Через два роки (1905) Л.М. Жебуньов переїхав до Києва, де був 
обраний до ради Всеукраїнської безпартійної організації українських 
громадівців. За спогадами Є.Х. Чикаленка він також вступив до 
Київської громади6. Свої настрої в цей період він виклав у листі до 
Є.Х. Чикаленка: «Як це я міг до останніх років жити, працюючи 

                                           
1 Миронець Н. І. Український патріот, росіянин Леонід Жебуньов / Н. І. Миронець // Спеціальні 
історичні дисципліни: Питання теорії та методики. Число 6(7). Збірка наукових праць та 
спогадів пам’яті відомого вченого-історика, доктора історичних наук, професора Володимира 
Олександровича Замлинського. У 2-х частинах. Ч. 1 / НАН України. Ін-т історії України. Відділ 
спеціальних іст. дисциплін; Редкол.: М.Ф. Дмитрієнко (відп. ред.) та ін. – К., 2001. – С. 284. 
2 Жебуньов Л. М. Несподівана пригода (уривок з споминів минулого) / Л. М. Жебуньов // 
Літературно-науковий вісник. – 1908. – Т. 44. – Кн. 11. – С.285. 
3 Миронець Н. І. Український патріот, росіянин Леонід Жебуньов... – С. 284; 
Старовойтенко І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії / І. М. Старовойтенко // 
Рукописна та книжкова спадщина. – 2007. – Вип. 11. – С. 185. 
4 Світленко С. І. Суспільний рух на Катеринославщині… - С. 170; Старовойтенко І. М. 
Леонід Жебуньов: джерела до біографії... – С. 185. 
5 Старовойтенко І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії... – С. 190. 
6 Чикаленко Є. Х. Спогади (1861–1907). – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук у 
США, 1955. – 504 с. – С. 302. 
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¾ віку, не працюючи для відродження своєї батьківщини, не 
страждаючи за її погибель з національного боку»1. 

Саме в цей час для продовження навчання (1906) до Києва 
приїздить Д.І. Дорошенко. Він розпочинає активну громадську 
роботу серед студентства, розробив проект відкриття в Київському 
університеті чотирьох кафедр українознавства. Молодий і активний 
студент Д.І. Дорошенко та зрілий і малознаний діяч Л.М. Жебуньов 
навряд чи могли перетнутися, про це свідчить і те, що Дмитро 
Іванович не згадує останнього у спогадах. Однак у спогадах вміщено 
фотографію учасників відкриття пам’ятника І.П. Котляревському, на 
якій Л.М. Жебуньов стоїть біля Х. Алчевської2. 

Їх знайомство могло відбутися під час роботи у редакційній 
колегії газети «Рада», яку видавав Є.Х. Чикаленко. У 1906 р. 
Д.І. Дорошенко погодився працювати у редакції газети «Рада» і став 
її активним автором3. В свою чергу, Л.М. Жебуньов протягом 1906–
1914 рр. своїми коштами підтримував цю щоденну українську газету, 
а також публікувався в ній4. 

Після завершення навчання в Київському університеті, 
Д.І. Дорошенко був запрошений працювати до Комерційного училища в 
Катеринославі. На певний час шляхи Дмитра Дорошенка та Леоніда 
Жебуньова розійшлися. Хоча вони підтримували листування. У 1913 р., 
коли подружжя Дорошенків вирішило повернутися з Катеринослава до 
Києва воно зіткнулося з деякими неприємними конфліктами з 
Київською громадою. Оскільки Л.М. Жебуньов був її давнім членом 
Дмитро Іванович у листі до нього писав «Мною дуже незадоволені 
земляки і в Києві, і в Петербурзі. Я і сам бачу, що поробив помилки, але 
зовсім не з тих мотивів («родинних», або особистих, як писав Євген 
Харлампієвич), а з бажання добра українській справі, значить, 
помилявся з доброї волі, а не злої»5. 

У 1914 р. Д.І. Дорошенко переїжджає до Києва де влаштувався 
вчителем історії у Комерційній школі Товариства розповсюдження 

                                           
1 Старовойтенко І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії... – С. 183. 
2 Дорошенко Д. І. Мої спомини про давнє-минуле (1901–1914 роки). – Манітоба: Тризуб, 
1949. – 167 с. – С. 42. 
3 Там само. – С. 86. 
4 Миронець Н. І. Український патріот, росіянин Леонід Жебуньов... – С. 285. 
5 Дмитро Дорошенко // Ізборник [Електронний ресурс]. – Режим доступу 
http://litopys.org.ua/cultur/cult30.htm (дата звернення 02.08.2015 р.) 
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комерційної освіти1. Про його спілкування з Л.М. Жебуньовим в цей 
нічого не відомо. Цілком можливо, що вони й не бачилися, оскільки 
Дмитро Іванович протягом 1915–1917 рр. багато часу проводив на 
Галичині. Однак спорадичні контакти все ж були, про що свідчать 
листи дружини Д.І. Дорошенка Наталії Михайлівни, з якою Леонід 
Миколайович мав давні приятельські взаємини. У листах до неї він 
повідомляв про свої переїзди до Києва і ставлення до нього киян, яке 
завжди його насторожувало2. 

З 1917 р. Д.І.Дорошенко і Л.М. Жебуньов більше не бачилися. 
Перший переважно працював у Києві, другий переїхав на 
Полтавщину. Примітно, що обидва критично ставилися до діяльності 
Української Центральної Ради (УЦР). Д.І. Дорошенкові не 
подобалася орієнтація голови УЦР М.С. Грушевського на есерівську 
молодь та його відхід від старих українських діячів, а також 
безкінечні наради та галасливі засідання3. 

Л.М. Жебуньов радо сприйняв українську революцію і підтримав 
виникнення УЦР і вважав, що в її появі є і його заслуга. В одному з 
листів до Є.Х. Чикаленка він писав: «ми всі націоналісти, так що 
можемо спокійно вмерти – наша праця не пропала дурно, а от щодо 
політичного та економічного стану – діло кепське»4. Він тішився з того, 
що в Україні є значна частина патріотів, які готові були підтримати 
творення незалежної держави. Водночас, Л.М. Жебуньов бачив, що не 
було політичної сили, яка б могла своїми діями не лише згуртувати, але 
й повести за собою українців до боротьби за неї. Дії УЦР він оцінював 
дуже критично і називав її бутафорією. 

Леонід Жебуньов не належав до ближнього кола знайомств родини 
Дмитра Дорошенка. Можливо на це впливала суттєва вікова різниця, 
характер їх занять та географічна віддаленість. Водночас обидва вони в 
різний час мали стосунок до Катеринославщини, разом працювали в 
газеті «Рада», входили до Київської громади і загалом сприяли 
розвиткові національно-демократичного руху в Україні.  

 
 
 

                                           
1 Там само. 
2 Старовойтенко І. М. Леонід Жебуньов: джерела до біографії... – С. 191. 
3 Дмитро Дорошенко // Ізборник… 
4 Миронець Н. І. Український патріот, росіянин Леонід Жебуньов... – С. 290. 
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ДОДАТОК 
Поколінний розпис роду Жебуньових 

І 
1. Семен Семенович Жабуніч? 
 Капітан, згодом колезький асесор внесений до Родовідної книги 
дворянства Катеринославської губернії рішенням Катеринославської 
комісії з розбору справ дворянства 15.11.1788 р., яке підтверджене 
рішеннями Катеринославського дворянського зібрання 5.06.1824 р. і 
9.12.1829 р.1 
 У 1791 р. придбав у власність старовинне запорозьке займище, яке 
назвав на честь дружини Мар’їнське (Бахмутський повіт 
Катеринославської губернії)2. 
 У 1792 р. справник в Нижньому земському суді Славянського повіту 
Катеринославського намісництва, капітан3. 
 У 1793 р. радник правителя Катеринославського намісництва, капітан4. 
 У 1796 р. радник правителя Катеринославського намісництва, колезький 
радник5. 
 Дружина: Марія 
 Діти: Іван  

ІІ 
2. Іван Семенович (? – ?) ……………………….…………….……………. 1 
 Поручник. 15.11.1788 р. Катеринославська комісія з розборів справ дворянства 
внесла до Родовідної книги дворянства Катеринославської губернії6. 
 Діти: Микола, Олександр, Семен 

ІІІ 
3. Микола Іванович (? – ?) ……………………………………..…………… 2 
 Ротмістр, власник маєтку біля с. Мар’їнське Бахмутського повіту 
Катеринославської губернії підписав уставну грамоту з селянами7. 
 Дружина: Марія Дмитрівна 

