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"ХРЕСТ О Ц ІЛ УВАЛ ЬН І" КНИГИ В ІЙ СЬКА  
ЗА П О РО ЗЬКО ГО  ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ «VII ст.: 

СТРУКТУРА, СКЛАД, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ослідник вітчизняної історії відносно добре забезпечений
джерелами облікового характеру, датованими лише почи
наючи з другої третини XVIII ст. Саме відтоді різнорідні пе

реписи населення, фіскальна звітність і близькі до них документи 
продукуються однаково активно як російською бюрократичною 
машиною, що імпортувала їх до України, так і органами місцевої 
влади, яка не тільки механічно запозичувала ці зразки, але й поро
джувала власні новотвори. Щодо попереднього століття, то тут си
туація видається значно гіршою. З-поміж статистичних джерел 
наймасштабнішим за обсягом і охопленням матеріалу, але фактич
но єдиним, є відомий Реєстр Війська Запорозького 1649 р. (т. зв. 
“зборівський”), який віддавна перебуває в центрі уваги вчених1. До 
певного часу він був еталонним джерелом для студій козацької дер
жави, аж поки на початку XX ст. до обігу було запроваджено Пере
писні книги 1666 р. — результат перепису московською адміні
страцією населення гетьманської України. Нарешті, нещодавно 
черга дійшла до корпусної публікації ще одного різновиду стати
стичної документації — присяжних книг 1654 p., раніше оприлюд
нених лише в уривках2.

Наразі ми пропонуємо читачеві ширший джерелознавчий та 
археографічний огляд присяжних книг 1676 та 1682 pp., які є хро
нологічними наступницями книг 1654 р. Сподіваємося, що черга 
публікації дійде і до них.

Присяжні (або ж “клятвоприводні”, “хрестоцілувальні”) книги, 
в яких фіксувалися переліки мешканців Козацького Гетьманату,

1 Реєстр Війська Запорозького 1649 року. К., 1995.
2 Присяжні книги 1654 р. Білоцерківський та Ніжинський полки. К., 2003.
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приведених до ‘ ‘хрестоцілування (присяги) московським царям, а 
згодом — імператорам, є винятково цінними й різноплановими 
джерелами під кількома кутами зору. По-перше, це один з найста- 
більніших видів засвідчувальної документації, який проіснував 
стільки, скільки тривали зміни монархів на російському престолі 
часів Гетьманщини. Перші присяжні книги, що дійшли до нашого 
часу й на сьогодні вже виявлені в архівах або ж опубліковані, було 
виконано 1654 p., коли Військо Запорозьке приймало підданство 
царю Олексію Михайловичу, хронологічно наступні — 1676 р. при 
воцарінні Федора Олексійовича, 1682 р. — Петра та Іоанна Олексійо
вичів, і, нарешті, присяжні записи сходження на престол російсь
ких імператорів та імператриць XVIII ст., які ще слід виявляти та 
систематизовувати3. По-друге, присяжні книги, на відміну від реєст
рів і компутів, фіксували все чоловіче населення країни, незалежно 
від його юрисдикційної та станової належності. Так, до більшості 
присяжних книг вносилися відомості не лише про місцевих меш
канців, але й про іноземців, які тимчасово перебували на певній те
риторії, зокрема про московську адміністрацію, гарнізони та куп
ців.

Вперше на роль присяжних книг як надзвичайно важливого та 
інформативного джерела звернув увагу російський археограф та іс
торик Геннадій Карпов, якому належить першість у їхньому запро
вадженні до наукового обігу. Зокрема, в 10-му томі “Актов, относя- 
щихся к истории Южной и Западной России” дослідник опубліку
вав фрагменти описів полкових міст і зведені дані про населення 
Гетьманщини, яке присягало 1654 р. В 12 томі цього видання поба
чили світ фрагменти присяжної книги 1676 р. Щоправда, публіка
тора цікавили не власне хрестоцілувальні записи, а джерела, якими 
доповнювався основний текстовий 4 стрижень” книги: матеріали 
підготовки адміністрації гетьманату до присяги Федору Олексійо
вичу; листування гетьмана Івана Самойловича з царським двором, 
право- та лівобережною старшиною4. На жаль, починання Карпо- 
ва виявилося не вельми плідним і практично всі подальші студії над 
присяжними книгами було згорнуто. Нечисленні історики, котрим

3 На сьогодні стосовно 18 століття відомо кілька розрізнених документів тако
го роду, оформлених як “ведення” або компути: IP НБУВ. Ф. 61, спр. 1599, арк. 1 —4 
(Відомості старшини, козаків і духовенства Полтавського полку, приведених до 
присяги імператриці Катерині II, 1762 p.).