                                           
1 Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д. І. Яворницького. Відділ рукописів – Арх. 
536. Друга частина Родовідної книги дворянства Катеринославської губернії с 1886 р. – арк. 93. 
2 Темир С. К. Очерки об истории села Старомлиновка. – Мариуполь: Федерация греческих 
обществ Украины, 2007. – 120 с. – С. 27. 
3 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1792. – СПб.: 
Императорская Академия наук, 1792. – С. 326. 
4 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1793. – СПб.: 
Императорская Академия наук, 1793. – С. 336. 
5 Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве на лето 1796. – СПб.: 
Императорская Академия наук, 1796. – С. 375. 
6 Дніпропетровський національний історичний музей ім. Д.І. Яворницького. Відділ руко-писів – Арх. 
536. Друга частина Родовідної книги дворянства Катеринославської губернії с 1886 р. – арк. 93. 
7 Крестьянское дело в Екатеринославской губернии (далі КД в ЕГ) // Прибавление к 
Екатеринославским губернским ведомостям (далі ЕГВ). – 1862. – № 11. – С. 5. 
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 Діти: Володимир, Леонід, Клеопатра 
4. Олександр Іванович (? – ?) ………………………………………..……… 2 
 Штаб-ротмістр. З 1.02.1863 р. дозволено підписання викупної угоди з 
селянами с. Славгородка Павлоградського повіту Катеринославської 
губернії1. 
 Штаб-ротмістр, повітовий земський гласний від землевласників 
Олександрівського повіту Катеринославської губернії2. 
 Попечитель школи в с. Великомихайлівка Олександівського повіту 
Катеринославської губернії, пожертвував гроші для ремонту підлоги, 
надав мапи і годинник. За його ініціативи у школі виник хор3. 
 У 1869 р. мав чин штаб-ротмістра, обраний почесним мировим суддею 
Олександрівського повіту Катеринославської губернії4. 
 Дружина: Марія Миколаївна. У 1853 р. володіла маєтком площею 

1 591 дес. в Олександрівському повіті, 91 кріпак, 30 років5. У 1859 р. 
володіла маєтком площею 2 592 дес. в Олександрівському повіті6. 
Володіла с. Євграфівка7. Дружина штаб-ротмістра, власниця маєтку біля 
с. Євграфівка Олександрівського повіту8. 
 Діти: Микола, Володимир, Сергій, Валеріан, Леонід 

5. Семен Іванович (? – ?) …………………………….……………..………. 2 
 У 1853 р. і 1859 р. в Олександрівському повіті Катеринославської 
губернії володів маєтком площею 600 десятин землі. В повіті не живе, 
колезький реєстратор9. 
 У 1863 р. мав чин колезького реєстратора, отримав довіреність від брата 
Олександра на утримання викупної позики по угоді з селянами 
с. Славгородка Павлоградського повіту Катеринославської губернії10. 

                                           
1 КД в ЕГ. – 1863. – №7. – С. 6. 
2 Список гласных уездных земских собраний // ЕГВ. – 1866. – 5 февраля. – № 6. – С. 54. 
3 Отчет члена Александровского уездного училищного совета барона Н.А. Корфа. 1868 
года. – Екатеринослав, 1868. – ХІХ с.; 335 с. – С. ХІІІ, С. 164. 
4 Протоколы чрезвычайного Александровского уездного земского собрания для выбора 
мировых судей 4-8 февраля 1869 г. с приложениями. – Катеринослав: Типография Я.М. 
Чауского, 1869. – 85 с. – С. 85. 
5 Інститут Рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі ІР НБУ ім. 
В. Вернадського). Ф. ІІ. Збірка Я. Новицького. – Спр. 24821. – Арк. 5450 зв.–5451. 
6 ІР НБУ ім. В. Вернадського. Ф. ІІ. Збірка Я. Новицького. – Спр. 24843. – Арк. 4945 зв.–4946. 
7 Извлечение из описаний помещичьих имений в 100 душ и свыше. Екатеринославская губерния // 
Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости. – СПб.: В типографии В.Безобразова, 1860. – Т. VI. – С. 6. 
8 КД в ЕГ. – 1863. – № 14. – С. 17; КД в ЕГ. – 1863. – № 24. – С. 29. 
9 ІР НБУ ім. В. Вернадського. Ф. ІІ. Збірка Я. Новицького. – Спр. 24821. – Арк. 5450 зв.–
5451; Спр. 24843. – Арк. 4953 зв.–4954. 
10 КД в ЕГ. – 1863. – №7. – С. 6. 
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 Дружина: Надія Григорівна. Дружина колезького реєстратора, володіла 
маєтком біля с. Покровське Олександрівського повіту 
Катеринославської губернії1. 
 Діти: Леонід, Борис, Валеріан 

IV 
6. Володимир Миколайович (? – ?) ………………………………….…….. 3 
 У 1886 р. 300 дес. землі біля с. Мар’їнське в Бахмутському повіті 
Катеринославської губернії в оренді2. 
 У 1887 р., дворянин, землевласник Бахмутського повіту3. 
 У 1902 р. мав чин губернського секретаря4. 

7. Леонід Миколайович (1851–1919) ……………………………………..     3 
 У 1886 р. володів маєтком біля. с. Мар’їнське Бахмутського повіту 
Катеринославської губернії площею 437,4 дес.5. 
 Публіцист, громадський діяч. Співробітник газет «Рада», «Рідний край», 

«Украинская жизнь», щомісячного журналу «Літературно-науковий 
вісник». Член товариства «Просвіта»6. 

8. Клеопатра Миколаївна (? – ?) ………………………………………..……. 3 
9. Микола Олександрович (до 1847 – ?) …………………………………...   4 
 У 1871 р. володів маєтком біля с. Славгородка Павлоградського повіту 
Катеринославської губернії площею 475 десятин, суміжні землі 
належали Валеріану Олександровичу7. 

 У 1887 р. гласний Павлоградського повітового земського зібрання8. 
 У 1891 р. заклав у Дворянському земельному банку дві ділянки біля 

с. Славгород та хут. Надії Павлоградського повіту Катеринославської 
губернії1. 

                                           
1 КД в ЕГ. – 1863. – № 15. – С. 14. 
2 Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Бахмутский уезд. – 
Екатеринослав: Печатано в типографии Я.М.Чаусского, 1886. – Т. II. – С. 100. 
3 Список землевладельцев, которые на основании 18 и 23 ст. Полож. о земс. Учреждениях, имеют 
право голоса для избрания уполномоченных в избирательном съезде для выбора гласных на 
трехлетие с 1887 г. по Бахмутскому уезде // ЕГВ. Часть официальная. – 1887. – 1 апреля. – № 26. – 
С. 1. 
4 Список лиц, имеющих право участвовать в избирательных собраниях и съездах 
Павлоградского уезда для избрания земских гласных на трехлетие 1903–1905 годах // ЕГВ. 
Часть официальная. – 1902. – 21 декабря. – № 102. – С. 3. 
5 Сборник статистических сведений по Екатеринославской губернии. Бахмутский уезд.... – 
Т. II. – С. 100. 
6 Особові архівні фонди Інституту рукопису. Путівник / О.С. Онищенко (відп. ред). – К.: 
НАНУ, 2002. – 758 с. – C. 176. 
7 Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського 
та Кіровоградського архівів) / Авт.-упор. А.В. Пивовар, О.І. Пєший, К.В. Шляховий. – К., 
2010. – 620 с. – C. 254. 
8 Список гласным Павлоградского уездного земского собрания, избранным на 8 трехлетие // 
ЕГВ. Часть официальная. – 1887. – 6 июня. – № 44. – С. 1. 
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 Дружина: Зінаїда Іванівна 
10. Володимир Олександрович (1848 – 9.06.1915) ……………………….... 4 
 Дружина: Марія Олександрівна Блінова. Володіла маєтком у 
Корочанському повіті Курської губернії 

11. Сергій Олександрович (1849 – 10.06.1924) ……………………….….….. 4 
12. Валеріан Олександрович (? – ?) …………………………….…………….. 4 
 У 1886 р. володів маєтком біля с. Славгородка у Павлоградському повіті 
Катеринославської губернії2. 

13. Леонід Олександрович (? – ?) …………………………………………….. 4 
 У 1886 р. володів маєтком біля с. Славгородка у Павлоградському повіті 
Катеринославської губернії3. 

14. Леонід Семенович (? – ?) ………………………….……………….…….. 5 
 Дружина: Надія 
 Діти: Володимир, Олександр, Віктор, Софія 

15. Борис Семенович (? – ?) ………………………………………..…………. 5 
16. Валеріан Семенович 

V 
17. Володимир Леонідович (? – ?) ………………………………..…….….. 14 
18. Олександр Леонідович (? – ?) …………………………………….…….. 14 
19. Віктор Леонідович (? – ?) ………………………………………….…… 14 
20. Софія Леонідівна (? – ?) ……………………………….…………….…. 14 

 

                                                                                                                                          
1 Державний архів Дніпропетровської області. – Ф. Р–1684. – Оп. 2. – Спр. 719. 
Катеринославський дворянський земельний банк. – С. 453. 
2 Земельні банки Новоросійського краю… - С. 265-266. 
3 Там само. 
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Інна Тарасенко (Київ) 
 

З листування Дмитра Дорошенка  
з митрополитом Іларіоном (Огієнком) 

 
Давно було підмічено, що одні козацькі роди (на щастя їх меншість) 

породжують як не зрадників України, так малоросів («Галагани, і Киселі, і 
Кочубеї-Нагаї // Було добра того чимало…») як презирливо писав Великий 
Кобзар). А були й такі, що породжували видатних воїнів та борців за 
державну незалежність України. До таких належить і рід Дорошенків, який 
дав Україні двох гетьманів (Михайла та його внука Петра), полковників 
Війська Запорізького (Дорофій, син Михайла та батько Петра), ряд 
культурних діячів ХІХ-ХХ ст. (Василь Дорошенко, Володимир 
Дорошенко та ін.), визначного політичного діяча часів українських 
національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. (Дмитро Дорошенко). 

Дмитро Дорошенко (1882-1951) починав свій шлях як український 
суспільно-політичний діяч, публіцист, учасник студентського руху, 
просвітянин, член РУП (Революційна Українська Партія) і ТУП 
(Товариство Українських Поступовців), потім УПСФ (Українська Партія 
Соціал-Федералістів). З 3 квітня 1917 р. входив до складу Центральної 
Ради, обіймав ряд важливих посад, а за часів гетьманату Павла 
Скоропадського очолив Міністерство закордонних справ Української 
Держави. Після падіння Скоропадського працював в Українському 
університеті (Кам’янець - Подільський), з 1920 р. – на еміграції, де разом 
з В. Липинським брав участь у створенні Українського Союзу 
Хліборобів-Державників; з 1921 р. і до самої смерті був професором 
Українського Вільного Університету (УВУ), членом деяких інших 
наукових установ, зокрема очолював УВАН – Українську Вільну 
Академію наук (1945-1951), активно займався історичними 
дослідженнями, є автором бл. 1 000 наукових робіт, серед яких чільне 
місце належить зокрема фундаментальній монографії «Гетьман Петро 
Дорошенко» (Нью-Йорк, 1985, 712 с.). Написана ще в 1939 р., вона була 
втрачена у 1945 р. здавалося б назавжди, але на щастя її вдалося виявити 
восени 1970 р. в одній з країн Західної Європи завдяки зусиллям ректора 
УВУ проф. Володимира Янева. 

Що стосується епістолярної спадщини Д. Дорошенка, то вона 
досліджена незначною мірою. Важливе місце в ній займає листування з 
митрополитом Іларіоном (в миру – проф. Іваном Огієнком). Вісім його 
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листів до митрополита і два листи-відповіді були виявлені отцем-
професором Юрієм Мициком в архіві УПЦ в Канаді (Вінніпег) у фонді 
митрополита Іларіона і видані в томі кореспонденції митрополита 
Іларіона1. У 2014 р. мені вдалося з завдяки гранту КІУС (стипендія Івана 
Коляски) побувати на науковому стажуванні в Канаді і попрацювати в 
цьому ж архіві, до якого до речі обмежений доступ. Тут зокрема вдалося 
встановити, що довоєнна частина архіву митрополита Іларіона 
збереглася повніше, ніж вважалося? що між Дорошенком та Огієнком 
був міцніший зв'язок, ніж досі вважалося (це логічно враховуючи, що 
вони працювали в один час в Кам’янець-Подільському університеті). 
Тут вдалося виявити три незнаних листи Д. Дорошенка, адресовані I. 
Огієнку (тоді ще світській особі) на початку 20-х рр. ХХ ст. У першому з 
них говориться про незнаний лист Огієнка до Дорошенка від 29.05.1921 
р., йдеться про контакти Дорошенка з українським емігрантами - 
катеринославцями (Вировий, Рудичів), яких Дорошенко без сумніву знав 
з часів свого перебування в Катеринославі (1909-1914), з Кашинським, 
директором українського видавництва «Вернигора». До речі, 2-е 
видання «Української граматики» (підручник для школи) Огієнко видав 
у Києві 1921 р. і перевидавав у «Вернигорі»; про це видання йдеться у 
листі Дорошенка, як і про його складні відносини з книговидавцями. 
Про ці контакти з видавництвом йдеться і у другому листі. Тут і в 
поштовій листівці (№ 3) говориться також і про взаємообмін книгами. 
Огієнко тоді співпрацював з уніатським видавництвом у Жовкві. 

На жаль, основна інформація наведених нижче листів Дорошенка 
вичерпується цими даними. Якби довоєнний архів митрополита Іларіона 
зберігся краще, то мабуть і листів Дорошенка до нього було б набагато 
більше. Однак і ця невелика публікація дозволяє пролити трохи світла на 
перші емігрантські роки обох видатних діячів історії України. 

 
* * * 
№ 1 
1921, червня 14. - Баден (коло Відня). 
«Baden bei Wien 
14.VI. 1921 
Високоповажаний Іване Івановичу! 

                                           
1 Листування митрополита Іларіона (Огієнка). - К., 2006. - С. 126-136. 
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Ваш лист від 29.V. одержав я в Райхенау через д[обродія] 
Вирового від д. Рудичева 12.VІ. –го Сталось так, що 11-го цілком 
випадково д. Кашинський приїздив до Райхенау і я з ним бачився. 
Якби Ваш лист було б мені передано хоч днем раніше, то вже 11-го я 
міг би перебалакати з д. К-им, але на жаль, вийшло не так. Вчора я 
приїздив спеціально до Відня, але д. К-го не застав. Не маючи змоги 
побувати в його вдруге (мені сказали, що його можна застати вдома 
тільки зранку), бо Райхенау від Відня лежить на 82 кілометрах по 
зал[зіничній]дорозі і їхати треба коло 3-х год., не кажучи, що в 
Райхенау до мене ще 7 кіл. од станції, і знаючи від д. К-го, що він от-
от сими днями має їхати до Польщи (от не пригадаю, чи він збирався 
також до Тарнова, чи тільки до Варшави, я сьогодні вислав до його 
рекомендованого листа з проханням негайно відповісти мені, - що я 
можу Вам відписати. 

Мушу Вам сказати, що коректи Вашої граматики я не тільки не 
веду, але від уперве довідався, що «Вернигора» Вашу граматику 
видає. Взагалі з «Вернигорою» я маю тільки те діло, що вона видає 
мені курс укр[аїнської] історії, видає так, що рукопис лежав у неї від 
вересня 1919 р. до січня 1921 р., в січні 1921 р. почали складати і 
досі склали тільки 3 аркуші. Добре, що хоч гроші мені заплатили 
(ще давніше, в 1919 р.) Мати діло з ними дуже важко, бо народ 
класично неакуратний і легковажний, а що на листи не 
відповідають, то це у них звичайна річ. 

Як тільки одержу від д. К-го відповідь, зараз же Вам відпишу до 
Тарнова знов цим шляхом, сиріч поштою. Взагалі завжди готовий 
виконувати Ваші прохання та доручення, і не тільки тому, що Ви 
маєте рахунок тих послуг мені, що Ви згадуєте в листі, але й з 
почуття моєї великої до Вас поваги і прихильности, котрі я завжди 
до Вас мав і маю! Боюся тільки, що в даному разі не знаю, чи вплине 
мій лист на д. К-го, щоб він виконав те, що має щодо Вас виконати: 
тут би треба, між нами кажучи, якогось доброго нагая, а в моїх руках 
зараз ніякого нагая немає і діло стоїть так, що скоріше він наді мною 
коверзувати може, ніж я над ним! Оттаке-то! 

За прислані мені Вами книжечки сердечно дякую: гарні і цікаві 
дуже, особливо про новий церковний рух в Сербії, Чехії та ін. 
країнах. Якщо дочекаюся своїх книжечок, що вже віддані до друку, 
то зараз вишлю Вам, щоб віддячитися. 
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Жінка й я сердечно вітаємо Високоповажану Домну Даниловну і 
Вас і жичимо всього найкращого, ще Біг дасть діждемось лучних 
часів! 

Щиро поважаючий Вас Д.Дорошенко 
Адреса моя […]». 
(Автограф. Листа обрізано) 
 
№ 2 
1921, листопада 21. - Відень. 
«Wien IX 
Berggasse17, IV, 38 
21.XI. 1921. 
Високоповажаний Іване Івановичу! 
Я тільки що повернувся з Праги і застав прислану від Вас 

книжечку про Пересопницьку Євангелію; дуже дякую за неї! Я 
радий, що можу віддячитись за неї чимсь своїм і посилаю Вам свій 
«Покажчик». Не здивуйте, що стільки помилок, що така зверхня 
неохайність: вся вага цієї книжечки в тому, що вона дуже великий 
раритет – весь наклад запропастився в Чернівцях, і я оце лиш 
недавно з трудом добув три примірника, заялозених, пошарпаних. 
Один Вам і засилаю! Може здасться на щось. 

Чи Ви якось поладнали з «Вернигорою»? Зі мною вона учинила 
чистий розбій: в січні 1921 почали друкувати мій підручник 
укр[аїнської] історії і от досі не тільки не докінчили, але навіть не 
можу добитись толку, скільки аркушів набрано. Я вже плюнув на це 
діло і вважаю книжку пропащою. Біда з нашими видавцями! 

Щиро Вас поважаючий Д. Дорошенко». 
(Автограф). 
 
№ 3 
1924 (?), січня 3.-Винники. 
«Сердечно дякую високоповажаного Івана Івановича за привіт і 

за брошуру! Я вислав Вам свою «Історіографію» - вибачте, що без 
напису, бо в мене не було примірника і я прохав вислати 
безпосередньо зі складу, щоб не затягати на довше висилки. 
Подбаю, щоб Вам було вислано наш «Науковий Збірник». Щиро 
поважаючий Вас Д. Дорошенко. 