4 Всього Г. Карпов видрукував 10 документів, що охоплювали період з лютого по 
квітень 1676 р: АЮЗР. СПб, 1882. Т. 12. С. 477,480,495, 503,533,562,571,590,610.
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було відомо про ці джерела, зверталися до них лише випадково, та 
й то нечасто, добираючи в неозорому морі інформації актуальний 
для себе матеріал. У 80-х pp. XX ст. на значущості присяжних книг 
1676 та 1682 pp. наголосила Ганна Швидько, відзначивши їхню ви
соку інформативність для вивчення історії міст, міщанства, торгів
лі та демографії Гетьманщини, але й нині ці джерела залишаються 
поза увагою істориків5.

Історичний контекст появи обох книг тісно пов'язаний з дина
стичними змінами на московському престолі. В ніч з 29 на 30 січ
ня 1676 р. помер цар Олексій Михайлович, який володарював трид
цять один рік. Практично відразу після відспівування небіжчика 
бояри й придворні чини почали присягати на вірність новому воло
дареві — Федору Олексійовичу, якого батько поблагословив на 
царювання в останні години свого життя6. Навряд чи можна пого
дитися з думкою російського дослідника І. Андрєєва про те, що 
форсування чину хрестоцілування аж ніяк не було пов'язане з по
боюваннями Милославських (родичів спадкоємця престолу) щодо 
насильницького усунення Федора від правління7. При дворі, та й не 
тільки, було добре відомо і про фізичну слабкість чотирнадцятиріч
ного царевича, і про його меланхолійну вдачу, які погано в'язалися 
з майбутньою місією монарха. Чи справді цим намагалися скори
статися Наришкіни та їхнє оточення, проголосивши царем ма
ленького Петра Олексійовича, чи ні, але загроза, ба навіть існуван
ня змови, розцінювалися партією Милославських цілком серйоз
но8. На це вказує і той факт, що грамоти про приведення народу до 
присяги Федору Олексійовичу почали розсилати воєводам рке в 
перших числах лютого9. Після завершення присяги, коли минула 
сорокаденна жалоба, 18 червня 1676 р. в Москві відбувся чин він
чання на царство10.

Згідно з тогочасною практикою урядування, безпосередню ор
ганізацію і контроль над присягою різних категорій населення і

5 Швидько А.К. Источники по истории городских поселений Левобережной 
Украиньї в отечественньїх архивохранилиіцах (вторая половина 17 — середина 
18 вв.). Днепропетровск, 1986. С. 33.

6 Андреев И. Алексей Михайлович. М., 2003. С. 611.
7 Там же. С. 612—613.
8 Берх В. Царствование царя Федора Алексеевича и история первого стрелец- 

кого бунта. СПб., 1834. Ч. 1. С. 10—18.
9 Там же. С. 7.
10 Разрядньїе записки о венчании на царство царя Федора Алексеевича /  Ред. 

ФА. Бьічков. М, 1883. С. 9-12.
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регіонів Московської держави мали здійснювати профільні при- 
кази: Розрядний, Малоросійський, Сибірський та ін., “а кто имен- 
но и каких чинов у верьі будут, записьівать в книги”11. Судячи з 
усього, прикази не тільки делегували для цього частину своїх 
службовців, але й складали для останніх накази та тексти самих 
присяг. До Лівобережної Гетьманщини для прийняття присяги 
було вислано два посольства. У січні посольство до київського х 
хімандрита Іннокентія (Гізеля) та київського воєводи Олексія Го- 
ліцина очолив стольник Іван Волинський; в лютому прибуло два 
посольства: до гетьмана Івана Самойловича, очолюване думний 
дворянином, намісником мединським Іваном Ржевським, та до 
кошового отамана Івана Сірка на чолі з стряпчим Іваном Про- 
тасьєвим, які привезли з собою зразки клятвоприводних запи
сів12. Очевидно, першими до цілування хреста привели москов
ську залогу, предстоятелів української православної Церкви, ко
зацтво, духовенство та міщан Києва13. За ними, чи одночасно, 
присягали гетьман з генеральною старшиною, надвірними уряд
никами, козаками й міщанами в Батурині14. Статейні списки по
сольств детально подають стандартні в загальних моментах хро
нологію і механізм приведення “к вере” козаків, духовенства і 
посполитих: з Києва і Батурина до полків у супроводі військових 
канцеляристів, значних товаришів або урядників гетьманського 
двору виїжджали московські служилі люди, котрим було доруче
но організовувати обряд присяги15. Городовим полковникам ще 
в лютому 1676 р. було надіслано спеціальні монарші грамоти, в 
яких повідомлялося про смерть Олексія Михайловича і сходжен
ня на престол Федора Олексійовича. Цар милостиво обіцяв збе
регти непорушними всі права і вольності Війська Запорозького, 
зазначаючи, що “как нам Великому Государю Нашему Царскому 
Величеству тьі полковник и полку твоего старшина и все по- 
спольство, в подданстве под нашу царского величества самодер
жавную високую руку, пред святьім евангелием обещание учи
ните, и вам бьі о том к нам Великому Государю Нашему царско
му Величеству писать, и обещательное письмо подписав руками

11 Берх В. Указ. соч. С. 7—9.
12 IP НБУВ. Ф. 8, спр. 226, арк. 513-516; РГАДА. Ф- 229, д. 42, л. 1-20, 23, 

29 об.-47 об.
13 РГАДА. Ф. 229, д. 42, л. 96-98.
14 Там же, л. 192-197 об.
15 Там же, л. 55 об. -  93,161-176.
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своими, прислать” з Іваном Ржевським16. Саме хрестоцілування 
супроводжувалося переписом усіх його учасників і проходило в со
борних або парафіяльних храмах містечок і великих сіл.

У цьому контексті варто нагадати, іцо для Війська Запорозького 
це був перший досвід прийняття присяги під час сходження на 
престол нового монарха, а не прийняття підданства, як було, скажі
мо, 1654 р. Для української старшини, вихованої в річпосполит- 
ських традиціях, де наділення монарха владою було наслідком уго- 
ди-контракту між ним і політичним народом (шляхтою), складен
ня односторонньої присяги не раз сприймалося контроверзійно. 
Така присяга, якщо тільки вона не була пов’язана з вступом на но
ву службу/уряд, мала сприйматися як “новина” для політичної 
практики гетьманату. Як не дивно, тогочасний феномен хрестоці
лування, на жаль, не став предметом спеціальних досліджень в іс
торичній літературі17. Тож нам залишається тільки здогадуватися 
як про семантику цього обряду, так і про його “сценографію” та 
зовнішню сторону.

Хронологічно наступне “хрестоцілування” Гетьманщини мос
ковським царям проходило за менш спокійних обставин. Як відомо, 
після смерті царя Федора Олексійовича 27 квітня 1682 р. володін
ня престолом стало предметом жорсткого зіткнення між партіями 
Наришкіних та Милославських18. Прибічники перших, очевидно, 
передчували загрозливий хід подій, тому проголошення їхнього ви
суванця Петра Олексійовича царем відбулося відразу по смерті Фе
дора Олексійовича о 13 годині 27 квітня. Офіційні документи Роз

16 IP НБУВ. Ф. 8, спр. 226, арк. 508. Див. також аналогічні грамоти до інших 
урядників — ніжинського полковника Марка Борсука та кошового отамана Івана 
Сірка (там само, арк. 509—516).

17 Присяга була предметом спеціальних студій лише на матеріалі Київської Ру
сі та епохи удільної роздробленості: Ричка ВЛ1. “...И на том ціловаша кресть”. Етика 
і культура міжкнязівських взаємин на Русі у вимірі інституту хрестоцілування / /  
Соціум: Альманах соціальної історії. К., 2006. Вип. 6; Стефанович П.С. Крестоцело- 
вание и отношение к нему церкви в Древней Руси / /  Средневековая Русь. М., 
2004. Вьіп. 5; Филюшкин А.И. Развитие инсгитута крестоцелования на Руси в 
10—15 вв. //Славянский мир между Римом и Константинополем: Христианство в 
странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европьі в зпоху раннего сред- 
невековья. М., 2000. На матеріалах 17 ст. вона фігурує хіба що в імагологічному 
дослідженні: Лукин П.В. Народньїе представлення о государственной власти в Рос
сии 17 века. М., 2000.