3/І.» 
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(Поштова листівка. Адреса отримувача: «prof. I.Ohijenko Winniki 
kolo Lwowa Polska»). 

 
Коментарі: 
 
№ 1 
 
«Вирового». Вировий Євген (1889-1945), український громадсько-політичний діяч, 

організатор, як і Д. Дорошенко, та інші «Просвіти» в Катеринославі (Дніпропетровську). На 
еміграції перебував головним чином у Чехословаччині. 

 
«Рудичева». Рудичів Іван (1881-1958) – український громадський діяч. На еміграції 

проживав у Берліні, Відні, Празі, а з 1926 р. – в Парижі, де був директором бібліотеки ім. С. 
Петлюри. 

 
«Кашинський». Кашинський Павло (1890-р. см. невід.), український видавець і 

журналіст, директор видавництва «Вернигора» у Києві, Відні й Мюнхені, у 1925-1935 рр. – 
видавець і редактор „Osteuropäischer Pressedienst“ (Відень). 

 
«до Тарнова». У Тарнові (південно-східна Польща) Огієнко проживав у 1920-1922 рр. 

Потім він переїхав до Винників під Львовом, де жив у 1922-1924 рр. 
 
«Домну Даниловну». Огієнко Домна Данилівна (померла у 1937 р.) – дружина І. Огієнка. 
 
 
№ 3 
 
свою «Історіографію». Йдеться про книгу: Дорошенко Д. «Огляд української 

історіографії», Прага, 1923 

 
 
 

Дмитро Титаренко (Донецьк – Кривий Ріг) 
 
Особа Петра Дорошенка в рецепції преси Східної України періоду 

нацистської окупації 
 
Загальновідомо, що система пропаганди на території України 

періоду нацистської окупації складалась із низки взаємопов’язаних, 
але різних за методами подачі матеріалів елементів, ключовим з яких 
була преса. Саме періодичні видання з огляду на багатоманітність 
своїх жанрів доволі широко відображали особливості реалізації 
пропагандистської концепції на окупованій території, були одним із 
найважливіших факторів формування громадської думки, ціннісно-
світоглядних установок та стереотипів.  
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Вихід офіційних періодичних видань було ініційовано 
пропагандистськими структурами Вермахту, штабами військових 
частин та органами місцевого самоврядування. Чималий вплив на 
процес створення періодичних видань  на території України і, зокрема, 
східних її областей,  відіграли представники ОУН, місцевої 
української громадськості. Вони, використовуючи легальні 
можливості діяльності в окупаційних офіціозах, намагалися 
здійснювати українізаційний вплив на території регіону, 
популяризувати за допомогою преси ідею створення української 
держави1. 

З урахуванням того, що одним із методів підвищення національної 
самосвідомості була актуалізація інтересу до минулого, значну увагу 
на шпальтах окупаційної преси було приділено висвітленню проблем 
української історії. Ключовими в цьому плані були публікації, в яких 
знайшли відображення історія Київської Русі-України, часи 
козаччини, революційні події 1917–1920 рр., загалом історичні етапи 
формування української державності та державотворчі традиції. У 
публікаціях знаходили відображення історія української літератури, 
мистецтва, особливості культурних процесів у різні історичні періоди. 
Деякі матеріали було підготовлено на достатньо високому 
професійному рівні, що пов'язано із залученням до співпраці 
авторитетних істориків і літераторів, використанням історичних праць, 
що вийшли за межами Радянського Союзу. 

Одним із способів, який, на думку редакцій газет, мав сприяти 
зростанню національної самосвідомості, було формування уявлення 
про героїзм, драматичність і травматичність минулого українського 
народу. Виходячи з цього, період кінця ХVІ – початку XVIIІ століть у 
газетному дискурсі розглядався як час боротьби українців за свою 
державність у вкрай несприятливому зовнішньополітичному оточенні. 

Перспективність такої моделі репрезентації історії (це 
зумовлювалося можливостями її політичної інструменталізації) доволі 
чітко усвідомлювалася  і нацистським керівництвом. Так, відповідно 

                                           
1 Докладніше про це: Armstrong J. A. Ukrainian Nationalism. 2-nd edition / J. A. Armstrong. – New-
York, London : ColumbiaUniversity Press, 1963; Черняков Б. І. Окупаційна і легальна періодична 
преса в Україні 1941-1944 рр. : Джерела дослідження. Бібліографія / Б. І. Черняков ; Академія 
наук вищої школи України. – К., 2005; Курилишин К. Українська легальна преса періоду 
німецької окупації (1939–1944 рр.) : Історико-бібліографічне дослідження : у 2 т. / К. Курилишин 
; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. Відділ україніки. Відділення «НДЦ періодики»; [наук. 
ред.-консульт. М.М. Романюк; відп. ред. Л.В. Сніцарчук].– Львів, 2007; Титаренко Д. М. 
Культурні процеси в Україні у роки нацистської окупації (зона військової адміністрації) / Д. М. 
Титаренко. – Львів;  Донецьк, 2014. та ін. 
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до «Додаткових директив щодо здійснення пропаганди в Україні» від 
16 грудня 1942 р., підготовлених у Райхсміністерстві окупованих 
східних областей, на окупованій території було передбачено 
реалізацію наступних принципових положень: «Необхідно 
розпалювати ненависть по відношенню до Москви, а саме ненависть 
не тільки проти більшовизму, який є винуватцем нинішнього, 
жахливого стану країни, а й ненависть до всього великоросійського 
взагалі, з яким Україна за часів Хмельницького, а пізніше разом з 
Карлом ХII вела історичну боротьбу»1. 

Саме даний історичний і пропагандистський контекст зумовив 
можливість  появи на шпальтах східноукраїнської преси низки 
публікацій, присвячених як у цілому добі  козаччини, так і її 
провідним діячам. До числа матеріалів такого характеру можна 
віднести історичні нариси «Наказний гетьман – Павло Полуботок»2, 
«Ренесансовий гетьман»3, «Іван Мазепа»4, «Іван Виговський»5, «На 
порозі нової доби»6, «Гетьман Петро Сагайдачний»7, «Богдан 
Хмельницький»8 та ін. Авторами даних публікацій (у тих випадках, 
коли це можна встановити) виступали журналісти або представники 
місцевої інтелігенції. 

Певну роль на шпальтах окупаційної періодики було приділено і 
тим діячам української історії козацької доби, діяльність яких у силу 
тих чи інших причин у довоєнній радянській історіографії 
замовчувалася або набувала негативної конотації. До їх числа 
відносився і гетьман Петро Дорошенко, згадки про якого містила  
низка публікацій узагальнюючого характеру, а також матеріалів, 
присвячених іншим політичним діячам доби козаччини. Як дозволяє 
судити аналіз періодичних видань, що виходили на території Східної 
України (Харківської, Юзівської (Сталінської) та Ворошиловградської 
областей), на їх шпальтах було опубліковано також принаймні два 
присвячених безпосередньо Петру Дорошенку матеріали, які подано 
нижче.  

Стилістику та орфографію збережено. 

                                           
1 Bundesarchiv (Berlin), R6/206, Bl. 159–160. 
2 Нова Україна (Харків). – 1941. – 28 груд. 
3 Маріюпільська газета (Маріуполь). – 1942. – 12 лют. 
4 Нова Україна. – 1942. – 20 бер. 
5 Маріюпільська газета. – 1942. – 5 трав.; там само. – 7 трав. 
6 Маріюпільскьа газета. – 1942. – 19 трав. 
7 Нова Україна. – 1942. – 22 квіт. 
8 Маріюпільська газета. – 1942. – 27 лип.; Нова Україна. – 1942. – 9 серп.; Український 
Донбас (Горлівка). – 1942. – 5 вер. 
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*** 

ГЕТЬМАН ПЕТРО ДОРОШЕНКО 
Однією з найвидатніших постатей у визвольних змаганнях 

українського народу є гетьман Петро Дорошенко. Це була людина 
шляхетних патріотичних намірів і дій, видатний державний муж і 
дипломат, талановитий військовий керівник. Метою його було 
здійснення великої ідеї: вибороти волю України, яку він любив над усе і 
за інтереси якої він віддано боровся. 

У серпні 1665 року Дорошенко став гетьманом Правобережної 
України. Це був найтрагічніший період історії нашої батьківщини, 
поділеної на дві частини. Правобережжя  тоді було під зверхністю 
Польщі, Лівобережжя – Московщини. Цей поділ було оформлено 
Андрусівським договором, яким Москва по зрадницькому звела 
нанівець столітню боротьбу українського народу за визволення з 
польської неволі. 

Дорошенко, підтримуваний козацькою старшиною, православним 
духівництвом і селянством, насамперед повертає свою зброю проти 
Польщі. За короткий час майже вся Правобережна Україна стає 
вільною від поляків і жидів. 

Тепер гетьман плекає пляни визволення з московської неволі і 
Лівобережної України, де гетьманом був тоді московський прихвостень 
Брюховецький. Він всіляко домагався, щоб цар безпосередньо правив 
Україною, збирав тут податки, понастановляв у всіх визначніших 
українських містах московських воєвод із залогами. 