18 Берх В. Указ. соч. Ч. 1. С. 93—94. Ч. 2. С. 36; Богословский МЛІ. Петр Великий: 
материальї для биографии. М., 2005. Т. 1. С. 33—43; Хьюз А. Царевна Софья. СПб.,
2001. С. 79-122.
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рядного приказу свідчать, що “того ж числа целовали крест бояре и 
окольничие и думньїе и ближния люди г.ц. и в.к. Петру Алексе- 
евичю ... в хоромех деревяньїх, где в. г. не стало”19. За ними по черзі 
було приведено до присяги стольників, стряпчих, московських дво
рян, жильців, дворових людей, службовців Посольського та Апте
карського приказу й стрілецький полк Карандєєва20. Подальший 
хід подій, повязаний із заворушеннями стрільців московської зало
ги протягом усієї середини травня сплутав карти партії Наришкі- 
них. Влада в столиці зосередилася в руках верхівки провінційного 
служилого дворянства на чолі з князями Хованськими і 26 травня 
1682 р. під їхнім тиском співправителем Петра проголосили Іоан
на Олексійовича. 25 червня 1682 р. нових монархів було вінчано на 
царство21.

Налякані кривавою стихією стрілецького бунту, царські родичі 
обох кланів і Боярська дума квапилися з приведенням до присяги 
решти населення, що дало б змогу якнайшвидше вінчати на царст
во молодих володарі а  У день похорону Федора Олексійовича, 28 квіт
ня 1682 p., до Києва для прийняття присяги було відправлено 
стольника Петра Волинського, в Чернігів до гетьмана — думного 
дворянина Івана Желябузького, а на Запорозьку Січ — стольника 
Олександра Протасьєва22. Вже після того, як посланці виконали 
свою місію “и гетман Йван Самойлович с компаниею и со всеми 
черкасьі целовали в черкасском городе Батурине крест” Петру 
Олексійовичу, придворна фронда домоглася, щоб царем проголоси
ли його брата Іоанна, якому теж слід було скласти присягу. Нове 
хрестоцілування Війська Запорозького мало прийняти посольство 
Петра Прончіщєва23.

Непевність і парадоксальність цієї ситуації, коли з перервою у 
місяць треба було присягати ще одному монархові, добре ілюструє 
листування Самойловича з командиром компанійського полку Іл
лею Новицьким. 21 травня 1682 р. гетьман надіслав Новицькому 
універсал, яким повідомлялося про смерть Федора Олексійовича й

19 Восстание в Москве 1682 года: Сб. документов. М., 1976. С. 9.
20 Там же.
21 Лавров А.С. Регентство царевньї Софьи Алексеевньї: Служилое обіцество и 

борьба за вдасть в верхах Русского государства в 1682—1689 гг. М., 1999. С. 16—18.
22 IP НБУВ. Ф. 8, спр. 226, арк. 597—599, 601—604; Восстание в Москве 1682 го

ла: Сб. документов. М., 1976. С. 11 — 12; Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 
1709 года. СПб., 1840. С. 3.

23 Записки Желябужского... С. 4.
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наказувалося, “абьісте... при дворянині московскомь и вьісланномгь 
нашомь, которьіе для того ж діла вьісланьї в полісь Лубенский, ста
ралися зарази такимь же способом^ вьїконати присягу в церкві Бо- 
жой и на тьіхі) пунктах1!»... суть в книзі чиновной монаршеской опи- 
саньї” 24. Звістки про заворушення стрільців у Москві та боротьбу 
придворних партій навколо претендентів на трон досить швидко 
поширювалися в Україні, тому гетьман у своїх посланнях не пере
ставав дезавуювати іцонові чутки про те, “же будто в державе пре
славного монархи нашого порядкові не стало”25. Втім, уже за мі
сяць, 19 червня 1682 p., коли постала потреба складати присягу но- 
вопроголошеному співправителеві Петра, гетьманські універсали, 
розіслані з цього приводу, мали делікатно роз’яснювати, що до цьо
го Іоаннові Олексійовичу заважала зійти на престол “тяжкая его 
болізнь и туга” за померлим братом26. Після його одужання і сам 
Петро Олексійович, як зазначалося в одному з послань, “захотіль 
для лучшого порядку, и всякого царского в преславной той монар- 
хиі управлення, купно з ним, великим государем (тобто Іоанном 
Олексійовичем — О.С.) сісти на престолі монаршом” При цьому 
гетьман велів “жебисте еи (присягу — О.С.) ведлугь першого порад- 
ку виконати, яко найпрудше, неотмовлялися на вірност им обойм 
великим государем нашимь”27.