Явно москвофільська політика Брюховецького викликала проти 
нього велике незадоволення всіх верств населення, стала причиною 
повстання проти Москви. Даремно Брюховецький, щоб не втратити 
влади й уникнути народної ненависти, намагався очолити повстання. 

Антимосковське повстання Дорошенко сподівався використати для 
об’єднання  українських земель по обидва боки Дніпра. З цим наміром 
він вирушив на Лівобережжя. Коли він із своїми полками прийшов до 
табору Брюховецького під Опішнею, все лівобережне козацтво стало на 
його бік, а Брюховецького на чорній раді було покарано, як зрадника, 
на смерть. 

На короткий час Дорошенко об’єднав під своєю владою 
Лівобережжя і Правобережжя. Його плян визволення України був 
близький до здійснення. Але загроза польської навали примушує 
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гетьмана вирушити з військом на правий берег Дніпра. Тоді на 
Лівобережній Україні взяли верх прихильники московської орієнтації. 
Вони наприкінці 1668 року обрали гетьманом Дем’яна Многогрішного, 
який визнав зверхність московського царя.  

Після цього Петро Дорошенко, не бачивши іншої змоги визволити 
й об’єднати Правобережжя і Лівобережжя, не маючи сил боротися 
проти Польщі і Московщини, все більше схиляється до думки про 
конечність союзу з Туреччиною хоч цей союз і був дуже непопулярним 
у народі. Турки й татари, приходячи як союзники на Україну, 
плюндрували її, забираючи в полон багато людей. В 1669 році 
правобережне козацтво віддається під опіку Туреччини. За угодою з 
турецьким султаном України не тільки зберігала свою незалежність, 
але й волю від всяких податків султанові: вона була лише зобов’язана 
допомагати свої військом Туреччині маючи за це голос у зовнішній 
політиці Порти.  

Угода з Туреччиною дала Дорошенкові змогу звільнити 
Правобережжя від поляків. За Бучацьким трактатом Польща 
відмовилась від Правобережної України, визнавши її державою козаків. 

Проте союз із Туреччиною не приніс щастя Дорошенкові. Йому не 
судилося сполучити в єдиній державі всі українські землі в їх тодішніх 
етнографічних межах. 

Пошматована Україна, грабована й поневолювана сусідніми 
народами, знесилювана багаторічними війнами і внутрішніми чварами, 
не мала змоги провадити дальшу боротьбу з своїми одвічними 
ворогами. Переконаний у цьому Дорошенко в 1676 році зрікається 
гетьманської булави й сходить з політичного кону. 

Велику ідею боротьби з Москвою наш народ проніс незайманою 
через сторіччя поневолення чужинцями. Але лише тепер, коли падає 
імперіялістична імперія совєтів, коли вся Європа під проводом 
Німеччини перебудовується на нових засадах, завершується 
багатовікова боротьба українського народу за відокремлене існування 
нашої батьківщини від азійської Москви. 

Віктор Царинник1 
 

                                           
1 Нова Україна. – 1942. – 21 лист. 
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*** 
ГЕТЬМАНЩИНА 

Петро Дорошенко. Козацьку державу називали Гетьманщиною 
тому, що на чолі управи стояли гетьмани. Як Юрій Хмельницький 
уступив з гетьманства, Українська держава поділилася на дві частини 
по двох боках Дніпра: правобережну і лівобережну. На Правобережній 
Україні вибирали своїх гетьманів, на лівобережній своїх. Безнастанно 
велася війна між самими українцями, через те цілий край був знищений 
і зруйнований. Цей сумний час народ назвав «Руїною». 

На Правобережній Україні гетьманом був спершу Павло Тетеря 
(1663 – 1665). Він був прихильником Польщі і знову віддав Україну 
полякам і разом з польським королем ходив війною на лівобережну 
Україну, але похід йому не вдався, і він мусів зректися булави. Тоді 
козаки вибрали гетьманом Петра Дорошенка (1655–1676). Він був з 
прадіда козак. Його дід був в давні часи гетьманом на Запоріжжі, 
батько бував полковником, а сам Дорошенко визначився у різних 
війнах. Народ любив його за те, що він був незвичайно чесний, не 
шукав користи для себе, а готовий був усе життя своє, майно і кров 
віддати за Україну. Дорошенко бачив, що й Польща і Московщина 
вороже ставляться до України, і шукав підмоги в Туреччині. Туреччина 
була тоді великою державою. До неї належали різні християнські 
народи: угри, волохи, серби, греки. Турки мали багато війська, і їх 
поміч могла дати Україні велику користь. Тому Дорошенко піддався 
під турецьку владу. На його заклик султан вислав велике військо проти 
Польщі і разом з Дорошенком зайняв Поділля і обліг Львів 1672 р. 
Поляки були приневолені забрати військо з українських земель. 
Правобережна Україна стала окремою державою у спілці з могутньою 
Туреччиною. 

Та не довго вдержалася приязнь з мусульманами. Турки були 
диким народом, вороже ставилися до всіх християн, не вміли 
пошановувати християнських звичаїв. По городах і селах вони ставили 
свої святині, навіть у Кам’янці-Подільському одну церкву замінили на 
мечеть. Українців дуже ображали ці зневаги, і простий народ став 
нарікати на гетьмана за його союз із турками. Дорошенко не вважав ні 
на які перешкоди і прагнув до того, щоб під своєю булавою з’єднати  
всю Україну. Але не дала йому здійснити це Москва. Щоб не бути 
причиною домашньої війни, Дорошенко зрікся гетьманства. Цар 
визначив йому на прожиток Ярополче коло Вятки, і там Дорошенко 
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помер 1698 р. Дорошенка називали «останнім козаком», бо він був 
останній з тих старих запоріжців, що виросли у твердій воєнній школі і 
все життя воювали мечем з ворогами України. Після нього не було вже 
на Правобережній Україні ніякого славного гетьмана1. 

 
 
 

Андрій Гомоляко (Ніжин) 
 
Значення козацьких традицій для патріотичного виховання  

шкільної молоді 
 
Після проголошення незалежності в 1991 р. були зроблені серйозні 

зміни в патріотично-виховній роботі шкіл України. Обов’язковими 
атрибутами будь-якої школи стали державна символіка, портрети 
видатних вітчизняних діячів (Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 
Українки, Михайла Грушевського та ін.), неодмінне виконання гімну 
під час офіційних торжеств, національні костюми при проведенні 
святкових заходів тощо. Зовнішньо всі школи України мали чітку 
прив’язку до своєї державності й щороку бадьоро рапортували про 
випуск у доросле життя нового покоління наших громадян. Питанням 
патріотичного виховання шкільна адміністрація здебільшого не 
приділяла належної уваги. Для абсолютно мирної держави, оточеної 
колом дружніх сусідніх країн, яка перша в світі відмовилася від ядерної 
зброї, постійне наголошення конституційного обов’язку громадян про 
захист територіальної цілісності та незалежності своєї країни не 
видавалося актуальним і було скоріше другорядним. Цілком формальне 
використання державної атрибутики розглядалося як явище нормальне 
й очевидне. При цьому нерідко не виховувалася навіть елементарна 
повага до символів української державності. Для більшості 
співгромадян, що народилися та виросли в Радянському Союзі, синьо-
жовтий прапор, тризуб, «Ще не вмерла» сприймалися як данність, 
викликана новими реаліями часу, що замінила червоне полотно, серп і 
молот з зіркою та «Союз нерушимий». Легкість, з якою відбулася 
заміна радянсько-комуністичної символіки на українську, маловідому 
широкому загалу до кінця 1980-х років, породжувала ілюзію, що зміна 

                                           
1 Маріюпільська газета. – 1942. – 23 серп. 
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державної атрибутики є логічним і виправданим наслідком зміни 
політичного режиму. 

Досить поширеними та цілковито нормальними для вітчизняного 
суспільства були та залишаються такі явища, як незнання слів 
державного гімну України і байдужість до його виконання, зневажливе 
ставлення до української мови в деяких регіонах, ігнорування та 
незнання державних свят. Наприклад, шкільна молодь і дорослі 
громадяни нашої держави часто плутаються при датуванні Днів 
Конституції та Незалежності України, які ще не мають достатнього 
ступеня суспільного усталення. Неостанню роль тут відіграє той факт, 
що обидва свята припадають на літній період, а, отже, співпадають із 
шкільними канікулами, коли більшість дітей або відпочивають, або 
допомагають батькам по господарству й у переважній масі рідко 
долучаються до офіційних торжеств. 

Не являла приклад патріотизму й поведінка більшості людей, 
приналежних до політичної еліти України. 

Відсутність продуманої державної стратегії з патріотичного 
виховання трагічно відгукнулась нам, починаючи з 2014 р., коли 
Україна опинилася перед лицем збройної агресії з боку Російської 
Федерації й окупації частини своєї території. За 23 роки для значної 
частини кримчан (згадаймо, що це єдиний регіон нашої держави, де 
переважають етнічні росіяни) Україна так і не стала своєю державою, й 
вони з легкістю поміняли синьо-жовтий прапор на російський 
триколор, а тризуб – на двоголового орла. Подібні процеси маємо й на 
Східному Донбасі, де в силу політичних обставин, державні символи 
України були замінені на щойно вигадані триколори ЛНР-ДНР і прапор 
неіснуючої Новоросії. 

Слід згадати, що в цих процесах у переважній більшості були 
задіяні не тільки люди, які мали українське громадянство, але й 
громадяни, котрі здобували освіту в закладах незалежної України, а 
також представники її силових структур, що давали присягу на вірність 
українському народу. Остання категорія може цілковито 
кваліфікуватися як зрадники. 

Як відомо, основи патріотичного виховання закладаються в 
дитячому та юнацькому віці, а, значить, головним провідником цих 
заходів має бути школа. Не викликає сумніву, що наша держава 
потребує чіткої продуманої політики в галузі шкільництва, спрямованої 
на виховання патріотичних громадян. При цьому не слід обмежуватися 
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демонстрацією суто формальних ознак державності. Любов до своєї 
Батьківщини має проникати в серце школярів через героїчні постаті 
України, видатні приклади минулого, зворушливі досягнення 
сьогодення. Немаловажну роль у виховному процесі відіграє 
використання козацьких традицій та глибше вивчення історії України 
козацької доби. На жаль, даний момент цим аспектам не приділяється 
достатньої уваги в освітньо-виховному процесі. 

На початку 2014/2015 навчального року нами було проведене 
анкетування учнів старших класів ЗОШ № 15 міста Ніжина. Було 
опитано 64 особи. Школярам було запропоновано дати відповідь на 
п’ять наступних питань: 
1. Назвіть кількох осіб, яких Ви вважаєте героями України. 
2. Чи вважаєте Ви себе приналежним до козацького роду, як 
співається в гімні України? Чому? 
3. Яких гетьманів України Ви знаєте? 
4. Чи потрібно в наш час відроджувати козацькі традиції? 
Чому? 
5. Чи вважаєте Ви себе патріотом України і чи змогли б Ви у 
разі потреби стати на захисті своєї держави? 

Щодо питання про героїв України, відповіді наведемо у таблиці 
нижче. 
 
Ім’я особи, яку учень вважає героєм 

України 
Кількість учнів, що висловили цю 

думку 
нікого 4 

Захар Беркут 1 
Володимир Великий 2 
Богдан Хмельницький 12 

Іван Богун 7 
Іван Сірко 8 

Петро Дорошенко 8 
Іван Мазепа 13 
Пилип Орлик 1 
Олекса Довбуш 1 

Кирило Розумовський 1 
Максим Залізняк 1 
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Григорій Сковорода 3 
Тарас Шевченко 28 
Іван Франко 2 
Леся Українка 5 

Микола Міхновський 1 
Михайло Грушевський 2 

Герої Крут 1 
Дмитро Донцов 1 
Степан Бандера 3 
Павло Тичина 1 
Яків Батюк 2 

Вячеслав Чорновіл 1 
Віталій Кличко 1 

Володимир Кличко 1 
Андрій Шевченко 1 
Герої Майдану 1 
Герої АТО 19 

 
 
Як бачимо, абсолютними фаворитами шкільницьких симпатій 

стали Тарас Шевченко (28 голосів), герої АТО (19 голосів), Іван Мазепа 
(13 голосів) та Богдан Хмельницький (12 голосів). Кидається у вічі, що 
серед героїв найчастіше згадуються імена козацьких очільників (Богдан 
Хмельницький, Іван Богун, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, 
Пилип Орлик, Олекса Довбуш, Кирило Розумовський, Максим 
Залізняк), які складають третину з усіх названих імен, а також імена 
класиків української літератури (Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка, Павло Тичина). Той факт, що імена 
козацьких лідерів постійно згадуються школярами серед героїв, 
свідчить про їхнє позитивне ставлення до козацтва та його історії. 
Прикметно також, що героями нового часу для учнів стали захисники 
територіальної цілісності та незалежності України, які беруть участь в 
АТО. 

Принагідно відзначимо, що Богдан Хмельницький та Іван Мазепа є 
найвідомішими українськими гетьманами. Першого з них згадав 
практично кожен з опитаних (57 голосів), а другого – більше половини 
(33 голоси). До трійки лідерів дещо несподівано приєднався і Кирило 



Гетьман Петро Дорошенко та його доба в Україні 
 

 
 

334

334

Розумовський (18 голосів). Можливо це частково пов’язується 
відносною незначною віддаленістю Батурина від Ніжина, де 
проводилося опитування й школярі якого часто відвідують на 
екскурсіях цю гетьманську столицю. Як казус можна інтерпретувати 
присутність серед популярних імен гетьманів України такого 
літературного персонажа як Тарас Бульба (8 голосів), що свідчить про 
сприйняття цього образу як реальної історичної особи. 
 

Ім’я гетьмана України Кількість учнів, що згадали його 
Тарас Бульба 8 

Дмитро Вишневецький 9 
Іван Підкова 8 

Венжик Хмельницький 1 
Самійло Кішка 1 

Петро Сагайдачний 12 
Богдан Хмельницький 57 

Станіслав-Нестор Мрозовицький 
(Морозенко) 

1 

Юрій Хмельницький 1 
Іван Виговський 9 
Павло Тетеря 1 
Іван Сірко 10 
Яким Сомко 2 

Петро Дорошенко 6 
Іван Мазепа 33 
Пилип Орлик 3 

Іван Скоропадський 7 
Павло Полуботок 8 

Кирило Розумовський 18 
Максим Залізняк 1 

Павло Скоропадський 1 
Володимир Винниченко 1 

 
Досить цікавим став результат опитування щодо приналежності до 

козацького роду: 46 респондентів відповіли, що вважають себе 
нащадками козаків, причому кілька з них заявили, що чітко знають про 
своє козацьке коріння. 12 осіб заперечили свою генетичну 
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приналежність до козацтва. Решта (6 осіб) затруднилася з відповіддю. 
Отже, абсолютна більшість опитаних школярів переконані у своєму 
козацькому походженні. 

Згадані цифри майже повністю корелюються з результатами 
питання про необхідність відродження козацьких традицій. 
40 респондентів відповіли, що повністю підтримують цю ідею, а 7, що 
підтримують її частково. Не підтримують її – 13 осіб, а 4 – не 
визначилися з відповіддю. 

Найбільш цікавими стали результати опитування з приводу 
патріотизму й здатності захистити Вітчизну в разі потреби. 
53 респонденти відповіли «так», 6 – «ні», 5 – затруднилися з 
відповіддю. При цьому ті, хто сказали «ні», всі належали до прекрасної 
статі й мотивували свою відповідь тим, що не здатні тримати в руках 
зброю. Отже, поняття патріотизм для них міцно асоціювалося з 
необхідністю збройної відсічі ворогу. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки: абсолютна 
більшість опитаних школярів люблять свою Батьківщину, хочуть для 
неї блага й у разі потреби висловлюють свою готовність стати на її 
захист. Серед їхніх найпопулярніших героїв – козацькі ватажки, 
письменники та герої АТО. На жаль, робота з патріотичного виховання 
в більшості шкіл перебуває в занедбаному стані. 

Треба врахувати ту обставину, що суспільне ставлення до козацтва 
в Україні є в цілому позитивним, незважаючи на регіон. Цей феномен 
покривав своєю діяльністю практично всю територію нашої держави 
(за винятком хіба що Закарпаття). Відмітимо також, що позитивне 
підкреслення образу козаків закріплено в нашому державному гімні: «І 
покажем, що ми, браття, козацького роду». Минуле козацтва стало для 
України однією з важливих підвалин державності. Саме тому державна 
влада має забезпечити всебічну підтримку діяльності дитячих 
організацій, що прищеплюють любов до Батьківщини, військово-
патріотичних гуртків, які пропагають патріотичне виховання. Має 
відбуватися політика популяризації імен і справ видатних героїв нашої 
історії. Важливим кроком у цьому напрямку видається встановлення 
нового державного свята – Дня захисника України – 14 жовтня, що 
співпадає з Днем Покрови та базується на козацьких традиціях. 
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Людмила Бевз, Галина Ярова (Київ) 
 

Матеріали гетьмана Петра Дорошенка  
в колекції Музею гетьманства 

 
Велику увагу в науковій та експозиційній роботі наукові 

співробітники Музею гетьманства приділяють постаті славного учня 
Богдана Хмельницького, нащадка козацько-гетьманського роду - 
гетьмана Петра Дорошенка. 

В 1993 році серед серії портретів гетьманів «Руїни» був 
замовлений для експозиції портрет гетьмана Петра Дорошенка (КН -
33 Ж-8; п.,о.; 40х50 см) тоді молодому київському художнику Сергію 
Луцаку. За зразок для виконання завдання, художник використав 
гравюри з відомої книгу В.Б. Антоновича і В.А. Беца «Исторические 
деятели Юго-Заподной России в биографиях и портретах» - Вып. 1 (и 
единственный). По коллекции В.В. Тарновского. Киев: Тип. Имп. 
Университета Св. Владимира, 1883. IV, 82, II с., 20 л.». Там, до речі, 
портрети гетьманів були проілюстровані в чорно-білому виконанні, а 
наш художник всі замовлені портрети виконав у кольорі. 