Як уже зазначалося, акти присяги Війська Запорозького москов
ським царям 1676 та 1682 pp. було зосереджено в двох окремих 
книгах, що після їхнього завершення зберігалися в Малоросійсько
му приказі. Структура обох книг, аналогічних за змістом, є дисперс
ною і включає різночасові акти, що розпадаються на кілька груп. 
До першої належать накази та статейні списки посольств, висла
них у Гетьманщину з царськими грамотами і для прийняття при
сяги. До другої — тексти присяг (“хрестоцілувальні” записи, “роти”) 
з підписами козацької старшини, козаків, духовенства та міських 
урядників, чинів московської адміністрації та гарнізонів. До 
третьої — реєстри приведених “к вере” мешканців міст і сіл. До че
твертої — офіційне листування, що супроводжувало прийняття

24 Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойло- 
вича (1657-1687). К.;Аьвів, 2004. С. 778.

25 Там само. С. 780.
26 Там само. С. 781.
27 Там само. С. 782. Див. також грамоту царів Іоанна та Петра Олексійовичів 

до стародубського полковника Д  Апостола від 1 травня 1682 р. з вимогою повтор
ної присяги (IP НБУВ. Ф. 8, спр. 226, арк. 605—612).
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присяги в цілому або ж стосувалося окремих прецедентів (грамо
ти, листи, чолобитні). Різнорідний характер цих документів, асин- 
хронність їхнього створення, нарешті, зовнішні ознаки книг дають 
змогу висунути твердження, що обидві книги було складено з окре
мих зошитів і документів й оправлено в палітурки у Києві або, 
швидше за все, — в Малоросійському приказі у Москві вже після за
вершення присяжних чинів.

Присяжна книга 1676 р. зберігається у фонді 229 (Малоросійсь
кий приказ) Російського державного архіву давніх актів (од. зб. №  42). 
Це рукопис обсягом у 801 арк., основну частину якого становлять 
аркуші формату Р  й 4° (останні — в незначній кількості). На ти
тульному аркуші напис: “Книга кр[ес]*топриводная или присяжная 
кг[осу]дарю ц[а]рю і великому князю Федсору Але^еевичу киевопе- 
черского м[о]н[ас]тьгря Архимандриту, и гетману Йвану Самойлову 
и всем малороссийской старшине и запорожскому войску; по кон- 
чине блаженньїя памяти г[осу]д[а]ря ц[а]ря и великого князя Алф- 
ея Михайловича: 7184 а (от рождества хр[ис]това: 1676 году” Фізич
ний стан книги в цілому задовільний, втім на поодиноких аркушах 
є сліди вологи та цвілі, фізичні пошкодження і втрати. Текст пере
важно зберігся добре й цілком читабельний, зокрема й у напівзга
слих фрагментах. Книга написана значною кількістю почерків, які 
належать писарям воєводських гарнізонних, козацьких і охотниць- 
ких полкових та сотенних канцелярій, магістратів і ратуш, гетьман
ського двору й монастирів — себто тих діловодних органів, котрі 
брали участь в організації й проведенні присяжного чину. Поли- 
шаючи на майбутнє справу всебічної та глибшої класифікації цих 
почерків, зазначимо лише: стилістично вони належать до москов
ського та українського ділового скоропису й півуставу, надаючи па
леографам неоціненний матеріал для порівняльних та регіональ
них студій над культурою рукопису кінця XVII ст. Окрему групу 
матеріалу, що також надається для палеографічного аналізу, станов
лять особисті підписи в присяжних записах. Мови документів, вмі
щених у книзі, — канцелярська московська та українська