Ми починали формування музейної колекції з повного нуля. 
Перші роки після заснування музею організовували багато поїздок по 
Україні. В 1993 році. директор музею Галина Ярова разом зі 
співробітницею Катериною Грицик, поїхали до Львова, де закупили до 
фондів у художника Григорія Кічули тарелі з зображеними на них 
гетьманами. Серед інших була керамічна таріль гетьмана Петра 
Дорошенка (КН-41 Е – 7; кам’яна маса, розпис солями, емалями; 
36х36 см). 

В 1994 р. до фондів музею надійшла серія плакатів гетьманів з 
комплекту «Гетьмани України» (16 плакатів) видавництво «Україна», 
1991 р. Автори та упорядники Галина Ярова і Лариса Вірьовка, 
художники – Олександр Кот і Микола Мотузка. Серед них і плакат –
портрет «Петро Дорошенко» (КН – 1159 Г – 49; офсетний друк, 
40х27,5 см). 

Ще одним фондовим поповненням був значок «Гетьман Петро 
Дорошенко» (1665 – 1676), де зображений варіант портрету 
П. Дорошенка з колекції В. Тарновського. (КН – 1288 Н-66; метал, 
емаль, пластмаса; d-3,1 см), подарунок Олени Попельницької. 
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Серед групи збереження «Філателія та філокартія» зберігається 
листівка художня «Петро Дорошенко» з комплекту «Гетьмани 
України» / Худ. Войтович В.М. – Рівне 1991. (КН-314 Ф-57; папір, 
друк 14х10,5 см). В 1994 році художник В.Войтович мав персональну 
виставку в Музеї гетьманства. 

У 2004 р. дякуючи волі Гетьманівни Олени Отт-Скоропадської, 
музей отримав чудовий портрет гетьмана П. Дорошенка (КН-5636 Ж-
112; п.,о.) роботи художниці Ольги Мордвінової. Це було замовлення 
гетьмана Павла Скоропадського, подрузі своєї дружини Олександри 
Дурново. В той час гетьманська родина проживала у Німеччині  (20 – і 
роки ХХ ст). Гетьман дізнався, що селяни пограбували та спалили 
родовий маєток Скоропадських у Тростянці  і зрозумів, що тих 
портретів гетьманів, які він пам’ятав з дитинства, вже не має. Ольга 
Мордвінова, чоловік якої був у свій час ад’ютантом Миколи ІІ, з 
чоловіком і донькою мешкали в еміграції з родиною 
П. Скоропадського. О. Мордвінова була високо професійною 
художницею і портрети гетьманів виконала з маленьких фотографій, 
що їх зберегла дружина гетьмана Олександра Петрівна. Серед 
портретів гетьманів (П. Полуботка, І. Скоропадського, І. Самойловича, 
Б. Хмельницького) був і чудовий портрет гетьмана Петра Дорошенка. 
Історія цих портретів дуже цікава. Після ІІ Світової війни, вони 
потрапляють до Америки (крім портрета І. Скоропадського, який був 
залишений Гетьманівною у своєму будинку у Швейцарії). Олена 
Павлівна передала гетьманські портрети до Інституту В’ячеслава 
Липинського у Філадельфію. Там на кошти української діаспори був 
придбаний будинок для інституту. З часом, коли багато людей, 
пов’язаних з інститутом відійшли в інші світи, а ті, що лишились і 
були старші за віком, не могли утримувати будинок — його вирішили 
продати. Архіви В’ячеслава Липинського і гетьмана Павла 
Скоропадського в основній більшості були передані в Україну, а 
портрети гетьманів України, Олена Павлівна попросила передати до 
Києва у Музей гетьманства. Влітку 2004 р. разом з чоловіком 
Людвігом Отт вона приїхала до Києва, щоб урочисто передати ці 
портрети Музею гетьманства. 

З метою поширення інформації про гетьманську колекцію, Музей 
гетьманства видав набір листівок з отриманих від О. П. Отт-
Скоропадської портретів під назвою: «Шляхетний дарунок 
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Гетьманівни О. П.  Скоропадської-Отт: збірник листівок / авт. і упор. 
Г. Ярова. – К.: Вид-во «Марка України» УДППЗ «Укрпошта», 2005. 

В 1998 р. в Україні з подачі фірми «Марка України» вийшла серія 
поштових марок «Гетьмани України» художника Юрія Логвина. 
Поміж іншими марками цієї серії маємо аркуш марок «Петро 
Дорошенко (1627-1698)» (друк офсетний, папір крейдований гумовий, 
52х25 см). 

В 2003 р. до Музею зателефонувала із Москви  голова 
Пушкінського товариства при Московському авіаційному інституті п. 
Лариса Сомова, і попросила допомогти відшукати для книги, яку вона 
тоді готувала, відомі нам портрети Петра Дорошенка. Селище 
Ярополець, в якому закінчив своє життя і був похований у 1698 р. 
гетьман Правобережної України Петро Дорошенко, належить з усіма 
своїми пам’ятками Московському авіаційному інституту з 1959 р. 

Ми надіслали п. Ларисі  копії усіх відомих нам портретів Петра 
Дорошенка. Так зав’язалися теплі стосунки. І коли п. Лариса видала 
свою першу книгу: «Ярополець: лица, история, судьбы: Родословные 
розписи / Авт. – сост. Л.Б. Сомова; отв. Ред. И.А. Ольшинская. – М.: 
Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. – 296 с.», а потім і другу: «Ярополець: 
лица, история, судьбы: Семейные хроники / Авт. – сост. Л.Б. Сомова; 
отв. Ред. И.А. Ольшинская. – М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2011. – 640 с.», 
вона надіслала Музею гетьманства після їх презентації у Москві. На 
жаль третю книгу цієї серії Музей не отримав. Не стало п. Лариси 
Сомової, книга вийшла після її смерті і поки що нам не вдалося її 
отримати. Та навіть попередні дві книги дають цікаву інформацію з 
використанням архівних матеріалів про долю Петра Дорошенка в 
останні роки його життя. 

Перша книга знайомить з родоводами власників Яропольця поч. 
ХVІІ ст. Серед них і рід гетьмана України Петра Дорошенка. В 
родоводі Дорошенків прослідковуються нащадки двох доньок гетьмана 
П. Дорошенка. Представлений родовід включає 124 пункти, від 
гетьмана Михайла Дорошенка до його нащадків, що жили в ХІХ ст. 

В другій книзі  розповідається про життя і долю гетьмана 
П. Дорошенка та його родини в Яропольці. Особливо досліджений 
період життя і діяльності П. Дорошенка під час служби воєводою у 
В’ятському краї і наступні 14 років господарювання в Ярополецькому 
маєтку. В книзі зібрані відомості про синів гетьмана та деякі його 
документи. 
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Серед бібліотечних фондів музею гетьманства можна віднайти 
багато цікавої інформації про гетьмана Петра Дорошенка та період 
його гетьманування. На наш погляд найзначнішими є такі праці: 

1. Дорошенко Д. Гетьман Петро Дорошенко. Огляд його життя і 
політичної діяльності. – Видання Української Вільної Академії Наук у 
США, Нью-Йорк, 1985 – 712 с. 

2. Смолій В., Степанков В. Петро Дорошенко. Політичний 
портрет: наукове видання. –К.: Темпора, 2011. – 632 с. 

3. Чухліб Т. Петро Дорошенко. – К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2007 
– 63 с. 

4. Степанков В. Петро Дорошенко. // Володарі гетьманської 
булави. Історичні портрети. – К.: Варта, 1995. – С. 285 – 316. 

5. Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії 
Центрально-східної Європи (1663-1713). – К.: Видавничий дім «Києво-
Могилянська Академія», 2004. – С. 65-92. 

6. Горобець В. Дорошенко Петро Дорофійович. //Києво-
Могилянська академія в іменах XVII – XVIII ст. Енциклопедичне 
видання / Упор. З.І. Хижняк; За ред.. В.С. Брюховецького. – К.: Вид. 
дім «КМ Академія», 2001. – С. 188-189. 

7. Лях С. Дорошенко Петро Дорофійович // Українське козацтво. 
Мала енциклопедія. – Київ: «Генеза»- Запоріжжя: «Прем’єр», 2002. – 
С. 140 – 142. 

8.Степанков В. Дорошенко Петро Дорофійович. // Енциклопедія 
історії України. Т. 2. Г -Д. – К.: Наукова думка, 2004. – С. 456 – 457. 

В 2004 р. Управління культури Київської міської державної 
адміністрації передало до музею велику працю «Україна – козацька 
держава / Авт. і упор. В.В. Недяк. – К.: Вид-во «ЕММА» - 1216 с.». В 
цій книзі представлена історія та культура українського козацтва у 
понад 5000 фотосвітлинах зі збірок державних музеїв, архівів, 
бібліотек, приватних колекцій. Серед них є 15 різних зображень 
гетьмана Петра Дорошенка з Національного художнього музею 
України, Національного музею історії України, Музею книги і 
друкарства України, Державного історичного музею Москви, 
державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. 
В.Г. Заболотного, Львівської національної бібліотеки ім. В. Стефаника 
Відділ стародруків. 