Присяжна книга 1676 р. має складну структуру. Її відкривають 
накази посольствам, вирядженим в Гетьманщину для прийняття 
присяги (арк. 1—47), зразки присяжних записів (арк. 47 зв. — 51) і 
статейні списки присяжних місій (арк. 55—98, 161—176). Далі

*  Тут і далі титла розкриваються; внесені в рядок літери подаються у квадратних 
дужках.
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йдуть послідовні описи прийняття присяги в полках, сотнях, містах 
і містечках, запозичені зі статейних списків, що чергуються з влас
не присяжними записами — текстами (“ротами”) присяги й особи
стими підписами тих, хто її склав. Верстка документів протягом 
усієї книги наводить на думку про те, що її укладачі керувалися 
хронологічно-географічним принципом зшивання присяжних за
писів та інших документів, завдяки якому можна було відстежити 
всю подієву сторону присяжного чину від його початку до завер
шення. Зокрема, після присяжних записів гетьмана Івана Самой- 
ловича, генеральної старшини, полковників, чинів рейментарського 
двору, товариства Батуринської сотні й духовенства (арк. 192—197 за), 
вміщено аналогічні записи по Чернігівському (арк. 237 зв. — 242), 
Ніжинському (арк 262—281 за), Переяславському (арк. 291—299 зв.), 
Лубенському (арк. 300—305), Миргородському (арк. 306—310 зв.), 
Гадяцькому (арк. 311—319 зв.), Полтавському (арк. 320—326 зв.), 
Прилуцькому (арк. 327—333 зв.), Стародубському (арк. 334—340), 
Київському (арк. 343—347) та Канівському28 (арк. 348—358) пол
кам.

Формуляр присяжного запису здебільшого був стандартним: йо
го відкривав текст самої присяги, яка мала порожнє “віконце” для 
вписування назви полку або прізвища полковника (це свідчить про 
завчасну і, можливо, централізовану, підготовку текстів “рот” in 
bianco, писаних здебільшого парадним московським скорописом), 
після якого вміщувалися підписи присутніх старшин і товариства. 
Як правило, власноруч підписувалися старшини рівнем не нижче 
за сотника; автографів курінних отаманів і рядового козацтва прак
тично немає. В деяких випадках, як-от у присязі мешканців Глухо- 
ва й навколишніх сіл, окремо наводився “конпуть” козаків і окремо — 
міщан.

Присяжна книга 1682 р. зберігається у фонді 229 (Малоросійсь
кий приказ) Російського державного архіву давніх актів (од. зб. №  54). 
Це рукопис обсягом 690 арк., початкову й прикінцеву частини яко
го втрачено. Так само, як і в попередньому випадку, основну части
ну книги становлять аркуші формату F° (є також формати 4° та 6°). 
На титульному аркуші вгорі написи: “190” та “1682”, нижче — за
головок: “Малороссийскаго о приводе и присяге верности о вос- 
приятии всероссийского престола Его Императорскаго величества

28 Йдеться про залогу козаків Чернігівського полку в Каневі, залишену там 
Самойловичем
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государя Петра Великого гетмана и старшин и всего Воиска Запо- 
рожского и рейтар и стрелцов и всяких ратньїх людей начала у 
книги нету по счету 728 листов #  67”. Напис виконано канцеляр
ським почерком першої половини XVIII ст.