За більше ніж 22 річну діяльність Музей гетьманства має багато 
щирих друзів, що роблять свій внесок в розвиток музею. Так, 
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фотохудожник Володимир Бойко передав до музею власну колекцію 
фотослайдів на козацько-гетьманську тематику. З них 20 фотослайдів з 
зображеннями гетьмана Петра Дорошенка. 

Для більш глибокого дослідження діяльності Гетьмана 
Правобережної України Петра Дорошенка і його попередника 
славного гетьмана Михайла Дорошенка, а також не менш вагомого їх 
нащадка Дмитра Дорошенка була створена в 2013 р. громадська 
організація «Гетьманський фонд Петра Дорошенка». Одним із 
важливих завдань фонду ─ налагодження історичних зв’язків, 
висвітлення прагнень ватажків роду Дорошенків та зв'язок їх з 
сучасною незалежною Україною. Від співпраці Музею гетьманства і 
гетьманського фонду «Петра Дорошенка» звичайно активніше буде 
поповнюватися колекція фондів Музею гетьманства. І приклад цьому 
є наша конференція. 
 
 

 
Олексій Дорошенко (Київ) 

 
Як був створений Гетьманський фонд Петра Дорошенка 

 
У квітні 2013 року я був запрошений на презентацію книги 

«Остання з роду Скоропадських» до музею Гетьманства. На презентації 
було багато поважних гостей. Одним з виступаючих був екс-мер Києва 
та людина за якої був створений музей Гетьманства – Іван Салій. Між 
іншим він розповів про створений багато років тому Фонд Мазепи. 

Як тут же з’ясувалось будь-якого об’єднання навколо прізвища 
Дорошенко не має. Тому це стало початком виникнення Гетьманського 
фонду Петра Дорошенко. 

До засновників фонду увійшли люди, які мають прізвище 
Дорошенко, наукові співробітники музею Гетьманства - Галина Ярова 
та Людмила Бевз,  відомий фахівець з козацької генеалогії – Володимир 
Кривошея. 

Установчі збори «Гетьманського фонду» пройшли у музеї 
Гетьманства. З цієї та з інших причин можна вважати місцем 
народження фонду саме музей Гетьманства. Днем народження 
громадської організації «Гетьманський фонд Петра Дорошенко» ми 
вважаємо 5 липня 2013 року – день реєстрації фонду. 
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Цілями фонду є вивчення життя та діяльності гетьманів України 
Михайла та Петра Дорошенків, їх родів та споріднених родів (у тому 
числі Гончарових і Хмельницьких), видання книг з цієї тематики та 
козацтва взагалі, популяризація прізвища Дорошенко, написання 
наукових та популярних матеріалів для ЗМІ. 

До планів фонду входить проведення першої в Україні наукової 
конференції присвяченої гетьману України Петру Дорошенку, введення 
на державному рівні дня пам’яті Петра Дорошенка, видання творів, 
присвячених найвідомішим постатям цього роду, а також передрук 
найбільш видатних творів про життя та здобутки Петра Дорошенка. 

У планах фонду на найближчі роки зробити «Гетьманський фонд» 
міжнародним, активно співпрацюючи з українцями, які проживають за 
межами України та діаспорою. 

Гетьманський фонд планує видавати кожного року наукові та 
науково-публіцистичні роботи, збірки присвячені Петру та Михайлу 
Дорошенкам, для чого створюється власна друкарня. Фонд готовий 
співпрацювати з усіма, хто вивчає ці постаті, з тими, хто пише 
матеріали для широкого загалу, наукові праці або дисертації. 

Постать Петра Дорошенка мало вивчена, як в політичному так і в 
особистому планах. На жаль в Україні залишилось небагато 
документів, які б могли пролити світло на цей період нашої країни. 

Найбільш популярною особистість Петра Дорошенка була в 
Україні на початку ХХ століття. В цей час він уособлює образ людини, 
яка до останнього боролася за політичну незалежність країни в епоху 
Руїни. Тому всього за роки з 1910 по 1911 роки Леся Українка, Лариса 
Старицька-Черняхівська і Василь Пачовський створюють драматичні 
твори, присвячені гетьману Дорошенко (створюються майже одночасно 
«Бояриня» (1910), «Гетьман Дорошенко» (1911), «Сонце Руїни» (1911)). 

Постать Михайла Дорошенка практично нам не відома. Відомі 
лише останні роки його життя, коли він вибирався гетьманом війська 
Запорізького. Тому нам лише належить проводити історичні розвідки. 

У 2015 році ми запросили до роботи у фонді молодих істориків, 
таких як Ольга Корпас та Злата Бичкова, які на цієї конференції вже 
представляють свої роботи, які не поступаються важливістю та 
ґрунтовністю роботам історикам зі стажем. 

Мені приємно, що перша науково-практична конференція, 
присвячена Петру Дорошенку, зібрала фактично усіх істориків, які 
пишуть про Гетьманщину. Фонд планує продовжити проведення 
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науково-практичної конференції «Петро Дорошенко», бо та, яка 
відбулася у 2015 році стала лише першою у сучасній Україні. Рік тому, 
у листопаді 2014 року, також у музеї Гетьманства проводилась 
«Гетьманська вітальня», присвячена Петру Дорошенку, на якій 
головним виступаючим був один з засновників фонду Володимир 
Кривошея. Серед виступаючих був і Іван Мицик. 

 
 
 

 
Ольга Корпас (Ніжин) 

 
Петро Дорошенко в науковій і художній літературі  

(вибрана бібліографія) 
 
Одним із найталановитіших керманичів Гетьманщини був Петро 

Дорошенко. На жаль, серед істориків і серед широкого загалу людей 
ім’я цього гетьмана не користується такою популярністю як ім’я 
Богдана Хмельницького чи Івана Мазепи. Однією з причин цього є 
значно менша кількість джерел і наукових робіт, пов’язаних з 
гетьманом П. Дорошенком. Для покращення можливості досліджень 
його діяльності доречним є створення систематизованого посібника 
бібліографічного характеру, що дозволить  полегшити пошукову 
діяльність. В даній роботі містяться наступні види літературного 
матеріалу: опубліковані джерела, монографії, енциклопедії, наукова, 
навчальна та науково-популярна література, статті у наукових 
збірниках, фахових виданнях та періодичній пресі, матеріали наукових 
конференцій, дисертації та автореферати, художні твори. 

Найбільшу цінність для складання бібліографічного матеріалу 
мають монографії, присвячені питанню життя і діяльності П. 
Дорошенка. Перш за все, монографія Смолія В., Степанкова В. «Петро 
Дорошенко. Політичний портрет», де в першому розділі широко 
подана історіографія, що включає в себе аналіз наявних джерел, 
наукових робіт від ХІХ століття до сучасності. Праця Д. Дорошенка 
«Гетьман Петро Дорошенко», де теж задіяна значна кількість джерел 
та подано інформацію про постать гетьмана в уяві сучасників, 
українській історіографії ХІХ-поч. ХХ ст. та його образ в українській 
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літературі. Під час складання бібліографії також активно 
використовувались праці Т. Чухліба та Ю. Мицика. 

На сьогоднішній день маємо строкаті дані стосовно наявності 
джерельних матеріалів. Як зазначено у праці «Петро Дорошенко. 
Політичний портрет»: «Найбільше джерел збереглося за 1668-1672 рр.; 
значно зменшується їх кількість за 1666-1667 та 1673-1674 рр. і лише 
фрагментарно представлені в документах осінь 1665 р., 1675-1676 рр. 
Також доволі скупі документальні дані маємо за 1677-1698 рр. - 
останній період його життя». 

Серед дисертаційних робіт варто виділити роботу Т. Чухліба 
«Український гетьманат у протистоянні держав Європи з Османською 
імперією (1667-1699 рр)»., котра прямо стосується володаря булави та 
роботу А. Руденка «Рід Дорошенків у громадсько-політичному та 
культурному житті України (XIX – перша половина ХХ ст.)». Хоч про 
самого гетьмана в роботі не багато інформації, але наявний детальний 
розгляд діяльності його нащадків. Решта робіт розглядають життя та 
діяльність П. Дорошенка опосередковано. 

У художній літературі та поетичних творах постать гетьмана 
Петра Дорошенко є поширеною. Найбільш популярною особистість 
Петра Дорошенка була в Україні на початку ХХ століття. Він 
уособлює образ людини, яка до останнього боролася за політичну 
незалежність держави в епоху Руїни.  

Великий внесок у створенні бібліографії належить Музею 
гетьманства, оскільки книги з бібліотеки музею стали «фундаментом» 
даної роботи. Також було опрацьовано матеріали Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Взагалі, тема створення 
бібліографії є вельми перспективною, оскільки наявна значна кількість 
неопрацьованих джерел та невисвітлених або частково відомих 
сторінок з життя Петра Дорошенка. Дана стаття є початком ґрунтовної 
роботи в області бібліографії гетьмана. Сподіватимемося, що дана 
робота слугуватиме для поглиблення і розширення знань науковців і 
широкого загалу людей та поштовхом для подальшого дослідження 
різних аспектів життя, діяльності та характеру одного з 
найвизначніших постатей XVII ст. – Петра Дорофійовича Дорошенка. 
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