Жанровий склад книги аналогічний попередній, але з деіцо від
мінним розташуванням документів. Попри те, що вступну й при
кінцеву частини книги втрачено (рукопис починається з арк. 123 й 
закінчується арк. 690, що не збігається з вірчим записом на титуль
ному аркуші), привертає увагу значно вищий ступінь докладності 
як опису присяжних чинів, так і фіксації старшини, духовенства, 
козаків та посполитих, що брали в них участь. Перед присяжними 
записами кожного полку, або кількох полків, підшито відповідні 
фрагменти статейного списку московського посольства, яке прий
мало присягу, з наведенням усіх її деталей. Таким чином, ці вкрап
лення слугували своєрідним провідником-дороговказом при озна
йомленні зі змістом книги, надаючи її документам хронологічно- 
подієвої послідовності. Формулярні особливості присяг і списків 
тих, хто присягнув, у цілому не змінилися з попереднього часу. 
Книгу відкривають “роти” старшини Ніжинського, Переяслав
ського та Київського полків, а також київських бурмистрів і лавни- 
ків (арк. 145 зв. — 192 зв.), далі йдуть аналогічні записи старшини 
Чернігівського полку, чернігівських міських урядників і значних 
міщан (арк. 234—237), старшини Стародубського полку, стародуб- 
ських бурмистрів лавників і райців (арк. 242 зв. — 244 зв.), старши
ни Гадяцького полку, роменських міщан (арк. 253—254), старшини 
Полтавського полку, полтавських міських урядників (арк. 264 зв. — 
266), старшини Миргородського полку (арк. 271—274), старшини 
Лубенського (арк. 287—302) та Прилуцького полісів (арк. 303— 
321 зв.), кошового отамана Василя Олексієнка й товариства Війсь
ка Запорозького Низового (арк. 336—336 зв.), генеральної старши
ни, полковників, знатного товариства, чинів гетьманського двору, 
батуринських козаків і міщан (арк. 412—416), козаків засеймських 
сотень (арк. 422—459), старшини й козаків Ніжинського полку 
(арк. 532—532 зв.) та ніжинських греків (арк. 540—540 зв.). Записи 
з автографами або писарськими засвідчувальними розписами, по
дібно до попередньої практики, наявні тільки по згаданих “стар
шинських” присягах. Решта козаків і поспільства вписувалася до 
реєстрів лише з зазначенням імен і прізвищ/прізвиськ (по деяких 
полісах реєстри є дуже докладними з охопленням міст, містечок і 
сіл).
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Очевидно, на місцях при складанні присяги або через якийсь 
час після неї з присяжних записів знімалися копії, які не потрапи
ли до Малоросійського приказу, а отже — й до книг29. На їхнє іс  
вання вказує наявність двох відомих нам на сьогодні дублетів “р 
1682 p.: присяги з підписами гетьмана Івана Самойловича та гене
ральної старшини (зберігається в Національному музеї ім. А. Шеп- 
тицького у Львові)30 та опублікованого 1915 р. Вадимом Модзалев- 
ським присяжного запису компанійської хоругви Якова Павлов- 
ського31. Очевидно, що з часом може бути виявлено й інші копії 
присяг.

Значення присяжних книг 1676 та 1682 pp. як історичних дже
рел важко переоцінити. Фронтальний аналіз і опрацювання вміще
ної в них інформації стане вагомим доповненням до студій з со
ціальної та політичної історії Лівобережної Гетьманщини кінця 
XVII ст. Вичерпні переліки козацьких старшин практично всіх рів
нів, духовенства, списки міського патриціату Полтави, Стародуба, 
Батурина, Києва, Глухова, Ніжина закриють чимало “білих плям” у 
царині історії Церкви у генеалогії та урбаністиці. Зовнішній та внут
рішній аналіз присяжних “рот” стане в пригоді джерелознавцям та 
палеографам при з’ясуванні, на якому рівні володіли письмом різні 
категорії населення; при уточненні районування писарських шкіл, 
їхніх стилістичних властивостей. Нарешті, поряд з реєстром 1649 p., 
присяжними та переписними книгами 1654 та 1666 pp., присяж
ні книги 1676 та 1682 pp. суттєво доповнять джерельну базу з істо
ричної антропоніміки та лексикології.

29 Дублети окремих присяг і реєстрів, населення яке склало присягу, є і в самих 
книгах, особливо часто — у книзі 1682 p.: по два комплекти присяжних реєстрів 
маємо для Ніжинського, Чернігівського, Гадяцького, Лубенського, Прилуцького, 
Миргородського полків.

30 Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. Інв. №  Рк 2662. Опубл.: 
Гетьман Іван Мазепа: погляд крізь століття: Каталог історико-мистецької вистав
ки, 21 червня — 24 серпня 2003 p., Львів;К., 2003. С. 56.

31 Модзалевский В.Л. К истории компанейских полков / /  Трудьі Черниговской 
губернской ученой архивной комиссии. Чернигов, 1915. Вьіп. 11. С. 181—182. Дуб
лет присяжного списку див: РДАДА. Ф. 229, оп. 2, спр. 54, арк. 648—649.




